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Περίληψη 

Λέξεις- κλειδιά : ανάγνωση, μέθοδοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικός, μαθησιακές δυσκολίες  

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να εξετάσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της συστηματικής εφαρμογής διαφορετικών 

μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας της ανάγνωσης σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, κάνοντας αναφορές και συσχετίσεις με την εκπαιδευτική πράξη. 

Η κυρίως έρευνα επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία του. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκει να ασχοληθεί με την διδασκαλία  της ανάγνωσης σε μαθητές με 

ΗΕΑ, στις πρώτες κυρίως τάξεις του Δημοτικού. Θα αναδείξει τις μεθόδους και τις 

γλωσσοδιδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της πρώτης 

ανάγνωσης σε ειδικά επιλεγμένο δείγμα μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

θα μελετήσει αν και πώς αυτές επηρεάζονται από παλαιότερες αλλά και νέες 

γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις. Είναι ανάγκη να γίνει ορατός ο τρόπος με τον οποίο 

διαμορφώνουν τις διδακτικές επιλογές τους και αξιοποιούν τα στοιχεία από θεωρίες για 

την ανάγνωση προκειμένου να προχωρήσουν στην εφαρμογή αυτής της σύνθετης 

διδακτικής πράξης. Η ανάλυση των πρακτικών, των τεχνικών που χρησιμοποιούν αλλά 

και των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων πρώτης 

ανάγνωσης σε μαθητές με ΗΕΑ αλλά και τυπικά αναπτυσσόμενους χρήζει περαιτέρω 

επιστημονικής και γνωστικής διερεύνησης. Ο τρόπος διδασκαλίας των μεθόδων, η 

επιλογή και η εκπαιδευτική εφαρμογή τους καθώς και η αδήριτη ανάγκη για αναζήτηση 

των μηχανισμών που συντελούν στην ανάγνωση και στην αναγνωστική επιτυχία, 

συνδυάζεται τώρα με τις δυσκολίες μάθησης στην Ειδική Αγωγή και με τις ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Στόχος είναι οι δάσκαλοι να γίνουν αρωγοί και 
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συνεργάτες στην προσπάθεια για ανάγνωση και αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα. 

Επομένως η διερεύνηση των απόψεων και η εξέταση για την επιλογή των μηχανισμών 

και των μεθόδων για την διδασκαλία της ανάγνωσης τίθεται ως ζήτημα μείζονος 

σημασίας. 

 

Abstract  

Key words: reading, teaching methods, teacher, learning difficulties 

 

The aim of this study is to examine and analyze the opinions and the views of 

teachers about the effectiveness of different teaching methods and strategies, applying 

to students with special educational needs, and at the same time making references and 

correlations with educational practice. The main research focuses on the teacher and its 

teaching method. It will deal with the teaching of reading to students with special 

educational needs, in the first primary classes of Primary School. It will highlight teachers' 

methods and teaching practices on the first reading, in a specially selected sample of 

students with learning difficulties. At the same time, the research aims to examine 

whether and how these difficulties are influenced by old and new language-learning 

concepts. There is a need to visualize how teachers make their choices and how they use 

data from reading theories in order to proceed with the implementation of this complex 

teaching procedure. The analysis of the practices, the techniques they use, and their 

opinions on the effectiveness of first-reading methods requires further scientific and 

cognitive exploration. The way of teaching,   the educational application of methods they 

select, as well as the urgent need to search for the mechanisms that contribute to reading 
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and reading success, is now combined with the difficulties of learning in Special 

Education. The goal is to make teachers assistants and collaborators on trying to read and 

decode the written code. Therefore exploring the views and examining the choice of 

mechanisms and methods on reading is a matter of major importance.  

 

 
Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν ουσιαστικής και επίπονης 

ερευνητικής προσπάθειας και εργασίας. Η ενασχόληση με την ανάγνωση, η διαχείριση 

των μαθησιακών δυσκολιών στα πλαίσια της διδακτικής πράξης, ο καθοριστικός και 

πρωτεύον ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαδικασία της μάθησης, αποτέλεσαν πηγή 

έμπνευσης και προσωπικού προβληματισμού για την επιλογή και την διερεύνηση του 

παρόντος θέματος.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επόπτη καθηγητή κ. Αγαλιώτη Ιωάννη, για τη 

συνεχή καθοδήγηση και υπομονή σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας, όπως επίσης και τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των δημοτικών 

σχολείων που βοήθησαν στη διακίνηση του ερωτηματολογίου και συμμετείχαν 

οικειοθελώς στην έρευνα. 

