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Πεπίλητη 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο, φπσο ε πξφβιεςε, νη  ιίζηεο 

ειέγρνπ, νη άγλσζηεο ιέμεηο θαη ε πεξίιεςε, θξίλεηαη απαξαίηεηε, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη 

καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα επεμεξγαζηνχλ ζρνιηθά θείκελα. 

πγθεθξηκέλα, ηξεηο ζηξαηεγηθέο  πνπ έρεη βξεζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο είλαη ε 

πξφβιεςε, νη άγλσζηεο ιέμεηο θαη ε πεξίιεςε. Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, χζηεξα απφ ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 7 καζεηέο Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο  

κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε 

ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξφγξακκα παξέκβαζεο δηάξθεηαο 10 εβδνκάδσλ. Έπεηηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε 

θξηηεξίνπ γηα λα δηαπηζησζεί ηπρφλ επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ.  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε δηδαζθαιία θαη ε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο είραλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πηζαλφλ λα 

ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ βαζηζκέλσλ ζηηο 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ηεο ρψξαο.  
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηξαηεγηθέο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο 
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Abstract 

 

The development of reading skills in Modern Greek Language course by using effective 

comprehension strategies, such as prediction, checklists, unknown words and abstract, is 

essential to enable students with and without special educational needs to work school 

texts. Specifically, there are three effective strategies, prediction, unknown words and 

abstract, that help students improve their comprehension. This study examines the 

effectiveness of these strategies in high school students with and without special 

educational needs, in Modern Greek Language course. Seven middle school students, from 

schools in Thessaloniki with or without special education needs have participated in the 

present study. The program lasted  from November 2016 until February 2017. The first 

step of the research was an assessment of students followed by an intervention program 

that lasted 10 weeks. Then, a re-assessment of students using the same test was performed, 

in order to determine any effect of the intervention on students’ reading comprehension. 

The results revealed that the use of prediction, unknown words and abstract had a positive 

effect on reading comprehension of students with and without special educational needs. 

New training programs based on the above strategies, are necessary for the development of 

reading skills of high school students in the country.  

 

Keywords: reading comprehension, anticipation, unknown words, abstract, special 

educational need, reading comprehension strategies  
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Ππόλογορ 

  

 Αθνξκή γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ζηάζεθε ε δπζθνιία πνπ παξαηεξήζεθε φηη 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο Γπκλαζίνπ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

αλαδεηήζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλφεζεο. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επφπηε θαζεγήηξηα θα. 

Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνκνλή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπφλεζεο 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εμεηαζηέο θα. 

Γηαλλνχιε Βαζηιηθή θαη θα. Πξψτνπ Υαξίθιεηα γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο έξεπλαο. 

 Σέινο, έλα επραξηζηψ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο πνπ κε κεγάιε ραξά 

ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ αλάγλσζε απνηειεί  κηα πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

έρεη νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο απφ γξαπηφ θείκελν. Έηζη, νη 

καζεηέο δελ θαινχληαη κφλν λα θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, αιιά παξάιιεια 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα εξκελεχνπλ θαη λα ηα αμηνινγνχλ. Δπνκέλσο, 

κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Παληειηάδνπ, 2011). 

Γεδνκέλνπ φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλαληνχλ αδπλακίεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη νη αληηπαξαζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο θαηάθηεζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, φπσο ε αθξηβήο θαη επρεξήο απνθσδηθνπνίεζε, φζν θαη αλψηεξσλ 

δεμηνηήησλ, φπσο νη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Έηζη θξίλεηαη, ινηπφλ, 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία ζα εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζα ηνπο παξέρνπλ έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ην νπνίν ζα 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε θαηαλφεζε 

ελφο θεηκέλνπ ζα ζηακαηήζεη λα είλαη γηα ηνπο καζεηέο έλα δχζθνιν θαη αζαθέο 

εγρείξεκα θαη πιένλ ζα κεηαηξέπεηαη ζε δεμηφηεηεο πνπ είλαη πην εχθνιν λα δηδαρζνχλ θαη 

λα εθαξκνζηνχλ. Παξάιιεια, ζα κεηψλεηαη ν θφβνο πνπ ελδερνκέλσο ληψζνπλ γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη ζα θαιιηεξγείηαη κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο απηή (Μπφηζαο θαη 

Παληειηάδνπ, 2007).  

Οη καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, 

ζπλήζσο έρνπλ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε. Ζ έιιεηςε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε 

θαη αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μπφηζαο θαη Παληειηάδνπ, 2007). Όπσο έρεη ηνληζηεί,  

ε Ακνηβαία Γηδαζθαιία απνηειεί κηα δηδαθηηθή κέζνδν, ε νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα 

πξνσζήζεη ηελ αλεμάξηεηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζε έλα 

καζεζηαθφ έξγν δηδάζθνληαο ζηνπο καζεηέο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο (Brown & Palincsar, 1984). 

Χζηφζν, ε κέζνδνο απηή έρεη αμηνπνηεζεί θαη κειεηεζεί εξεπλεηηθά θπξίσο ζην δηεζλή 

ρψξν, ηφζν ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φζν θαη ζε καζεηέο ρσξίο 

δπζθνιίεο κάζεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε ζε νκάδα ησλ ηεζζάξσλ κε 

ηε ρξήζε θπξίσο πεξηγξαθηθψλ ή ελεκεξσηηθψλ θεηκέλσλ, εμεηάδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. 

Σέζζεξηο είλαη νη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ηα παηδηά 

καζαίλνπλ ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε: α) λα θάλνπλ πεξίιεςε ηνπ 

θεηκέλνπ, β) λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, γ) λα δηεπθξηλίδνπλ θαη δ) λα πξνβιέπνπλ ηελ εμέιημε 

ηνπ λνήκαηνο, θαζψο δηαβάδνπλ (Παληειηάδνπ, 2011). Ζ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη ε ζαθήο δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ πεξίιεςεο αθεγεκαηηθψλ ή 

πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ (Souvignier & Antoniou, 2007).  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πεγέο δπζθνιηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ είλαη νη 

άγλσζηεο ιέμεηο πνπ πεξηέρεη. χκθσλα κε ηνπο  Bos θαη Anders (1990), ε ελίζρπζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

ηφρνο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ειέγμεη ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ 

έρεη ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη 
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ηεο πεξίιεςεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη λα θαιχςεη ηπρφλ 

εξεπλεηηθά θελά πνπ ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζηα ειιεληθά ζρνιεία.  

ηα θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαθνξά ζηνπο 

φξνπο αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, λεπξναλαπηπμηαθέο  δηαηαξαρέο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο.  Δπίζεο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ παξέκβαζε ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε καζεηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ θνηηνχλ ζην 

Γπκλάζην, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ παξνχζα έξεπλα ζα δηεξεπλεζνχλ ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Τπάξρεη βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ χζηεξα απφ ηελ 

δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ α) ηεο πξφβιεςεο, β) ησλ άγλσζησλ 

ιέμεσλ θαη γ) ηεο πεξίιεςεο; 

 Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο; 

 Πνηα απφ ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο (ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο 

πεξίιεςεο) ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

ησλ καζεηψλ; 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ δηεξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε ή 
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ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επεξεάδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
: ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

Ή/ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΔ 

 

1.1 ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

1.1.1 Οπιζμόρ 

 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθέξνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ θάπνηνη καζεηέο θαη ε νπνία γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ν νπνίνο έρεη γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

(Παληειηάδνπ, 2000): 

«Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή 

νκάδα δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη 

ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ 

ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα, είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο. Με ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα σζηόζν δελ ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αλ θαη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (π.ρ. 

αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή αλαπεξία, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη 

ηελ επίδξαζε εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, όπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε 
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αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

θαηαζηάζεσλ ή εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ» (Hammill, 1990:74-84).  

πρλά νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ παηδηψλ 

πνπ απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζ’ απηνχο ηνπο καζεηέο 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εηηθεηνπνίεζεο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο βάδεη κηα 

ηακπέια θαη ηνπο ραξαθηεξίδεη σο «παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο» ή κε «καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο». Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ππάξμεη ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο φξνπο «καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» θαη «ζρνιηθή απνηπρία», θαζψο ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ ζεσξνχλ φηη νη 

«καζεζηαθέο δπζθνιίεο» είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε ζρνιηθή απνηπρία. 

Δπνκέλσο, νη «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» κπνξεί λα απνθηήζνπλ άιιε ζεκαζία απφ απηή 

πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ν φξνο «καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» αθνξά ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ, αιιά ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξχηεξα θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ 

απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν, φρη ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, αιιά εμαηηίαο άιισλ 

παξαγφλησλ (εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, αηζζεηεξηαθέο βιάβεο θ.α.). Έηζη, είλαη πηζαλφ 

λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο» θαη 

απηφ λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ησλ 

«καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ» (Παληειηάδνπ, 2000).  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο ηηο Γεληθέο θαη ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Οη Γεληθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο είλαη κηα θαηεγνξία καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζην λνεηηθφ επίπεδν. Οη δπζθνιίεο δειαδή επεξεάδνληαη απφ ην δείθηε λνεκνζχλεο (είηε 

νξηαθή λνεκνζχλε, είηε ήπηα-κέηξηα-ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία). Δπίζεο, έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, 

φπσο ςπρνθνηλσληθέο ζπλζήθεο (αλεπαξθείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, δπζκελείο 
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νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε 

εξεζίζκαηα) (Μπφηζαο θαη Παληειηάδνπ, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: είλαη κηα θαηεγνξία 

δπζθνιηψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο αλεπάξθεηεο, ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζε 

ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε ηαηξηθά πξνβιήκαηα, αιιά ζε 

λεπξνινγηθά θαη θιεξνλνκηθά θξηηήξηα. Απηέο νη δπζθνιίεο είλαη : 

 Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή 

 Γπζιεμία 

 Γπζνξζνγξαθία 

 Γπζαλαγλσζία 

 Γπζαξηζκεζία 

 Γπζγξαθία 

πρλά ε θαηάζηαζε δπζθνιεχεη κε ηελ εθδήισζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο κε θαη ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα πνπ απνηειεί κηα λεπξναλαπηπμηαθή 

καζεζηαθή δπζθνιία (Μπφηζαο θαη Παληειηάδνπ, 2007). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εθδήισζεο 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη (Παληειηάδνπ, 2000): 

 Γηαηαξαρέο κλήκεο 

 Πξφβιεκα θηλήηξσλ 

 Πξφβιεκα κεηαγλψζεο 

 Γηαηαξαρή πξνζνρήο 

 Γπζθνιία θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη ζε 
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ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο θεηκέλσλ θαη δελ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο, θαζψο δηαβάδνπλ. Παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιία ζην λα εληνπίδνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο αζήκαληεο ελφο θεηκέλνπ θαη 

δελ αμηνπνηνχλ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ γηα λα ην αληηιεθζνχλ θαιχηεξα. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνπλ αδπλακία λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθφο ιφγνο. Αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπο θαη λα παξέκβνπλ απνηειεζκαηηθά, φηαλ ππάξρεη λνεκαηηθφ ράζκα. Γελ 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηε ινγηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν αληηιακβάλνληαη 

απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο ζπλνρή. Πνιινί καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελδέρεηαη 

λα κελ δηαζέηνπλ αθξηβή πξνυπάξρνπζα γλψζε ή λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή αθξηβψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Μπφηζαο θαη 

Παληειηάδνπ, 2007). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε πην ζπγθεθξηκέλα είλαη: 

 Γελ έρνπλ επίγλσζε ησλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. κλήκε, κεηαγλψζε, θ.α.) πνπ 

αιιειεπηδξνχλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη έρνπλ ειιείκκαηα κεηαγλσζηηθήο γλψζεο. 

 Έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ ηδεψλ θαη ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ ζην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

 Παξαιείπνπλ λα δψζνπλ ζεκαζία ζε ραξαθηεξηζηηθά θεηκέλνπ φπσο ε 

επηθεθαιίδα ή άιινπο ηίηινπο θαη ζηελ γεληθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ.  

 πλερίδνπλ λα δηαβάδνπλ ην θείκελν, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ θαηαιάβεη ην λφεκα 

κηαο παξαγξάθνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πνπ ζηακαηνχλ ηελ 

αλάγλσζε γηα λα επαλαιάβνπλ ηελ παξάγξαθν κέρξη λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα. 
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Σα πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνπζία 

ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ θαη απφ ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο κεηαγλψζεο. Απηφ 

γίλεηαη πην αληηιεπηφ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζηα παξαθάησ ζηάδηα ηεο αλάγλσζεο :  

 

Πξηλ ηελ αλάγλσζε νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 Ξεθηλνχλ ηελ αλάγλσζε ρσξίο πξνεηνηκαζία  

 Ξεθηλνχλ λα δηαβάδνπλ ρσξίο λα μέξνπλ ην γηαηί  

 Υξεζηκνπνηνχλ θπξίσο εμσηεξηθά θίλεηξα  

 Υξεζηκνπνηνχλ ζπρλά αξλεηηθά ζρφιηα  

 Γηαβάδνπλ ρσξίο λα μέξνπλ πσο λα πξνζεγγίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή  

Καηά ηελ αλάγλσζε 

 Ζ πξνζνρή ηνπο δηαζπάηαη εχθνια 

 Γελ γλσξίδνπλ πσο δελ θαηαλννχλ 

 Γελ αλαγλσξίδνπλ ζεκαληηθφ ιεμηιφγην 

 Γηαβάδνπλ γηα λα ηειεηψζνπλ 

 Γελ γλσξίδνπλ ηη λα θάλνπλ φηαλ δελ θαηαλννχλ 

 Γελ αλαγλσξίδνπλ θακία νξγάλσζε 

Μεηά ηελ αλάγλσζε 

 ηακαηνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα ζθέπηνληαη 

 Πηζηεχνπλ πσο ε επηηπρία είλαη ζέκα ηχρεο ή επθνιίαο θεηκέλνπ (Μπφηζαο θαη 

Παληειηάδνπ, 2007). 

Ζ αλεπαξθήο αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη ε κεησκέλε επρέξεηα έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αδπλακία απηψλ ησλ παηδηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν 

πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο, ελψ βαξχλνπζα ζεκαζία έρεη ην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, ε 
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θησρή θαη αλνξγάλσηε γλψζε ππνβάζξνπ, θαζψο θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ ζπληαθηηθνχ. 

Δπίζεο, ηα ειιείκκαηα ζε φιν ην θάζκα ηεο κεηαγλψζεο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα κεηαβνχλ απφ ηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε ζηελ 

ζπκπεξαζκαηηθή. Οη καζεηέο δελ ζρεδηάδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην 

θείκελν θαη δελ θαηαλννχλ ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο (Μπφηζαο θαη Παληειηάδνπ, 2007). 

 

1.1.2 Διδικέρ Μαθηζιακέρ Γςζκολίερ 

1.1.2.1 Δςσλεξία- Δςσαναγνωσία 

  

Οη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, πνπ παξνπζηάδεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

ζηα ειιεληθά ζρνιεία, απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηε 

ζρνιηθή απνηπρία, αιιά θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο. Οη 

δπζθνιίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ νξζνγξαθία, 

ζηε γξακκαηηθή θαη ζηελ θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ, 2000). Δληνπίδνληαη ζε παηδηά κε 

δείθηε λνεκνζχλεο ζην κέζν φξν ή πην πάλσ (Frijters, Lovett, Steinbach, Wolf, Sevcik & 

Morriw, 2011·Krafnick, Flowers, Napoliello & Eden, 2011·Lyon , Shaywitz, & Shaywitz, 

2003), κέζα ζην πιαίζην, φκσο, κηαο επξχηεξεο ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο, φπνπ ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε θάλνπκε ιφγν γηα εηδηθέο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία). 

πρλά ζηε βηβιηνγξαθία νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο αλαθέξνληαη θαη σο δπζιεμία. 

Ζ έλλνηα ηεο δπζιεμίαο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1872 απφ ην λεπξνιφγν Dr. 

Berlin, ελψ ν φξνο νθείιεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, απ’ φπνπ ηα δχν ζπλζεηηθά ηνπ δπζ- 

θαη ιέμηο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1878, ν Dr. Kussmaul ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο 

«ιεθηηθή ηχθισζε» (word blindness) θαη «ιεθηηθή θψθσζε» (word deafness). ηε 

ζπλέρεηα, ν Dr. Pringle Morgan (1896), έδσζε κηα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή πεξηγξαθή ηεο 
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δπζιεμίαο (Παπαδάηνο, 2010). Ζ νπζηαζηηθή φκσο κειέηε ηεο δπζιεμίαο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ζην ζρνιείν άξρηζε απφ ην 1925 

κε ηηο έξεπλεο ηνπ Ακεξηθαλνχ S. T. Orton (Μπαζιήο, 2006). 

Ζ Παγθφζκηα Νεπξνινγηθή Οκνζπνλδία πξνζδηφξηζε πσο ε δπζιεμία είλαη κηα 

«παηδηθή δηαηαξαρή, θαηά ηελ νπνία, παξόιν πνπ ε εθπαίδεπζε είλαη θαιή, ην παηδί δελ 

θαηαθέξλεη λα κάζεη αλάγλσζε, γξαθή θαη ζπιιαβηζκό ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθία 

ηνπ» (Καξαπέηζαο, 1997:14). 

Ζ Παγθφζκηα Νεπξνινγηθή Οκνζπνλδία πξνζδηφξηζε πσο ε δπζιεμία είλαη κηα 

«παηδηθή δηαηαξαρή πνπ εθδειώλεηαη σο κηα δπζθνιία ζηελ απόθηεζε ηεο δεμηόηεηαο γηα 

δηάβαζκα παξά ηελ θαηάιιειε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηηο επαξθείο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ην 

θαηάιιειν θνηλσληθν- πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. Η αλσκαιία απηή νθείιεηαη ζε κηα 

ζεκειηαθή ππνιεηηνπξγία ησλ καζεζηαθώλ κεραληζκώλ, πνπ ζπρλά έρεη νξγαληθή βάζε» 

(Μπαζιήο, 2006:200).  

Ζ Γηεζλήο Δηαηξεία Γπζιεμίαο πξνζπαζψληαο λα δψζεη έλαλ πιήξε νξηζκφ 

δηαηππψλεη ηα αθφινπζα: «Η δπζιεμία είλαη κηα δηαηαξαρή κε λεπξνινγηθή βάζε, ζπρλά 

θιεξνλνκηθή, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο. Γηαθέξεη ζε ζνβαξόηεηα από 

άηνκν ζε άηνκν θαη εθδειώλεηαη κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη εθθξαζε ηεο γιώζζαο, 

ηδηαίηεξα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία, ζηελ αλάγλσζε θαη ζξε γξαθή, ζηελ νξζνγξαθία θαη 

κεξηθέο θνξέο ζηελ αξηζκεηηθή. Η δπζιεμία δελ είλαη απνηέιεζκα έιιεηςεο θηλήηξσλ, 

αηζζεηεξηαθώλ δπζιεηηνπξγηώλ θαη αλεπαξθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

επθαηξηώλ, αιιά κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηα παξαπάλσ. Αλ θαη ε δπζιεμία δηαξθεί θαζ’ όιε 

ηε δσή ηνπ αηόκνπ, ηα άηνκα κε δπζιεμία ζπρλά αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε έγθαηξε θαη 

θαηάιιειε παξέκβαζε» (Πνιπρξφλε, Υαηδερξήζηνπ θαη Μπίκπνπ, 2006:24). 

Ζ δπζιεμία απνηειεί ηελ πην κειεηεκέλε κνξθή καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

αλάγλσζε (Σδνπξηάδνπ, 1995), θαηά ηελ νπνία ην παηδί απνδίδεη ζηελ αλάγλσζε θάησ 
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απφ ην επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζην λνεηηθφ ηνπ δπλακηθφ θαη ζηελ επίδνζε ηνπ ζηα άιια 

καζήκαηα. Φαίλεηαη λα είλαη κηα «ιεπηή» δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ α) 

αλεπάξθεηεο θσλνινγηθήο θσδηθνπνίεζεο (δπζθνιία λα αλαθαιέζνπλ ηνπο θζφγγνπο γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ιέμεο), β) δπζθνιία αλάιπζεο ησλ θζφγγσλ κηαο ιέμεο θαη γ) θησρή 

αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη δηαηαξαρέο ζηε δηάθξηζε γξακκαηηθψλ θαη 

ζπληαθηηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο (Μαξθνβίηεο θαη 

Σδνπξηάδνπ, 1991). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Critchley (1970, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Μηρεινγηάλλεο θαη Σδεθάθε, 2000), είλαη: 

 Αδπλακία πξνθνξάο άγλσζηεο ιέμεο, παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο. 

 Αδπλακία ζην λα γίλνπλ αληηιεπηέο δηαθνξέο ζηηο ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ  ζην 

γξάςηκν ή ζηελ πξνθνξά (π.ρ. ΑΝ- ΝΑ, ΠΟΣΔ- ΣΟΣΔ). 

 Αδπλακία ζηε δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζε ιέμεηο ή γξάκκαηα αθνπζηηθά. 

 Γπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεηαη. 

 Γπζθνιίεο ζην λα βξεζεί ε επφκελε ζεηξά ζην γξάςηκν. 

 ηε ζησπεξή αλάγλσζε θηλήζεηο ρεηιηψλ θαη κεξηθά γξάκκαηα πξνθέξνληαη 

δπλαηά. 

 ην δηάβαζκα δελ βγαίλεη πάληα λφεκα. 

 Λάζνο ζην δηάβαζκα θσλεέλησλ (π.ρ. ΣΟΝ αληί ΣΖΝ). 

 Λάζνο ζην δηάβαζκα ζπκθψλσλ (π.ρ. ΘΑ αληί ΝΑ). 

 Αλαζηξνθέο γξακκάησλ (π.ρ. 3 αληί ε) ή αλαζηξνγή φιεο ηεο ιέμεο (ΝΑΣΟ αληί 

ΟΣΑΝ) ή αλαζηξνθή κηθξψλ πξνηάζεσλ (π.ρ. ΝΑ ΘΔΛΔΗ αληί ΘΔΛΔΗ ΝΑ). 

 Μπνξεί λα πξνθέξνληαη θσλήκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ (ΣΟΝ αληί ΣΟ). 

 Μπνξεί λα παξαιείπνληαη θσλήκαηα ή ζπιιαβέο (φπσο ΔΝΟ αληί ΔΝΣΟ, 

ΠΑΡΑΣΖΡΔΗ αληί ΠΑΡΑΣΖΡΔΗΣΑΗ). 
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 Μπνξεί λα παξαηεξνχληαη ζηεξεφηππεο επαλαιήςεηο ζην δίαβαζκα (π.ρ. ΣΟ 

ΚΤΛΗ ΣΟ ΚΤΛΗ). 

 Μπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη ή λα παξαιείπνληαη ιέμεηο ζε κηα πξφηαζε (π.ρ. ΜΗΑ 

ΦΟΡΑ ΖΣΑΝ αληί ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΑΝ ΚΑΗΡΟ ΖΣΑΝ). 

 Μπνξεί λα παξαιείπνληαη ιέμεηο θαη ην λφεκα λα κελ είλαη ην ίδην (π.ρ. ΔΝΑ 

ΚΤΛΗ αληί ΔΝΑ ΚΑΛΟ ΚΤΛΗ). 

 Πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη παχζεηο ζην δηάβαζκα. 

 ην δηάβαζκα κπνξεί λα ηνλίδνληαη ιέμεηο δχζθνιεο γηα ην παηδί. 

Δπίζεο, άιιεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ζε έλα άιιν 

ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, απηφ ηεο αξηζκεηηθήο είλαη νη παξαθάησ: 

 Γπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο. 

 Πξνβιήκαηα ζε λνεξνχο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο 

 χγρπζε ησλ νπηηθά φκνησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ ( π.ρ. < θαη >). 

 χγρπζε ησλ νπηηθά φκνησλ αξηζκψλ (π.ρ. 6 θαη 9) (Αλαζηαζίνπ, 1998). 

Ζ δπζιεμία σο πξφβιεκα επεμεξγαζίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ζηελ επίθηεηε δπζιεμία θαη β) ζηελ εηδηθή ή εμειηθηηθή δπζιεμία 

(Πφξπνδαο, 1997). 

Ζ επίθηεηε δπζιεμία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπζθνιία ή αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ εηδηθή ή εμειηθηηθή δπζιεμία κε βάζε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα δηαθξίλεηαη ζε νπηηθή, αθνπζηηθή θαη κεηθηή 

δπζιεμία (Boder, 1973, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Κνιηζίδα, ρ.ρ.). 

Ζ νπηηθή δπζιεμία είλαη ε πιένλ γλσζηή κνξθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηκκα 

ηθαλφηεηαο πνπ έρεη έλα άηνκν λα κεηνπζηψλεη κε αθξίβεηα ηα γξαπηά ζχκβνια ζε 

αληίζηνηρν ιεθηηθφ πεξηερφκελν. Σα άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ κέζσ ηεο 

νπηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπγρένπλ ιέμεηο ή γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ νπηηθά, ζπλήζσο 
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αληηκεησπίδνπλ ηηο ιέμεηο ζαλ λα ηηο βιέπνπλ γηα πξψηε θνξά, έρνπλ πεξηνξηζκέλν νπηηθφ 

ιεμηιφγην θαη επνκέλσο έρνπλ δπζθνιία λα δηαβάζνπλ ηηο ιέμεηο «νιηθά», αιιά ηηο 

επεμεξγάδνληαη αλαιπηηθά. Σα παηδηά κε νπηηθή δπζιεμία έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή θαη θάλνπλ πνιιά θσλεηηθά ιάζε (Πφξπνδαο, 1997). 

Ζ αθνπζηηθή δπζιεμία είλαη ε πην δχζθνιε κνξθή δπζιεμίαο ζε φηη αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο. Σν παηδί κε αθνπζηηθή δπζιεμία παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ αλάιπζε 

ησλ ιέμεσλ, ζηε δηάθξηζε αθνπζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, ζηελ αλαπαξαγσγή ερεηηθψλ 

ελνηήησλ θαη ζηε κεηαηξνπή ησλ αθνπζηηθψλ γισζζηθψλ ζπκβφισλ ζε νπηηθά. Σα παηδηά 

απηά δπζθνιεχνληαη λα γξάςνπλ θαζ’ ππαγφξεπζε έλα θείκελν θαη ε επίδνζε ηνπο ζηελ 

νξζνγξαθία είλαη ρακειή θαη  θαηψηεξε απφ ηελ επίδνζε ηνπο ζηελ αλάγλσζε. Σν 

θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε αθνπζηηθή δπζιεμία είλαη ε 

αληθαλφηεηα ηνπο λα αληηιεθζνχλ ηηο νκνηφηεηεο ησλ αξρηθψλ ή ησλ ηειηθψλ  ήρσλ ησλ 

ιέμεσλ, δειαδή δελ θαηαλννχλ ηνλ δηπιφ ήρν ζην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα ησλ ιέμεσλ. Γηα 

πάξαδεηγκα, ηε ιέμε θιαίεη ηε δηαβάδνπλ θαίεη. πρλά θάλνπλ ιάζε αλάγλσζεο , φπσο 

γηαπαξάδεηγκα ηε ιέμε άζπξνο ηε δηαβάδνπλ ιεπθφο (Johnson & Myklebust, 1967, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Κνιηζίδα, ρ.ρ.). 

Ο Ingram (1964, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο 1997) θαη ν Border (1973, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 1997) δηέθξηλαλ θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία εηδηθήο δπζιεμίαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιίεο θαη ησλ δχν ιεηηνπξγηθψλ θαλαιηψλ επεμεξγαζίαο 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Σελ θαηεγνξία απηή ηελ νλφκαζαλ κεηθηή δπζιεμία. 

 

1.1.2.2 Δςσγπαυία 

 

Ζ δπζθνιία ζηε γξαθή ή αιιηψο δπζγξαθία, είλαη αξρηθά ε γξαθή κε 

δπζαλάγλσζηα γξάκκαηα. Γπζθνιία ζηε γξαθή ζεκαίλεη, επίζεο, δπζθνιία ηνπ παηδηνχ 
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λα ζπλζέζεη ιέμεηο θαη λα θάλεη πξνηάζεηο, λα ζπλζέζεη κηα ηζηνξία, λα εθζέζεη γξαπηά ηηο 

ζθέςεηο θαη λα γξάςεη έλα θείκελν κε ινγηθή ζεηξά (Υξεζηάθεο, 2006). 

ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθεη θαη ε αγξαθία πνπ εκθαλίδεηαη σο απψιεηα ηεο 

απνθηεκέλεο ηθαλφηεηαο γξαθήο ή κηα δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο ή ε αηειήο 

θαηάθηεζή ηεο, ε νπνία δηαθέξεη φηαλ εκθαλίδεηαη ζε παηδηά ή ζε ελειίθνπο.φηαλ 

εκθαλίδεηαη ζε παηδηά, ν εγθέθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα επαλνηθνδφκεζε θαη ε βιάβε 

πνιιέο θνξέο επαλνξζψλεηαη (Μηρεινγηάλλεο θαη Σδελάθε, 2000). 

Σέινο, ε θαθνγξαθία είλαη κηα δηαηαξαγκέλε εμσηεξηθή έθθξαζε ηεο γξαθήο. 

Τπάξρνπλ θαη ζπάληεο ηδηνκνξθίεο ζηε γξαθή πνπ παξαηεξνχληαη ζε παηδηά κε έληνλεο 

δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ςπρψζεηο, επηιεπηηθέο θξίζεηο θ.α (Μηρεινγηάλλεο θαη 

Σδελάθε, 2000). 