Τέλος ευχαριστώ την οικογένειά μου, για όλη την στήριξη και συμπαράσταση που μου 

παρείχαν κατά την προσπάθεια διεξαγωγής της παρούσας εργασίας. 
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Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος κόσμος θεωρείται  δικαίως κοινωνία γραφής και ανάγνωσης. Κάθε 

πολιτιστικά προηγμένη και κρατικά οργανωμένη κοινωνία τοποθετεί ως πρωταρχικό 

στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Η ευρείας κλίμακας προσπάθεια 

για την προώθηση της μάθησης της ανάγνωσης έχει ως σκοπό την επίτευξη μια 

διευρυμένης εκπαίδευσης για μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και για αυτούς με τις 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Είναι φανερή η προσπάθεια της πλειονότητας των χωρών 

να εξασφαλίσουν στους πολίτες ‘‘εκπαίδευση για όλους’’ με την ενίσχυση της γραφής 

και της ανάγνωσης, σε οποιαδήποτε μορφή τους. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος 

διδασκαλίας της ανάγνωσης και το είδος του γραμματισμού που το σχολείο καλλιεργεί 

στους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. 

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

βιβλιογραφία της ειδικής διδακτικής και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πρώτο 

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

ανάγνωσης (Βουγιούκας, 1994) μέσω ορισμένων μεθόδων. 

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

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

Haspas, το 1942, την ορίζει ως μια «σκόπιμα κατευθυντήρια διάσταση», η οποία σκόπιμα 

και προγραμματισμένα καθοδηγεί τις διδακτικές ενέργειες και πράξεις των δασκάλων 

και τις αντίστοιχες μαθησιακές πράξεις των μαθητών για την επίτευξη των διδακτικών 

στόχων και των παιδαγωγικών σκοπών (Haspas, 1942, αναφορά από τον Δερβίση, 1998). 

Η  δραστηριότητα  της  ανάγνωσης,  η  οποία  πραγματοποιείται  μέσω  ενός 

πολυσύνθετου μηχανισμού με βασικές και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, λειτουργεί 
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ως  πύλη  στη  γνώση  καθώς  παρέχει  πρόσβαση  στα  αντικείμενα  του  Αναλυτικού 

Προγράμματος καθώς και συμβάλει στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το ευρύτερο 

κοινωνικό  περιβάλλον.  Συνεπώς, η δεξιότητα της ανάγνωσης  μπορεί  να διαδραματίσει 

ένα ουσιώδη και καθοριστικό ρόλο στη σχολική πορεία του μαθητή. Όταν μάλιστα ο 

μαθητής ανήκει στην κατηγορία των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, τότε η 

διαδικασία γίνεται πολυπλοκότερη. Η ύπαρξη σοβαρών δυσκολιών αποκωδικοποίησης 

και άντλησης του εννοιολογικού περιεχομένου του κειμένου επιτάσσει την εφαρμογή 

κατάλληλων διδακτικών πρακτικών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.  Για αυτόν τον λόγο ο 

ρόλος των δασκάλων στην προσπέλαση των αδυναμιών είναι καθοριστικός. Η κυρίως 

έρευνα επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία του. 

Το πώς θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί την ανάγνωση είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο 

εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι εγχείρημα κοπιώδες και συστηματικό. Για την επιλογή της 

μιας ή της άλλης μεθόδου κάθε χώρα επηρεαζόταν και επηρεάζεται όχι μόνο από λόγους 

που αφορούσαν αποκλειστικά τη δομή της γλώσσας, αλλά και από πολιτικούς, 

κοινωνικούς, ιστορικούς ή φιλοσοφικούς λόγους. Η επιλογή αυτή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη και με το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας. Οι εκπαιδευτικοί ως 

δρώντα κοινωνικά και ιστορικά υποκείμενα διαμορφώνουν και εφαρμόζουν 

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας της ανάγνωσης στις πρώτες σχολικές τάξεις η 

αποτελεσματικότητα των οποίων τίθεται υπό εξέταση.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διδασκαλίας της ανάγνωσης σε 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ΗΕΑ, στις πρώτες κυρίως τάξεις του 

Δημοτικού. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό μέρος, αφού πρώτα αναλυθούν οι φάσεις και τα στάδια για την απόκτηση της 



10 
 

αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών, γίνονται προσπάθεια να διασαφηνιστούν όροι 

της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, που αφορούν αποκλειστικά 

στην ανάγνωση. Επιπλέον, θα αναζητηθούν οι τρόποι, οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διδάξουν την ανάγνωση σε μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  Θα παρουσιαστούν οι 

στρατηγικές μάθησης, οι παραδοσιακές και εξειδικευμένες μέθοδοι και τεχνικές, οι 

οποίες συμβάλουν στην  αποκατάσταση της αναγνωστικής ανεπάρκειας των μαθητών. 