 

1.1.2.3 Δςσοπθογπαυία 

 

Ζ νξζνγξαθία είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθή ησλ 

ζθέςεσλ ηνπ παηδηνχ κε νξζφ ηξφπν, ζε ζρέζε κε κηα ζεηξά θσλεκηθψλ, κνξθνινγηθψλ 

θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία (Μειίζηα, 1990). Ζ νξζνγξαθηθή 

δεμηφηεηα έρεη εμειηθηηθή κνξθή. Σα παηδηά φκσο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

νξζνγξαθία θάλνπλ ιάζε πνπ είλαη αλάινγα κε ηα ιάζε παηδηψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο, ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζην ίδην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο. Σν παηδί γηα 

λα γξάςεη κηα ιέμε νξζνγξαθεκέλα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηε δηαβάδεη, λα 

ρεηξίδεηαη ηα θσλήκαηά ηεο, λα εθαξκφδεη θσλεκηθέο γεληθεχζεηο, λα ηελ νπηηθνπνηεί θαη 

λα ρξεζηκνπνηεί θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Lerner, 1981). Ζ εηδηθή δπζθνιία νξζνγξαθεκέλεο 

γξαθήο αθνξά, θπξίσο, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηζηνηρίδεη κε επρέξεηα ηα 

γξαθήκαηα κε ηα θσλήκαηα (Κξφθνπ, 2007). 
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Ζ ζρέζε ηεο αλάγλσζεο κε ηε γξαθή θαη ηελ νξζνγξαθία είλαη πνιχ ζηελή. Οη 

καζεηέο πνπ δε δηαβάδνπλ κε επρέξεηα, αξθεηά ζπρλά παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηε 

γξαθή/ νξζνγξαθία. Όκσο, φζνη δε γξάθνπλ ζσζηά, δελ είλαη απαξαίηεηα θαη αλεπαξθείο 

αλαγλψζηεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη επαξθείο αλαγλψζηεο, αιιά λα κελ κπνξνχλ 

λα γξάςνπλ νξζνγξαθεκέλα. Ζ νξζνγαθία, φπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2006), είλαη ε 

πεξηζζφηεξν νξαηή αδπλακία γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

πλήζσο ε δπζνξζνγξαθία εληάζζεηαη ζηελ δπζιεμία, αιιά δελ είλαη θαζφινπ 

ζπάλην, παηδηά λα έρνπλ καζεζηαθή δπζθνιία κφλν ζηελ νξζνγξαθία (Κξφθνπ, 2007). 

Σα αίηηα ηεο δπζνξζνγξαθίαο κπνξεί λα είλαη θάπνηεο εγθεθαιηθέο βιάβεο ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ ιφγνπ. Δπίζεο, ε δπζνξζνγξαθία κπνξεί λα ππνδειψλεη θάηη απφ ηα 

παξαθάησ: 

 Μηα δηαηαξαρή ιφγνπ (αθαζία, δπζγξακκαηηζκφ). 

 Μηα νπηηθναληηιεπηηθή δπζιεηηνπξγία. 

 Έλα αθνπζηηθναληηιεπηηθφ πξφβιεκα. 

 Μηα θηλεηηθή- εθθξαζηηθή αλεπάξθεηα ζηε δηαδνρή. 

 Μηα αλεπάξθεηα νπηηθν- αθνπζηηθήο κλήκεο. 

 Έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ (Μηρεινγηάλλεο θαη Σδελάθε, 2000). 

Ο εμαλαγθαζκφο θαη ε πίεζε ζηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ, πνπ 

βαζίδεηαη ζε έλα απζαίξεην ζχζηεκα θαλφλσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην παηδί απέρζεηα 

ζηελ έθθξαζε κε γξαπηφ ιφγν. Δίλαη πξνηηκφηεξν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην παηδί λα 

έρεη βνήζεηα κε ηε ρξήζε ιεμηθψλ, θαηαιφγσλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζέκα ηεο γξαπηήο έθθξαζεο, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ απηνδηφξζσζεο ησλ 

ιαζψλ (Μηρεινγηάλλεο θαη Σδελάθε, 2000). 
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1.1.3 Νεςποαναπηςξιακέρ διαηαπασέρ 

1.1.3.1 Διαταπασή Ελλειμματικήρ Πποσοσήρ και Υπεπκινητικότηταρ – ΔΕΠ/Υ 

 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ), ε νπνία 

είλαη δηεζλψο γλσζηή σο Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) είλαη κία 

λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, δειαδή ζρεηίδεηαη κε ηελ σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη εκθαλίδεηαη κε ζηαζεξή πνξεία θαη εηδηθέο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλήζε ζπκπεξηθνξηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ε νπνία 

σζηφζν παξακέλεη θαη ζηελ ελήιηθε δσή ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, φπσο θαηέδεημαλ 

καθξνρξφληεο κειέηεο (Κνπκνχια, 2012). 

Σα ππξεληθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα θαη 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή. Οη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο  ΓΔΠ/Τ θπκαίλνληαη 

απφ ην 4% έσο ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ. ηηο πηζαλέο ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηφζν ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, φζν θαη κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ ζπλερίδνπλ λα  έρνπλ ζπκπηψκαηα ζηελ εθεβεία θαη 

αθφκα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε (Steiner, Sheldrick, Gotthelf & Perrin, 2011). 

Αλαθέξεηαη ζε άηνκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα δηάζπαζεο ηηο πξνζνρήο 

θαη ζσκαηηθήο ππεξδξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ απξνζεμία, δηάζπαζε ηεο 

πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, δπζθνιίεο ζηελ αθνζίσζε ησλ ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ηε 

ζπκκφξθσζε ζε ππνδείμεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη ηξεηο θνξέο πην 

ζπρλά ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα θνξίηζηα θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε παηδηά θάησ ησλ 11 

εηψλ κε αλαινγία 1 πξνο 100 (1:100). πρλφηαηα ην ζχλδξνκν ζρεηίδεηαη κε ηηο θαθέο 

επηδφζεηο ηνπ αηφκνπ ζην ζρνιείν, ηελ θαζπζηέξεζε κάζεζεο θαη ηελ πζηέξεζε ζηελ 

επηθνηλσλία. (Ληβαληνχ, 2004·Lemer, 2003·Wong, 1995). 
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Σν ζχλδξνκν απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιείηαη απφ ηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα λεπξνδηαβηβαζηψλ ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ εγθεθάινπ, 

θαη λα έρεη κηα ηζρπξή γελεηηθή βάζε (Ληβαληνχ, 2004· Lemer, 2003·Wong, 1995). Ζ 

αηηηνινγία ηεο ΓΔΠ/Τ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε πνιιαπιψλ παξαγφλησλ, 

ηφζν γελεηηθψλ, φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ. Μειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 75% ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ/Τ ζηνλ πιεζπζκφ νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα (Faraone et al., 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

National Collaborating Centre for Mental Health (UK), 2009). Χζηφζν, δελ έρεη 

ηαπηνπνηεζεί θάπνην κεκνλσκέλν γνλίδην σο ππεχζπλν γηα ηε ΓΔΠ/Τ, αιιά δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ηνπ DNA έρνπλ ζπζρεηηζηεί σο πηζαλψο ππεχζπλεο γηα ηελ παξνπζίαζεο ηεο 

πξνδηάζεζεο ηνπ αηφκνπ γηα εκθάληζε ΓΔΠ/Τ.  [Biederman et al., 1992, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην National Collaborating Centre for Mental Health (UK), 2009]. 

Σν ζχλδξνκν παξνπζηάδεη πνιιά θαη αλνκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζεκείν 

ηέηνην φπνπ ζπγθξηλφκελα δχν άηνκα, πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν, ελδέρεηαη λα 

εκθαλίδνπλ θαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ηνπο. Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά φια εθείλα ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ (Ληβαληνχ, 

2004·Lemer, 2003·Wong, 1995). Χο ηέηνηα νξίδνληαη: 

 Ζ αληθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ δπζθνιία αθνζίσζεο ζηελ ζρνιηθή εξγαζία ή ζην λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ππνδείμεηο (ζην ζρνιείν ή ην ζπίηη). 

 Οη γισζζηθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. 

 Ζ αδπλακία παξακνλήο γηα πνιχ ζην ίδην κέξνο ή πξνζήισζεο ζηελ ίδηα 

(ζπγθεθξηκέλε) δξαζηεξηφηεηα (παηρλίδη, κάζεκα, εηθφλα, αθήγεζε, παξαθνινχζεζε 

ηαηλίαο θηι).  
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 Ζ λεπξηθφηεηα (ην «πήγαηλε - έια»), ε αζπγθξάηεηε θαη αδηάθνπε νκηιία, ε ζθφπηκε 

θαη ζπλερψο επαλαιακβαλφκελε δηαθνπή ηξίησλ φηαλ κηινχλ. 

 Σν πεξηνξηζκέλν εχξνο πξνζνρήο θαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ζε εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχλ πεξίζθεςε, αιιά θαη ε αδπλακία νινθιήξσζεο αθφκα θαη ελφο απινχ έξγνπ. 

 Ζ δπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο ππνκνλήο θαηά ηελ αλακνλή (αλακνλή ζηε ζεηξά ζηελ 

ηάμε, ζε παηρλίδηα, ζηε ζπδήηεζε ή ζε άιιε θνηλσληθή θαηάζηαζε ή δξαζηεξηφηεηα 

π.ρ. ζηα ςψληα). 

 Ζ κφληκε αλεζπρία θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα. Σν γεγνλφο φηη αδπλαηνχλ λα κέλνπλ γηα 

πνιχ ζην ίδην κέξνο ή λα θάλνπλ ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. Σν ζπλερέο θαη λεπξηθφ 

ζηξηθνγχξηζκα ζηε ζέζε ηνπο, ε αλάγθε λα κηινχλ αζηακάηεηα θαη λα δηαθφπηνπλ 

πάληα ηνπο άιινπο φηαλ κηινχλ. Ζ δπζθνιία λα (απηνζπγ-)θξαηεζνχλ ζε φξηα ρσξηθά 

θαη ρξνληθά. 

 Ζ εκθάληζε έληνλεο παξνξκεηηθφηεηαο, φπνπ, μαθληθά θαη αλαίηηα, θάλνπλ πξάγκαηα 

ρσξίο λα ηα ζθεθηνχλ ή εκθαλίδνπλ, αδηθαηνιφγεηα, θξίζεηο λεχξσλ ή παληθνχ. 

 Σα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ. 

 Οη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ νξζνγξαθηθή αλάγλσζε θαη ζην 

ξπζκφ αλάγλσζεο, φπσο θάλεθε ζηελ έξεπλα ησλ Willcutt, Pennington Olson , 

Chabildas θαη Hulslander (2005). 

 Ζ θνηλσληθή αλσξηκφηεηα θαη ε δπζθνιία λα αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θηιίεο. 

 Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ε αξλεηηθή απηνεηθφλα, πνπ θαιιηεξγείηαη (ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θπξίσο) εμαηηίαο ηνπ φηη δε καζαίλνπλ ηφζν γξήγνξα φζν ηα άιια παηδηά. 

 Σα ζπλππάξρνληα ελαληησκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο επηζεηηθφηεηα, ε άξλεζε 

θαηαληίδξαζε ζηελ πεηζαξρία, ηα μεζπάζκαηα ζπκνχ. 
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 Ζ έληνλε φζν θαη επαλαιακβαλφκελε αλεζπρία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ε 

αληίδξαζε απφ ηε κία λα θνηκεζνχλ λσξίο θαη ην γεγνλφο απφ ηελ άιιε φηη μππλνχλ 

πνιχ λσξίο ην πξσί.  

Απνηειεί αξθεηά θνηλφ θαηλφκελν ε ζπλχπαξμε θη άιισλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ ή/θαη πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε 

ΓΔΠ/Τ. Απηά ηα πνηθίια κε-εηδηθψο νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη 

παξάιιεια κε ηε ΓΔΠ/Τ δελ πξέπεη, ιαλζαζκέλα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ βάζε γηα ηε 

δηάγλσζε. Μεξηθά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ, ηε 

κε ζπκβαηή ζπκπεξηθνξά, θηλεηηθά «ηηθ», θπθινζπκία, εθξήμεηο ζπκνχ, δηάθνξα 

πξνβιήκαηα κάζεζεο θ.ά [National Collaborating Centre for Mental Health (UK), 2009]. 

Ζ ζπλ-λνζεξφηεηα γηα ηε ΓΔΠ/Τ ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο απνηειεί 

ζρεδφλ ηνλ θαλφλα, κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο λα ππνινγίδνπλ φηη ην 60-100% ησλ αηφκσλ 

κε ΓΔΠ/Τ εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο, νη 

νπνίεο είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηνχλ θαη αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Οη πην ζπρλέο 

δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη, παξνπζία ηεο ΓΔΠ/Τ, είλαη ε Δλαληησκαηηθή-Πξνθιεηηθή 

Γηαηαξαρή (ΔΠΓ) θαη ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο (ΓΓ). Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ παηδηψλ 

κε ΓΔΠ/Τ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ΔΠΓ θαη ΓΓ.  

Χζηφζν, παξαηεξείηαη δηαθπιηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο ζπλ-λνζεξέο 

θαηαζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ελψ ζηελ παηδηθή ειηθία ε ΔΠΓ εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα 

αγφξηα απ’ φηη ζηα θνξίηζηα, ζηνπο ελειίθνπο είλαη εμίζνπ ζπρλή. ρεηηθά κε ηε ΓΓ, 

παξαηεξείηαη φηη είλαη πην ζπρλή ζηνπο άλδξεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

ηηο ζπλππάξρνπζεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ηεο ΓΔΠ/Τ ζπγθαηαιέγεηαη 

ζπρλά ε Μείδνπζα Καηάζιηςε, κε ηα πνζνζηά εκθάληζήο ηεο ηφζν ζηελ παηδηθή φζν θαη 

ζηελ εθεβηθή ειηθία λα θπκαίλνληαη απφ 12-50% (Κνπκνχια, 2012). 
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Σα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο  

ζπλήζσο έρνπλ θπζηνινγηθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ ζρέζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ΓΔΠ/Τ δελ είλαη πάληα ακθίδξνκε. Δξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απέδεημαλ φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ δελ αληηκεησπίδνπλ πάληα εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη νμείεο, ήπηεο ή κέηξηεο, αλάινγα κε ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΔΠ/Τ. Μεξηθά παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φκσο 

κπνξεί λα έρνπλ ΓΔΠ/Τ. Ζ ζπκπησκαηνινγία ηνπ ΓΔΠ/Τ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν άηνκα πνπ ζαθψο πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν. Δλ νιίγνηο κπνξεί έλα παηδί λα 

εκθαλίδεη ππεξθηλεηηθφηεηα ή δηάζπαζε πξνζνρήο θαη λα κελ έρεη ΓΔΠ/Τ. 

Οη Martin, Levy, Pieka θαη Hay (2006) ζηελ εξεπλά ηνπο ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

ζχλδεζε κεηαμχ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ΓΔΠ/Ύ είλαη πνιχ ηζρπξή θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο νθείιεηαη θαη ζε γνληδηαθνχο παξάγνληεο. Κάπνηνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην ζχλδξνκν ΓΔΠ/Τ είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελψ θάπνηνη 

άιινη ην αληίζεην. Κάπνηνη άιινη, πην ζχγρξνλνη, ππνζηεξίδνπλ φηη βηνινγηθνί ή θαη 

πεξηβαιινληηθνί  παξάγνληεο πξνθαινχλ θαη ην ΓΔΠ/Τ, αιιά θαη ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ο βαζκφο θαη ε έληαζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη απηά πνπ ζπρλά θαζνξίδνπλ θαη 

ηνλ βαζκφ θαη ηελ έληαζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Οη Purvis θαη Tannock (1997) εμέηαζαλ ηηο πξαγκαηηθέο θαη λνεηηθέο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ζπλππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ 

αλάγλσζεο ζηελ απφδνζή ηνπο. Βξήθαλ φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ 

αθνξνχζαλ αλψηεξεο ηάμεο εθηειεζηηθή γισζζηθή επεμεξγαζία, ελψ νη δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ ηα νπνία έρνπλ κφλν πξνβιήκαηα αλάγλσζεο αθνξνχλ ειιείςεηο ζηε βαζηθή 

λνεκαηηθή επεμεξγαζία εο γιψζζαο, δειαδή δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ δηάβαδαλ. 
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Οη Brock θαη Knapp (1996) δηαπίζησζαλ φηη παηδηά κε ΓΔΠ/Τ, ζπγθξηλφκελα κε 

αληίζηνηρεο νκάδεο ειέγρνπ, απνηεινχκελεο απφ παηδηά ηα νπνία δελ είραλ ΓΔΠ/Τ 

πέηπραλ ρακειφηεξα απνηειέζκαηα ζε ηεζη αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 

Οη Brock θαη Knapp (1996) εμεηάδνληαο ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα ησλ παηδηψλ κε 

ζχλδξνκν ΓΔΠ/Τ θαη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ/Τ 

δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζην ξπζκφ θαη ζηελ αθξίβεηα ηεο αλάγλσζεο. Οη Ghelani, 

Sidhu , Jain θαη Tannock (2004) ζε έξεπλα πνπ έθαλαλ πξνζπαζψληαο λα δηαθξίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλάγλσζε εθήβσλ κε ζχλδξνκν ΓΔΠ/Τ θαη κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, δηαπίζησζαλ φηη νη έθεβνη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην λα απαληήζνπλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. Αθφκα ηα παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο ζηνλ ξπζκφ θαη ηελ αθξίβεηα αλάγλσζεο ζπγθξηλφκελα θαη κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ (έθεβνη ρσξίο δπζθνιίεο) αιιά θαη κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ. Οζνλ 

αθνξά ην ξπζκφ ηεο αλάγλσζεο νη νκάδεο κε πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη ΓΔΠ/Τ είραλ 

ρακειφηεξν ξπζκφ ζπγθξηλφκελνη κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Ζ ζπλχπαξμε ΓΔΠ/Τ θαη Αλαγλσζηηθψλ Γπζθνιηψλ είλαη ηφζν ζπρλή, ψζηε 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη πιένλ λα δηεξεπλνχλ επηζηακέλσο ηε θχζε απηήο ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Οη McGee θαη Share (1988) ππνζηήξημαλ φηη νη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ ΓΔΠ/Τ. Οη DuPaul θαη Stoner (1994) 

παξαηήξεζαλ, ζηεξηδφκελνη ζε κειέηεο άιισλ εξεπλεηψλ, ην αληίζεην. Γειαδή πσο ε 

ΓΔΠ/Τ νδεγεί ζε εθδειψζεηο θαη ζπκπηψκαηα αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ. 

Οη Pisecco, Baker, Silver θαη Brooke (1996) ζέινληαο λα απνζαθελίζνπλ απηή ηελ 

αζπκθσλία απφςεσλ δηεξεχλεζαλ ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

παηδηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη παηδηψλ κε ΓΔΠ/Τ. Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ 

φηη παηδηά ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ΓΔΠ/Τ ηαπηφρξνλα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ή κφλν 
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ΓΔΠ/Τ, επέδεημαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζπίηη, ζε 

ζχγθξηζε κε παηδηά κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ρσξίο ΓΔΠ/Τ. Αθφκα ηα παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κφλν, κε ΓΔΠ/Τ κφλν θαη κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη 

ΓΔΠ/Τ, ζην ζρνιείν επέδεημαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ππεξθηλεηηθέο θαη αληηθνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηηο αληηθνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, παηδηά ηεο νκάδεο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ΓΔΠ/Τ επέδεημαλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά 

νπνηαζδήπνηε άιιεο νκάδαο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ καο δείρλνπλ φηη νη 

νκάδεο απηέο δελ έρνπλ ζηαζεξά ζπκπηψκαηα θαη κπνξνχλ λα επηδεηθλχνπλ είηε κία 

«δηάρπηε» θαη «θαζνιηθή» είηε κία «πεξηζηαζηαθή» παξνπζία πξνβιεκάησλ. 

Παξφκνηα πξνζπάζεηα γηα λα απνζαθεληζηεί ε ζρέζε ΓΔΠ/Τ θαη αλαγλσζηηθψλ 

δπζθνιηψλ έθαλαλ θαη νη Chadwick , Taylor, Taylor, Heptinstall θαη Danckaerts (1999), 

ρσξίο φκσο εκθαλή απνηειέζκαηα, θαζψο ηα επξήκαηα παξείραλ ειάρηζηε ζηήξημε ζηελ 

ηδέα φηη νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠ/Τ, νχηε κεγέζπλαλ 

ηε δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο (φπνηε ήηαλ παξνχζα). Αθφκα ππήξμε ειάρηζηε καξηπξία φηη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ΓΔΠ/Τ επέκελαλ, απηφ ήηαλ θάηη πνπ ζα 

νδεγνχζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ή φηη απηφ αχμαλε ηελ 

πηζαλφηεηα φηη νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, φπνηε ήηαλ παξνχζεο, ζα επέκελαλ λα 

ππάξρνπλ. 

Οη Gayan θαη ζπλεξγάηεο (2005) βξήθαλ φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ 

αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ ΓΔΠ/Τ θαη φηη απηή νθείιεηαη ζε γνλίδηα. 

Τπνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ βξεη γνλίδηα κε πνιινχο θαηλνηχπνπο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο 

δχν δπζθνιίεο. Οκνίσο, νη Willcutt θαη Pennington (2000) ππνζηήξημαλ φηη, κέζα απφ ηε 

θαηλνηππηθή αλάιπζε ηνπ DNA παηδηψλ, εληζρχεηαη ε ππφζεζε πσο νη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο θαη ην ζχλδξνκν ΓΔΠ/Τ ζπλππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη πην ζπρλά απφ φηη 
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θαλείο ζα πεξίκελε. Αθφκα αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο είλαη πην 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ ΓΔΠ/Τ απφ φηη άηνκα ρσξίο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

Σέινο, νη Willcutt, Pennington , Olson, Chabildas θαη Hulslander (2005) ζε έξεπλα 

πνπ έθαλαλ κε δηδχκνπο 8 -18 εηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ΓΔΠ/Τ βξήθαλ φηη νη 

καζεηέο/καζήηξηεο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο έδεημαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζε φιεο 

ηηο αλαγλσζηηθέο θαη γισζζηθέο δνθηκαζίεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε κλήκε εξγαζίαο, ζε κηα δνθηκαζία πνπ αθνξνχζε ην ξπζκφ επεμεξγαζίαο 

θαη ζε νξηζκέλεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ εθηειεζηηθή αληίδξαζε. Οη καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ 

είραλ δπζθνιίεο ζε φια ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ξπζκφ επεμεξγαζίαο θαη ηελ 

εθηειεζηηθή αληίδξαζε. Δπίζεο, ζε κηα αλαγλσζηηθή δνθηκαζία (νξζνγξαθηθή 

επεμεξγαζία) θαη ζε κηα δνθηκαζία ζρεηηθή κε ηε κλήκε εξγαζίαο. 

 

1.1.4  Νοηηική Αναπηπία 

 

Ζ θαζηέξσζε ελφο γεληθά απνδεθηνχ νξηζκνχ θαη φξνπ γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία 

παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο, αθνχ ε λνεηηθή αλαπεξία δελ απνηειεί κηα παζνινγηθή 

θαηάζηαζε, αιιά κηα γεληθή θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη πιήζνο αλνκνηνγελψλ 

παζνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δχζθνια κπνξνχλ λα απαξηζκεζνχλ 

θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε έλαλ νξηζκφ (Σδνπξηάδνπ, 1995). 

Ο ςπρνιφγνο Sidney Bijou (1979) νξίδεη ηε λνεηηθή αλαπεξία σο ην απνηέιεζκα 

ησλ θαηαζηάζεσλ εθείλσλ πνπ εκπνδίδνπλ, κεηψλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Ηζρπξίδεηαη φηη παξά ηηο 

ηαηξηθέο βιάβεο, νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ πεξηνξίδνπλ ην 

ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ζε επίπεδν αλαπεξίαο. Κνηλσληνιφγνη φπσο ε Jane 
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Mercer (1973) ππνζηεξίδνπλ φηη ε λνεηηθή αλαπεξία είλαη έλα θνηλσληνινγηθφ θαηλφκελν 

θαη φηη ε εηηθέηα «λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνο» είλαη κηα θνηλσληθή ζέζε πνπ απνθηά ην 

άηνκν κέζα ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ο Marc Gold (1980) ζεσξεί φηη ε λνεηηθή 

αλαπεξία πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ε «απνηπρία ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο λα παξάζρεη 

επαξθή εθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε ππνζηήξημε, παξά σο κεηνλέθηεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ» 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004:56). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ. ή WHO) πξνηείλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«Η λνεηηθή αλαπεξία είλαη κηα θαηάζηαζε θαζπζηεξεκέλεο ή αηεινύο αλάπηπμεο ηνπ λνπ, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη από βιάβε ζηηο δεμηόηεηεο θαη ζηε γεληθή λνεκνζύλε ζε ηνκείο 

γλσζηηθώλ, γισζζηθώλ, θηλεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Υαξαθηεξηδόκελε επηπιένλ 

θαη σο λνεηηθή αλαπεξία ή κεηνλεμία, ε λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα πξνθύςεη κε ή ρσξίο 

ζπλύπαξμε άιισλ ζσκαηηθώλ ή ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ. Αλ θαη ην θύξην γλώξηζκα ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη ην πεξηνξηζκέλν επίπεδν λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε δηάγλσζε δίλεηαη κόλν αλ 

ζπλππάξρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ 

θπζηνινγηθνύ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο» (Thomas & Woods, 2008:26). 

Δπίζεο, ν Ακεξηθαληθφο χλδεζκνο γηα ηελ Ννεηηθή Αλαπεξία (American 

Association on Mental Retardation, A.A.M.R.) ρξεζηκνπνηεί έλαλ άιιν νξηζκφ πνπ 

ηπγράλεη γεληθήο απνδνρήο: 

«Η λνεηηθή αλαπεξία είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθνύο 

πεξηνξηζκνύο θαη ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή 

εθθξάδεηαη ζηηο αληηιεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο δεμηόηεηεο. Η δηαηαξαρή απηή 

μεθηλά πξηλ ηα 18 ρξόληα» (Hourcade, 2002: 2). 

Έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ είλαη απνδεθηφο ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή 

Φπρηαηξηθή Έλσζε (American Psychiatric Association), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 4ε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ γηα ηηο 
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Ννεηηθέο Γηαηαξαρέο (DSM-IV) έλα άηνκν γηα λα δηαγλσζηεί σο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν 

πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: «ζεκαληηθή θάησ ηνπ νξίνπ γεληθή λνεηηθή 

ιεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ δύν από ηηο παξαθάησ πεξηνρέο δεμηνηήησλ: επηθνηλσλία, 

απηνεμππεξέηεζε, απηόλνκε δηαβίσζε, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ρξήζε θνηλσληθώλ πόξσλ, 

απηνπξνζδηνξηζκόο, καζεζηαθή εηνηκόηεηα θαη αλάπηπμε, εξγαζία, δηαρείξηζε ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ, πγεία θαη αζθάιεηα. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα εθδεισζνύλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 

εηώλ. Η λνεηηθή αλαπεξία έρεη πνιιαπιή αηηηνινγία θαη κπνξεί λα εθδεισζεί σο 

απνηέιεζκα δηαθόξσλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα» (American Psychiatric Association, 2000). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο πην γλσζηνχο θαη απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία 

ελφο αηφκνπ, πνπ είλαη (Βαζηιείνπ, 1995·Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004): 

Α) Γχν ηππηθέο απνθιίζεηο θάησ απφ ην κέζν φξν, δειαδή ζε έλα ζηαζκηζκέλν 

ηεζη λνεκνζχλεο, ε βαζκνινγία πνπ επηηπγράλεη είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ απνθηά ην 

96% κε 98% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. 

Β) Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλεπάξθεηα πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή 

δπζθνιεχεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Γ) Δθδειψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο, δειαδή ε λνεηηθή πζηέξεζε 

είλαη ην απνηέιεζκα βιάβεο ή δηαηαξαρήο πνπ εκθαλίζηεθε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 

ρξφλσλ.  

Απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ γηα λα ππάξρεη λνεηηθή 

αλαπεξία. Γελ αξθεί λα ππάξρεη κφλν ρακειφο δείθηεο λνεκνζχλεο, αιιά πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα εκθαλίδνληαη πξηλ ηελ 

ειηθία ησλ 18 ρξφλσλ (Cimera, 2006). Απνηέιεζκα είλαη ην άηνκν λα θαζίζηαηαη αλίθαλν 
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λα πξνζαξκνζηεί ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα επηβηψζεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν θαη 

εμσηεξηθή βνήζεηα (Υξεζηάθεο, 2006). 

Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαηχπσζε νξηζκψλ γηα ηε 

λνεηηθή αλαπεξία αληαλαθιά θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. ε παγθφζκην επίπεδν, ζπλαληψληαη θαηά θαηξνχο νη ιέμεηο ή 

θξάζεηο κηθξφλνπο (feebleminded), ηδηψηεο, κσξφο, εζηθά κσξφο (moral imbeciles, εζηθά 

ειιηπήο (moral defective) ψζπνπ λα επηθξαηήζεη ν φξνο άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απφ 

ηε δεθαεηία πεξίπνπ ηνπ 1980 (Thomas & Woods, 2008 ). 

χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2011) ν φξνο λνεηηθή πζηέξεζε ή αλαπεξία 

εμαθνινπζεί λα έρεη αζαθέο λφεκα θαη λα δεκηνπξγεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο 

απαηζηνδνμία, απειπηζία θαη αξλεηηζκφ. Γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, ε λνεηηθή 

πζηέξεζε ή αλεπάξθεηα αξξψζηηα, κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε ή απιά ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία. Χζηφζν, ε λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα ζχκπησκα, κηα 

κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξέεη απφ ηηο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2011). 

Γηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο έρνπλ θαηά θαηξνχο 

πξνηαζεί γηα ην ζρεκαηηζκφ αλνκνηνγελψλ πεξηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν 

θνηλσληθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία ησλ αηφκσλ απηψλ (Βαζηιείνπ, 

1995). 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θπξηαξρνχζε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε εθπαηδεχζηκα θαη αζθήζηκα, ε 

νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζε φια ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα. Απηφο ν ηξφπνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη εγθαηαιεηθζεί θη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

A.A.M.D. (American Association of Mental Deficiency) ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάξρνπλ 
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«άηνκα κε ειαθξά, κέηξηα ή ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε» (Βαζηιείνπ, 

1995·Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004). 

Παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία: Σα παηδηά απηά πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα 

έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο κεηαμχ 50 ή 55 έσο 70 θαη απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 85% ηνπ 

παηδηθνχ πιεζπζκνχ πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σα παηδηά 

αλαγλσξίδνληαη ζπλήζσο κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθαιχπηνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο ή ηα πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. 

Παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία: Σα παηδηά απηά έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο κεηαμχ 35 

έσο 50 ή 55 θαη απνηεινχλ ην 7-10% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Σα παηδηά απηήο ηεο νκάδα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο 

φπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ε εθκάζεζε απιψλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ. Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάπνηεο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

Παηδηά κε ζνβαξή λνεηηθή αλαπεξία: Έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο κεηαμχ 25 θαη 35 ή 40 

θαη απνηεινχλ ην 3-5% ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Σα παηδηά απηά ρξεηάδνληαη 

εληαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη απηνεμππεξέηεζεο. Σα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

ειεγρφκελα πεξηβάιινληα. 

Παηδηά κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία: Απνηεινχλ ην 1% ή αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπο είλαη θάησ απφ 20 ή 25. 

Υξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ζε εηδηθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί θαη 

λα αλαπηπρζεί ην ρακειφ δπλακηθφ απηψλ ησλ παηδηψλ. 
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Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα, κπνξεί λα δηαηππσζεί ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία καζαίλνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηππηθή λνεκνζχλε. Σν άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία (Καΐδαληδή, 2009): 

 Παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ πξνζνρή, ηελ απηνζπγθέληξσζε, ζηελ βξαρχρξνλε 

κλήκε, ζηνπο κεραληζκνχο θσδηθνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ εξεζηζκάησλ ζηελ 

ζπλζεηηθή, αλαιπηηθή ζθέςε, ζηε γελίθεπζε θαη κεηαβίβαζε γλψζεσλ. 

 Παξνπζηάδεη κία έιιεηςε απζφξκεηεο γλψζεο (ζε αληίζεζε κε απηή πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα θπζηνινγηθά παηδηά).  

 Παξνπζηάδεη ζπρλά έλαλ αξλεηηζκφ θαη κία έιιεηςε δηάζεζεο γηα κάζεζε. ηελ 

νπζία βιέπνπκε πνιιέο θνξέο λα απνπζηάδνπλ ηα θίλεηξα γηα κάζεζε απφ απηά ηα 

παηδηά. 

 ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, παξνπζηάδεη αζηάζεηα ζηηο δηαζέζεηο ηνπ ή ζηελ ζηάζε 

ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο. 

 Μπνξεί λα απνζχξεηαη εχθνια, λα θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα παξακέλεη 

παζεηηθφ, φηαλ λνηψζεη φηη δελ θαηαλνεί απηφ πνπ ηνπ δεηείηαη ή λα κελ ζπκκεηέρεη 

ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ λνηψζεη φηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη.  

 Έρεη ζπρλέο ηάζεηο επαλάιεςεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ή ζηεξεφηππεο ή άθακπηεο 

ζπκπεξηθνξέο, άθακπηε ζηάζε ή κε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί κε επειημία ην ζψκα 

ηνπ, ιφγσ εγγελψλ ςπρνθηλεηηθψλ αδπλακηψλ, θαη ειιηπνχο πξψηκεο εθπαίδεπζεο. 

 Κπξίσο ζηηο πην βαξηέο πεξηπηψζεηο ή ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί επαξθψο ή έρνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, παξαηεξνχκε ζπρλά ζχγρπζε 

ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, αληηθαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή απνδηνξγαλσηηθέο ηάζεηο. 

 Έρεη, ζχκθσλα κε αξθεηέο ελδείμεηο, πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγίαο 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη επεμεξγαζίαο λνεηηθψλ εηθφλσλ, ψζηε λα παξάγεη απφ απηέο 

θαλφλεο θαη λφκνπο πνπ δνκνχλ ηηο γλσζηαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 
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 Φαίλεηαη λα έρεη δπζθνιίεο ζην λα κεηαθέξεη ηηο γλψζεηο απφ ηνλ έλα ηνκέα ζηνλ 

άιιν ή λα κπνξεί λα γεληθεχεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα αθαίξεζεο, θάηη 

πνπ ηα θπζηνινγηθά παηδηά θάλνπλ απζφξκεηα θαη ρσξίο θφπν.  

 Γελ κπνξεί λα θσδηθνπνηήζεη κε ηξφπν ζπκβνιηθφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αληηξξήζεηο γηα απηή ηελ γελίθεπζε, θαη πνιινί εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπκβνιηθή γλψζε αξθεί λα έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ λσξίο. Δίλαη 

φκσο ζίγνπξν φηη ην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί καζαίλεη κε πνιχ αξγφ ξπζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηθαλφηεηα κάζεζεο, αιιά απηή ιεηηνπξγεί κε έλα πνιχ 

ηδηαίηεξν ηξφπν, ιφγσ θπξίσο ησλ κλεκνληθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηεο έιιεηςεο 

κεραληζκψλ απνζήθεπζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ /εξεζηζκάησλ. Ζ 

πνηφηεηα θαη ν ξπζκφο ηεο κάζεζεο εμαξηάηαη ζπλεπψο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηελ δηαηαξαρή ησλ γλσζηηθψλ 

/απνζεθεπηηθψλ ηνπ κεραληζκψλ (π.ρ. νη θιαζζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο: αζθήζηκνη, 

εθπαηδεχζηκνη). 

Ζ γλσζηηθή πξφνδνο θαη εμέιημε δελ είλαη αλέθηθηε, φπσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down έρνπλ θαηαθέξεη λα θζάζνπλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε (π.ρ. 

ζηηο Ζ.Π.Α.) αθνινπζψληαο εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο. Μία βαζηθή αξρή 

ηεο κάζεζεο κε απηέο ηηο νκάδεο παηδηψλ, είλαη φηη ηα παηδηά κε γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο 

πηζαλφλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο (π.ρ. δηάβαζκα πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ, θεηκέλσλ, 

θιπ.), αιιά λα κελ είλαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ απηή ηελ γλψζε  κε άλεζε έμσ απφ ην 

πιαίζην ζην νπνίν ηελ καζαίλνπλ (π.ρ. ηάμε) ή κε άιιν άηνκν πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κε ην νπνίν ηελ έρνπλ κάζεη. Έρεη παξαηεξεζεί ζπρλά παηδηά κε γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο   

λα θαηαθέξνπλ λα απνζηεζίδνπλ παξαγξάθνπο ή θείκελα, αιιά απηή γλψζε λα κε έρεη 

αθνκνησζεί εκπεηξηθά θαη ηα παηδηά απηά πέξα απφ ηηο εμαηξεηηθέο απηέο ηθαλφηεηεο (θαη 
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ηελ επίδεημε γλψζεσλ, πνπ ηθαλνπνηεί ηηο καηαηψζεηο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ γνλέσλ), λα κελ κπνξνχλ λα ζπκβηψζνπλ νκαδηθά ή λα ιεηηνπξγήζνπλ κε άιια παηδηά 

(Καΐδαληδή, 2009). 

Σα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απνηεινχλ κία 

εηεξνγελή νκάδα θαη γη’απηφ νη ηθαλφηεηεο, νη αλεπάξθεηεο, ηα γλσζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα γεληθεχνληαη κε πνιιή πξνζνρή. Κνηλφ 

βέβαηα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε. Παξνπζηάδνπλ κηα 

γεληθή δπζθνιία ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ ε αλάπηπμή 

ηνπο νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ζηα 18 ρξφληα κε βξαδχηεξνπο φκσο ξπζκνχο. Σα παηδηά κε 

λνεηηθή αλαπεξία αλαπηχζζνληαη ζρεηηθά νκαιά, πεξλψληαο ηα ίδηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα 

πνπ δηέξρεηαη έλα ζπλεζηζκέλν παηδί, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηα πεξλνχλ ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία. Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη επηθνηλσλία, αδπλακία γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεο, αδπλακία αληηζηξεςηκφηεηαο ηεο ζθέςεο, πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αδχλαηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, ειιηπή θαη βξαρχρξνλε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο. Γπζθνιεχνληαη ζην λα εθαξκφζνπλ γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2011 ). 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ειάρηζηεο, παξά ην γεγνλφο φηη απηφο ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθά επξεία γθάκα δεμηνηήησλ ζην πεδίν ηεο 

εγγξακκαηνζχλεο θαη ε θαηάθηεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο απνηειεί θεληξηθφ 

ζηφρν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Παξαδνζηαθά, νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη δε δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη πξνηηκνχλ 

λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην λα εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο αξηηφηεξα ζε 
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άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ιεηηνπξγηθέο, θνηλσληθέο ή θηλεηηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε λνεηηθέο δηαηαξαρέο δελ θαηαθέξλνπλ λα δηαβάζνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο αιιά ζε θάπνην ρακειφηεξν επίπεδν. Μφλν πξφζθαηα άξρηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(Katims, 2000). 

Ζ δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε. Οη καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ειιείκκαηα ζηε κλήκε θαη ηε 

γιψζζα, γεγνλφο πνπ ηνπο δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ. 

Δπηπιένλ θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηκεησπίδνπλ, εκπνδίδνπλ ηε 

κάζεζε. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ έκαζαλ 

κε επηηπρία λα δηαβάδνπλ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη δελ θαηαθέξλνπλ λα θαηαθηήζνπλ νχηε 

ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο. χκθσλα κε ηνλ Katims (2001), κφλν 1 ζηνπο 5 

καζεηέο κε λνεηηθέο δηαηαξαρέο θαηαθέξλεη λα θαηαθηήζεη έζησ θαη ηηο ειάρηζηεο 

δεμηφηεηεο εγγξακκαηνζχλεο. Δπηπρψο, νη πξννπηηθέο γηα ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

αλαπεξία βειηηψλνληαη επεηδή γλσξίδνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

αλάγλσζεο ζε καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ίδηεο 

ηερληθέο αλάγλσζεο βνεζάλε ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ηνπο καζεηέο 

κε λνεηηθή αλαπεξία (Allor, Mathes, Champin & Cheatham, 2009). 
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1.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

1.2.1 Ανάγνυζη 

 

Ζ αλάγλσζε είλαη κηα πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη φηαλ ην άηνκν 

βξεζεί ζε έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο π.ρ. ζε έλα ζρνιείν θαη εθηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ θάπνηαο γιψζζαο (Πφξπνδαο, 2002). Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάγλσζεο έρεη νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε αξθεηψλ 

ζεσξηψλ θαη ππνζέζεσλ. 

Καηά ηνλ Πφξπνδα (2002), ε αλάγλσζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη σο ε 

κεηάθξαζε ή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ θψδηθα θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε θσλνινγηθφ 

θψδηθα. 

 Μηα πξψηε ςπρνπαηδαγσγηθή πξνζέγγηζε έγηλε απφ ηνλ καζεηή ηνπ Vygotsky, ηνλ 

Elkonin (1963, 1973, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 2002), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε 

αλάγλσζε είλαη κηα γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε αλαδεκηνπξγία 

ηεο θσλνινγηθήο ηαπηφηεηαο κηαο ιέμεο κε βάζε ηε γξαπηή ηεο αλαπαξάζηαζε. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηεο θσλνινγηθήο παξάζηαζεο ηεο ιέμεο θάλεη δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο κε απνηέιεζκα  ε αλάγλσζε λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή ηεο νκηιίαο (Πφξπνδαο, 2002). 

χκθσλα κε κηα δεχηεξε ςπρνγισζζνινγηθή ζεψξεζε ηεο αλάγλσζεο, θαηά ηνπο 

Chomsky θαη Halle (1968, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 2002), νη αλαγλψζηεο κε βάζε 

ηελ νξζνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη έρνληαο ππφςε ηε θσλνινγηθή 

δνκή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο ζσζηέο θσλεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

παξαγσγή ηεο νκηιίαο (Πφξπνδαο, 2002). 
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Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εξεπλεηέο ησλ Ζ.Π.Α., φπσο νη 

Liberman, Cooper, Shankweiler θαη Studdert-Kennedy (1967, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Πφξπνδαο, 2002) ππνζηεξίδεη φηη ε αλάγλσζε ζεσξείηαη κηα ζθφπηκα απνθηψκελε θαη 

γισζζηθά εμαξηψκελε δεμηφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επίγλσζε (awareness) πνπ 

δηαζέηεη ν αλαγλψζηεο, αθνχ είλαη ήδε ρξήζηεο (αθξναηήο θαη νκηιεηήο) ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Με βάζε απηή ηελ επίγλσζε θαηά ηελ αλάγλσζε ελεξγνπνηείηαη ε ζχλζεηε 

γισζζηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηνπ 

κελχκαηνο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Πφξπνδαο, 2002). 

Σo ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο είλαη φηη ε 

αλάγλσζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ ζε θσλνινγηθφ θψδηθα, 

κε βάζε ηνλ νπνίν είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002). 

Ζ αλάγλσζε νξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία απνθξππηνγξαθνχκε ην 

ζπκβνιηθφ ζχζηεκα ελφο γξαπηνχ κελχκαηνο κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε ηνπ 

κελχκαηνο. Δίλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξείο δηαζηάζεηο: ηε 

γλσζηηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ καζεηή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, απφ 

ηελ νπνία  ην πψο ληψζεη ν καζεηήο ηε ζηηγκή ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνιιέο 

θνξέο επεξεάδεηαη θαη ε αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, αθνχ 

δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή επζχλνληαη γηα 

ηελ ρακειή αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Γηα λα κπνξεί έλα παηδί λα δηαβάζεη, πξέπεη λα 

είλαη ηθαλφ λα απνθξππηνγξαθήζεη έλα γξαπηφ κήλπκα, δειαδή λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ην κήλπκα (Baar & Sadow, 1985). Καηά ηελ αλάγλσζε ην παηδί 

ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε ζπκβφισλ θαη ε ζχλζεζε ηνπο, 

παξάιιεια φκσο ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ ζεκαζηνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο-
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γξακκαηηθέο πξνζδνθίεο. πλδπάδνληαο φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ην παηδί θαηαθέξλεη 

λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην ζεκαζηνινγηθφ κέξνο ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο 

(Παληειηάδνπ, 2000). 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο απαηηνχληαη δχν 

βαζηθέο, αλεμάξηεηεο, αιιά θαη αιιεινζρεηηδφκελεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο: ε αλαγλψξηζε 

ή ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξαπηψλ ιέμεσλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζην γξαπηφ ιφγν. Χο απνθσδηθνπνίεζε νξίδεηαη ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαηά 

ηελ νπνία ηα γξαπηά ζχκβνια πνπ απνηεινχλ ην γξαπηφ θψδηθα, αλαγλσξίδνληαη θαη 

κεηαθξάδνληαη ζε θσλνινγηθή παξάζηαζε, ελψ σο θαηαλφεζε νξίδεηαη ε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία γηα λα ζπληειεζζεί απαηηείηαη ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε 

θαη ε αλάζπξζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002). Δπνκέλσο, αλ θάπνηνο 

γλσξίδεη απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο θαη ηελ έρεη θαηαλνήζεη, φηαλ ζα 

απνθσδηθνπνηήζεη ηελ ίδηα γξαπηή ιέμε, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζεη θαη ηε 

ζεκαζία ηεο γξαπηήο ιέμεο.  

Αλ θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

είλαη βαζηθή, σζηφζν νη ιεηηνπξγίεο ηεο αλάγλσζεο εμαξηψληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε πξφζθαηεο ζεσξίεο ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο, ε θαηάθηεζε 

ηεο θσλνινγηθήο δνκήο κηαο γιψζζαο (θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο) είλαη ζεκειηψδεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο. 

Καηά ηνλ Πφξπνδα (2002), ηξία είλαη ηα κνληέια ηεο αλάγλσζεο: α) «Απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ» κνληέιν αλάγλσζεο (Bottom-up, Text-based), β) «Απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ» κνληέιν αλάγλσζεο (Top-down, Reader-based) θαη γ) Αληηζηαζκηζηηθφ κνληέιν 

αλάγλσζεο (Interactive models) 

Σν πξψην κνληέιν αλάγλσζεο νλνκάδεηαη «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ», γηαηί 

μεθηλάεη απφ θάησ, απφ ηα γξάκκαηα, θαη ηειεηψλεη πάλσ, ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνλ 
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αλαγλψζηε. Ο αλαγλψζηεο πξέπεη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ γηα λα 

θαηαθηήζεη ηειηθά ηελ θαηαλφεζε. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, δίλεηαη έκθαζε γηα ηελ 

αλάγλσζε ηεο ιέμεο θαη ησλ κεξψλ ηεο, ζηα θσλήκαηα θαη ηα κνξθήκαηα. Σν πξψην 

βήκα είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξψηεο ιέμεο ηεο πξφηαζεο, μεθηλψληαο απφ ηα αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά. Σν επφκελν βήκα κπνξεί λα είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο δεχηεξεο ιέμεο. Ο 

αλαγλψζηεο πξνρσξά κεηαηξέπνληαο θάζε γξάκκα ζηνλ αληίζηνηρν ήρν, εμεηάδνληαο ηε 

πξνθνξά ηεο ιέμεο. Ζ αλαγξαθφκελε ιέμε κεηαθξάδεηαη ζε ήρνπο πνπ είλαη ήδε γλσζηνί 

ζηε γιψζζα ηνπ. Ο νπηηθφο θψδηθαο ζπλδέεηαη κε ην πξνθνξηθφ ζχκβνιν θαη γίλεηαη 

θαηαλνεηφο. ην ζεκείν απηφ, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε κλήκε, κέρξη νη ιέμεηο ηεο πξφηαζεο 

λα αλαιπζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα γίλεη αληηιεπηφ ην λφεκά ηνπο (Webster, 1986, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Λακπξνπνχινπ 1999). Σξία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

απηφ ην κνληέιν αλάγλσζεο: ε γξακκηθφηεηα, ε ηεξαξρία, γηαηί ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα 

αλάιπζεο, ηα νπνία ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα ηα θαηαθηήζεη κε κηα ηεξαξρηθή ζεηξά 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο πνπ είλαη ε θαηαλφεζε (Lipson & 

Wixson, 1991·Samuels & Kamil, 1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998) θαη ν 

εκπεηξηζκφο, γηαηί ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ζε εθείλνλ πνπ έρεη ηε 

γλψζε. Έηζη, ε γλψζε ή ε πιεξνθνξία είλαη αληηθεηκεληθή θαη θαηαθηηέηαη κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο (McCormick, 1988, φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998).  

Σν δεχηεξν κνληέιν αλάγλσζεο νλνκάδεηαη «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κνληέιν 

αλάγλσζεο (Top-down, Reader-based). χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν 

αλαγλψζηεο πξνζεγγίδεη έλα θείκελν έρνληαο ζην λνπ ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ο 

αλαγλψζηεο πεξηκέλεη λα βξεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην θείκελν κε ηε βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο γλψζεο ηνπ γηα ηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα, ςάρλεη γηα ην λφεκα θαη φρη 

γηα γξάκκαηα ή ιέμεηο. Απηή ε πξνζδνθία είλαη πνπ νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε (Moores, 

1996). πγθεθξηκέλα, ζην «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κνληέιν αλάγλσζεο, έκθαζε δίλεηαη 
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ζηε πιεξνθνξία ή ηε γλψζε, ε νπνία βξίζθεηαη ήδε ζην κπαιφ ηνπ αλαγλψζηε (Lipson & 

Wixson, 1991· Samuels & Kamil, 1984, φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998). Απηφ ην 

κνληέιν νλνκάδεηαη «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ», αθνχ ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ πάλσ, 

απφ ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε κε πξνβιέςεηο θαη αλαθνξέο, θαη ζπλερίδεη πξνο ηα θάησ, ζην 

θείκελν πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη απηέο ηηο πξνβιέςεηο θαη αλαθνξέο, ή λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο. Καη απηφ ην κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ γξακκηθφηεηα θαη ηεξαξρία. 

πζρεηηδφκελν κε ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάγλσζεο, απηφ ην κνληέιν 

κπνξεί λα γίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θηινζνθηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 

νξζνινγηζκνχ (McCormick, 1988, φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998). Αθφκα, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ δεδνκέλε ή έκθπηε γλψζε. Έηζη, ν αλαγλψζηεο θέξλεη ην λφεκα θαη ηε 

γλψζε ζην ίδην ην θείκελν. Απηή ε αλαγλσζηηθν-θεληξηθή γλψζε θαη ην λφεκα 

θαηεπζχλνπλ ή ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. 

Σν ηειεπηαίν κνληέιν αλάγλσζεο είλαη ην αληηζηαζκηζηηθφ κνληέιν αλάγλσζεο 

(Interactive models). Ζ αλάγλσζε είλαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη ην θείκελν. Δδψ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηθαλφηεηεο θαη απφ ην «θάησ πξνο ηα 

πάλσ» κνληέιν, αιιά θαη απφ ην «πάλσ πξνο ηα θάησ» κνληέιν. Σν αληηζηαζκηζηηθφ 

κνληέιν αλάγλσζεο ην ραξαθηεξίδνπλ δχν ζηνηρεία, ε παξάιιειε δηαδηθαζία (Rumelhart, 

1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998) θαη ε θαηλνκελνινγηθφηεηα (McCormick, 1988, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Paul, 1998). Ζ παξάιιειε δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε 

ην «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» κνληέιν αλάγλσζεο, αιιά θαη κε ην «απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ» κνληέιν. πγθεθξηκέλα, νη δεμηφηεηεο απφ ην «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» κνληέιν 

δηεπθνιχλνπλ ηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δηαδηθαζία αλάγλσζεο θαη νη δεμηφηεηεο απφ 

ην «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κνληέιν δηεπθνιχλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε «απφ θάησ πξνο 

ηα πάλσ» δηαδηθαζία. Ζ θαηλνκελνινγηθφηεηα δελ είλαη κηα επηζηήκε γηα ηα αληηθείκελα 
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αιιά νχηε κηα επηζηήκε γηα ηα ππνθείκελα. Δίλαη κηα επηζηήκε γηα ηελ εκπεηξία. Γελ 

επηθεληξψλεηαη νινθιεξσηηθά νχηε ζηα αληηθείκελα ηεο εκπεηξίαο νχηε ζηα ππνθείκελά 

ηεο. Σν θχξην αληηθείκελφ ηεο είλαη ην ζεκείν φπνπ ε χπαξμε, ηα αληηθείκελα, θαη ε 

ζπλείδεζε, θαζψο θαη ηα ππνθείκελα, ζπλαληψληαη (McCormick, 1988, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Paul, 1998). Έηζη, ε επηζηήκε απηή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο 

πνπ είλαη θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο αλάγλσζεο.  Απφ θηινζνθηθή άπνςε, ην 

αληηζηαζκηζηηθφ κνληέιν αλάγλσζεο εθπξνζσπεί ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εκπεηξηζκνχ κε 

ηνλ νξζνινγηζκφ. Ο αλαγλψζηεο έρεη πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ: γξάκκαηα, ήρνπο, 

γξακκαηηθή. Δπίζεο, κπνξεί λα θάλεη θαη πξνβιέςεηο. Καζέλα απφ απηά ηα ζηάδηα 

ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη απζφξκεηα, αιιά θαη επεξεάδεη ην έλα ην άιιν. Έηζη, ε 

πιεξνθνξία απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο ιέμεο ζα επεξεάζεη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην λφεκα 

θαη ην αληίζηξνθν (Webster, 1986, φπσο αλαθέξεηαη ζην Λακπξνπνχινπ 1999· Moores, 

1996). 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο θσλνινγηθήο κεηάθξαζεο, ε αλάγλσζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ ζε θσλνινγηθφ θψδηθα, κε βάζε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002). Γειαδή, ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα κάζεη λα ζπλδέεη 

ή λα κεηαθξάδεη ηα ζχκβνια ηνπ έληππνπ ιφγνπ ζε θζφγγνπο, λα θαηαιαβαίλεη πσο ε 

νκηιία κπνξεί λα «ηεκαρίδεηαη» ζε κηθξφηεξεο ελφηεηεο (θσλεκηθή επίγλσζε) θαη πσο νη 

ηεκαρηαθέο απηέο ελφηεηεο ηεο νκηιίαο κπνξνχλ λα αλαπαξίζηαληαη ζε έληππε κνξθή 

(γξαθεκηθή επίγλσζε). Ζ θαηαλφεζε ηεο ακθίδξνκεο απηήο ζρέζεο απνηειεί ηελ 

αιθαβεηηθή αξρή, δεμηφηεηα απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε επρεξνχο θαη γξήγνξεο 

αλάγλσζεο ιέμεσλ (Σδνπξηάδνπ, 2011). 

Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε αλάγλσζε κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί σο ε ιεηηνπξγία άκεζεο αλάζπξζεο ηεο έλλνηαο (πνπ αλαπαξηζηά ν γξαπηφο 
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θψδηθαο), ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο θσλνινγηθήο κεηάθξαζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη 

σο αθεηεξία ηελ άπνςε φηη νη γξαπηέο ιέμεηο δελ απαξηίδνληαη απφ θσλνινγηθέο κνλάδεο, 

αιιά απφ νπηηθά ζχκβνια. πλεπψο, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο γξαπηέο 

ιέμεηο (αλεμάξηεηα απφ ηε θσλνινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα), βαζηδφκελνο ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ θαη λα έρεη έηζη άκεζε πξφζβαζε ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ν αλαγλψζηεο καληεχεη ηε ζεκαζηνινγηθή ηαπηφηεηα 

ηεο ιέμεο, κεηαηξέπνληαο ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γιψζζαο ζε έλλνηεο (Πφξπνδαο, 

2002). Ο Goodman (1967) παξαηήξεζε φηη ηα παηδηά δηάβαδαλ θαη θαηαλννχζαλ ηαρχηεξα 

ιέμεηο πνπ βξίζθνληαλ εληφο ελφο ζρεηηθνχ ζπγθείκελνπ παξά απνκνλσκέλεο εθηφο 

ζπγθείκελνπ.   

Ο απψηεξνο φκσο ζθνπφο ηεο αλάγλσζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(National Reading Panel, 2000). Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε 

θαηαλφεζε απνηεινχλ ηα δχν απαξαίηεηα κέξε ηεο αλάγλσζεο θαη θαλέλα απφ απηά ηα 

δχν κέξε δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλεμάξηεηα απφ ην άιιν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Απηή είλαη θαη ε ζεσξία ηεο απιήο άπνςεο γηα ηελ αλάγλσζε 

(The Simple View of Reading), ε νπνία βέβαηα δελ αξλείηαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο (Hoover & Gough, 1990). χκθσλα κε απηήλ ηελ ςπρνινγηθή ζεσξία 

ηεο αλάγλσζεο, νη αλαγλψζηεο πξψηα αλαγλσξίδνπλ ηηο γξαπηέο ιέμεηο θσλνινγηθά κέζσ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπο ιεμηθνχ θαη κεηά κέζσ ηεο γισζζηθήο (ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, 

πξαγκαηνινγηθφ ζχζηεκα) γλψζεο γηα λα ηηο θαηαιάβνπλ κέζα ζην πιαίζην ηεο πξφηαζεο. 

Ζ αλάγλσζε απνηειεί «εξγαιείν» ηεο θαηαλφεζεο δηφηη ηεο παξέρεη ην πεδίν 

εθείλν πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα πξνζιάβεη, λα επεμεξγαζηεί, λα ζπγθξαηήζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ιέμεηο-έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξνηάζεηο ή ζηα θείµελα πνπ 

αλαγηγλψζθεη θάπνηνο (Πφξπνδαο, 2002). 
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1.2.2 Καηανόηζη 

 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζπληζηά ην δεηνχκελν ηεο αλαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Καηαλφεζε είλαη ε ζπγθξάηεζε, ε γλψζε θαη ε εξκελεία ησλ φζσλ 

δηαβάδνπκε. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε πξέπεη λα είλαη δπλαηή: α) ε 

απνθσδηθνπνίεζε β) ε ζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο θεηκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε γ) ε αλάιπζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξία επίπεδα, πξαγκαηνινγηθφ, 

εξκελείαο θαη γελίθεπζεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαλφεζεο είλαη ε χπαξμε επαξθνχο 

ιεμηινγίνπ θαη ε γλψζε ηεο εξκελείαο ησλ ιέμεσλ. Οη αλαγλψζηεο πνπ θαηαλννχλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο θεηκέλνπ 

(ρψξνο, ρξφλνο, ήξσεο, θιπ.) θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Γεληθά, ε ηθαλνπνηεηηθή 

θαηαλφεζε πξνυπνζέηεη ηνλ επηηπρή ζπγρξνληζκφ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, δειαδή φηαλ 

εθηφο απφ ηε γλψζε ησλ γισζζνινγηθψλ θαλφλσλ, ην άηνκν δηαζέηεη θαη κεηαγισζζηθή 

επίγλσζε θαη ζπλεηδεηνπνηεί απηήλ ηνπ ηε γλψζε (Σδνπξηάδνπ, 1995), ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο ψξηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο (Πφξπνδαο, 2002). 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θεηκέλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πξφζιεςεο, 

επεμεξγαζίαο, ζπγθξάηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ή ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηνπο Caroll θαη Trabasso ε θαηαλφεζε 

δηεθπεξαηψλεηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα. Σα πξψην ζηάδην αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ ησλ ιέμεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ην δεχηεξν 

πεξηιακβάλεη ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο. Όηαλ θάπνηνο δελ θαηαλνεί 

έλα θείκελν πνπ δηάβαζε, ε αδπλακία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα απφ ηα δχν ή θαη ζηα 

δχν ζηάδηα (Πφξπνδαο, 2002). 