Το πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί ανάγνωση είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο. 

Στόχος είναι η ανάδειξη των μεθόδων και των γλωσσοδιδακτικών πρακτικών των 

εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης σε ειδικά επιλεγμένο δείγμα 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και να μελετήσει αν και πώς αυτές 

επηρεάζονται από παλαιότερες αλλά και νέες γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις. Είναι 

ανάγκη να γίνει ορατός ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουν τις διδακτικές επιλογές 

τους και αξιοποιούν τα στοιχεία από θεωρίες για την ανάγνωση προκειμένου να 

προχωρήσουν στην εφαρμογή αυτής της σύνθετης διδακτικής πράξης.  Στο ερευνητικό 

μέρος, θα διευρυνθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, για 

τις αδυναμίες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  στην ανάγνωση και 

αφετέρου οι πρακτικές που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισή τους. Θα μελετηθούν 

οι εξαρτημένες μεταβλητές για την επιλογή των μεθόδων μέσω των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών σε  ερωτήσεις που αφορούν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν σε 

πραγματικές και υποθετικές συνθήκες μάθησης. 

 H έρευνα που θα πραγματοποιηθεί έχει σκοπό ακριβώς να απαντήσει στα 

παρακάτω ερωτήματα: α) Tι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης για τα 

χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές των αναγνωστικών μεθόδων στο πλαίσιο της 
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διδασκαλίας μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, β) Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί 

Α/θμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων πρώτης ανάγνωσης στο 

πλαίσιο διδασκαλίας μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και γ) ποιες 

αναγνωστικές μεθόδους χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης για τη 

διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και για ποιους λόγους.  

Η ανάλυση των πρακτικών, των τεχνικών που χρησιμοποιούν αλλά και των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων πρώτης 

ανάγνωσης χρήζει περαιτέρω επιστημονικής και γνωστικής διερεύνησης. Ο τρόπος 

διδασκαλίας των μεθόδων, η επιλογή και η εκπαιδευτική εφαρμογή τους καθώς και η 

αδήριτη ανάγκη για αναζήτηση των μηχανισμών που συντελούν στην ανάγνωση και στην 

αναγνωστική επιτυχία, συνδυάζεται τώρα με τις δυσκολίες μάθησης στην Ειδική Αγωγή 

και με τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Στόχος είναι οι δάσκαλοι να 

γίνουν αρωγοί και συνεργάτες στην προσπάθεια για ανάγνωση και αποκωδικοποίηση 

του γραπτού κώδικα. Επομένως η διερεύνηση των απόψεων και η εξέταση για την 

επιλογή των μηχανισμών και των μεθόδων για την διδασκαλία της ανάγνωσης τίθεται ως 

ζήτημα μείζονος σημασίας.  

Για το λόγο αυτό είναι αξιοσημείωτη η παραγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. 
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Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας – Ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας 

1.1. Ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών  

Η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να μαθαίνει   είναι ένα φαινόμενο που 

συνδέεται με την διατήρηση και την εξέλιξη της ζωής, την εκπαίδευση, την πρόοδο και 

την ανάπτυξη του πολιτισμού. Ωστόσο αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η μάθηση δεν 

είναι πάντοτε επιτυχής ολοκληρωμένη. Υπάρχουν περιπτώσεις που για διάφορους 

λόγους (οι οποίοι οφείλονται είτε στο ίδιο το άτομο που μαθαίνει είτε στο περιβάλλον 

στο οποίο ζει), η μάθηση είναι δύσκολη, ελλιπής, αποσπασματική ή και αποτυχημένη. 

‘’ Στις σύγχρονες κοινωνίες, που η ανάγκη για περισσότερη αλλά και ταχύτερη απόκτηση 

γνώσεων είναι μεγαλύτερη, είναι επόμενο, ότι τα προβλήματα των ατόμων με την 

μάθηση και απόκτηση γνώσεων θα είναι περισσότερο έκδηλα. Επιπλέον η γενίκευση της 

εκπαίδευσης, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

δυσκολίες, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών στα 

θέματα των ατόμων με αναπηρίες συνέβαλαν στην αναγνώριση της έννοιας και της 

πραγματικότητας των μαθησιακών δυσκολιών ως ιδιαίτερου ζητήματος με 

εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις‘’ (Πόρποδας, 2003). 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, το 1963, 