χκθσλα κε ηνλ Noam Chomsky (1957, 1965, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 

2002) ν αλαγλψζηεο έρεη θαηαλνήζεη ην θείκελν πνπ δηάβαζε, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα 
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γλσξίδεη φρη κφλν ηε γξαθεκηθή θαη θσλνινγηθή ηαπηφηεηα ησλ ιέμεσλ αιιά θαη ην 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο γξαθεκηθήο-

θσλνινγηθήο θαη ηεο ζεκαζηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ είλαη αλάινγε κε ηε 

δηάθξηζε δχν επηπέδσλ ζηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ, πνπ είρε πξνηείλεη ν Chomsky, δειαδή 

ηα επίπεδα ηεο επηθαλεηαθήο δνκήο θαη ηεο βαζηάο δνκήο (Πφξπνδαο, 2002). Δπνκέλσο ε 

θαηαλφεζε θαη ε κλεκνληθή ζπγθξάηεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ αλαθάιπςε, εξκελεία θαη ζπγθξάηεζε ζηε κλήκε ηεο βαζηάο δνκήο ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ (Bransford & Johnson, 1972, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 

2002).  

Οη Kintsch θαη van Dijk (1978, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 2002) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν αλαγλψζηεο πνπ δηαβάδεη έλα θείκελν γηα λα ην θαηαλνήζεη, ζπλήζσο 

δε ζπγθξαηεί ζηε κλήκε ηνπ φιεο ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά ηελ ελλνηνινγηθή νπζία 

ηνπ θεηκέλνπ, ε θαηαλφεζε ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ράξε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε 

λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηηο ελλνηνινγηθέο κνλάδεο ηνπ θεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ν 

αλαγλψζηεο εληνπίδεη ηηο ελλνηνινγηθέο κνλάδεο θάζε πξφηαζεο, δειαδή ηηο έλλνηεο πνπ 

αλαθέξνληαη κέζα ζηελ πξφηαζε, θαη ζπλδπάδνληαο ηεο κεηαμχ ηνπο θαηαιήγεη ζε κηα 

αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ δνκεκέλσλ ελλνηνινγηθψλ κνλάδσλ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο απηήο κε ηηο πξνυπάξρνπζεο δνκέο πνπ βξίζθνληαη ζηε καθξφρξνλε 

κλήκε επηηπγράλεη αθελφο θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

αθεηέξνπ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ην θείκελν (Πφξπνδαο, 2002). 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ ζρεκάησλ, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Jeffrey Young 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε γλψζε πνπ έρεη θάπνηνο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζπγθξνηεί έλα 

ζρήκα, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επηκέξνπο ζρήκαηα. Όηαλ θάπνηνο δηαβάδεη λέεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, γηα ην νπνίν έρεη ήδε θάπνηα γλσζηηθά ζρήκαηα, απηά 
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ηα ζρήκαηα απνηεινχλ ηνπο έηνηκνπο ππνδνρείο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δνκεζνχλ νη λέεο 

πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα, απηά ηα ζρήκαηα ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε λέα κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ θαηαλφεζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηε κλήκε κπνξεί λα είλαη πξνζζεηηθή ή αθαηξεηηθή, δειαδή πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη απφ ηα γλσζηηθά ζρήκαηα. Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη ν 

ξφινο ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ (σο δνκεκέλα γλσζηηθά ζρήκαηα), νη νπνίεο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη βνεζνχλ 

ηνλ αλαγλψζηε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ελφο 

θεηκέλνπ. Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκπεξάλεη ηηο ζπλήζσο 

απηνλφεηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξαιείπνληαη απφ ην θείκελν θαη λα ην θαηαλνήζεη 

(Πφξπνδαο, 2002). 

Ζ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ είλαη κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ παηδηνχ γηα ην ζέκα 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ 

(Πφξπνδαο, 2002). Ζ δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο πεξηιακβάλεη αλψηεξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη απαηηεί θξηηηθή ζθέςε απφ ηνπο καζεηέο. Γηαβάδνληαο έλα θείκελν 

θαινχληαη φρη κφλν λα ην θαηαλνήζνπλ, αιιά θαη λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, λα 

εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ’ απηά (Mercer 

& Mercer, 1985, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πφξπνδαο, 2002).  

Ζ θαηαλφεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ππνζέζεσλ ή γλσζηηθψλ 

ζρεκάησλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη ζηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε (Hammill & Bartel, 1995). Ο ηθαλφο αλαγλψζηεο δηαβάδνληαο 

επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ λνεκαηηθή 

εμέιημε ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Παληειηάδνπ, 2000). 
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1.2.3 Αναγνυζηική Καηανόηζη 

 

Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη κηα δεμηφηεηα κε θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, γη’ απηφ έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ηε 

δηάξθεηά ηεο ν αλαγλψζηεο πξνζπαζεί λα δνκήζεη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζπλδπάδνληαο φ,ηη γλσξίδεη, κε ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο (Randi, 

Grigorenko & Sternberg, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Anderson, Hiebert, Scott  θαη Wilkinson (1985) κε ηνλ φξν 

«αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε» απνθαιείηαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο απφ γξαπηφ 

θείκελν, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πνιχπινθν ζπληνληζκφ ελφο αξηζκνχ αιιεινζπλδεφκελσλ 

κεηαμχ ηνπο πεγψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δηδηθφηεξα, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απνηειεί κηα βαζηθή ζρνιηθή δεμηφηεηα γηα 

ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ, ε νπνία σζηφζν θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

ε απνθσδηθνπνίεζε, ε επρέξεηα θαη ε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ, πξνυπνζέηεη θαη ηε ρξήζε 

δεμηνηήησλ αλσηέξνπ επηπέδνπ (Rapp, van de Broek, McMaster, Kendeou & Espin, 

2007·Πνιπρξφλε, Αλησλίνπ, Κακππιαπθά, 2013).  Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε 

ηθαλφηεηα εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο, δηάθξηζεο ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ζπγθξάηεζεο θαη 

αλάθιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ.  

Καηά ηελ Παληειηάδνπ (2011), θαζψο ε δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο πξνυπνζέηεη 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θξηηηθή ζθέςε, νη καζεηέο δελ θαινχληαη κφλν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, αιιά θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαηππψζνπλ 

ππνζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ 
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αλαπηχζζνληαη ζε απηά. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο γίλνληαη ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλφεζεο, ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξα επίπεδα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ 

κεκνλσκέλα θαη θαηαιήγνπλ ζηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. ην ζρήκα 1 πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο απηέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Kirby (2007), ε επηηπρήο αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλσηέξνπ 

επηπέδνπ θαηαλφεζε. 

 
 

σήμα 1. Δπίπεδα επεμεξγαζίαο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο (Kirby, 2007:2) 

 

Ο Kirby παξνπζηάδεη ηα επίπεδα επεμεξγαζίαο ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. Σα 

είδε επεμεξγαζίαο είλαη δχν, ε αλνδηθή θαη ε θαζνδηθή. ηελ αλνδηθή επεμεξγαζία νη 

ιέμεηο γίλνληαη θξάζεηο, νη θξάζεηο ηδέεο θαη ζε αλψηεξν επίπεδν νη ηδέεο απηέο κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ ζεκαηηθέο γεληθεχζεηο ή πνιχ αθεξεκέλεο έλλνηεο. ηελ θαζνδηθή 

επεμεξγαζία νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλψηεξν επίπεδν, βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε 

λα πξνζδηνξίζεη πιεξνθνξίεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή θαη απηφκαηε 
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επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα είλαη πξνυπφζεζε 

γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηα πςειφηεξα. Αλ αθηεξσζεί πνιχ ρξφλνο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ, είλαη δχζθνιν γηα ηε ζθέςε λα θηάζεη ζε αλψηεξν επίπεδν 

ηεο θξάζεο. Διιηπήο θαηάθηεζε ινηπφλ, βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αηειήο επεμεξγαζία ζηα 

θαηψηεξα επίπεδα κπνξεί λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

αλψηεξνπ επηπέδνπ (Kirby, 2007). 

Ζ θαηαλφεζε απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο αιιά θαη ηεο κάζεζεο 

ηεο αλάγλσζεο (Smith, 2004). Ζ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελχκαηνο 

κηαο γξαπηήο επηθνηλσλίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αλάγλσζεο. Οη 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ αλάγλσζε, ζηνρεχνπλ ζην λα 

θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο απηφ πνπ δηαβάδεη θαη λα ην απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηνπ γηα λα 

ελεκεξσζεί θαη λα κάζεη (Βάκβνπθαο, 1994). Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο αλάγλσζεο 

βαζίδεηαη θπξίσο ζην ζπζρεηηζκφ ηνπ έληππνπ θεηκέλνπ κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, 

ζπλδέεηαη δειαδή κε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ 

θαιφ ιεμηιφγην, ηθαλφηεηα ζπκπεξαζκνχ, πξφβιεςεο θαη δηαζαθήληζεο απηψλ πνπ 

δηαβάδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εξσηήζεηο πνπ ζα ηα νδεγνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ 

(Σδνπξηάδνπ, 2011). 

Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο απηψλ πνπ δηαβάδεη θάπνηνο ,ζχκθσλα θαη κε ην κνληέιν 

ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο, είλαη ινηπφλ κηα αξθεηά 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, δελ αξθεί απιά ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ, δειαδή ηεο 

λνεηηθήο δνκήο πνπ αληηπξνζσπεχεη δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο . χλζεηεο λνεηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα: ε αληίιεςε, ε κλήκε, ε αλαθάιπςε 

ζπληαθηηθψλ θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, ε εθαξκνγή ηξφπσλ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

θ.α. Με άιια ιφγηα ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ εγθέθαιν ελφο αηφκνπ πνιχπινθεο 
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δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αλάθιεζε, ε αλαγλψξηζε θαη ν ζπλδπαζκφο ζεκαζηψλ πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε (Βάκβνπθαο, 1994 · Καδάδε, 2003). 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία εξεπλεηηθά δεδνκέλα, γηα λα κάζεη θάπνηνο λα δηαβάδεη, 

δελ αξθεί λα κάζεη λα απνθσδηθνπνηεί θαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηηο επηκέξνπο ιέμεηο ή 

έλλνηεο. Θα πξέπεη αθφκε λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, βαζηδφκελνο ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θάλνληαο απηνξξχζκηζε ηεο 

φιεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο αλάγλσζεο . Οηθνδνκψληαο ην 

λφεκα ηεο πξφηαζεο, ν αλαγλψζηεο ζπλδέεη ην λφεκα ηεο θαηλνχξηαο πξφηαζεο κε ηηο 

πξνεγνχκελεο. Οηηδήπνηε ηαηξηάδεη κε ηε λνεηηθή ηνπ δνκή ην «ελζσκαηψλεη» ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο, δειαδή καζαίλεη (Gough, Hoover & Peterson,1996). 

Ζ ζεκαζία ελφο θεηκέλνπ δελ εμάγεηαη απφ ην θείκελν, αιιά δνκείηαη απφ ηνλ 

ελεξγφ αλαγλψζηε, θαηά ηελ αλάγλσζε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο 

ηνπ γηα λα επεμεξγάδεηαη ζπκπεξαζκνχο. Ζ δηαδηθαζία ζπκπεξαζκνχ είλαη ζεκειηψδεο 

ζηελ αλαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε, αιιά θαη απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Οη αλαγλψζηεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο πάλσ ζε έλα 

ζέκα θαη δελ έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη ηε ζπληαθηηθή 

επεμεξγαζία ησλ κηθξνδνκηθψλ ελνηήησλ, έρνπλ αλάγθε πνιχ ζπλεθηηθψλ θεηκέλσλ, ψζηε 

λα κεηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν  ν αξηζκφο ησλ ζπκπεξαζκψλ πνπ είλαη 

αλαγθαίνη ζηελ θαηαλφεζε (Βάκβνπθα, 2012). 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ν αλαγλψζηεο, ν 

νπνίνο απνδίδεη, άκεζα ή έκκεζα, λφεκα ζην θείκελν, θάλνληαο ζπζρέηηζε ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο ήδε θαηαθηεκέλεο ηνπ γλψζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο 

ηξνπνπνηεί ή πξνζδηνξίδεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη θάλεη πην 

ιεπηνκεξείο ηηο γλψζεηο ηνπ  (Βάκβνπθαο, 1994). Ο αλαγλψζηεο δειαδή δεκηνπξγεί ην 

λφεκα ηνπ θεηκέλνπ βαζηδφκελνο ηαπηφρξνλα ζην θείκελν, ζηηο γλψζεηο ηνπ θαη ζηελ 
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αλαγλσζηηθή ηνπ πξφζεζε. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο, ν αλαγλψζηεο «δνκεί» πξννδεπηηθά ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ θαη θαηά θάπνην 

ηξφπν νινθιεξψλεη ην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα (Βάκβνπθαο, 2008). χκθσλα κε ηνλ Smith 

(2004), δεκηνπξγείηαη ηδηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε, ην ζπγγξαθέα, αιιά θαη 

ην ίδην ην θείκελν, κε ηνλ αλαγλψζηε λα πξνζδίδεη ην δηθφ ηνπ λφεκα ζην θείκελν. 

Δπηπξφζζεηα, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο είλαη λα ππάξρεη ν 

θαλφλαο ηνπ ελδηαθέξνληνο, ν θάζε καζεηήο δειαδή λα έρεη ζεηηθέο πξνζδνθίεο, θίλεηξα 

γηα ηε κάζεζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη φηη ε κάζεζε απηή ζα ηνπ απνθέξεη 

ραξά, επραξίζηεζε θαη νθέιε (Βάκβνπθαο, 2007). 

Ζ θαηαλφεζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ν αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδεη κηα λνεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο πνπ δεκηνπξγεί απηήλ 

ηελ αλαπαξάζηαζε εκθαλίδεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα ζηηο κνλάδεο ηεο γιψζζαο: ζε 

επίπεδν ιέμεο (ιεμηθέο δηαδηθαζίεο), ζε επίπεδν πξφηαζεο (ζπληαθηηθέο δηαδηθαζίεο) θαη 

ζε επίπεδν θεηκέλνπ. Παξάιιεια κε απηά ηα επίπεδα, δηαδηθαζίεο φπσο ε αλαγλψξηζε ηεο 

ιέμεο, ε ζπληαθηηθή αλάιπζε, νη γλσζηηθνί ράξηεο θαη κηα πνηθηιία απφ δηεξγαζίεο 

ζπκπεξαζκάησλ, ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ελφο λνεηηθνχ κνληέινπ γηα ην θείκελν ζε 

ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ αλαγλψζηε (Perfetti, Landi & Oakhill, 

2007). 

Ζ θαηαλφεζε ζηελ αλάγλσζε ζεσξείηαη ζήκεξα κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία θαη φρη 

έλα απιφ ζχλνιν ππνδεμηνηήησλ ηηο νπνίεο δηδάζθεηαη θαη καζαίλεη θαλείο ηεξαξρηθά θαη 

δηαδνρηθά. Οη πεξηζζφηεξεο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη αδηάζπαζηεο θαη 

αιιεινεμαξηεκέλεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δε δηδάζθνληαη κεκνλσκέλα. Ζ δεμηφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο απνηειεί ηε ζπληζηακέλε φισλ ησλ επηκέξνπο ςπρνγισζζηθψλ θαη 

ςνρνγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Βάκβνπθαο, 2008). χκθσλα κε ηνπο Anderson, Hiebert, 

Scott θαη Wilkinson (1994), ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ 
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επηκέξνπο εξγαζηψλ, ε θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο απαηηεί καθξνρξφληα εμάζθεζε θαη γηα 

έλα θείκελν κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. 

Ο αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα θαη ηαπηφρξνλα 

δηακνξθψλεη λέα ζρήκαηα ζηα νπνία ζπλδπάδεη ηηο παιηέο κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. Όηαλ 

δηαβάδεη ν ηθαλφο αλαγλψζηεο ζέηεη ζηνλ εαπηφ ηνπ αζπλαίζζεηα εξσηήκαηα, ζε αληίζεζε 

κε ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηα νπνία ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη ζαθή 

δηδαζθαιία  απηψλ ησλ απηνεξσηεκάησλ (Παληειηάδνπ, 2011). Κξίλεηαη ινηπφλ, 

απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη κειέηεο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζα 

πεξηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπο (Harris, Reid, & Graham, 2004). 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκπεηξηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο δηαπίζησζαλ κεγάιε βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Griffey, Zigmond, & Leinhardt, 

1988·Johnson, Graham, & Harris, 1997) θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Tinajero, Lemos, Araújo, Ferraces, & Páramo, 2012). Δπίζεο, κηα 

κεηαλάιπζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ζε παηδηά 

κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηέιεμε φηη ηα πιένλ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ηεο θαηαλφεζεο πξνέξρνληαη απφ ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ θαη απφ κνληέια άκεζεο 

δηδαζθαιίαο (Swanson, 1999). 

ε φ,ηη αθνξά ηψξα ηα πξνβιήµαηα θαηαλφεζεο ζε µαζεηέο µε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα επξήµαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ παξέµβαζεο 

ππνγξαµµίδνπλ φηη ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ «θησρψλ» αλαγλσζηψλ βειηηψλεηαη 

δξαµαηηθά µεηά ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ (Palincsar & Brown, 1984). Μάιηζηα, απηφο 
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είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαηαλφεζεο ζηνπο µαζεηέο µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Παληειηάδνπ, 2011) ιφγσ 

ηεο αλαπνηειεζµαηηθήο θαη µε επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε (Wong, 1996). 

 

1.3 ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ (βιέπε ππνθεθάιαην 1.2.3), ζηελ βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο καζεηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Gargiulo (2008), δελ ππάξρεη έλαο θαηάιιεινο ή θαιχηεξνο 

ηξφπνο λα δηδάμνπκε ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νχηε κία θαη κνλαδηθή 

κέζνδνο ππάξρεη. Υξεηάδεηαη κία επξεία πνηθηιία πξνζαξκνγψλ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ν καζεηήο ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε ζην κπαιφ καο πσο, φηη έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ γηα έλα 

καζεηή δελ είλαη απαξαίηεηα απνηειεζκαηηθφ γηα θάπνηνλ άιινλ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αθνινπζεί ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο 

:Παξέκβαζε ζην καζεζηαθφ ηνκέα (αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία, αξηζκεηηθή), 

δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, Άκεζε 

Γηδαζθαιία θαη ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα. 

ρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε ζηνλ καζεζηαθφ ηνκέα, ν Πφξπνδαο (2002) αλαθέξεη 

φηη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα ζπκπέζεη κε κηα 

βξαρχρξνλε εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε. Δπηπιένλ, έξεπλεο έδεημαλ 
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φηη ε δηδαζθαιία ζε ζέκαηα θσλνινγηθήο επίγλσζεο, έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξέκβαζε ζηνλ καζεζηαθφ 

ηνκέα, αλαθεξφκαζηε: ζηε θσλεκηθή ζχλζεζε, ζπιιαβηθή θαηάηκεζε, απαινηθή, 

αληηκεηάζεζε. 

Όζνλ αθνξά ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο 

απηά πεξηιακβάλνπλ πνιπαηζζεηεξηαθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ παηδηνχ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ππεξκάζεζε, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ επαλάιεςε θαη ηελ 

άζθεζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Ζ Άκεζε/ξεηή δηδαζθαιία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή θαη έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε δηδαζθαιία αλάγλσζεο, γξαθήο θαη 

αξηζκεηηθήο. Ζ Άκεζε/ξεηή δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζε ζαθείο, κεζνδηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο 

δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζέηεη ζαθείο καζεζηαθνχο ζηφρνπο (βξαρππξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο), παξέρεη άκεζε θαη ηαρχηαηε αλαηξνθνδφηεζε ζην καζεηή θαη 

ζηνρεχεη ζηελ απηελέξγεηά ηνπ, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ ηκεκαηηθή απφζπξζε ηεο ζπκβνιήο 

ηνπ δαζθάινπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο Άκεζεο/ξεηήο Γηδαζθαιίαο είλαη ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο πνπ 

δφζεθε ζην καζεηή γηα ην ζπίηη, ε ζχληνκε δήισζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεκεξηλνχ 

καζήκαηνο, ε θαζνδεγνχκελε εμάζθεζε, νη δηνξζψζεηο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο  

επίζεο θαη ε αλεμάξηεηε εμάζθεζε ζηελ ηάμε θαη νη εβδνκαδηαίεο επαλαιήςεηο 

(Αγαιηψηεο, 2011·Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο απνηεινχλ βαζηθά 

εξγαιεία γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο νη 

νπνίεο δίλνπλ έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην ζηνλ καζεηή (ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, 

δηαγξάκκαηα) θαη ζηξαηεγηθέο κλήκεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

 Οη Friend θαη Bursuck (2012) νξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο σο αξρέο, 

δηαδηθαζίεο ή θαλφλεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ νινθιήξσζε έξγσλ κε 

αλεμαξηεζία. Απνηεινχλ επίζεο ηξφπνπο γηα λα κάζεη θαλείο ή λα ζπκάηαη έλα έξγν ή κηα 
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δεμηφηεηα. Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο ελεξγνπνηνχλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ κε ην λα 

νξγαλψλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε ην λα ελζσκαηψλνπλ επθαηξίεο γηα ηνπο 

καζεηέο γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη κε ην λα παξέρνπλ ζαθείο νδεγίεο. Με άιια ιφγηα 

νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν λα ζπκνχληαη πνηα βήκαηα 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη ζηεξίδνπλ κηα δηαδηθαζία πνπ νη καζεηέο βξίζθνπλ δχζθνιε, 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο, αιιά θαη ην πψο 

λα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία ζηε κάζεζε (Lenz, Deshler & Kissam, 2004). 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ. Μία απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο αθνξά ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Σδνπξηάδνπ θαη 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011). Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ην 

άηνκν λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα έξγν θαη λα ην νινθιεξψζεη, λα πξαγκαηψζεη δειαδή 

έλα γλσζηηθφ ζηφρν (Μπφηζαο, 2007). Δπίζεο, ε Κσζηαξίδνπ- Δπθιείδε (2005) 

ζπκπεξαίλεη φηη είλαη γεληθνί ηξφπνη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηείλνπλ φκσο λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλνη ζην έξγν πνπ εθαξκφδνληαη. Αλαθέξνληαη ζηα βήκαηα ή ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κάζεζε ή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

απαηηνχλ άκεζε αλάιπζε, κεηαθνξά ή ζχλζεζε ηνπ γλσζηηθνχ πιηθνχ (Khezrlou, 2012). 

Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο βνεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία θαη ζην ρεηξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην έξγν. Οη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο καζεηήο φηαλ πξνγξακκαηίδεη, παξαθνινπζεί θαη 

αμηνινγεί ηε κάζεζε ή ηελ επίδνζε ζηε ζηξαηεγηθή θαη γη’απηφ αλαθέξνληαη θαη σο 

ζηξαηεγηθέο απηνξξχζκηζεο (Σδνπξηάδνπ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011). Απηφ πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηηο γλσζηηθέο απφ ηηο κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ν ηηζέκελνο ζηφρνο. 

Μία γλσζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη πάληα κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, ηνλ νπνίν 

ππεξεηεί θαη βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζηελ επίηεπμή ηνπ. Ζ κεηαγλσζηηθή ζηξαηεγηθή 
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βνεζάεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (Μπφηζαο 2007).  

Ζ ρξήζε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα αλαθαιχπηνπλ ηξφπνπο γηα λα επηηχρνπλ παηδαγσγηθνχο 

ζηφρνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ επίδνζή ηνπο. Όηαλ έλαο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ ελφο ζρνιηθνχ έξγνπ (Σδνπξηάδνπ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011). 

Οη αδπλακίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε έρνπλ θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο θαηάθηεζεο βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, φπσο ε αθξηβήο θαη επρεξήο απνθσδηθνπνίεζε, φζν θαη αλψηεξσλ 

δεμηνηήησλ, φπσο νη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Guthrie, Wigfield, 

Metsala, & Cox, 1999).  

Δθηφο απφ ηελ αθξηβή θαη γξήγνξε αλάγλσζε θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηηο 

ιέμεηο, θαηά ηελ αλάγλσζε απαηηνχληαη δεμηφηεηεο φπσο (Carlisle & Rice, 2002): 

α. ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο 

β. ε δεκηνπξγία λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

γ. ε εχξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε ηνπ ζθνπνχ ηεο αλάγλσζεο 

δ. ν ζρεκαηηζκφο ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

Γηα ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ δεμηνηήησλ απαηηείηαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Wilder & 

Williams, 2001) πνπ βαζίδνληαη είηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, είηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν (Mastropieri & Scruggs, 1997). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κεηα-αλάιπζεο ε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 
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ζαθνχο δηδαζθαιίαο γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε εξσηήζεηο νξγάλσζεο 

ηνπ θεηκέλνπ (πεξίιεςε) θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απηνξχζκηζεο (Souvignier & 

Antoniou, 2007). 

Οη κέζνδνη πνπ απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαλφεζεο είλαη: α. ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, β. ε επαλάιεςε, θαη γ.ε «αλάθηεζε ηεο 

αλάγλσζεο» (Παληειηάδνπ θαη Αλησλίνπ, 2008).  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ νη καζεηέο εμαζθνχληαη κέζσ ηεο άκεζεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ, ηεο δνκήο ηεο ιέμεο, ηεο 

πξνθνξάο ηεο θαη ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο (ιεμηθφ, εξψηεζε ηξίηνπ 

πξνζψπνπ) ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο 

(Carlisle & Rice, 2002).: 

1. λα θαηαγξάςνπλ ηελ άγλσζηε ιέμε 

2. λα αλαδεηήζνπλ θάπνηα λχμε/επεμήγεζε εληφο ηνπ θεηκέλνπ 

3. λα θαηαγξάςνπλ ηηο λχμεηο 

4. λα ζθεθηνχλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

5. λα δνθηκάζνπλ λα δηαβάζνπλ ην θείκελν κε ηελ επεμήγεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο 

θαη λα ειέγμνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο.  

Ζ επαλάιεςε ησλ αλαγλψζεσλ ελφο θεηκέλνπ, κε ή ρσξίο θαζνδήγεζε, ζπκβάιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο επρέξεηαο θαη αθξίβεηαο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη επνκέλσο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ θαη Αλησλίνπ, 2008). 

Σέινο, ε κέζνδνο «Αλάθηεζε ηεο Αλάγλσζεο» (Clay, 1991) εζηηάδεη επίζεο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ. Δθεί, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ην καζεηή: 
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1. λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηεχζπλζε γξαθήο, ηηο αθνινπζίεο αληηθεηκέλσλ θαη 

γξακκάησλ θαη λα εμεηάζεη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζε ζρέζε κε ην ραξηί. 

2. λα γξάςεη κηα ηζηνξία. 

3. λα θάλεη θσλεκηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ πνπ έγξαςε. 

4. λα μερσξίζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

5. λα επαλαζπλδέζεη ην θείκελφ ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, απηέο αθνξνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ, αιιά θαη ζην ζπλδπαζκφ απηψλ ζην 

πιαίζην δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνπο Mastropieri, Scruggs, Bakken θαη 

Whedon (1996), ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δθηφο απφ ηε 

ρξήζε αληηπξνζσπεπηηθψλ εηθφλσλ ηνπ θεηκέλνπ νη παξαθάησ απνηεινχλ ηηο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο (Πφξπνδαο, 2002· Παληειηάδνπ θαη Αλησλίνπ, 2008): 

 Οη λνεηηθέο εηθφλεο πξνηξέπνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαθφπηνπλ ηελ αλάγλσζε θαη λα 

θαληάδνληαη ηηο εηθφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 

 Οη νπηηθν-ρσξηθνί νξγαλσηέο (δηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, ζρήκαηα ή πίλαθεο) 

απνηππψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ θεληξηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ηδεψλ ελφο θεηκέλνπ 

θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληρλεχνπλ ή λα δεκηνπξγνχλ αλαινγίεο, κεηαθνξέο, 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ζπλδένπλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία θαη εληζρχνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε. 

 Σα εμσηεξηθά βνεζήκαηα (ε ππνγξάκκηζε ή νη νδεγνί κειέηεο) ζπκβάιινπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ελφο θεηκέλνπ θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

απηνχ. 
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 Ζ κέζνδνο ηεο ρξήζεο ή θαηαζθεπήο εξσηήζεσλ βαζίδεηαη ζηε ζαθή δηδαζθαιία 

ζηξαηεγηθψλ απηνξχζκηζεο ή απην-εξσηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί 

ηνπο καζεηέο (Antoniou, 2006· Idol-Maestas, 1985): 

1. λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ.  

2. λα ππνζέζνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηνπ θεηκέλνπ.  

3. λα θαηαζθεπάζνπλ εξσηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Souvignier θαη Antoniou (2007), ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη ε ζαθήο δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ πεξίιεςεο αθεγεκαηηθψλ ή 

πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; Πφηε; Ση έγηλε; 

Πψο έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο θάζε παξαγξάθνπ θαη ηελ ηειηθή 

ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ γηα θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη 

ηελ απάληεζε απηψλ κε παξάθξαζε. 

Ζ θεληξηθή ηδέα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αξρηθά θαινχληαη λα βξνπλ θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηελ 

θεληξηθή ηδέα, ζηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο κε δηθά ηνπο ιφγηα 

θαη ηέινο λα κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο (Bakken, Mastropieri, & Scruggs, 1997). Ζ 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο απνηειεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθή 

κέζνδν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. 

Δπίζεο, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

εληζρχεηαη κέζσ ηεο ζαθνχο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ απηνξχζκηζεο, κέζσ ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ γηα ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ απηνξχζκηζεο 
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θαη ηεο ρξήζεο πξνθαηαβνιηθψλ νξγαλσηψλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηε ζηήξημε ηεο 

απηνξχζκηζεο ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζειηδνδείθηεο απηνξχζκηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Νηεηέθηηβ ησλ θεηκέλσλ» φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ 

θάζε θνπηάθη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο (Antoniou, 

2006). 

 

1.4 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα ειέγμεη θαηά πφζν ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο . Ζ παξέκβαζε πεξηείρε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ παξνχζα έξεπλα ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα εμήο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Τπάξρεη βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ χζηεξα απφ ηελ 

δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ α) ηεο πξφβιεςεο, β) ησλ άγλσζησλ 

ιέμεσλ θαη γ) ηεο πεξίιεςεο; 

 Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο; 

 Πνηα απφ ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο (ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο 

πεξίιεςεο) ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

ησλ καζεηψλ; 
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ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί  ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε πεηξακαηηθή 

πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

2.1 ςµμεηέσονηερ 

 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ηξεηο 

ηάμεηο ηνπ γεληθνχ Γπκλαζίνπ θαη είηε έρνπλ δηαγλσζηεί κε θάπνηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

αλάγθε (δπζαλαγλσζία, δπζιεμία, δπζνξζνγξαθία, ΓΔΠ/Τ, λνεηηθή αλαπεξία) είηε φρη 

(καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δείγκα ζπκκεηέρνπλ 7 καζεηέο 

Γπκλαζίνπ, ειηθίαο 12 έσο 14 εηψλ, ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο κε ή ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξνήιζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηεο 

εξεπλήηξηαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ηέηνηα, ψζηε λα ππάξμεη ζχγθξηζε 

ίζνπ αξηζκνχ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηππηθνχ δείγκαηνο, αιιά  ιφγσ 

αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ ηειηθά δηακνξθψζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο κε ςεπδψλπκν Βαζίιεο Γ. θαη Βαζίιεο Γξ. θνηηνχλ 

ζηε Γ΄ ηάμε θαη έρνπλ δηαγλσζηεί απφ ην αξκφδην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο ηνπο κε 

δπζιεμία. χκθσλα κε ηε δηάγλσζε ηνπο, νη καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απαληνχλ κε 

πξνζπκία ζε φηη ηνπο δεηεζεί δηαηππψλνληαο απιέο θαη θαηαλνεηέο πξνηάζεηο. Αλαθνξηθά 

κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, νη καζεηέο δχλαληαη λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο κέζα ζε 

θείκελν, αιιά δπζθνιεχνληαη λα αλαθηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηνινγηθά θείκελα.  

Ο καζεηήο κε ςεπδψλπκν Θνδσξήο θνηηά ζηε Γ΄ ηάμε θαη έρεη δηαγλσζηεί κε 

δπζαλαγλσζία. χκθσλα κε ηε δηάγλσζε ηνπ αξκφδηνπ  ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο, ε 

αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα βξίζθεηαη ζην θαηψηαην επίπεδν επίδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ αλαγλσζηηθή επίδνζε ηνπ καζεηή, 

ηνπνζεηείηαη ζηα ρακειά θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Ο καζεηήο κε ςεπδψλπκν Μαλψιεο θνηηά ζηε Β΄ηάμε θαη έρεη δηαγλσζηεί κε 

γεληθεπκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο/ ρακειέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηε 
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δηάγλσζε ηνπ αξκφδηνπ  ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο, ν καζεηήο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζε 

φιν ην θάζκα ησλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα θαη χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, ηεο 

αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο, ηεο αλαγλσζηηθήο κνξθνινγίαο θαη ζχληαμεο θαη ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδνζε ηνπ ζηελ αλαγλσζηηθή 

επρέξεηα, ηελ αλαγλσζηηθή κνξθνινγία θαη ζχληαμε θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

βξίζθεηαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα επίδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη 

ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ηάμεο. ηα ρακειά θπζηνινγηθά επίπεδα ηνπνζεηείηαη ε επίδνζε ηνπ 

ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε. 

Ο καζεηήο κε ςεπδψλπκν Κψζηαο θνηηά ζηελ Α΄ ηάμε θαη έγθεηηαη ζε δηάγλσζε 

απφ ην αξκφδην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο ηνπ. Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα θαη ε αλαγλσζηηθή ηνπ επίδνζε, ηνπνζεηείηαη ζηα ρακειά θπζηνινγηθά 

επίπεδα. Αθφκε, ν καζεηήο δπζθνιεχηαη ζηε γξαθή ησλ ζθέςεσλ ηνπ κε νξζφ ηξφπν, ζε 

ζρέζε κε κηα ζεηξά θσλεκηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ. Σέινο, ν 

καζεηήο εληνπίδεη ραξαθηεξηζηηθά Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ). πρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ απξνζεμία, δηάζπαζε ηεο 

πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη  δπζθνιεχεηαη ζηελ αθνζίσζε ζηηο ζρνιηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή ζηε ζπκκφξθσζε ζε ππνδείμεηο. 

Σέινο, ζηνπο καζεηέο κε ςεπδψλπκν Γεκήηξεο θαη ηέξγηνο πνπ θνηηνχλ ζηε Γ΄ 

ηάμε, δελ εληνπίζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ επίδνζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ηάμεο, πνπ λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νπφηε απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο  ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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Πίνακαρ 1: πλνπηηθφο πίλαθαο καζεηψλ θαη εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ 
 

ΜΑΘΖΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΑΞΖ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΓΚΖ 

Βαζίιεο Γ. 14.04 Γ΄ηάμε Γπζιεμία 

Βαζίιεο Γξ. 14.06 Γ΄ηάμε Γπζιεμία 

Θνδσξήο 14.04 Γ΄ηάμε Γπζαλαγλσζία 

Μαλψιεο 13.05 Β΄ηάμε Γεληθεπκέλεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο/ ρακειέο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο 

Κψζηαο 12.02 Α΄ηάμε Υαξαθηεξηζηηθά Γηαηαξαρήο 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ) θαη 

Γπζαλαγλσζίαο θαη 

Γπζγξαθίαο. 

Γεκήηξεο 14.10 Γ΄ηάμε Υσξίο εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

αλάγθε 

ηέξγηνο 14.11 Γ΄ηάμε Υσξίο εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

αλάγθε 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

θαη θάπνηα απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, βιέπνληαο ηνλ 

πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ζε ηξεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εληνπίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά 

δπζιεμίαο- δπζαλαγλσζίαο, έλαο καζεηήο εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά Γηαηαξαρήο 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Τ), δπζαλαγλσζίαο θαη 

δπζγξαθίαο, ελψ ζε δχν απφ ηνπο καζεηέο δελ εληνπίδνληαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 

2.2 Δπγαλεία ζςλλογήρ δεδομένυν 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ πξηλ θαη κεηά απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ςπρνκεηξηθφ θξηηήξην Λ-α-

Σ-σ II (Σδνπξηάδνπ, πγθνιίηνπ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Πξφθεηηαη γηα έλα ηεζη 

γισζζηθήο επάξθεηαο θαηάιιειν γηα παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 4 – 16 εηψλ.  

ηφρνο ηνπ θξηηεξίνπ Λ-α-Σ-σ είλαη α) ε εθηίκεζε επάξθεηαο ησλ γισζζνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ (θσλνινγηθφ-κνξθνινγηθφ-ζεκαζηνινγηθφ) ζε επίπεδν πξφζιεςεο, 

νξγάλσζεο θαη έθθξαζεο, β) ε εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 
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πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γ) ε 

αλάδεημε ηδηαίηεξσλ πξνθίι καζεηψλ, έηζη ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

γηα καζεηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο (Σδνπξηάδνπ, πγθνιίηνπ θαη 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008).  

Δίλαη έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν ζηαζκηζκέλν ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Όζνλ αθνξά ηα 

ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξηηεξίνπ, φιεο νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο alpha ηνπ Cronbach θαη ησλ πέληε ζπλζέζεσλ γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

βξίζθνληαη πάλσ απφ ην απνδεθηφ φξην 0.70. Οη πεξηζζφηεξεο ηηκέο κάιηζηα πξνζεγγίδνπλ 

ή μεπεξλνχλ ηελ ηηκή 0.80, ππνδεηθλχνληαο ηελ πςεινχ βαζκνχ αμηνπηζηία ηνπο. Όζνλ 

αθνξά ζην πειίθν γισζζηθήο επάξθεηαο, νη ηηκέο alpha ηνπ Cronbach γηα φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο βξίζθνληαη πάλσ απφ ην επίπεδν 0.90, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

πςειή αμηνπηζηία ηνπ ζπλνιηθνχ θξηηεξίνπ σο κέζνπ κέηξεζεο ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο-επάξθεηαο. Δπηπιένλ, νη ηηκέο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηελ απνδεθηή ηηκή 3 θαη γηα ηηο πέληε ζπλζέζεηο θαη πνιχ θάησ απφ ηελ ηηκή 15 γηα ην 

πειίθν γισζζηθήο επάξθεηαο, ζπλεγνξψληαο ππέξ ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε ζχλζεζεο, 

αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ςπρνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ. Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηπιήο αμηνιφγεζεο, αλέδεημε πςειέο ηηκέο ζπζρέηηζεο (p<0.001), ππνδεηθλχνληαο, έηζη, 

ηελ πςειή αμηνπηζηία ηνπ θξηηεξίνπ Γισζζηθήο Δπάξθεηαο (Σδνπξηάδνπ, πγθνιίηνπ θαη 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008).  

Χο πξνο ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, ην θξηηήξην, φπσο πξναλαθέξζεθε 

βαζίζηεθε ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνγισζζηθή πξνζέγγηζε, πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο γλσζηηθέο θαη αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο 

γεληθήο γλσζηηθήο αλάπηπμεο. Οη ππνδνθηκαζίεο ινηπφλ ηνπ θξηηεξίνπ κεηξνχλ ηηο 

απνθηεκέλεο ηθαλφηεηεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ιφγνπ κέζσ ησλ ζηνηρείσλ αθνινπζψληαο 
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ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο απφθηεζεο ηνπ ιφγνπ. Χο πξνο ηελ εγθπξφηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, ε ζπζρέηηζε ηνπ θξηηεξίνπ γισζζηθήο επάξθεηαο κε ζπλζέζεηο 

άιισλ θξηηεξίσλ, αλέδεημε ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο ζπζρεηίζεσλ κε ηηκέο ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο (p<0.001), γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηνηρείν έλδεημεο ηεο ζπγθιίλνπζαο 

εγθπξφηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ (Σδνπξηάδνπ, πγθνιίηνπ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Σν εξγαιείν  είλαη επίζεο ζρεηηθά ζχληνκν θαη δίλεη λφξκεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ειιεληθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Βαζίδεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Bloom θαη Lahey (1978) θαη Bloom 

(1974), θαζψο επίζεο θαη ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ Markman (1981) θαη Rabinowitz θαη 

Glazer (1985). χκθσλα κε ην πιαίζην πνπ ζέηνπλ νη παξαπάλσ εηδηθνί, ηα ζηνηρεία ηνπ 

ιφγνπ ηαμηλνκνχληαη ζε ηξία ζπζηήκαηα ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο κνξθήο 

(θσλνινγηθφ, κνξθνζπληαθηηθφ) θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (ζεκαζηνινγηθφ) ηνπ ιφγνπ 

(Πίλαθαο 2). 

 

Πίνακαρ 2: πζρεηίζεηο ησλ ζπλζέζεσλ ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ (Σδνπξηάδνπ, πγθνιίηνπ 

θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2008 :17) 
  
 Πποζληπηικό 

ύζηημα 

Οπγανυηικό 

ύζηημα 

Δκθπαζηικό 

ζύζηημα 

εκαζηνινγηθφ 

ηνηρείν 

Απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

ελλνηψλ. Καηαλφεζε 

ησλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηε δηακφξθσζε 

ζεκαζηνινγηθψλ 

ζρέζεσλ. 

χλδεζε θαη νξγάλσζε 

ησλ ελλνηψλ ζε 

θαηεγνξίεο. Οξγάλσζε 

ησλ ζεκαζηνινγηθψλ 

ζρέζεσλ. 

Κσδηθνπνίεζε ησλ 

ελλνηψλ θαη παξαγσγή 

εκαζηνινγηθψλ 

ζρέζεσλ. 

Μνξθνζπληαθηηθφ 

ηνηρείν 

Καηαλφεζε ησλ 

βαζηθψλ θαλφλσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ 

ηε ζεηξά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ 

κέζα ζηηο 

πξνηάζεηο. 

χλδεζε θαη νξγάλσζε 

ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ 

θαλφλσλ. 

Παξαγσγή νξζά 

δνκεκέλσλ 

ζεκαζηνινγηθψλ 

ελνηήησλ – πξνηάζεσλ. 

Φσλνινγηθφ 

ηνηρείν 

Καηαλφεζε ησλ 

θσλνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

(θσλήκαηα – 

πξνζσδία). 

Οξγάλσζε ησλ 

θσλνινγηθψλ 

θαλφλσλ. 

Υξήζε ησλ 

θσλνινγηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ. 
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 Ζ πξφζιεςε, ε νξγάλσζε θαη ε έθθξαζε απνηεινχλ ηα ηξία απηά βαζηθά 

ζπζηήκαηα θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ιφγνο γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη. Δηδηθφηεξα ε πξφζιεςε πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο απνθσδηθνπνίεζεο κε 

ηηο νπνίεο ζεκαηνδνηνχληαη νη ζπκβνιηθέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Ζ έθθξαζε απνηειεί 

ην ζχζηεκα ηεο νκηιίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο θαηαλνεηήο νκηιίαο. Οη πεξηζζφηεξεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα. Δπεηδή φκσο φια ηα γισζζηθά έξγα δελ 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ κέζα ζηα δχν απηά ζπζηήκαηα,νη εξεπλεηέο ηα δηεχξπλαλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην νξγαλσηηθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα ζπλδέεη θαη λα νξγαλψλεη ηηο πξνζιακβάλνπζεο 

γισζζνινγηθέο πιεξνθνξίεο ζε θαηεγνξίεο. ην ζχζηεκα απηφ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

ηθαλφηεηα αλάθιεζεο πξνυπαξρνπζψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ απαηηείηαη ε ρξήζε 

νξγαλσηηθψλ δηακεζνιαβεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Σν θξηηήξην απνηειείηαη απφ 17 ππνδνθηκαζίεο δηεπζεηεκέλεο ζε δχν επίπεδα, 10 

ππνδνθηκαζίεο γηα παηδηά ειηθίαο 4 – 7.11 ρξνλψλ (Δπίπεδν I) θαη 7 ππνδνθηκαζίεο γηα 

παηδηά ειηθίαο 8 – 15.11 ρξνλψλ (Δπίπεδν II). ηελ παξνχζα έξεπλα,θαζψο ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 

καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δπίπεδν II θαη 

εηδηθφηεξα ε ππνδνθηκαζία 7 πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηζηνξηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ππνδνθηκαζία απνηειείηαη απφ 7 εξσηήκαηα – παξαγξάθνπο θαη 

εθηηκά ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία πξνυπνζέηεη αλάιπζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ. Ζ ππνδνθηκαζία απαηηεί ζησπεξή αλάγλσζε, ε 

νπνία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ θαζψο δελ 

γίλνληαη εκθαλή ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ φπσο πξνβιήκαηα άξζξσζεο ή 
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δπζαξζξίεο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο αθνήο. Δπηπιένλ, ε ζησπεξή 

αλάγλσζε είλαη ε πην ζπλήζεο κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ψξηκνη αλαγλψζηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνδνθηκαζία αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

απαληάεη ζε εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε αθεγεκαηηθέο παξαγξάθνπο. ε θάζε 

παξάγξαθν ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνινπζνχλ 

ηνλ ίδην ηχπν: 

1. Να επηιέμεη ην παηδί ηνλ ηίηιν πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ ηζηνξία. 

2. Να αλαθαιέζεη ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο. 

3. Να βγάιεη ην ζσζηφ ζπκπέξαζκα. 

4. Να βξεη πνηα πξφηαζε δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ηζηνξία. 

5. Να αλαθαιέζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο. 

Αθφκε, επηρεηξήζεθε κία πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ 

θαηαλφεζεο ζχκθσλα κε ην Σεζη Αλάγλσζεο (Σεζη- Α) ησλ Παληειηάδνπ θαη Αλησλίνπ 

(2007). Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηίηινπ θαη ηελ εχξεζε 

ηεο θεληξηθήο ηδέαο. Οη εξσηήζεηο 2 θαη 5 ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ αλαθέξνληαη ζηελ εχξεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη άκεζα ζην θείκελν θαη ηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε. Σέινο, ε 

εξψηεζε 3 αλαθέξεηαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο, ελψ ε εξψηεζε 4 

ζηελ εχξεζε ηεο αζπλέπεηαο ζην θείκελν. 

 

2.3 ∆ιαδικαζία 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζεη απφ ηνλ Ννέκβξην 2016 έσο ηνλ Φεβξνπάξην 2017 ζηηο 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο ησλ 7 καζεηψλ. 

 Αξρηθά, πξακαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ 7 

καζεηψλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο- 
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επάξθεηαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο απφ 4 έσο 16 εηψλ, Λ-α-Σ-σ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Τπνελφηεηα 7 ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ 

αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηζηνξηψλ. Ο εμεηαζηήο έιεγε: «Θέισ λα δηαβάζεηο απηή ηελ 

ηζηνξία από κέζα ζνπ. Απάληεζε ζηηο 5 εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζε θάζε ηζηνξία. Γηα 

θάζε εξώηεζε ζα θπθιώλεηο έλα από ηα γξάκκαηα α, β, γ ή δ αλάινγα κε απηό πνπ πηζηεύεηο 

όηη αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηελ εξώηεζε. Θα δνπιεύεηο κέρξη λα ζνπ πσ λα 

ζηακαηήζεηο». Δάλ ν καζεηήο είρε εξσηήζεηο-απνξίεο ε νδεγία επαλαιακβαλφηαλ. Κάζε 

ζσζηή απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε 1. Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο κεδελίζηεθαλ 

(κέγηζηε βαζκνινγία 5 αλά ηζηνξία). 

ηε ζπλέρεηα θαη γηα 10 εβδνκάδεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξφγξακκα παξέκβαζεο κε 

δηδαζθαιία θαη ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο 

πεξίιεςεο. Οη ζηξαηεγηθέο δηδάρζεθαλ κε άκεζε/ξεηή θαη επεμεγεκαηηθή δηδαζθαιία, ε 

νπνία έρεη απνδεηρζεί σο απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ 

(Gajria, Jitendra, Sood, & Sacks, 2007· Manset-Williamson & Nelson, 2005). Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηεο πξνππάξρνπζαο γλψζεο ηνπ καζεηή θαη έγηλε κία 

ζχληνκε δήισζε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαζνδεγνχκελε 

εμάζθεζε κε παξάιιειεο δηνξζψζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε, φπνπ θξίλνληαλ απαξαίηεηα. 

Σέινο, νη καζεηέο θιήζεθαλ ζε αλεμάξηεηε εμάζθεζε. Οη ζηξαηεγηθέο δηδάρζεθαλ αξρηθά 

κία-κία αξρηθά θαη έπεηηα σο ζπλδπαζκφο, αθνχ έρεη ηεθκεξησζεί εξεπλεηηθά φηη ε 

δηδαζθαιία ζπλδπαζκνχ ζηξαηεγηθψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηε βειηίσζε 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο  ζηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο (Edmonds, Vaughn, Wexler, Reutebuch, Cable, Tackett, et al., 2009·Gajria et 

al., 2007).  

Αλαιπηηθφηεξα, πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

δηαπξαγκάηεπζε κε ζηφρν ηελ εχξεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ηνπ θάζε καζεηή. Ζ 
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εξεπλήηξηα κε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα «Πψο θάλεηο ηελ πεξίιεςε 

ελφο θεηκέλνπ;», «Ση θάλεηο φηαλ ζπλαληάο κηα άγλσζηε ιέμε κέζα ζε θάπνην θείκελν;», 

«Ο ηίηινο ζε βνεζά λα θαηαιάβεηο γηα ηη κηιά ην θείκελν πνπ αθνινπζεί;» (βιέπε Πίλαθα 

3), δηαπίζησζε θαηά πφζν ν θάζε καζεηήο γλψξηδε θαη αθνινπζνχζε ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ δηδάρζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, έγηλε θαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα δηδαρζνχλ παξαθάησ (νξηζκφο, ζθνπφο, ζπνπδαηφηεηα, βήκαηα, 

ηξφπνο εθαξκνγήο), έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ θαηά πφζν ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θάπνηεο απφ ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε.  

 

Πίνακαρ 3: Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ εχξεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 
 

Άγνυζηερ λέξειρ Ππόβλετη Πεπίλητη 

Ση θάλεηο φηαλ ζπλαληάο κηα 

άγλσζηε ιέμε κέζα ζε θάπνην 

θείκελν; 

Ο ηίηινο ζε βνεζά λα θαηαιάβεηο 

γηα ηη κηιά ην θείκελν πνπ 

αθνινπζεί; 

Γηαβάδεηο ηνλ ηίηιν, ηνλ ππφηηηιν, 

ηηο ιέμεηο κε έληνλα γξάκκαηα ή 

ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο  γηα 

λα θαηαιάβεηο ζε ηη κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ην θείκελν; 

Γηαβάδεηο πξηλ θαη κεηά κέζα ζην 

θείκελν γηα λα θαηαιάβεηο ηε 

ζεκαζία ηεο άγλσζηεο ιέμεο; 

Οη εηθφλεο ζε βνεζνχλ λα 

θαηαιάβεηο γηα ηη κηιά ην θείκελν 

πνπ αθνινπζεί; 

Γξάθεηο πιαγηφηηηινπο γηα ηηο 

παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ; 

Κάλεηο ππνζέζεηο γηα ηε ζεκαζία 

ηεο άγλσζηεο ιέμεο; 

Πξνβιέπεηο γηαηί κηιά ην θείκελν 

πξηλ ην δηαβάζεηο; 

Υξεζηκνπνηείο δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο φηαλ γξάθεηο ηελ πεξίιεςε 

ελφο θεηκέλνπ; 

Υξεζηκνπνηείο ιεμηθφ γηα λα βξεηο 

ηε ζεκαζία ηεο άγλσζηεο ιέμεο; 

 Πψο θάλεηο ηελ πεξίιεςε ελφο 

θεηκέλνπ; 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 απνηεινχλ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο 

πνπ έζεζε ε εξεπλήηξηα ζηνπο καζεηέο γηα λα εληνπίζεη ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα δηδάζθνληαλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά 

ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινχζεζε.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε παξέκβαζε γηα ην δείγκα νκαδνπνηεκέλν ζε καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠ/Τ, λνεηηθή αλαπεξία θαη ηππηθφ πιεζπζκφ. 
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ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

αλαθνξά γηα ηελ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο λχμεο/επεμήγεζεο εληφο ηνπ 

θεηκέλνπ, ζηελ θαηαγξαθή ηεο θαη ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

θαη ηέινο ζηε δνθηκή αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ επεμήγεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο θαη 

ηνλ ειέγρν ηεο θαηαλφεζεο ηεο (ρήκα 2). Ζ εξεπλήηξηα δελ ρξεηάζηεθε λα θάλεη θάπνηα 

ηξνπνπνίεζε ζηα βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 
 

σήμα 2. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ γηα καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ζρήκα 3, 

έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, ηελ ππφζεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή εξσηήζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. Ζ εξεπλήηξηα 

αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο ρσξίο λα παξέκβεη ζε απηά. 

 

Κοίηα ηον ηίηλο και ηιρ εικόνερ. 

κέτος ηι ξέπειρ ήδη για αςηά και κάνε ηην ππόβλετη ζος. 

Αναγνώπιζε ηα βαζικά ππόζυπα/ ιδέερ και ηα ζημανηικά γεγονόηα. 

 

κέτος ηι μποπεί να ζςμβεί παπακάηυ. 
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σήμα 3. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο γηα καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4, ε 

εξεπλήηξηα αλέθεξε φηη ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; Πφηε; Ση έγηλε; Πψο 

έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο θάζε παξαγξάθνπ θαη ηελ ηειηθή 

ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ γηα θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη 

ηελ απάληεζε απηψλ κε παξάθξαζε. 

1. Γηαβάδσ πξνζερηηθά 
ην θείκελν. 

2. Ξαλαδηαβάδσ θαη 
ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο. 

3. Φάρλσ λα βξσ ην 
λφεκα ηνπο δηαβάδνληαο 
ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά 
πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ 

πεξίπνπ ηη ζεκαίλεη ε 
ιέμε. 

4. Γξάθσ ηελ ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ" θαη δίπια 
ζεκεηψλσ ηε ζεκαζία πνπ 

πηζηεχσ φηη έρεη. 

5. Γηαβάδσ πάιη ην 
θείκελν θαη ζηε ζέζε ηεο 
άγλσζηεο ιέμεο βάδσ ηε 
ζεκαζία πνπ λνκίδσ φηη 

έρεη. 

7. Διέγρσ αλ βγαίλεη λφεκα 
κε ηελ εξκελεία κνπ. 
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σήμα 4. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο γηα καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

ηνλ καζεηή πνπ εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ΓΔΠ/Τ, δπζαλαγλσζίαο θαη 

δπζγξαθίαο θαηά ηελ αλαθνξά γηα ηελ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, δφζεθε κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ θαηαγξαθή ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο 

λχμεο/επεμήγεζεο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ θαηαγξαθή ηεο θαη ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη ηέινο ζηε δνθηκή αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ 

επεμήγεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο θαη ηνλ ειέγρν ηεο θαηαλφεζεο ηεο (ρήκα 5). Ζ 

εξεπλήηξηα εμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάζπαζεο ηνπ καζεηή αλαγθάζηεθε λα 

επαλαιάβεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Γηαβάδσ ηίηιν, ππφηηηιν, ιέμεηο κε έληνλα 
γξάκκαηα ή ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο , 

παξαηεξψ ηηο εηθφλεο θαη ζθέθηνκαη ζε ηη 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ην θείκελν. 

Γηαβάδσ ην θείκελν αλά παξάγξαθν, 
ππνγξακκίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη 
πξνζπαζψ λα βξσ ηε ζεκαζία ηνπο. 
Ξαλαδηαβάδσ , θνηηάσ ηα πξηλ θαη ηα 

κεηά θαη θαηαγξάθσ ηε ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ". 

 Κπθιψλσ ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο (πνηνο, πνχ, πφηε, πψο, 

γηαηί), ζβήλσ ηηο αζήκαληεο θαη μαλαδηαβάδσ. 
 Υξεζηκνπνηψ ηηο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο πνπ 
θχθισζα θαη βξίζθσ ηελ 

θεληξηθή ηδέα θάζε 
παξαγξάθνπ.Έπεηηα, γξάθσ 

έλαλ πιαγηφηηηιν κε ηελ 
θεληξηθή ηδέα. 

Γξάθσ ηελ πεξίιεςε ρσξίο λα μεράζσ: 

α) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα 

β) ηηο  βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο βαζηθέο 
ιεπηνκέξεηεο 

γ) ην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα 

δ) λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθέο κνπ ιέμεηο 

ε) λα γξάςσ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή ζεηξά 

ζη) ζπλδεηηθέο ιεμεηο 
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σήμα 5. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ γηα καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ζρήκα 6, 

έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, ηελ ππφζεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή εξσηήζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. Ζ εξεπλήηξηα επαλέιαβε 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο θαη ε πξνζνρή ηνπ 

καζεηή ζπρλά δηαζπψληαλ. 

 

 
σήμα 6. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο γηα καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ 

 

Κοίηα ηον ηίηλο και ηιρ εικόνερ. 

κέτος ηι ξέπειρ ήδη για αςηά και κάνε ηην ππόβλετη ζος. 

Αναγνώπιζε ηα βαζικά ππόζυπα/ ιδέερ και ηα ζημανηικά γεγονόηα. 

 

κέτος ηι μποπεί να ζςμβεί παπακάηυ. 

1. Γηαβάδσ πξνζερηηθά 
ην θείκελν. 

2. Ξαλαδηαβάδσ θαη 
ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο. 

3. Φάρλσ λα βξσ ην 
λφεκα ηνπο δηαβάδνληαο 
ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά 
πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ 

πεξίπνπ ηη ζεκαίλεη ε 
ιέμε. 

4. Γξάθσ ηελ ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ" θαη δίπια 
ζεκεηψλσ ηε ζεκαζία πνπ 

πηζηεχσ φηη έρεη. 

5. Γηαβάδσ πάιη ην 
θείκελν θαη ζηε ζέζε ηεο 
άγλσζηεο ιέμεο βάδσ ηε 
ζεκαζία πνπ λνκίδσ φηη 

έρεη. 

7. Διέγρσ αλ βγαίλεη λφεκα 
κε ηελ εξκελεία κνπ. 
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Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7, ε 

εξεπλήηξηα επαλέιαβε γηα αξθεηέο θνξέο φηη ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; 

Πφηε; Ση έγηλε; Πψο έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο θάζε παξαγξάθνπ 

θαη ηελ ηειηθή ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ γηα θάζε ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία θαη ηελ απάληεζε απηψλ κε παξάθξαζε. 