από τον Samuel Kirk, για να προσδιορίσει ‘’μια καθυστέρηση ή διαταραχή της 

ανάπτυξης, σε μία ή περισσότερες λειτουργίες του γραπτού ή του προφορικού λόγου ή 

και των μαθηματικών εξαιτίας μιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή διαταραχών 

συμπεριφοράς και συναισθημάτων‘’. 
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Σύμφωνα με τον ορισμό που προτάθηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης ΗΠΑ (1977), οι 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μια «διαταραχή σε μια ή σε περισσότερες 

από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή στην χρήση 

του προφορικού ή του γραπτού λόγου, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται ως ελλιπής 

ικανότητα στην ακρόαση, στο συλλογισμό, στην  ομιλία, στην ανάγνωση, στην 

ορθογραφημένη γραφή ή τους μαθηματικούς υπολογισμούς» .  

 Στα χρόνια που ακολούθησαν διατυπώθηκαν και άλλοι ορισμοί για τις μαθησιακές 

δυσκολίες από μελετητές. Ο τελευταίος ορισμός ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη 

Συνθήκη για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες των ΗΠΑ, IDEA (Kavale & Fomess, 

2000) είναι περιγραφικός και δεν αναφέρεται σε πιθανές αιτίες εμφάνισης των 

δυσκολιών. Σύμφωνα μ’ αυτόν: «οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές 

σε μια ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη 

χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια «ατελή» 

ικανότητα ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, 

μαθηματικών ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως αντιληπτική 

ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και 

αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν εμπεριέχονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων το 

πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οπτικής, ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής 

καθυστέρησης ή προέρχονται από δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή 

οικονομικές συνθήκες» (IDEA, 2002). 

Κατά πολλούς ο μέχρι τώρα πληρέστερος ευρέως αποδεκτός ορισμός για τις μαθησιακές 

δυσκολίες από την National Joint Committee on Learning Disabilities (2010). Σύμφωνα με  

αυτόν «Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε ετερογενή 
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ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του 

λόγου, στην ανάγνωση, στη γραφή, στη λογική σκέψη και στις μαθηματικές ικανότητες. 

Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενής στο άτομο και θεωρείται ότι οφείλονται σε 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και διαρκούν σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής. Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν προβλήματα 

αυτοελέγχου της συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

τα οποία όμως από μόνα τους δεν συνιστούν μαθησιακή δυσκολία.  Αν και οι 

μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εκδηλώνονται μαζί με άλλες μειονεκτικές 

καταστάσεις (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική 

διαταραχή) ή να δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι 

πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία αυτές δεν είναι το 

άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων» 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Επιπλέον, οι «μαθησιακές δυσκολίες»  ορίζονται ως μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Εκδηλώνεται ως «ειδική» 

δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά. Οι πρώτες 

ενδείξεις της διαταραχής εκδηλώνονται από την προσχολική ήδη ηλικία είτε με τη μορφή 

οπτικοαντιληπτικών διαταραχών, είτε με τη μορφή διαταραχών του λόγου (Τζουριάδου, 

2011). 

Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί με διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα 

με την επιστημονική προέλευση όσων τους διατύπωσαν, χωρίς όμως να έχει λυθεί 

οριστικά το πρόβλημά της ορολογίας.  
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Ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος των ερευνητών, των εκπαιδευτικών και 

της κοινής γνώμης για το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών, μπορούμε να πούμε ότι η 

επιστημονική και εκαπιδευτική θεώρηση των μαθησιακών δυσκολιών χαρακτηρίζεται 

από τα εξής (Πόρποδας, 2003): 

- Από την βαθμιαία μετάβαση από το ‘‘ιατροβιολογικό μοντέλο’’ στο 

‘‘ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικό μοντέλο’’. 

- Από την μεγάλη ανάπτυξη της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, κυρίως στα θέματα 

των γνωστικών λειτουργιών που συμμετέχουν στην διαδικασία της μάθησης και 

εμπλέκονται στην μαθησιακές δυσκολίες και επιπλέον στα ειδικότερα θέματα μάθησης 

και ειδικών δυσκολιών που υπάρχουν στην μάθηση της ανάγνωσης, της ορθογραφίας 

και των μαθηματικών. 

- Από την διαπίστωση ότι η μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αρκετά αποτελεσματικά, με τη προϋπόθεση ότι οι μαθητές που έχουν τέτοια 

προβλήματα θα εντοπιστούν έγκαιρα, θα διαγνωσθούν και θα βοηθηθούν συστηματικά. 