 
σήμα 7. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο γηα καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ 

 

ηνλ καζεηή πνπ έρεη δηαγλσζηεί κε λνεηηθή αλαπεξία, θαηά ηελ αλαθνξά γηα ηελ 

ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

Γηαβάδσ ηίηιν, ππφηηηιν, ιέμεηο κε έληνλα 
γξάκκαηα ή ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο , 

παξαηεξψ ηηο εηθφλεο θαη ζθέθηνκαη ζε ηη 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ην θείκελν. 

Γηαβάδσ ην θείκελν αλά παξάγξαθν, 
ππνγξακκίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη 
πξνζπαζψ λα βξσ ηε ζεκαζία ηνπο. 
Ξαλαδηαβάδσ , θνηηάσ ηα πξηλ θαη ηα 

κεηά θαη θαηαγξάθσ ηε ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ". 

 Κπθιψλσ ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο (πνηνο, πνχ, πφηε, πψο, 

γηαηί), ζβήλσ ηηο αζήκαληεο θαη μαλαδηαβάδσ. 
 Υξεζηκνπνηψ ηηο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο πνπ 
θχθισζα θαη βξίζθσ ηελ 

θεληξηθή ηδέα θάζε 
παξαγξάθνπ.Έπεηηα, γξάθσ 

έλαλ πιαγηφηηηιν κε ηελ 
θεληξηθή ηδέα. 

Γξάθσ ηελ πεξίιεςε ρσξίο λα μεράζσ: 

α) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα 

β) ηηο  βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο βαζηθέο 
ιεπηνκέξεηεο 

γ) ην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα 

δ) λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθέο κνπ ιέμεηο 

ε) λα γξάςσ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή ζεηξά 

ζη) ζπλδεηηθέο ιεμεηο 
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άγλσζησλ ιέμεσλ, ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο λχμεο/επεμήγεζεο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο θαη ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη ηέινο ζηε 

δνθηκή αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ επεμήγεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο θαη ηνλ ειέγρν ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο (ρήκα 8). Ζ εξεπλήηξηα εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζεηή ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ηα βήκαηα θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά ζην καζεηή. 

 
 

σήμα 8. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ γηα καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ζρήκα 9, 

έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, ηελ ππφζεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή εξσηήζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. Ζ εξεπλήηξηα επαλέιαβε 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο θαη κε απιά ιφγηα ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο, αθνχ ν 

καζεηήο εμαηηίαο ηεο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο ηνπ αλάγθεο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 

Κοίηα ηον ηίηλο και ηιρ εικόνερ πος ςπάπσοςν ζηο κείμενο. 

κέτος ηι ξέπειρ ήδη για αςηά και κάνε ηην ππόβλετη ζος για αςηά πος θα 
διαβάζειρ παπακάηυ. 

Βπερ ηα βαζικά ππόζυπα/ ιδέερ και ηα ζημανηικά γεγονόηα. 

 

κέτος ηι μποπεί να ζςμβεί παπακάηυ ζηο κείμενο. 



81 
 

 
σήμα 9. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο γηα καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία 

 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10, ε 

εξεπλήηξηα επαλέιαβε γηα αξθεηέο θνξέο θαη κε πην απιά ιφγηα φηη ε κέζνδνο βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ 

θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; Πφηε; Ση έγηλε; Πψο έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο 

ηεο θάζε παξαγξάθνπ θαη ηελ ηειηθή ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

γηα θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη ηελ απάληεζε απηψλ κε δηαθνξεηηθά ιφγηα. 

1. Γηαβάδσ πξνζερηηθά 
ην θείκελν. 

2. Ξαλαδηαβάδσ θαη 
ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο. 

3. Φάρλσ λα βξσ ην 
λφεκα ηνπο δηαβάδνληαο 
ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά 

κέζα ζην θείκελν 
πξνζπαζψληαο λα 

θαηαιάβσ πεξίπνπ ηε 
ζεκαζία  ηεο άγλσζηεο 

ιέμεο. 

4. Γξάθσ ηελ ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ" θαη δίπια 
ζεκεηψλσ ηε ζεκαζία πνπ 

πηζηεχσ φηη έρεη. 

5. Γηαβάδσ πάιη ην 
θείκελν θαη ζηε ζέζε ηεο 
άγλσζηεο ιέμεο βάδσ ηε 
ζεκαζία πνπ λνκίδσ φηη 

έρεη. 

7. Διέγρσ αλ βγαίλεη λφεκα 
κε ηελ εξκελεία πνπ έρσ 

δψζεη ζηε ιέμε. 
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σήμα 10. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο γηα καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία 

 

ηνπο δχν καζεηέο ηνπ ηππηθνχ δείγκαηνο θαηά ηελ αλαθνξά γηα ηελ ζηξαηεγηθή 

ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαηαγξαθή ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, 

ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο λχμεο/επεμήγεζεο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ θαηαγξαθή ηεο θαη 

ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη ηέινο ζηε δνθηκή αλάγλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ κε ηελ επεμήγεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο θαη ηνλ ειέγρν ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

(ρήκα 11). Ζ εξεπλήηξηα δελ ρξεηάζηεθε λα θάλεη θάπνηα ηξνπνπνίεζε ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ νη καζεηέο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηαβάδσ ηίηιν, ππφηηηιν, ιέμεηο κε έληνλα 
γξάκκαηα ή ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο , 

παξαηεξψ ηηο εηθφλεο θαη ζθέθηνκαη ζε ηη 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ην θείκελν. 

Γηαβάδσ ην θείκελν αλά παξάγξαθν, 
ππνγξακκίδσ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο θαη 
πξνζπαζψ λα βξσ ηε ζεκαζία ηνπο. 

Ξαλαδηαβάδ , θνηηάσ ηα πξηλ θαη ηα κεηά 
κέζα ζην θείκελν θαη θαηαγξάθσ ηε ιέμε 

ζηελ "ηξάπεδα ιέμεσλ". 

 Κπθιψλσ ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο (πνηνο, πνχ, πφηε, πψο, 
γηαηί), ζβήλσ ηηο αζήκαληεο ιέμεηο θαη μαλαδηαβάδσ ην 

θείκελν.  Υξεζηκνπνηψ ηηο ζεκαληηθέο 
ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο πνπ 
θχθισζα θαη βξίζθσ ηελ 

θεληξηθή ηδέα θάζε 
παξαγξάθνπ.Έπεηηα, γξάθσ 
έλαλ πιαγηφηηηιν γηα θάζε 

παξάγξαθν κε ηελ θεληξηθή ηδέα. 

Γξάθσ ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο λα μεράζσ: 

α) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα 

β) ηηο  βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο βαζηθέο 
ιεπηνκέξεηεο 

γ) ην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα 

δ) λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθέο κνπ ιέμεηο 

ε) λα γξάςσ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή ζεηξά 

ζη) ζπλδεηηθέο ιεμεηο 
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σήμα 11. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ γηα καζεηέο ηππηθνχ δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ζρήκα 

12, έγηλε ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, ηελ ππφζεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή εξσηήζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ, ρσξίο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία, αθνχ νη καζεηέο δελ έρξεδαλ 

απηήο. 

 
σήμα 12. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο γηα καζεηέο ηππηθνχ δείγκαηνο 

 

Κοίηα ηον ηίηλο και ηιρ εικόνερ. 

κέτος ηι ξέπειρ ήδη για αςηά και κάνε ηην ππόβλετη ζος. 

Αναγνώπιζε ηα βαζικά ππόζυπα/ ιδέερ και ηα ζημανηικά γεγονόηα. 

 

κέτος ηι μποπεί να ζςμβεί παπακάηυ. 

1. Γηαβάδσ πξνζερηηθά 
ην θείκελν. 

2. Ξαλαδηαβάδσ θαη 
ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο. 

3. Φάρλσ λα βξσ ην 
λφεκα ηνπο δηαβάδνληαο 
ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά 
πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ 

πεξίπνπ ηη ζεκαίλεη ε 
ιέμε. 

4. Γξάθσ ηελ ιέμε ζηελ 
"ηξάπεδα ιέμεσλ" θαη δίπια 
ζεκεηψλσ ηε ζεκαζία πνπ 

πηζηεχσ φηη έρεη. 

5. Γηαβάδσ πάιη ην 
θείκελν θαη ζηε ζέζε ηεο 
άγλσζηεο ιέμεο βάδσ ηε 
ζεκαζία πνπ λνκίδσ φηη 

έρεη. 

7. Διέγρσ αλ βγαίλεη λφεκα 
κε ηελ εξκελεία κνπ. 
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Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 13, ε 

εξεπλήηξηα αλέθεξε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηππηθνχ δείγκαηνο φηη ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ 

θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; Πφηε; Ση έγηλε; Πψο έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο 

ηεο θάζε παξαγξάθνπ θαη ηελ ηειηθή ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

γηα θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη ηελ απάληεζε απηψλ κε παξάθξαζε. Ζ ίδηα δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνχ δελ θξίζεθε 

απαξαίηεην. 

 
σήμα 13. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο γηα καζεηέο ηππηθνχ δείγκαηνο 

 

Γηαβάδσ ηίηιν, ππφηηηιν, ιέμεηο κε έληνλα 
γξάκκαηα ή ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο , 

παξαηεξψ ηηο εηθφλεο θαη ζθέθηνκαη ζε ηη 
κπνξεί λα αλαθέξεηαη ην θείκελν. 

Γηαβάδσ ην θείκελν, ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο θαη αθνινπζψ ηελ 
ζηξαηεγηθή ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ. 

 Κπθιψλσ ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο (πνηνο, πνχ, πφηε, πψο, 

γηαηί), ζβήλσ ηηο αζήκαληεο θαη μαλαδηαβάδσ. 
 Υξεζηκνπνηψ ηηο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο/ ιέμεηο πνπ 
θχθισζα θαη βξίζθσ ηελ 

θεληξηθή ηδέα θάζε 
παξαγξάθνπ.Έπεηηα, γξάθσ 

έλαλ πιαγηφηηηιν κε ηελ 
θεληξηθή ηδέα. 

Γξάθσ ηελ πεξίιεςε ρσξίο λα μεράζσ: 

α) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα 

β) ηηο  βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηηο βαζηθέο 
ιεπηνκέξεηεο 

γ) ην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα 

δ) λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθέο κνπ ιέμεηο 

ε) λα γξάςσ ηηο πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή ζεηξά 

ζη) ζπλδεηηθέο ιεμεηο 
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Έπεηηα, έγηλε επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο μερσξηζηά ζηελ αξρή 

θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο αξγφηεξα, ελψ κε θσλαρηή ζθέςε (think aloud) πεξηγξάθνληαλ 

νη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαλ θαη νη ζθέςεηο πνπ γελληνχληαλ. Σα βήκαηα ηεο θάζε 

ζηξαηεγηθήο δφζεθαλ νπηηθνπνηεκέλα ζην καζεηή γηα λα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία 

(Βιέπε Παξάξηεκα 1). Μεηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαζνδεγνχκελε εμάζθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε απφ ηνλ θάζε 

καζεηή λα εθαξκφζεη ηα βεκαηα ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ δηδάρζεθαλ. Γφζεθαλ 

πνιιαπιέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηελ θάζε ζηξαηεγηθή, ελψ παξάιιεια 

ππήξρε ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπνπ θαη φηαλ θξίλνληαλ 

απαξαίηεην. 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ ηππηθνχ δείγκαηνο δελ ρξεηάζηεθε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε, αθνχ 

έρνπλ θαηαθηήζεη ζε επαξθέο ζεκείν ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Αληίζεηα, ζηνπο καζεηέο κε ραξαθηεξηζηηθά ΓΔΠ/Τ θαη λνεηηθή αλαπεξία, ε εξεπλήηξηα 

ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα παξέκβεη είηε γηα λα εμεγήζεη εθ λένπ ηα βήκαηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο είηε γηα λα ππελζπκίζεη πην βήκα πξέπεη λα αθνινπζεζεί εθείλε ηε ζηηγκή 

απφ ηνλ καζεηή. Παξάιιεια, ν θάζε καζεηήο νινθιεξψλνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε 

ζηξαηεγηθήο ηζέθαξε ζε εηδηθέο ιίζηεο ειέγρνπ κε ηα ζσζηά βήκαηα ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο 

(Βιέπε Παξάξηεκα 2), αλ ηα είρε εθαξκφζεη ή φρη, θάλνληαο έηζη απηναμηνιφγεζε. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλεμάξηεηε εμάζθεζε ηνπ θάζε καζεηή ζε 8 θείκελα 

κηθξήο θαη κέηξηαο δπζθνιίαο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ (Βιέπε Παξάξηεκα 3). Γηα ην 

θάζε θείκελν δεηήζεθε απφ ην καζεηή λα γξάςεη ηελ πεξίιεςε ηνπ θάλνληαο ρξήζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο πνπ δηδάρζεθε. 

ηαδηαθά ε ππνζηήξημε θαη ε θαζνδήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο κεησλφηαλ θαη απνζχξζεθε 
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εληειψο ζηνπο καζεηέο πνπ θαίλνληαλ ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ρσξίο βνήζεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηνπ ηππηθνχ δείγκαηνο θαη εθείλνη κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ρξεηάζηεθαλ ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο. Αληίζεηα, ε ίδηα 

ρξεηάζηεθε δχν, ηξεηο θνξέο λα παξέκβεη γηα λα επαλαθέξεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ΓΔΠ/Τ. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηή κε ηε λνεηηθή 

αλαπεξία, ε εξεπλήηξηα ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα παξέκβεη γηα λα εμεγήζεη ηα βήκαηα 

πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο, έηζη ψζηε λα νινθιεξψζεη ηε ζπγγξαθή ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ θάζε θεηκέλνπ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο θαη κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο, πξακαηνπνηήζεθε επαλαμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ 7 καζεηψλ κε 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ςπρνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο- επάξθεηαο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο απφ 4 έσο 16 εηψλ, Λ-α-Σ-σ. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ εθ λένπ ηελ Τπνελφηεηα 7 ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ αλάγλσζε θαη 

θαηαλφεζε ηζηνξηψλ. Ο εμεηαζηήο έιεγε: «Θέισ λα δηαβάζεηο απηή ηελ ηζηνξία απφ κέζα 

ζνπ. Απάληεζε ζηηο 5 εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζε θάζε ηζηνξία. Γηα θάζε εξψηεζε ζα 

θπθιψλεηο έλα απφ ηα γξάκκαηα α, β, γ ή δ αλάινγα κε απηφ πνπ πηζηεχεηο φηη 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ εξψηεζε. Θα δνπιεχεηο κέρξη λα ζνπ πσ λα ζηακαηήζεηο». 

Δάλ ν καζεηήο είρε εξσηήζεηο-απνξίεο ε νδεγία επαλαιακβαλφηαλ. Κάζε ζσζηή 

απάληεζε βαζκνινγήζεθε κε 1. Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο κεδελίζηεθαλ (κέγηζηε 

βαζκνινγία 5 αλά ηζηνξία). 

Έπεηηα, κεηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ε εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζπδήηεζε ζε πιαίζην απηναλαθνξάο κε ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φινη νη καζεηέο εξσηήζεθαλ θαηά πφζν έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη απφ ην νπηηθνπνηεκέλν 
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πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο θαη αλ βξήθαλ ρξήζηκεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξήθαλ ην νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα βήκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη δήισζαλ 

φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζρνιείν, φηαλ ρξεηάδεηαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θάπνην θείκελν. 

Αληίζηνηρα, ν Κψζηαο πνπ εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ΓΔΠ/Τ αλέθεξε φηη ηνλ βνήζεζε 

πάξα πνιχ ην νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ θαη ε δηδαζθαιία ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ 

ζρνιηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα θαη φηη φηαλ έρεη λα δνπιέςεη θείκελα ρξεζηκνπνηεί ηα 

βήκαηα ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ. Ο καζεηήο κε λνεηηθή αλαπεξία αλέθεξε φηη θαηάιαβε 

ράξε ζηα ζρήκαηα πνπ δφζεθαλ, πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζεί φηαλ έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα θείκελν θαη φηη κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο κπνξεί πην εχθνια λα 

θάλεη ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπξαγκάηεπζε θεηκέλνπ. Σέινο, ν ηέξγηνο 

θαη ν Γεκήηξεο, πνπ αλήθνπλ ζην ηππηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

αλέθεξαλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηφηε ζηηο εξγαζίεο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Πεπιγπαθική ανάλςζη ηυν δεδομένυν 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν κεηξήζεηο, κία πξηλ θαη κία κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, θάλνληαο ρξήζε ηεο Τπνελφηεηαο 7 ηνπ ςπρνκεηξηθνχ 

θξηηεξίνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο- επάξθεηαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο απφ 4 έσο 

16 εηψλ, Λ-α-Σ-σ. ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη βαζκνινγίεο ηνπ θάζε 

καζεηή ζηηο δχν κεηξήζεηο ζε θιίκαθα 35 ζσζηψλ απαληήζεσλ (7 ηζηνξίεο * 5 εξσηήζεηο) 

θαη ζε πνζνζηά %. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο θαη νη 7 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην θξηηήξην ΛαΣψ χζηεξα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη άξα βειηίσζε ηε 

αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλφεζεο.  

 

Πίνακαρ 4: Μεηξήζεηο θξηηεξίνπ ΛαΣψ πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 
 

Μαθηηήρ 

Μέηπηζη 1
η 

(Ππίν) 

Μέηπηζη 2
η 

(Μεηά) 

Μέηπηζη 1
η
 % 

(Ππίν) 

Μέηπηζη 2η % 

(Μεηά) 

ηέπγιορ 30 32 85,70% 91,40% 

Βαζίληρ Γπ. 29 33 82,80% 94,20% 

Βαζίληρ Γ. 28 33 80% 94,20% 

Γημήηπηρ 24 29 68,50% 82,80% 

Θοδυπήρ 22 32 62,80% 91,40% 

Κώζηαρ 19 25 54,20% 71,40% 

Μανώληρ 18 21 51,40% 60% 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ν ηέξγηνο, θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε, 

ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ κε 30 ζσζηέο απαληήζεηο, ελψ ν 

Μαλψιεο ήηαλ εθείλνο πνπ έδσζε ηηο ιηγφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο κε κφιηο 18 ζσζηέο. 
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Παξαηεξνχκε επίζεο, πσο ζηα ρακειά επίπεδα ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλεηαη θαη ν 

Κψζηαο πνπ απάληεζε ζσζηά πεξίπνπ ζην 54,20%  ησλ εξσηήζεσλ. 

 

 
 

σήμα 14. Απεηθφληζε ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 κέηξεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ 
 

Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε κέηξεζε, παξαηεξνχκε φηη δχν απφ ηνπο καζεηέο, ν 

Βαζίιεο Γξ. θαη ν Βαζίιεο Γ. απάληεζαλ ζσζηά ζε 33 εξσηήζεηο αγγίδνληαο ην 94,20% 

ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ (βιέπε ρήκα 15). Αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 14, 

δχν αθφκε καζεηέο, ν ηέξγηνο θαη ν Θνδσξήο απάληεζαλ ζσζηά ζε 32 εξσηήζεηο 

αγγίδνληαο ην 91,40% ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, κε ηνλ δεχηεξν λα είλαη εθείλνο πνπ 

παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε απφ φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. Καηά ηε δεχηεξε κέηξεζε ν Μαλψιεο αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ηνπ απφ 18 ζε 21 αγγίδνληαο ην  πνζνζηφ ηνπ 60% (βιέπε ρήκα 15). 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, ν Γεκήηξεο αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ηνπ 

απαληήζεσλ θαηά 5,  απφ 24 ζε 29, ελψ αληίζηνηρα έθαλε θαη ν Κψζηαο, ν νπνίνο αχμεζε 

θαηά 6 ηηο ζσζηέο ηνπ απαληήζεηο.  
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σήμα 15. Απεηθφληζε ηεο 1εο  θαη 2εο κέηξεζεο % ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ 

 

Παξαηεξψληαο ην ρήκα 14 ζπκπεξαίλνπκε φηη θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο δελ 

θαηέθηεζε ην απφιπην ησλ 35 ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ Τπνελφηεηα 7 ηνπ θξηηεξίνπ 

ΛαΣψ, πξάγκα πνπ απνηππψλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε δπζαλαγλσζία είλαη εθείλνη πνπ 

επλνήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο πξφβιεςεο, ησλ 

αγλψζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο. ηε ζπλέρεηα, ζεκαληηθή βειηίσζε παξαηεξνχκε 

θαη ζηνπο καζεηέο κε δπζιεμία θαη δπζγξαθία θαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο 

θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ).  Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη εκθαλήο βειηίσζε θαη 

ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σέινο, δελ πξέπεη λα 

παξαιείςνπκε φηη θαη νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νθειήζεθαλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο, αθνχ θαη νη ίδηνη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

απνηππψλνληαη παξαπάλσ, βειηίσζαλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε. 

πγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ αλά 

ηζηνξία ηεο Τπνελφηεηαο 7 ηνπ ςπρνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο- 
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επάξθεηαο γηα παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο απφ 4 έσο 16 εηψλ, Λ-α-Σ-ψ θαη αλά κέηξεζε, 

πξίλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, παξαηεξνχκε 

φηη ζηελ πξψηε κέηξεζε ε πέκπηε (5
ε
) ηζηνξία  ήηαλ απηή πνπ ζπγθέληξσζε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, 4.00 (1.15) κε ηελ ηξίηε (3
ε
 ) θαη ηε δεχηεξε (2

ε
) 

ηζηνξία λα αθνινπζνχλ κε κέζν φξν 3.86 (0.69) θαη 3.57 (2.27) αληίζηνηρα (ρήκα 16). Ζ 

ηζηνξία πνπ ζεκείσζε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαηά ηελ πξψηε 

κέηξεζε ήηαλ ε έβδνκε (7
ε
 ) κε κέζν φξν 2.71 (2.25) ζσζηψλ απαληήζεσλ, πξάγκα πνπ 

δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, αθνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο έμη, αιιά 

θαη απφ ηε ζεηξά ηνπνζέηεζήο ηεο ζην θξηηήξην, κηαο θαη είλαη ε ηειεπηαία θαη νη καζεηέο 

κπνξεί λα είραλ θνπξαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζήο ηεο. 

 

 
 

σήμα 16. Απεηθφληζε κέζσλ φξσλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά ηζηνξία θαη κέηξεζε 

θξηηεξίνπ ΛαΣψ 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 5, βιέπνπκε φηη θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε, ε ηξίηε (3
ε
) 

ηζηνξία είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ειάρηζησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ (3.00) πξάγκα πνπ εμεγείηαη απφ ηε ζεκαηηθή πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ηζηνξία 

θαη πηζαλφλ λα θξάηεζε ζε εγξήγνξζε ηνπο καζεηέο. Αληίζηνηρα, ε ηέηαξηε (4
ε
 ) ηζηνξία 
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ήηαλ εθείλε ζηελ νπνία δφζεθε ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο πεξηζζφηεξσλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ (4.00), γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη απφ ηε ζεηξά ηεο ηζηνξίαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ θξηηεξίνπ θαη κπνξεί λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί κία θάκςε ζηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

Πίνακαρ 5: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο αλά ηζηνξία θαη κέηξεζε θξηηεξίνπ ΛαΣψ 
 

Μεηπήζειρ 

Μέηπηζη 1η  Μέηπηζη 2η  

MO (St.D.) min-max MO (St.D.) min-max 

Ηζηοπία 1η  3.29 (1.38) 1.00-5.00 4.29 (0.76) 3.00-5.00 

Ηζηοπία 2η  3.57 (1.27) 1.00-5.00 4.43 (0.79) 3.00-5.00 

Ηζηοπία 3η  3.86 (0.69) 3.00-5.00 4.00 (1.15) 2.00-5.00 

Ηζηοπία 4η  3.43 (0.98) 2.00-4.00 4.29 (0.49) 4.00-5.00 

Ηζηοπία 5η  4.00 (1.15) 2.00-5.00 4.43 (0.98)  3.00-5.00 

Ηζηοπία 6η  3.43 (1.51) 1.00-5.00 4.57 (0.79) 3.00-5.00 

Ηζηοπία 7η  2.71 (1.25) 1.00-5.00 3.29 (1.11) 1.00-4.00 

ύνολο  24.29 (4.86) 29.29 (4.64) 

 

ε φηη αθνξά ηε δεχηεξε κέηξεζε, παξαηεξνχκε φηη ζηελ έθηε (6
ε
 ) ηζηνξία 

ζεκεηψζεθε ν κεγαιχηεξνο κέζνο φξνο ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, 

4.57 (0.79) , ελψ ζηελ έβδνκε ηζηνξία, φπσο θαη θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε, ν κηθξφηεξνο 

κέζνο φξνο κε κφιηο 3.29 (1.11) ζσζηέο απαληήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ειάρηζην θαη 

κέγηζην αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά ηζηνξία, παξαηεξνχκε φηη ε έβδνκε (7
ε
 ) ηζηνξία 

ήηαλ εθείλε πνπ ζπγθέληξσζε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ κε θάπνηνλ απφ 

ηνπο καζεηέο λα έρεη απαληήζεη ζσζηά κφλν ζε κία εξψηεζε, ελψ ήηαλ θαη ε ηζηνξία ζηελ 

νπνία δφζεθαλ νη ιηγφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο απφ φινπο ηνπο καζεηέο κε 4 ζηηο 5 

ζσζηέο απαληήζεηο, ίζσο εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηεο, κηαο θαη είλαη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο 

επηά ηζηνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ, ή εμαηηίαο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζην θξηηήξην, αθνχ είλαη ε 

ηειεπηαία ηελ νπνία θαινχληαη λα πξαγκαηεπηνχλ νη καζεηέο. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη 

ζηηο ηζηνξίεο έλα έσο έμη ππήξμαλ καζεηέο πνπ απάληεζαλ νιφζσζηα θαη ζηηο πέληε 

εξσηήζεηο. 



93 
 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 6, βιέπνπκε φηη ν Βαζίιεο Γξ. θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο, 

πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, απάληεζε ζσζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε. Δπίζεο, ν ίδηνο 

αχμεζε θαηά κία ζσζηή ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηινγή 

ηίηινπ- εχξεζε θεληξηθήο ηδέαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο. Σέινο, ν 

Βαζίιεο Γξ. βειηηψζεθε ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο ζην θείκελν, αθνχ αχμεζε 

θαηά 2 ηηο ζσζηέο ηνπ απαληήζεηο. 

 

Πίνακαρ 6: Μεηξήζεηο Βαζίιε Γξ. ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 14 14 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 5 6 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 6 7 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 4 6 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηή Βαζίιε Γ., φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 7, ν 

ίδηνο αχμεζε θαηά κία ζσζηή  ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο επηινγήο ηίηινπ- εχξεζεο 

θεληξηθήο ηδέαο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο θαη εχξεζεο αζπλέπεηαο ζην 

θείκελν. Παξάιιεια, παξνπζίαζε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο εξσσηήζεηο εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, φπνπ απάληεζε ζσζηά 14 εξσηήζεηο. 

 

Πίνακαρ 7: Μεηξήζεηο Βαζίιε Γ. ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 12 14 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 5 6 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 6 7 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 5 6 
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Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 8, βιέπνπκε φηη ν Μαλψιεο δελ παξνπζίαζε θακία 

κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηινγή ηίηινπ- εχξεζε θεληξηθήο ηδέαο θαη ζε εθείλεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο. Σαπηφρξνλα, παξνπζίαζε κηα κηθξή βειηίσζε 

ηεο ηάμεσο ηεο κίαο επηπιένλ ζσζηήο απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ- 

θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε θαη κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο κε 

ην θείκελν κε 2 επηπιένλ ζσζηέο απαληήζεηο θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε. 

 

Πίνακαρ 8: Μεηξήζεηο Μαλψιε ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 10 11 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 2 2 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 5 5 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 1 3 

 

Ο Κψζηαο βειηίσζε θαηά πνιχ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, αθνχ θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε ζεκείσζε 13 

ζσζηέο απαληήζεηο, δειαδή 4 πεξηζζφηεξεο απφ φηη θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε. Ο ίδηνο, 

βειηηψζεθε θαη ζηηο εξσηήζεηο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο. Όπσο βιέπνπκε 

ζηνλ Πίλαθα 9, ν Κψζηαο δηαηήξεζε ηνλ ίδην αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 

επηινγήο ηίηινπ- εχξεζεο θεληξηθήο ηδέαο, ελψ κείσζε θαηά κία ζσζηή ηηο απαληήζεηο ηνπ 

ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο. 
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Πίνακαρ 9: Μεηξήζεηο Κψζηα ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 9 13 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 2 2 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 2 5 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 6 5 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10, ν Γεκήηξεο παξνπζίαζε κία κηθξή αχμεζε ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε θαη 

ζε εθείλεο ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο, ελψ παξάιιεια χζηεξα απφ ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο 

αζπλέπεηαο κε ην θείκελν. ηνλ Πίλαθα 3.7 απνηππψλεηαη κία κηθξή πηψζε ζηηο εξσηήζεηο 

επηινγήο ηίηινπ πνπ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ θνχξαζε ηνπ καζεηή θαη ηελ απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ. 

 

Πίνακαρ 10: Μεηξήζεηο Γεκήηξε ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 11 12 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 5 4 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 5 6 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 3 7 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ καζεηή ηέξγην, παξνπζίαζε κία κηθξή βειηίσζε ζηηο εξσηήζεηο 

εχξεζεο πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε θαη ζε εθείλεο ηεο επηινγήο ηίηινπ- 

εχξεζεο θεληξηθήο ηδέαο, ελψ δηαηήξεζε ζηα ίδηα επίπεδα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ησλ 

εξσηήζεσλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 11 

θαηά ηε δεχηεξε κέηξεζε κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο κείσζε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο 

ηνπ ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο, πηζαλφλ εμαηηίαο ηεο θνχξαζεο ή ηεο απφζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο ηνπ. 
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Πίνακαρ 11: Μεηξήζεηο ηέξγηνπ ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 13 14 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 3 5 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 7 7 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 7 6 

 

Ο Θνδσξήο είλαη ν καζεηήο πνπ παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε απφ φινπο 

χζηεξα απφ ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ 

Πίλαθα 12.  

 

Πίνακαρ 12: Μεηξήζεηο Θνδσξή ζχκθσλα κε ην Σεζη -Α, πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο  
 

Δίδη επυηήζευν Μέηπηζη 1η Μέηπηζη 2η  

Δύπεζη πληποθοπιών - κςπιολεκηική καηανόηζη 8 13 

Δπιλογή ηίηλος- εύπεζη κενηπικήρ ιδέαρ 3 6 

Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν & εκηίμηζηρ 5 7 

Δύπεζη αζςνέπειαρ με ηο κείμενο 6 6 

 

Δθηφο απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο πνπ ηηο δηαηήξεζε 

ζηα ίδηα πςειά επίπεδα, ν ίδηνο αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ηνπ απαληήζεσλ θαηά 2 

ζηηο εξσηήζεηο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηά 3 ζηηο εξσηήζεηο επηινγήο ηίηινπ- 

εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο. Σέινο, ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε παξνπζίαζε ζηηο εξσηήζεηο 

εχξεζεο πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, φπνπ κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

απάληεζε ζσζηά ζε 13 εξσηήζεηο, 5 πεξηζζφηεξεο απφ φηη ζηε κέηξεζε πξηλ απφ ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο (ρήκα 17- 18). 

 Ζ γξαθηθή αλαπξάζηαζε φισλ ησλ πηλάθσλ πνπ αλαθεξζεθαλ παξαπάλσ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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σήμα 17. Απεηθφληζε 1
εο

 κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην Σεζη- Α. 
 

 
 

σήμα 18. Απεηθφληζε 2
εο

 κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην Σεζη- Α. 

 

Παξαηεξψληαο ηα ζρήκαηα 17 θαη 18 δηαθξίλνπκε φηη νη καζεηέο κεηά ην 

πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπο ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ- θπξηνιεθηηθή 

θαηαλφεζε, ηηο εξσηήζεηο επηινγήο ηίηινπ θαη εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη ηηο 

εξσηήζεηο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο, πνπ απνηεινχλ θαη κέξνο ηεο 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Δχξεζε πιεξνθνξηψλ - 

θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε 

Δπηινγή ηίηινπ- εχξεζε 

θεληξηθήο ηδέαο 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ & 

εθηίκεζεο 

Δχξεζε αζπλέπεηαο κε ην 

θείκελν 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Δχξεζε πιεξνθνξηψλ - 

θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε 

Δπηινγή ηίηινπ- εχξεζε 

θεληξηθήο ηδέαο 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ & 

εθηίκεζεο 

Δχξεζε αζπλέπεηαο κε ην 

θείκελν 



98 
 

ζηξαηεγηθήο ηεο πεξίιεςεο. πκπεξαίλνπκε δειαδή, φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηελ 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλφεζεο έπεηηα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πεξίιεςεο ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο θαη ησλ αγλψζησλ 

ιέμεσλ. 

 

Έλεγσορ ηυν διαθοπών μεηαξύ ηυν δύο μεηπήζευν με paired 

samples t-test 

Γηα λα ειέγμνπκε εάλ ην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζηεθε, 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ 7 ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο,  

έπξεπε πξψηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζην SPSS 21.0 ην ηεζη θαλνληθφηεηαο Kolmogorov- 

Smirnov. Ζ αξρηθή καο ππφζεζε ήηαλ φηη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνέξρνληαη απφ 

θαλνληθή θαηαλνκή.  Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 13, ε ηηκή p ηνπ ειέγρνπ 

θαλνληθφηεηαο είλαη p= 0.85> 0.05, νπφηε ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, θαη άξα 

κπνξέζακε λα πξνρσξήζνπκε ζην έιεγρν t (t- test). 

 

Πίνακαρ 13: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Σεζη 
 

  χλνιν 

N 14 

Καλνληθνί Παξάκεηξνη
a,b

 Μέζνο φξνο 26,79 

Σππηθή απφθιηζε 
5,25 

Πην αθξαίεο δηαθνξέο Αθξηβήο 0,16 

Θεηηθή 0,12 

Αξλεηηθή -0,16 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,61 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,85 

 
a. Καηαλνκή ηνπ ηεζη θαλνληθή.   

b. Τπνινγίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα.  
 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζακε  έιεγρν t γηα δεπγαξσηά δείγκαηα (praired 

samples t- test). Υξεζηκνπνηήζεθε θξηηήξην t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα. Με ηνλ έιεγρν t 
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γηα δεπγαξσηά δείγκαηα ζέιακε λα ειέγμνπκε πνηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο ηζρχεη. Ζ 

κεδεληθή ππφζεζε ήηαλ φηη νη δχν κέζνη φξνη ησλ κεηξήζεσλ πξίλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ ίζνη (Ζν: κ1= κ2), ελψ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ήηαλ φηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν κεηξήζεσλ ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ. 

 

Πίνακαρ 14: Έιεγρνο t γηα δεπγαξσηά δείγκαηα (paired samples t-test) 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 14 έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο πξίλ θαη κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο  t(6) = -

5.123, p <0 .05, κε ηε ρξήζε ζηφρσλ απφ ηελ 1
ε
 (M.Ο = 24.29, Σ.Α = 4.86) θαη ηε 2

ε
  

κέηξεζε (M. Ο = 29.29, Σ.Α = 4.64). 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηελ ζπλδένπλ κε ηα επξήκαηα άιισλ πξφηεξσλ 

εξεπλψλ. Αθφκε, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη 

πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζην κέιινλ. 

 

 

 

Υακειφηεξε Τςειφηεξε

Μέηξεζε 1ε -

Μέηξεζε 2ε
-5,000 2,582 0,976 -7,388 -2,612 -5,123 6,000 0,002

Γηαθνξέο δεχγνπο

t df

Sig. (2-

tailed)

Μέζνο 

φξνο

Σππηθή 

απφθιηζε

Πξφηππν 

ζθάικα 

κέζνπ φξνπ

95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο 

ηεο δηαθνξάο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΤΕΖΣΖΖ 

4.1 ςμπεπάζμαηα έπεςναρ και ζύγκπιζη με ηη βιβλιογπαθία 

 

Οη καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαινχληαη πνιχ ζπρλά λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ αθεγεκαηηθά θείκελα ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο καζεηέο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε πνπ απνηειεί κηα δεμηφηεηα κε θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, γη’ απηφ θαη έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ηε 

δηάξθεηά ηεο ν αλαγλψζηεο πξνζπαζεί λα δνκήζεη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θεηκέλνπ ζπλδπάδνληαο φ,ηη γλσξίδεη, κε ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο (Randi, 

Grigorenko & Sternberg, 2005). 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα ειέγμεη θαηά πφζν ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε, 

χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεθε: α) λα 

απαληεζεί θαηά πφζν ππάξρεη βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ 

χζηεξα απφ ηελ δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ i) ηεο πξφβιεςεο, ii) ησλ 

άγλσζησλ ιέμεσλ θαη iii) ηεο πεξίιεςεο, β) λα δηεξεπλεζεί αλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξφβιεςεο, 

ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο, ελψ γ) ηέινο, εμεηάζηεθε πνηα απφ ηηο ηξεηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο ζπλέβαιε 

πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ. 

 Καηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε θάλεθαλ φιεο ζρεδφλ νη θαηαγεγξακκέλεο απφ ηε 

βηβιηνγξαθία δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Οη καζεηέο κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (δπζιεμία, δπζαλαγλσζία, λνεηηθή αλαπεξία, ΓΔΠ/Τ), φπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, εκθάληζαλ ηνλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ Τπνελφηεηα 7 ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ. 

 ηε ζπλέρεηα θαη έπεηηα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

πξφβιεςεο, ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο, γηα δηάξθεηα 10 εβδνκάδσλ, φινη νη 

καζεηέο παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηεο Τπνελφηεηαο 7 

ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ θαη άξα βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλφεζεο, 

επηβεβαηψλνληαο ηηο έξεπλεο πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε άκεζε δηδαζθαιία ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Σδνπξηάδνπ 

θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011· Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999).  

Ζ Παληειηάδνπ (2011) αλαθέξεη φηη φηαλ δηαβάδεη ν ηθαλφο αλαγλψζηεο ζέηεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ αζπλαίζζεηα εξσηήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη ζαθή δηδαζθαιία  απηψλ ησλ 

απηνεξσηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη 

άκεζα ζην θείκελν- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε απνηππψλεηαη ε ζεκαζία ησλ εξσηεκάησλ 

πνηνο, πνχ, ηί, πφηε, γηαηί.  Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη κειέηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζα ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζα πεξηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο ηνπο 

(Harris, Reid, & Graham, 2004). 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο επηινγήο ηίηινπ - εχξεζεο ηεο 

θεληξηθήο ηδέαο απνηππψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ή θαηαζθεπήο εξσηήζεσλ, φηαλ 

βαζίδεηαη ζηε ζαθή δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ απηνξξχζκηζεο ή απην-εξσηήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο: λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν θαη λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ (Antoniou, 2006), λα ππνζέζνπλ ηελ 
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θεληξηθή ηδέα βάζεη ησλ εηθφλσλ ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ θεηκέλνπ (Idol-Maestas, 

1985) θαη λα θαηαζθεπάζνπλ εξσηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. 

Ζ θεληξηθή ηδέα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αξρηθά θαινχληαη λα βξνπλ θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηελ 

θεληξηθή ηδέα, ζηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο κε δηθά ηνπο ιφγηα 

θαη ηέινο λα κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο (Bakken, Mastropieri, & Scruggs, 1997). Ζ 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο απνηειεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθή 

κέζνδν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε ππφζεζε, παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ήηαλ εθείλνη πνπ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

πνπ αλήθαλ ζην ηππηθφ δείγκα θαη δελ είραλ δηαγλσζηεί κε θάπνηα εηδηθή εθπαηδεπηηθή 

αλάγθε, έπεηηα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο πξφβιεςεο, ησλ 

αγλψζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο. Έξρεηαη έηζη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο πνπ 

επηζεκαίλνπλ φηη ε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε άκεζε 

δηδαζθαιία ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Σδνπξηάδνπ θαη Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011·Guthrie, 

Wigfield, Metsala, & Cox, 1999).  

Δπίζεο, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε εκπεηξηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο πνπ δηαπίζησζαλ κεγάιε βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Griffey, Zigmond, & Leinhardt, 

1988· Johnson, Graham, & Harris, 1997) θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε (Tinajero, Lemos, Araújo, Ferraces, & Páramo, 2012). Σελ ίδηα 

ζηηγκή, κηα κεηαλάιπζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο 

ζε παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηέιεμε φηη ηα πιένλ ζεηηθά 
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απνηειέζκαηα ηεο θαηαλφεζεο πξνέξρνληαη απφ ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ θαη απφ 

κνληέια άκεζεο δηδαζθαιίαο (Swanson, 1999) ή πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε ππφζεζε, παξαηεξήζεθε φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο πεξίιεςεο 

ήηαλ εθείλε πνπ ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πξφβιεςεο θαη ησλ αγλψζησλ ιέμεσλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζχκθσλα κε ην Σεζη- Α, ζπκθσλψληαο κε 

ηνπο Souvignier θαη Antoniou (2007), θαηά ηνπο νπνίνπο ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη ε ζαθήο δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ πεξίιεςεο αθεγεκαηηθψλ ή 

πξαγκαηνινγηθψλ θεηκέλσλ. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ (πρ. δνκή αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ: Πνηνο; Πνπ; Πφηε; Ση έγηλε; 

Πψο έιεμε;), είηε κε ηελ εχξεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο θάζε παξαγξάθνπ θαη ηελ ηειηθή 

ζχλνςε ησλ ηδεψλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ γηα θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη 

ηελ απάληεζε απηψλ κε παξάθξαζε. 

χκθσλα κε ηνπο Rapp, van de Broek, McMaster, Kendeou θαη Espin (2007), αιιά 

θαη ηηο Πνιπρξφλε, Αλησλίνπ θαη Κακππιαπθά (2013) ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

απνηειεί κηα βαζηθή ζρνιηθή δεμηφηεηα γηα ηνπο καζεηέο πεξηιακβάλνληαο 

απνθσδηθνπνίεζε, επρέξεηα θαη γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνυπνζέηεη θαη 

ηε ρξήζε δεμηνηήησλ αλσηέξνπ επηπέδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα 

εχξεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο, δηάθξηζεο ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ζπγθξάηεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ (Σδνπξηάδνπ, 2011), φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη 

απνηππψλεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ηίηινπ θαη εχξεζε 

ηεο θεληξηθήο ηδέαο, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη εθηίκεζεο θαη ηελ εχξεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη άκεζα ζην θείκελν- θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε χζηεξα απφ ηελ 
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πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ ηεο Τπνελφηεηαο 7 ηνπ ςπρνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ 

ΛαΣψ ζχκθσλα κε ην Σεζη- Α (Παληειηάδνπ θαη Αλησλίνπ, 2007).  

 Καηά ηελ Παληειηάδνπ (2011), θαζψο ε δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο πξνυπνζέηεη 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θξηηηθή ζθέςε, νη καζεηέο δελ θαινχληαη κφλν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, αιιά θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαηππψζνπλ 

ππνζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηά. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο εχξεζεο αζπλέπεηαο 

αληηθαηνπηξίδνπλ απηήλ αθξηβψο ηελ αλάγθε γηα δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο γίλνληαη ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο.  

χκθσλα κε ηνπο Carlisle θαη Rice (2002), εθηφο απφ ηελ αθξηβή θαη γξήγνξε 

αλάγλσζε θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηηο ιέμεηο, θαηά ηελ αλάγλσζε απαηηνχληαη 

δεμηφηεηεο φπσο: α) ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο, β) ε δεκηνπξγία λνεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, γ) ε εχξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε ηνπ ζθνπνχ ηεο αλάγλσζεο 

θαη δ) ν ζρεκαηηζκφο ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ.  

Γηα ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ δεμηνηήησλ απαηηείηαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Wilder & 

Williams, 2001) πνπ βαζίδνληαη είηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, είηε ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν (Mastropieri & Scruggs, 1997). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κεηα-αλάιπζεο ε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ζαθνχο δηδαζθαιίαο γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε εξσηήζεηο νξγάλσζεο 

ηνπ θεηκέλνπ (πεξίιεςε) θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απηνξξχζκηζεο (Souvignier & 

Antoniou, 2007). 
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Αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, απηέο αθνξνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, ζηε ρξήζε εξσηήζεσλ, αιιά θαη ζην ζπλδπαζκφ απηψλ ζην 

πιαίζην δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνπο Mastropieri, Scruggs, Bakken θαη 

Whedon (1996), ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο θαη ζηε ζπδήηεζε ζε πιαίζηα 

απηναλαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο καζεηέο σο 

πξνο ην πιηθφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάρζεθαλ, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο βξήθαλ ην νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα βήκαηα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα. Αληίζηνηρα, ν καζεηήο κε ΓΔΠ/Τ αλέθεξε φηη ηνλ 

βνήζεζε πάξα πνιχ ην νπηηθνπνηεκέλν πιηθφ θαη ε δηδαζθαιία ησλ ηξηψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Ο καζεηήο κε λνεηηθή αλαπεξία αλέθεξε φηη θαηάιαβε 

ράξε ζηα ζρήκαηα πνπ δφζεθαλ, πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζεί φηαλ έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε έλα θείκελν. Σέινο, νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο βξήθαλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, αλ θαη ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

βαζίζηεθε ζηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε άηνκα κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, παξφια απηά, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηηο αλαθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαλαμηνιφγεζεο, βνήζεζε θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

αλήθαλ ζην ηππηθφ δείγκα. 
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4.2 Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ και μελλονικέρ πποηάζειρ 

 

Κχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ην κηθξφ δείγκα. Οη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ήηαλ κφιηο 7 θαη ζπγθεληξσκέλνη θαηά θχξην 

ιφγν απφ δπηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηήζεη ηα απνηειέζκαηα επάισηα ζε επηδξάζεηο απφ ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία ηφζν θιεηζηή πεξηνρή. Αθφκε, έλα κεγαιχηεξν δείγκα 

ζα πξνζέδηδε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη αμηνπηζηία ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ζα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ησλ καζεηψλ. 

Έλα αθφκε ζεκείν ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα έρξεδε βειηίσζεο, είλαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ην νπνίν εθαξκφζηεθε. Ζ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ κηθξή, θαζψο 

δηήξθεζε κφλν δέθα εβδνκάδεο (κία ζπλάληεζε αλά εβδνκάδα). Γηα λα κπνξέζνπκε 

ινηπφλ λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ λέα γλψζε θαη λα 

γθξεκίζνπλ παιαηφηεξεο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θξίλεηαη απαξαίηεην ε παξέκβαζε λα 

έρεη κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. 

Μία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ειιείςεηο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο είλαη ε 

έιιεηςε επαλειέγρνπ κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε καθξνρξφληα δηαηήξεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο (γελίθεπζε 

ηεο γλψζεο). Γπζηπρψο ιφγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη 

επαλέιεγρνο, νπφηε ε εηθφλα πνπ έρνπκε αθνξά ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξψζεθε ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

Σέινο, ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα νη καζεηέο θαη νη 

δάζθαινη ηνπο δελ θιεζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνην δνκεκέλν εξγαιείν θνηλσληθήο 

εγγπξφηεηαο. Παξφια απηά, κεηά ην ηέινο ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο κε ηελ 
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επαλαζπκπιήξσζε ηεο Τπνελφηεηαο 7 ηνπ θξηηεξίνπ ΛαΣψ ΗΗ, νη καζεηέο θιήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο ζπδήηεζεο ζε επίπεδν απηναλαθνξάο λα απαληήζνπλ σο πξνο ην πιηθφ 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία ήηαλ κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ειιεηκκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξμαλ, έγηλε έθδειν ην κεγάιν εχξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπο. Ζ παξέκβαζε πνπ 

αθνινχζεζε έδεημε πσο είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη λα έρνπλ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, πξνηείλεηαη κηα πιεξέζηεξε κειέηε 

ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε νη καζεηέο κε ή ρσξίο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα ζεηξά 

εξεπλψλ κε κεγαιχηεξν δείγκα. θνπφο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ηα είδε ησλ ιαζψλ, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ζηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα καο. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ ή αθφκα θαη αλάκεζα ζε δίδπκα αδέξθηα, 

έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 Κπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ 

αληηιήςεσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη φρη ηα ιάζε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. ηεξηδφκελνη, 

ινηπφλ, ζηελ βειηίσζε πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο κέζα απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, 

ζεσξνχκε ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο πνπ 

αθνινπζείηαη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε θεηκέλσλ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζα δηδάζθνπλ ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο πξφβιεςεο, ησλ 
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αγλψζησλ ιέμεσλ θαη ηεο πεξίιεςεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ 

καζεηψλ. 
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Παπάπηημα 

 

1. Οπηικοποιημένα βήμαηα ζηπαηηγικών 

1.1 Ππόβλετη 

 

Βήκα 1
ν
 : Πξηλ θαλ δηαβάζσ έλα θείκελν κπνξψ λα πξνβιέςσ γηα ηη κηιάεη. 

Έηζη, ζα κπνξέζσ λα δσ αλ θαηαιαβαίλσ ην θείκελν πνπ δηαβάδσ. 

 

 Κάλσ πξφβιεςε γηαηί 

 

                      

Βήκα 2
ν
 :  Πψο θάλσ ηελ πξφβιεςε; 

 

 

2. Με κάνει να ςκζφτομαι για τισ ιδζεσ του κειμζνου και να 
δθμιουργϊ δικζσ μου           για όςα κα γίνουν ςτο κείμενο 

που διαβάηω. 

1. Με βοθκάει να ςκζφτομαι το περιεχόμενο του κειμζνου 
πριν καν το διαβάςω. 

• 1. Κνίηα ηνλ ηίηιν. 

• 2. Κνίηα ηηο εηθφλεο. 

• 3. θέςνπ ηη μέξεηο ήδε γηα απηά. 

• 4. Κάλε ηελ ππόβλετη ζνπ!!! 

• 1. θέςνπ φζα έρεηο ήδε δηαβάζεη. 

• 2. Αλαγλψξηζε ηα βαζικά 
ππόζυπα/ιδέερ θαη ηα ζημανηικά 
γεγονόηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί. 

• 3. θέςνπ ηι μποπεί να ζςμβεί 
παπακάηυ ζχκθσλα κε φζα έρεηο ήδε 
δηαβάζεη φηη έρνπλ γίλεη ζην θείκελν. 



122 
 

 

Βήκα 3
ν
 : Πψο ειέγρσ ηελ πξφβιεςε κνπ; 

       Πήγαηλε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη δηάβαζε ηη έγηλε ηειηθά!!  

 

 

 

 

 

 

1.2 Βπίζκυ ηιρ άγνυζηερ λέξειρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκανα ςωςτι πρόβλεψθ;;; 

πρλφ ιάζνο: Όηαλ δηαβάδσ 

πξνζπεξλψ ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλσ ηη ζεκαίλνπλ. 
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1. Γηαβάδσ 
πξνζερηηθά φιν ην 

θείκελν. 

2. Ξαλαδηαβάδσ θαη 
ππνγξακκίδσ ηηο 
άγλσζηεο ιέμεηο. 

3. Φάρλσ λα βξσ ην 
λφεκα ηνπο 

δηαβάδνληαο ιίγν 
πξηλ θαη ιίγν κεηά. 

4. Μπνξψ λα 
θαηαιάβσ πεξίπνπ 
ηη ζεκαίλεη ε ιέμε. 

5. Γξάθσ ηελ ιέμε 
ζηελ "ηξάπεδα 

ιέμεσλ" θαη δίπια 
ζεκεηψλσ ηε ζεκαζία 
πνπ πηζηεχσ φηη έρεη. 

6. Γηαβάδσ πάιη ην 
θείκελν θαη ζηε 

ζέζε ηεο άγλσζηεο 
ιέμεο βάδσ ηε 
ζεκαζία πνπ 

λνκίδσ φηη έρεη. 

7. Διέγρσ αλ βγαίλεη 
λφεκα κε ηελ εξκελεία 

κνπ. 

 

Προςζχω τισ εικόνεσ, τα 

ζντονα γράμματα, το 

γλωςςάρι και 

χρθςιμοποιϊ λεξικό ι 

κάνω ερωτιςεισ ςτον  

εαυτό μου. 
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1.3 Πεπίλητη 
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2. Λίζηερ ελέγσος- αςηοππύθμιζηρ 

2.1 Ππόβλετη 

 

ΒΖΜΑΣΑ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1.Κνίηα ηνλ ηίηιν. 

 

  

2.Κνίηα ηηο εηθφλεο. 

 

  

3.θέςνπ ηη μέξεηο 

ήδε γηα απηά. 

  

4.Κάλε ηελ 

πξφβιεςε ζνπ! 

  

5.θέςνπ φζα έρεηο 

ήδε δηαβάζεη. 

  

6.Αλαγλψξηζε ηα 

βαζηθά πξφζσπα/ηδέεο θαη 

ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα 

πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί. 

 

  

7.θέςνπ ηη κπνξεί 

λα ζπκβεί παξαθάησ 

ζχκθσλα κε φζα έρεηο ήδε 

δηαβάζεη φηη έρνπλ γίλεη 

ζην θείκελν. 

  

8.Πήγα ζην ηέινο 

ηνπ θεηκέλνπ θαη δηάβαζα 

ηη ζπλέβεη ηειηθά. 

  

9.Έθαλα ζσζηή 

πξφβιεςε; 
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2.2 Βπίζκυ ηιρ άγνυζηερ λέξειρ 

 

ΒΖΜΑΣΑ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1.Γηαβάδσ 

πξνζερηηθά φιν ην θείκελν. 

  

2.Ξαλαδηαβάδσ θαη 

ππνγξακκίδσ ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο. 

  

3.Φάρλσ λα βξσ ην 

λφεκα ηνπο δηαβάδνληαο 

ιίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά. 

  

4.Μπνξψ λα 

θαηαιάβσ πεξίπνπ ηη 

ζεκαίλεη ε ιέμε. 

  

5.Γξάθσ ηελ ιέμε 

ζηελ "ηξάπεδα ιέμεσλ" θαη 

δίπια ζεκεηψλσ ηε 

ζεκαζία πνπ πηζηεχσ φηη 

έρεη. 

  

6.Γηαβάδσ πάιη ην 

θείκελν θαη ζηε ζέζε ηεο 

άγλσζηεο ιέμεο βάδσ ηε 

ζεκαζία πνπ λνκίδσ φηη 

έρεη. 

  

7.Διέγρσ αλ βγαίλεη 

λφεκα κε ηελ εξκελεία 

κνπ. 

  

8.Πξνζέρσ ηηο 

εηθφλεο, ηα έληνλα 

γξάκκαηα, ην γισζζάξη.  

  

9.Υξεζηκνπνηψ 

ιεμηθφ ή θάλσ εξσηήζεηο 

ζηνλ  εαπηφ κνπ. 
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2.3 Πεπίλητη 

 

ΒΖΜΑΣΑ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1.Γηαβάδσ ηίηιν, 

ππφηηηιν, ιέμεηο κε έληνλα 

γξάκκαηα ή 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο , 

παξαηεξψ ηηο εηθφλεο θαη 

ζθέθηνκαη ζε ηη κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ην θείκελν. 

 

  

2.θέθηνκαη ηη μέξσ 

εγψ γηα απηφ ην ζέκα θαη ηη 

ζα ήζεια λα κάζσ. 

  

3.Γηαβάδσ, δηαβάδσ 

θαη μαλαδηαβάδσ ην 

θείκελν κία- κία 

παξάγξαθν. 

  

4.Τπνγξακκίδσ ηηο 

άγλσζηεο ιέμεηο.  

  

5.Πξνζπαζψ λα βξσ 

ηη ζεκαίλνπλ. 

  

6.Ξαλαδηαβάδσ , 

θνηηάσ ηα πξηλ θαη ηα κεηά.   

  

7.Καηαγξάθσ ηε 

ιέμε ζηελ "ηξάπεδα 

ιέμεσλ". 

  

8.Κπθιψλσ ηηο 

ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ 

ιέμεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εξσηήζεηο (πνηνο, πνχ, 

πφηε, πψο, γηαηί) θαη ζβήλσ 

ηηο αζήκαληεο.  
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9.Ξαλαδηαβάδσ θαη 

ειέγρσ! 

  

10.Υξεζηκνπνηψ ηηο 

ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο/ 

ιέμεηο πνπ θχθισζα θαη 

βξίζθσ ηελ θεληξηθή ηδέα 

θάζε παξαγξάθνπ.  

  

11.Γξάθσ έλαλ 

πιαγηφηηηιν κε ηελ 

θεληξηθή ηδέα (έσο 10 

ιέμεηο).  

  

12.Γξάθσ ηελ 

πεξίιεςε ρσξίο λα μεράζσ: 

α) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ 

ζπγγξαθέα β) ηηο  βαζηθέο 

ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ( 

πιαγηφηηηινη) γ) ηηο βαζηθέο 

ιεπηνκέξεηεο δ) ην ζθνπφ 

ηνπ ζπγγξαθέα ε) λα 

ρξεζηκνπνηήζσ δηθέο κνπ 

ιέμεηο ζη)λα γξάςσ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε ινγηθή 

ζεηξά δ) ζπλδεηηθέο ιεμεηο 
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3. Κέιμενα 

 

1.Iζηνξία κηαο θψθηαο 

                           Ποιο; Πού;  

 

 

 Πάληνηε ζπκπαζνχζα ηηο θψθηεο, ηδίσο απφ ηφηε πνπ άθνπζα ζηελ Oιιαλδία ηελ 

ηζηνξία πνπ ζα ζαο δηεγεζψ. Eίλαη πξαγκαηηθή, αλ πηζηέςεη θαλείο ηνπο Oιιαλδνχο. Aπηά 

ηα δψα είλαη ηα ζθπιηά ησλ ςαξάδσλ. Έρνπλ θεθάιη κνινζζνχ, κάηη βντδίζην θαη 

κνπζηάθηα γάηαο. Tελ πεξίνδν ηνπ ςαξέκαηνο αθνινπζνχλ ηηο βάξθεο θαη θπλεγάλε ην 

ςάξη, φηαλ ν ςαξάο αζηνρεί ή ην αθήλεη λα ηνπ μεθχγεη. Tν ρεηκψλα είλαη πνιχ 

θξπνπιηάξεο θαη ζε θάζε ηγθινχ ςαξά βιέπεηο λα ηξηγπξλάεη θαη κία, πνπ ζπλήζσο πηάλεη 

ηελ θαιχηεξε ζέζε κπξνζηά ζηε θσηηά, πεξηκέλνληαο ην κεξίδηφ ηεο απ' φ,ηη βξάδεη ζηε 

ρχηξα. πόηε;           Σι;           Πού;                          Γιαηί; 

Έλαο ςαξάο θαη ε γπλαίθα ηνπ πεξλνχζαλ κεγάιεο θηψρεηεο –ε ρξνληά ήηαλ πνιχ 

θαθή– θαη, φηαλ δελ ππήξρε πηα ιέπη, ν ςαξάο ιέεη ζηε γπλαίθα ηνπ: «Απηφ ην βξνκφςαξν 

ηξψεη ηελ κπνπθηά απ' ην ζηφκα ησλ παηδηψλ καο. Μνπ 'ξρεηαη λα ην πάξσ θαη λα ην 

πεηάμσ ζηε ζάιαζζα· αο πά' λα βξεη ηνπο φκνηνχο ηνπ· απηνί μέξνπλ θάηη ηξχπεο θαη 

μερεηκσληάδνπλ, ρσκέλνη θάησ απφ θχθηα θη φιν θαη μεηξππψλνπλ θαλέλα ςάξη γηα θαΐ». 