- Από την συνειδητοποίηση ότι η έγκαιρη κι ασφαλής αντιμετώπιση των 

μαθησιακών δυσκολιών προϋποθέτει σωστά ενημερωμένους εκπαιδευτικούς στα 

θέματα  των γνωστικών λειτουργιών της μάθησης και απόκτησης γνώσεων, της μάθησης 

της γλώσσας, της ανάγνωσης και ορθογραφίας και στην συνέχεια, στα θέματα των 

μαθησιακών δυσκολιών και της συστηματικής αντιμετώπισής τους. 

Κοινά στοιχεία όλων των ορισμών που έχουν δοθεί έως σήμερα για τις μαθησιακές 

δυσκολίες, αποτελούν (Τζουριάδου, 2008): 

• η ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων και 
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• η διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και επίδοσης. 

Δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής να παρουσιάζει γενικευμένες δυσκολίες σε όλες τις 

δεξιότητες, καθώς τότε θα ενέπιπτε στην κατηγορία της νοητικής καθυστέρησης. Οι 

δοθέντες ορισμοί βασίζονται σε κριτήρια αποκλεισμού, τα οποία όμως είναι ασαφή. 

Έτσι, στην κατηγορία των Μαθησιακών δυσκολιών/διαταραχών συνυπάρχουν ποικίλες 

περιπτώσεις σχολικής υποεπίδοσης. Παρά τις ασάφειες και διχογνωμίες οι μαθησιακές 

διαταραχές είναι μια υπαρκτή κατάσταση που δημιουργεί εμπόδια και δυσκολίες στη 

σχολική μάθηση σε ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών. 

 

1.2. Ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών   

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται ως όρος-ομπρέλα, 

περιλαμβάνοντας μια σειρά από δυσκολίες/διαταραχές, που αφορούν ελλείμματα που 

εκδηλώνονται αποκλειστικά σε έναν τομέα δεξιοτήτων (π.χ. στο γραπτό λόγο), και άλλες 

γενικές, που είναι πιο διάχυτες, διότι αν και εκδηλώνονται έντονα στη μάθηση δεν 

περιορίζονται σε αυτήν αλλά σχετίζονται περισσότερο με το γενικό νοητικό δυναμικό. 

Με δεδομένο ότι κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει συγκεκριμένες γνωστικές απαιτήσεις, 

μια πιο λειτουργική προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών 

είναι το κατά πόσο οι ικανότητες και αδυναμίες ενός μαθητή ανταποκρίνονται στις 

γνωστικές απαιτήσεις του γνωστικού αντικείμενου με όποιο ασχολείται (Willows, 1993). 

Με βάση αυτό, εάν ένα άτομο έχει αδυναμία σ’ έναν ή περισσότερους από τους τομείς 

που συμμετέχουν και απαιτούνται για την γνωστική επεξεργασία ενός γνωστικού 

αντικειμένου είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκμάθησή του. Έτσι 

εντοπίζονται τρεις κατηγορίες γνωστικών αδυναμιών, οι οποίες είναι οι εξής: 



17 
 

-Δυσκολία στην κωδικοποίηση συμβόλων 

-Δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας 

-Δυσκολία στην αντίληψη και επεξεργασία του χώρου και των αριθμών. 

Αν και η κάθε έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα εντούτοις είναι δυνατή η 

κατηγοριοποίηση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Matthes, 2006). Κατηγοριοποιώντας και 

ταξινομώντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες, η εξέταση της ποικιλίας και της έκτασης των 

μαθησιακών προβλημάτων γίνεται καλύτερα, άρα επιτυγχάνονται και τα βέλτιστα 

αποτελέσματα.  H επόμενη διάκριση που είναι γνωστή και στην ελληνική βιβλιογραφική 

πραγματικότητα είναι: σε «Γενικές» και «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες». 

  Οι «γενικές μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρονται στις δυσκολίες που εμφανίζει 

ένα παιδί στην «πρόσκτηση και χρήση σχολικών δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα και 

έμμεσα με την αποκωδικοποίηση και κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και 

περιγράφει γενικά τις δυσκολίες του παιδιού στη σχολική μαθησιακή διαδικασία». 

Περικλείει τον όρο «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» και συχνά χρησιμοποιείται 

καταχρηστικά (Πολύχρονη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Απ’ την άλλη πλευρά, οι «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» ως συγκεκριμένος όρος 

κάνει λόγο για μια κατηγορία διαταραχών (που ενδεχομένως έχουν νευροβιολογική 

αιτιολογική βάση), οι οποίες προκαλούν «δυσκολία πρόσκτησης ενός ή περισσοτέρων 

μαθησιακών τομέων που σχετίζονται με την επεξεργασία του λόγου στη γλώσσα και τα 

μαθηματικά (π.χ. στην ανάγνωση, την κατανόηση του γραπτού λόγου, τη δυσκολία στην 

αριθμητική κ.λπ.)». Όπως συμβαίνει και με άλλα θέματα σχετικά με τις μαθησιακές 

δυσκολίες, δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ειδικών ως προς την κατηγοριοποίησή 
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τους και αυτό γιατί οι διάφοροι μελετητές ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες κατά 

διαφορετικό τρόπο και υιοθετούν διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης (π.χ. γενεσιουργοί 

παράγοντες, μορφές εκδήλωσης τους κ.α.) (Μαριδάκη- Κασσωτάκη, 2005). 

Τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τα 

μαθηματικά, μπορεί να έχουν δυσκολία σε έναν ή και περισσότερους από τους 

παραπάνω τομείς αλλά η δυσκολία τους σε κάθε περίπτωση εκφράζει την αδυναμία 

επεξεργασίας που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τομέα. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το που 

εντοπίζεται η δυσκολία. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και είναι: 

• Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία 

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (Δυσαναγνωσία) 

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην γραπτή έκφραση-ορθογραφία(Δυσορθογραφία) 

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά-αριθμητική (Δυσαριθμησία) 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Σύμφωνα, μάλιστα με την τελευταία ταξινόμηση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρείας DSM-IV (ΑΡΑ, 1994), οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται ως μαθησιακές 

διαταραχές (πρώην διαταραχές σχολικών δεξιοτήτων) και ταξινομούνται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 
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• Διαταραχή της ανάγνωσης 

• Διαταραχή των μαθηματικών 

• Διαταραχή της γραπτής έκφρασης 

• Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς 

Τέλος, κατά την τελευταία ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών 

συμπεριφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΙCD-10, 1992) και άλλους μελετητές 

(Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005) οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται ως «Ειδικές 

αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων» και διακρίνονται σε 6 διαγνωστικές 

κατηγορίες: 

• Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

• Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού 

• Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων 

• Μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων 

• Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων και 

• Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, μη καθοριζόμενη 
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1.3. Ανάγνωση  

Η ανάγνωση είναι μια περίπλοκη συμπεριφορά που εκδηλώνεται όταν το άτομο 

βρεθεί σε κατάλληλο περιβάλλον (σύμβολα). Ο πιο απλός ορισμός που θα μπορούσε να 

αποδοθεί για την ανάγνωση είναι ότι αποτελεί τη μετατροπή τού γραπτού κώδικα σε 

φωνολογικό κώδικα με τη συνδρομή της σημασιολογικής μνήμης για την κατανόηση των 

λεξιλογικών εννοιών. Περισσότερο πρακτικά η ανάγνωση είναι η αλληλεπίδραση του 

αναγνώστη με το κείμενο, κατά την οποία ο αναγνώστης στοχάζεται, ανακαλεί 

προηγούμενες γνώσεις, εγείρει προσδοκίες, επηρεάζεται συναισθηματικά, κάνει 

υποθέσεις ή συσχετίζει γεγονότα. Ο Prince  μάλιστα, ορίζει την ανάγνωση ως «μια 

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

από οπτικά απεικονιζόμενα γλωσσικά σύμβολα, από τα οποία μπορεί να συναχθεί 

νόημα, β) ενός αναγνώστη, δηλαδή ενός δρώντος υποκειμένου ικανού να συναγάγει 

νόημα από το κείμενο, και γ) μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη, 

ώστε ο δεύτερος να είναι σε θέση να απαντήσει σωστά σε μερικά τουλάχιστον 

ερωτήματα σχετικά με το νόημα του πρώτου» (Λεοντσίνη, 2000).  Η ανάγνωση είναι μια  

μορφή επικοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την κατανομή των ρόλων ανάμεσα 

στον πομπό (συγγραφέα) και το δέκτη (αναγνώστη), (Hugo, 1983). Η διαδικασία έχει 

έντονα προσωπικό χαρακτήρα, έχει δυναμική, είναι άδηλη και εσωτερικευμένη και 

μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο, το περιβάλλον και τη διάθεση, άρα 

αφού εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές ακόμα και για το ίδιο άτομο, εύκολα 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι όλα τα άτομα δε διαβάζουν με τον ίδιο τρόπο.  