Ζ γπλαίθα ηνπ ςαξά έπεζε γνλαηηζηή κπξνζηά ζηνλ άληξα ηεο θαη ηνλ 

παξαθαινχζε λα ιππεζεί ηε θψθηα. Ζ ζθέςε, φκσο, ησλ παηδηψλ ηεο πνπ 'ραλ μειηγσζεί 

απφ ηελ πείλα θαηεχλαζε γξήγνξα απηή ηελ θξίζε κεγαινςπρίαο. Σα ραξάκαηα ν ςαξάο 

έβαιε ηε θψθηα κέζα ζηε βάξθα ηνπ θη αθνχ μαλνίρηεθε κεξηθέο ιεχγεο ηελ μεκπάξθαξε 

ζ' έλα μεξovήζη. Ζ θψθηα άξρηζε λα παίδεη xαδoxαξoχκεvα κε ηηο άιιεο θψθηεο θαη νχηε 

πνπ πήξε είδεζε πσο ε βάξθα έθεπγε. 

Ο ςαξάο γχξηζε ζηελ θαιχβα ηνπ κε ηελ θαξδηά ξαγηζκέλε απ' ην ρακφ ηεο 

ζπληξφθνπ ηνπ. Μφιηο κπήθε κέζα, βξήθε ηε θψθηα λα ζηξνγγπινθάζεηαη κπξνζηά ζηε 

θσηηά θαη λα ζηεγλψλεη ηε γνχλα ηεο. Άληεμαλ ηελ πείλα γηα ιίγεο κέξεο αθφκα. Μεηά ν 

ςαξάο, αιαιηαζκέλνο απ' ηηο θσλέο ησλ παηδηψλ ηνπ πνπ δεηνχζαλ θαΐ, απνθάζηζε λα 

δξάζεη πην δπλακηθά. Απηή ηε θνξά, μαλνίρηεθε πνιχ βαζηά ζηε ζάιαζζα θαη πέηαμε ηε 

θψθηα ζην λεξφ, καθξηά απ' ηηο αθηέο. Ζ θψθηα πξνζπαζνχζε απεγλσζκέλα λα γαληδσζεί 

απφ ηελ θνππαζηή κε ηα πηεξχγηά ηεο πνπ κνηάδνπλ κε ρέξηα. Ο ςαξάο, εθλεπξηζκέλνο, 

ηεο θνπαλάεη κηα κε ην θνππί, κε απνηέιεζκα λα ηεο ζπάζεη ην έλα πηεξχγην. Ζ θψθηα 
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έκπεμε θάηη ηζηξηρηά ζαλ άλζξσπνο θαη ράζεθε κεο ζην λεξφ, πνπ βάθηεθε θφθθηλν απ' ην 

αίκα ηεο. 

Ο ςαξάο γχξηζε ζπίηη ηνπ ςπρηθφ ξάθνο. Απηή ηε θνξά ε θψθηα δελ ηνλ πεξίκελε 

θάησ απ' ηελ θακηλάδα. Σελ ίδηα λχρηα, φκσο, αθνχζηεθαλ θσλέο έμσ ζην δξφκν. Ο 

ςαξάο λφκηδε φηη θάπνηνλ ζθνηψλνπλ θαη βγήθε λα βνεζήζεη ην ζχκα. Μπξνζηά ζηελ 

πφξηα βξήθε ηε θψθηα πνπ 'ρε ζπξζεί κέρξη ην ζπίηη θαη θψλαδε γνεξά, πςψλovηαο ζηνλ 

νπξαλφ ην καησκέλo ηεο πηεξχγην. Σε κάδεςαλ, ηελ πεξηπνηήζεθαλ θη νχηε πνπ 

μαλαζθέθηεθαλ πνηέ λα ηε δηψμνπλ απ' ην ζπίηη· άιισζηε, απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ε ςαξηά 

ήηαλ θάζε θνξά θαη θαιχηεξε. 

 

Zεξάξ ληε Nεξβάι, ζην Νεφηεξε Δπξσπατθή Λνγνηερλία,  

Αλζνιφγην κεηαθξάζεσλ, B' Eληαίνπ Λπθείνπ (επηινγήο), OEΓB, 2000 

 

 

 

2.Πξνζσξηλή απφιαπζε, κφληκε δεκηά 

 

Σν θάπληζκα είλαη βιαβεξφ γηα ηελ πγεία. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ην μέξνπλ 

απηφ, αιιά ιίγνη γλσξίδνπλ πσο ην θάπληζκα επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηνπο θαη ηε ζηάζε πνπ 

άιινη άλζξσπνη θξαηάλε απέλαληί ηνπο. Σν θάπληζκα πξνθαιεί δχζνζκε αλαπλνή θαη 

θηηξηληζκέλα δφληηα. πρλά θάλεη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο λα κε ζέινπλ λα βξίζθνληαη 

θνληά ηνπο. Αθφκε θαη αλ δελ θαπλίδεηε, πηζαλφλ λα έρεηε παξαηεξήζεη φηη ηα ξνχρα 

κπξίδνπλ ηζηγαξίια, αλ βξεζήθαηε θνληά ζε θαπληζηέο. 

χκθσλα κε κηα έξεπλα ηεο Ακεξηθαληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο, ην 78% ησλ 

αγνξηψλ ειηθίαο 12-17 εηψλ δήισζε φηη δελ επηζπκεί λα βγεη κε θάπνηα πνπ θαπλίδεη. Σα 

θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 69% είπαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα βγνπλ κε θάπνηνλ πνπ δελ 

θαπλίδεη. 

Οη πξνπνλεηέο απαηηνχλ απφ ηνπο αζιεηέο λα κελ θαπλίδνπλ. Σν θάπληζκα κεηψλεη 

ηελ πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην αίκα ζην ζψκα. Σν απνηέιεζκα είλαη 

φηη ν αζιεηήο πνπ θαπλίδεη πηζαλφλ λα κελ κπνξεί λα θνιπκπήζεη ή λα ηξέμεη ηφζν θαιά, 
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φζν νη κε θαπληζηέο αζιεηέο. Σα πλεπκφληα ηνπ θαπληζηή δε κεηαθέξνπλ νμπγφλν ηφζν 

απνηειεζκαηηθά, φζν ηα πλεπκφληα ησλ πεξηζζφηεξσλ κε θαπληζηψλ. 

πεξ. «E-Iαηξηθά», εθεκ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 2002 

 

 

 

 

3.Διιάδα είλαη νη άλζξσπνη 

 

 

Οη Έιιελεο έρνπλ κηα 

ραξαθηεξηζηηθή ιέμε πνπ πεξηγξάθεη 

ζαπκάζηα ηε δηάζεζή ηνπο απέλαληη ζηνπο 

μέλνπο: θηινμελία. Ζ θηινμελία είλαη κηα αξεηή 

ησλ Διιήλσλ απφ ηφηε πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ ηζηνξία. Ήδε ζηα 

νκεξηθά έπε πεξηγξάθνληαη ζθελέο πνιχ 

εγθάξδηαο θηινμελίαο, φπνπ ν μέλνο επηζθέπηεο αληηκεησπίδεηαη σο ηεξφ πξφζσπν. Οη ζενί 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ – θαη εηδηθά ν Γίαο – πνιχ ζπρλά έπαηξλαλ αλζξψπηλε κνξθή θαη 

εκθαλίδνληαλ σο μέλνη ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ, γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζε δηάθνξα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα αιιά θαη γηα πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο (θπξίσο εξσηηθέο). Οη 

αξραίνη Έιιελεο ινηπφλ, θάζε θνξά πνπ έλαο μέλνο ρηππνχζε ηελ πφξηα ηνπο, ηνλ 

ππνδέρνληαλ κε ηηκέο θαη ηνλ αληηκεηψπηδαλ σο ηεξφ πξφζσπν, έρνληαο πάληα ζην λνπ 

ηνπο φηη κπνξεί λα είλαη θάπνηνο ζεφο. Σνπ έβαδαλ λα θάεη, ηνπ γέκηδαλ ην πνηήξη κε 

εθιεθηφ θξαζί, ηνπ έζηξσλαλ λα θνηκεζεί, θαη κφλν φηαλ είρε ρνξηάζεη θαη είρε 

μεθνπξαζηεί έπαηξλαλ ην ζάξξνο λα ηνλ ξσηήζνπλ πνηνο είλαη θαη απφ πνχ έξρεηαη. 

Οη ζεκεξηλνί Έιιελεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθνί. Πνιινί απφ απηνχο πνπ δνπλ θαη 

εξγάδνληαη ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αλ θαη πεξεθαλεχνληαη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο, 

αγλννχλ παληειψο ην λφεκα ηεο ιέμεο θηινμελία. Γηα λα κελ αλαθέξνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη δελ είλαη θαλ Έιιελεο. Ξαλζέο ηνπξίζηξηεο πνπ βξήθαλ ηνλ ηξφπν γηα 

δσξεάλ ή θαη θεξδνθφξεο δηαθνπέο ζάο ζεξβίξνπλ κε ειιεληθά πνηά ελψ εζείο 
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απνιακβάλεηε μέλε κνπζηθή παξέα κε δεθάδεο άιινπο μέλνπο. Ξέλνη ζεξβηηφξνη ζάο 

δίλνπλ μελφγισζζα κελνχ γηα λα παξαγγείιεηε μέλεο ζπεζηαιηηέ. Ξέλεο ξεζεςηνλίζη ζάο 

εμππεξεηνχλ κηιψληαο ηε δηθή ηνπο γιψζζα, γηα λα έρεηε κηα αμέραζηε δηακνλή ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ παηξίδα καο. Καη ίζσο θάπνηα αθίζα ζηνλ 

ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ ζαο, κε θάπνηα εξεκηθή αθξνγηαιηά απφ απηέο πνπ δελ μέξεη θαλείο λα 

ζαο πεη πνχ αθξηβψο είλαη, λα ζαο ζπκίδεη κε έλα ηεξάζηην GREECE ηε ρψξα ζηελ νπνία 

θάλεηε δηαθνπέο. 

Ζ Διιάδα δελ είλαη κφλν ήιηνο θαη ζάιαζζα θαη ηα ππέξνρα ηνπία πνπ βιέπεηε ζηηο 

θαξη πνζηάι. Ζ Διιάδα είλαη θαη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ εδψ. Καη αμίδεη λα αλαδεηήζεηε 

ζηα ηαμίδηα ζαο θαη ηα δχν, ίζσο πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Αιιά αλ είλαη κία 

θνξά δχζθνιν λα αλαθαιχςεηε ακφιπληα θαη απζεληηθά ηνπία, είλαη δχν θνξέο δχζθνιν 

λα αλαθαιχςεηε απζεληηθνχο Έιιελεο. Αλαδεηήζηε ηνπο καθξηά απφ ηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο. 

ηέθαλνο Φεκέλνο, Αλεμεξεχλεηε Πεινπφλλεζνο, εθδ. ROAD, 2001 

 

 

 

 

4.Παηδηθά Υσξηά SOS 

Ο ζθνπφο ησλ Παηδηθψλ Υσξηψλ SOS είλαη λα βνεζνχλ παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε 

θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο, γηαηί έρνπλ βξεζεί καθξηά απφ ην θπζηθφ, νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα μαλαβξνχλ έλα κφληκν ζπίηη θαη λα 

δήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιεζηάδεη ην πιαίζην ηεο θπζηθήο νηθνγέλεηαο. 

ε κία νηθνγέλεηα SOS δνπλ καδί έμη σο νθηψ παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, πνπ κεγαιψλνπλ καδί ζαλ αδέιθηα θαη θνηηνχλ ζηα ηνπηθά 

δεκφζηα ζρνιεία. Ζ επηινγή ησλ παηδηψλ ζηα Παηδηθά Υσξηά γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ 

θξηηήξην ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα ή ηε 

ζξεζθεία ηνπο. 

Έλα Παηδηθφ Υσξηφ SOS απνηειείηαη απφ 15-20 ζπίηηα θαη θηίδεηαη θνληά ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο απνηειψληαο κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο πφιεο, αιιά θαη κηα 

γέθπξα πξνο ηελ θνηλσλία γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε απηφ.  



133 
 

Σα Παηδηθά Υσξηά SOS αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ παηδηψλ απφ κηθξή ειηθία, 

πξνζθέξνληαο ζπλερή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, θαη ηα θαιχπηνπλ κέρξη ηελ 

πιήξε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ηνπο ζε έλα επάγγεικα ή 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, δνπλ ζηε ηέγε Νέσλ, ε νπνία είλαη ην ινγηθά αλαγθαίν ζπκπιήξσκα 

ζηελ παηδαγσγηθή αληίιεςε ηεο θηινζνθίαο καο. 

 

http://www.sos-villages.gr 

 

 

 

 

 

 

 

5.Οη λέεο ηερλνινγίεο ζα αιιάμνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

 

Αθφκα θαη νη πην παξαδνζηαθνί παηδαγσγνί έρνπλ αληηιεθζεί πιένλ φηη ε 

ηερλνινγία παξέρεη ζηελ εθπαίδεπζε πξσηφγλσξεο δπλαηφηεηεο θαη ηελ σζεί πξνο 

ελδηαθέξνπζεο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, καο επηηξέπεη λα δηεξεπλνχκε ππνζεηηθά 

εξσηήκαηα, λα πξνζνκνηψλνπκε θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα, λα θάλνπκε νξαηά 

πξάγκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα έκελαλ αφξαηα θαη λα θαηαλννχκε κε ζαθήλεηα 

αθεξεκέλεο έλλνηεο. Απηή ε παξαδνρή δελ έγηλε βεβαίσο απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. 

Ο πξψηνο ζηφρνο πνπ ζέηεη ε 

θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε εθπαίδεπζε λα αξρίδεη 

κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Αληί 

http://www.sos-villages.gr/
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δειαδή ην παηδί λα πξνζαξκφδεηαη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζα πξέπεη ην 

πξφγξακκα απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παηδηνχ. Οη πνιππιεζείο ηάμεηο 

παηδηψλ κε ην εληαίν σξνιφγην πξφγξακκα θαη ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο θξίλνληαη πιένλ 

αλεπαξθείο θαη δεηνχληαη αιιαγέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θάζε 

παηδηνχ, ηψξα θαη ζην κέιινλ. 

Ο ακέζσο επφκελνο ζηφρνο ηεο αιιαγήο είλαη λα αιιάμεη ην πεξηβάιινλ 

κάζεζεο. Καη εδψ εκθαλίδεηαη πιένλ σο πνιχηηκνο αξσγφο ε λέα ηερλνινγία κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη. Ζ ηάμε ηνπ απξηαλνχ ζρνιείνπ δε ζα πεξηθιείεηαη πιένλ απφ 

ηνπο γλσζηνχο ηέζζεξηο ηνίρνπο, αιιά ζα «κεηαθέξεηαη» φπνπ ην παηδί κπνξεί λα κάζεη: 

θάζε ηάμε ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε έλαλ απέξαλην ηζηφ κάζεζεο, 

φπνπ ην παηδί ζα κπνξεί λα ζηξαθεί γηα λα αλαδεηήζεη γλψζεηο, παξαδείγκαηα, 

απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζηα ζέκαηα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ, λα ζπδεηά κε ζπκκαζεηέο πνπ 

έρνπλ ην ίδην ζέκα, λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη παξέεο κε θνηλά κνξθσηηθά 

ελδηαθέξνληα. Ζ ηειεθπαίδεπζε θαη ηα CD πνιπκέζσλ ζα είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία 

απηήο ηεο ηάμεο. 

 

Παξάιιεια, φκσο, ζα πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ. Απφ ηνλ σο 

ηψξα ξφιν ηνπ κεηαδφηε γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πεξάζεη ζε εθείλνλ ηνπ 

θαζνδεγεηή ηεο απηνδηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ. Με άιια ιφγηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηερλνινγία γηα λα εληνπίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή ψζηε λα ηνπ 

βξίζθεη ηα θαηάιιεια κνλνπάηηα αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα 

επηζηξέθεη ζηνλ απζεληηθφ –θαη μεραζκέλν– ξφιν ηνπ ζσθξαηηθνχ δαζθάινπ. Θα πάςεη 

πιένλ λα βιέπεη ηνπο καζεηέο ηνπ σο παζεηηθνχο απνδέθηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ζα 

ηνπο παξέρεη επξχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα λα θξίλνπλ, λα ζθέθηνληαη, λα εθαξκφδνπλ, 

λα ζπλζέηνπλ θαη λα νξακαηίδνληαη. Ο δάζθαινο ζα είλαη ην επίθεληξν ηεο αλαδήηεζεο 

ηεο γλψζεο, αιιά πνηέ πηα ε απζεληία. Ο σθξάηεο, δπφκηζη ρηιηάδεο ρξφληα κεηά, 

θαίλεηαη φηη είρε –θαη ζε απηφ– δίθην. 

 

Σ. Καθαληάξεο, «Οη 10 ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηελ εθπαίδεπζε», 

έλζεην «ΒΖΜΑSCIENCE», εθεκ. ΣΟ ΒΖΜΑ, 12/1/2003 (Γηαζθεπή) 
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6. Ζ ληξνπή ησλ πιαζηηθψλ 

 

 

 

θση/θία: Καλάξεο Σζίγθαλνο 

 

Σν θαινθαίξη θεχγεη θαη εθηφο απφ αλακλήζεηο αθήλεη πίζσ ηνπ πνιιά ζθνππίδηα 

ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο… 

Σα ρεηξφηεξα, εθφζνλ ρξεηάδνληαη ρξφληα γηα λα «εμαθαληζηνχλ», θαη δπζηπρψο 

απηά πνπ ζπλαληάκε ζπρλφηεξα, είλαη νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ηα κπνπθάιηα. Υηιηάδεο 

απφ απηά εγθαηαιείπνληαη ζηηο αθηέο, «κλεκεία» ηεο παξακνλήο ησλ ινπνκέλσλ 

κεηαηξέπνληαο ζε ζθνππηδφηνπνπο ηηο παλέκνξθεο ειιεληθέο παξαιίεο. Έπεηηα ηαμηδεχνπλ 

γηα ρξφληα ζηηο ζάιαζζεο θάλνληαο «παξέα» ζηα ςάξηα ή κνιχλνληαο ην βπζφ. Άξαγε 

είλαη ηφζν δχζθνιν λα καδέςνπκε, θεχγνληαο απφ ηελ παξαιία, ην κπνπθάιη πνπ ήπηακε 

λεξφ; 

Φπζηθά δελ ην ζθεθηφκαζηε επεηδή, ζε καο ηνπιάρηζηνλ, δελ θνζηίδεη ηίπνηα. 

Χζηφζν, ε θαηαζθεπή κηαο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θνζηίδεη 10 δξαρκέο. ηε Φχζε κάιηζηα 

θνζηίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν, εθφζνλ νη πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ηα κπνπθάιηα ρξεηάδνληαη 

πάλσ απφ ηξία ρξφληα γηα λα δηαιπζνχλ κέζα ζηε ζάιαζζα. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πιαζηηθφ κείλεη ζακκέλν ζε ζηεγλφ έδαθνο «δεη» έσο θαη δηαθφζηα ρξφληα. 

Αλ ινηπφλ ρξεηαδφηαλ λα πιεξψλνπκε ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο φζν πξαγκαηηθά 

θνζηίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχζακε ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα είθνζη θνξέο –φζν δειαδή 

αληέρνπλ– φρη κφλν ζα είρακε ιηγφηεξα πιαζηηθά ζθνππίδηα ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο αιιά 

θαη γεληθφηεξα ιηγφηεξα ζθνππίδηα. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ 

ζθνππηδηψλ κε απηφ ην ηξφπν ζα κεησλφηαλ θαηά 3%. 

 

πεξ. «ΟΗΚΟ», εθεκ. Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 15/9/2002 
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7. Γιψζζεο πνπ ράλνληαη 

 

Οη γιψζζεο πνπ κηινχλ νη άλζξσπνη ζε φιε ηελ πθήιην είλαη ζήκεξα γχξσ ζηηο 

6.000. Καη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ζε έλαλ αηψλα νη κηζέο απφ απηέο ζα έρνπλ ραζεί. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, θαηά κέζν φξν, θάζε δχν βδνκάδεο κηα γιψζζα πεζαίλεη. 

Έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην αγγιηθφ πεξηνδηθφ Prospect αθεγείηαη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Μπξνπο Κφλει, ελφο γισζζνιφγνπ πνπ έθαλε έξεπλεο ζην Κακεξνχλ. Ο 

Κφλει ζπλάληεζε εθεί έλαλ άλζξσπν πνπ νλνκαδφηαλ Μπαγθφλ, ν νπνίνο ήηαλ ν 

ηειεπηαίνο άλζξσπνο ζηνλ θφζκν πνπ κπνξνχζε λα κηιήζεη ηε γιψζζα Κακπάδε. Καζψο 

ήηαλ παξαθνξησκέλνο κε άιιεο ππνρξεψζεηο, ν γισζζνιφγνο απνθάζηζε λα μαλαπάεη ηελ 

επφκελε ρξνληά ζην Κακεξνχλ, γηα λα κειεηήζεη ζε βάζνο ηε γιψζζα Κακπάδε. Αιιά 

φηαλ έθηαζε ζην Κακεξνχλ, ζηα κέζα Ννεκβξίνπ ηνπ 1995, έκαζε φηη ν Μπαγθφλ είρε 

πεζάλεη ζηηο 5 Ννεκβξίνπ. «ηηο 4 Ννεκβξίνπ 1995 ε γιψζζα Κακπάδε ππήξρε αθφκε σο 

κηα απφ ηηο νκηινχκελεο γιψζζεο ζηνλ θφζκν. ηηο 6 Ννεκβξίνπ ήηαλ κηα λεθξή γιψζζα». 

[…] 

Γχν πιεζπζκνί πνπ κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα, αλ εγθαηαζηαζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηφπνπο θαη δελ επηθνηλσλνχλ ζπρλά κεηαμχ ηνπο, ζηγά ζηγά δηαθνξνπνηνχλ ηελ θνηλή ηνπο 

γιψζζα, ε νπνία δηαηξείηαη ζε δχν δηαιέθηνπο. Καη έπεηηα νη δχν δηάιεθηνη 

δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξν, ψζπνπ γίλνληαη δχν μερσξηζηέο γιψζζεο, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ε κηα ηελ άιιε. 

Ζ αλαγθαία πξνυπφζεζε ψζηε λα γελλεζεί θαη λα δηαηεξεζεί κηα δηαθνξεηηθή 

γιψζζα είλαη επνκέλσο ν θπζηθφο δηαρσξηζκφο θαη ε ζρεηηθή απνκφλσζε ησλ 

πιεζπζκψλ. 

Δλψ ζην καθξηλφ παξειζφλ νη άλζξσπνη έβιεπαλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ γισζζψλ 

θαη ηελ αζπλελλνεζία πνπ πήγαδε απφ απηήλ σο κηα ζετθή θαηάξα (φπσο δειψλεη θαη ν 

κχζνο ηνπ πχξγνπ ηεο Βαβέι), ζήκεξα ε πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ κάο 
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θαίλεηαη σο έλα επηζπκεηφ αγαζφ, σο κηα πνιχηηκε θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα δηαζσζεί. 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη, φηαλ πεζαίλεη κηα γιψζζα, ράλεηαη καδί ηεο θαη κηα 

«θνζκναληίιεςε», κηα νξηζκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ, δηαθνξεηηθή απφ φιεο ηηο 

άιιεο. Σν εξψηεκα είλαη βέβαηα πψο κπνξεί λα δηαηεξεζεί απηή ε γισζζηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα. Αλ ν αλαγθαίνο φξνο γηα λα γελλεζεί θαη λα δηαηεξεζεί κηα δηαθνξεηηθή 

γιψζζα είλαη ε ζρεηηθή απνκφλσζή ηεο, ηφηε ε επαλάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο δηαθφπηεη ην 

«θπζηθφ» θχθιν γέλλεζεο ησλ γισζζψλ. Δίλαη βέβαην φηη γιψζζεο πέζαηλαλ πάληνηε 

ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο, αιιά ζην κεηαμχ γελληνχληαλ άιιεο. Δλψ αληίζεηα, κε ηα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξψλ, απηή ε γέλλεζε λέσλ 

γισζζψλ παξεκπνδίδεηαη. Καη εδψ, φπσο θαη ζηε βηνινγία, ε εμαθάληζε ησλ εηδψλ δελ 

νθείιεηαη κφλν ζηνπο ζαλάηνπο αιιά θπξίσο ζηε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. Γελ ππάξρνπλ 

επνκέλσο εχθνιεο ιχζεηο ζην πξφβιεκα. Απνκέλεη έηζη εθείλνο ν θφκπνο ζην ιαηκφ θάζε 

θνξά πνπ καζαίλνπκε πσο κηα γιψζζα ράζεθε θαη έλαο θφθθνο αλζξψπηλεο ζθέςεο 

δηαιχζεθε κέζα ζηε ζησπή ηνπ ζχκπαληνο. 

 

«O ζάλαηνο ησλ γισζζψλ», έλζεην «Bηβιηνζήθε», εθεκ. ΔΛΔΤΘΔΡOΣΤΠΗΑ, 2000 
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8. Πνιπεζληθέο ηάμεηο ζην ζρνιείν 

 

 

Αλ θάπνηνο επηζθεθηεί αλππνςίαζηνο έλα δεκφζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζε θάπνηεο 

γεηηνληέο ηεο Αζήλαο, ζα μαθληαζηεί: ππάξρνπλ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, φπνπ έλα ζηα ηξία 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ έρνπλ ηελ Διιάδα γηα δεχηεξε παηξίδα θαη ηα 

ειιεληθά γηα δεχηεξε (θαη, θακηά θνξά, ζρεδφλ άγλσζηε) γιψζζα. 

Σελ πξψηε θνξά πνπ βξέζεθα ζε κηα ηέηνηα ηάμε, άθνπζα έθπιεθηνο αιιά θαη 

ληξνπηαζκέλνο γηα ηελ άγλνηά κνπ δαζθάινπο λα κνπ εμεγνχλ πφζν ξαγδαία αιιάδεη ε 

«εζληθή» ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ δεκφζησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ρξφλν 

κε ην ρξφλν. Πφζν νη ίδηνη πειαγψλνπλ αβνήζεηνη θαη αθαζνδήγεηνη λα δηεπζχλνπλ ηηο 

λέεο «πνιπ-πνιηηηζκηθέο» ηνπο ηάμεηο. Πφζν πνιχπινθα θαη δχζθνια είλαη ηα 

εθπαηδεπηηθά, παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ζπλχπαξμε 

παηδηψλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, κε πειψξηα δηαθνξά επηπέδνπ ζηε γλψζε ηεο 

γιψζζαο, ηε καζεζηαθή ππνδνκή θαη ηηο εμσζρνιηθέο ζπλζήθεο δσήο. 

Οη δάζθαινη πνπ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ην πξφβιεκα έπξεπε κφλνη ηνπο λα ην 

ιχζνπλ. Δίραλ λα δηαιέμνπλ: ηνλ εχθνιν δξφκν λα απνβάινπλ ηνπο «μέλνπο» ζην 

πεξηζψξην κηαο ηάμεο πνπ πξνρσξεί εξήκελ ηνπο θαη ηηκσξεί ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, 

βαθηίδνληάο ηελ «παξάβαζε». Ή ην δχζθνιν δξφκν κηαο επίπνλεο θαη ελίνηε επψδπλεο 

πξνζπάζεηαο λα βξνπλ ηζνξξνπίεο, λα γεθπξψζνπλ ράζκαηα, λα βνεζήζνπλ ηνπο «μέλνπο» 

λα ελζσκαησζνχλ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο δαζθάινπο ην θαηάθεξαλ. Καη έλαο απφ απηνχο, κεηά ηέζζεξα 

ρξφληα εκπεηξίαο κε ηέηνηεο «πνιπεζληθέο» ηάμεηο, κνπ έιεγε πφζν γξήγνξα απηνί νη 

παξίεο γίλνληαη θακηά θνξά νη θαιχηεξνη καζεηέο ηεο ηάμεο, πφζν κπνξεί θακηά θνξά λα 
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δίλνπλ θίλεηξα καζεζηαθά θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο απηφρζνλεο, 

θάλνληαο ηηο ηάμεηο πινπζηφηεξεο, πφζν νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο κεηαλάζηεο, 

ήδε, δεχηεξεο γεληάο ιαρηαξνχλ λα ινγηζηνχλ Έιιελεο, πιήξεηο θαη άλεπ εθπηψζεσλ, θαη 

πφζν πινπζηφηεξε θαη θαιχηεξε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε ειιεληθή θνηλσλία αλ έβξηζθε 

ηξφπν λα ην θάλεη, λα αλαγλσξίζεη σο δηθνχο ηεο αθφκα θη εθείλνπο πνπ δελ παίδνπλ ηφζν 

θαιφ κπάζθεη φζν ν θ. Μπαδάξεβηηο ηνπ ΠΑΟΚ. 

 

Παχινο Σζίκαο, «Σν ζρνιείν ηνπ κέιινληφο καο», εθεκ. ΣΑ ΝΔΑ, 1999 (δηαζθεπή) 

 

 

 

 

 