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) η ανάγνωση είναι μία διαδικασία μετατροπής 

των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα με βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση στην σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της σημασίας της λέξης. Η 
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Καζάζη (2003) αναφέρει ότι ο σκοπός της ανάγνωσης διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα: α) 

της επικοινωνίας, όταν ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί και ερμηνεύει το κείμενο που έχει 

γράψει ο συγγραφέας, β) της μάθησης, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων από τον 

αναγνώστη, γ) της άντλησης πληροφοριών, όπου αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις που διαθέτει ο αναγνώστης, δ) της ευχαρίστησης που λαμβάνει το άτομο μέσα 

από το κείμενο και ε) του ενδιαφέροντος, όταν το άτομο διαβάζει κείμενα που 

ικανοποιούν τα ενδιαφέροντά του με απώτερο σκοπό την αυτοενημέρωση ή και την 

ικανοποίηση της περιέργειάς του. Η ανάγνωση επομένως, δεν είναι μια μονοδιάστατη 

αλλά μία περίπλοκη γνωστική διαδικασία που δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστεί αφού 

απαιτεί την ενεργοποίηση και την αλληλεπίδραση πολλών επιμέρους και 

συσχετιζόμενων διαδικασιών (Αϊδίνης, 2012). Προϋποθέτει την γνωστική επεξεργασία 

όλων των πληροφοριακών στοιχείων που την συνθέτουν, των γραφημικών, των 

φωνολογικών και των σημασιολογικών. Το άτομο αναγνωρίζει αρχικά, τα σύμβολα, και 

αποκωδικοποιεί το μήνυμα, κατανοεί το μήνυμα και συλλαμβάνει την ιδέα, για να το 

αξιολογήσει τελικά και να το κρίνει (Βάμβουκας, 2007). Η κατάκτηση αυτής της 

δεξιότητας απαιτεί μακροχρόνια εξάσκηση και εκθέτει το άτομο σε ένα σταυροδρόμι 

πολλών διαφορετικών ερμηνειών.  

 

1.3.1. Αποκωδικοποίηση στην ανάγνωση  

           Ο Πόρποδας (2002) αναφέρει ότι η ανάγνωση αποτελεί μια «δομημένη σύνθεση 

δύο λειτουργιών, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης» η οποία καταδεικνύει τη 

διττή θεώρηση της ανάγνωσης «ως γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας 

πληροφοριών». Η αποκωδικοποίηση αυτή αποτελεί και την πρώτη γνωστική λειτουργία 

της ανάγνωσης. Η δεύτερη γνωστική λειτουργία της είναι η κατανόηση. Η κατανόηση 
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θεωρείται σημαντική αφού συμπεριλαμβάνει την κατανόηση αυτών που διαβάζονται, 

την κατανόηση σε σχέση με μια υποτιθέμενη ιεράρχηση διαδικασιών κατανόησης, την 

ερμηνεία του νοήματος, την αξιολόγηση και την αντίδραση στο αντικείμενο με έναν 

ενορατικό, δημιουργικό τρόπο (Harrison, 2004).  Η Clay (1991),  φανατικός υπέρμαχος 

της ανάγνωσης ως διαδικασίας για την επίτευξη της κατανόησης, ορίζει την ανάγνωση 

ως μια δραστηριότητα λήψης του μηνύματος και λύσης του προβλήματος που κερδίζει 

δύναμη και ευελιξία όσο περισσότερο χρησιμοποιείται. Οι περισσότεροι επιστήμονες   

επισημαίνουν ότι η ανάγνωση και η αναγνωστική κατανόηση ταυτίζονται. Ορισμένοι 

όμως το αμφισβητούν.  Αντιμετωπίζουν την ανάγνωση ως μια  διαδικασία 

αυτομαποιημένη, ασυναίσθητη και χωρίς νόημα. Ουσιαστικά για αυτούς ανάγνωση 

θεωρείται η προφορική εκτέλεση του γραπτού λόγου, που γίνεται χωρίς σκοπό και δεν 

ενεπλέκει συναισθηματική και νοητική προσέγγιση του αντικειμένου. 

          Έρευνες όμως έχουν αποδείξει ότι  για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της 

ανάγνωσης απαιτούνται δύο βασικές, ανεξάρτητες αλλά και αλληλοσχετιζόμενες 

γνωστικές λειτουργίες , της αποκωδικοποίησης και την κατανόησης, η αλληλεπίδραση 

των οποίων επιφέρει την αναγνωστική επιτυχία. Η  αποκωδικοποίηση του γραπτού 

λόγου είναι μια γνωστική λειτουργία που περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραπτών –

οπτικών συμβόλων του γραπτού κώδικα, καθώς και την μετάφρασή τους σε φωνολογική 

περίσταση. Η ολοκλήρωση της αποκωδικοποίησης καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην 

σημασιολογική μνήμη και την ανάσυρση της σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002).   
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1.3.2. Κατανόηση στην ανάγνωση  

               Από την άλλη η κατανόηση είναι η δεύτερη γνωστική λειτουργία, για την 

επίτευξη της οποίας απαιτείται  πρόσβαση στην σημασιολογική μνήμη καθώς και 

ανάσυρση της σημασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002). Η διαδικασία της κατανόησης του 

κειμένου αφορά τη σύλληψη του νοήματος, της έννοιας και μπορεί να χωριστεί σε 

τέσσερα συστατικά στοιχεία (Perfetti, Goldman &Hogaboam, 1979). Στην πρόσβαση στο 

λεξιλόγιο , που σχετίζεται με την αναγνώριση λέξεων. Κατά την διαδικασία αυτή τα 

παιδιά ανασύρουν τη σημασία των λέξεων από τη μακρόχρονη μνήμη. Το επόμενο 

στάδιο της κατανόησης αφορά την συναρμολόγηση της πρότασης και τον συσχετισμός 

των λέξεων μεταξύ τους για να σχηματιστούν ενότητες με νόημα. Ακολουθεί η 

ενοποίηση της πρότασης και ο συνδυασμός των επιμέρους προτάσεων σε ευρύτερες 

νοηματικές ενότητες. Και τέλος η μοντελοποίηση του κειμένου, μια διαδικασία κατά την 

οποία τα παιδιά βγάζουν συμπεράσματα και συσχετίζουν αυτά που διαβάζουν με αυτά 

που ήδη ξέρουν.  Οι Seidenberg και McClelland (1989) υποστηρίζουν ότι κατά την 

διαδικασία της κατανόησης ενεργοποιούνται τρία είδη επεξεργαστών πληροφοριών. Ο 

ορθογραφικός επεξεργαστής που αντλεί πληροφορίες απευθείας από το γραπτό κείμενο 

και είναι ο πρώτος που ενεργοποιείται. Ο επεξεργαστής αυτός περιλαμβάνει γράμματα, 

συλλαβές, μορφήματα και ολόκληρες λέξεις. Στο επίπεδο αυτό  οι αντιληπτικές και 

εννοιολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα έχουν στόχο την μεταφορά των 

πληροφοριών σε επίπεδο λέξεων από το χαρτί στον εγκέφαλο τόσο ως σημασίες λέξεων 

όσο και ως σημασίες –νοήματα προτάσεων. Οι πληροφορίες του ορθογραφικού 

επεξεργαστή μεταβιβάζονται στον σημασιολογικό επεξεργαστή ή επεξεργαστή νοήματος 

όπου αναγνωρίζεται η σημασία της λέξης που αναγνωρίστηκε. Εδώ δομείται η 

μικροδομή του κειμένου, δηλαδή εδώ προκύπτει η ανάλυση των συντακτικών σχέσεων 
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και των σχέσεων συνεκτικότητας που αναδεικνύονται ανάμεσα από τις σημασιολογικές 

προτάσεις. Ταυτόχρονα δομείται και η μακροδομή του κειμένου, καθώς 

συνειδητοποιούνται οι ιεραρχικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα τμήματα του 

κειμένου. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους δύο επεξεργαστές είναι 

αμφίδρομη. Στην κατανόηση όμως και στην ανταλλαγή των πληροφοριών συμμετέχει και 

ο φωνολογικός επεξεργαστής με την διαφορά ότι δέχεται πληροφορίες μόνο από τον 

προφορικό λόγο ( Αdams, 1990· Seidenberg & McClelland, 1989). Τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας του σημασιολογικού επεξεργαστή μεταβιβάζονται στον επεξεργαστή 

κειμένου , όπου με βάση τις πραγματολογικές, κειμενικές, μορφοσυντακτικές και 

προηγούμενες γνώσεις, δημιουργείται η τελική αναπαράσταση του κειμένου. Οι 

αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στους τρεις επεξεργαστές επιτρέπουν διάφορους τρόπους 

αναγνώρισης των λέξεων αλλά και τη συναγωγή του νοήματος, χωρίς απαραίτητα να 

υπάρχει αναγνώριση όλων των λέξεων του κειμένου (Αϊδίνης, 2003). Οι προηγούμενες 

γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου που διαβάζει, επιτρέπουν την συναγωγή 

συμπερασμών, κατευθυνόμενες από τις πληροφορίες του κειμένου. Δομείται λοιπόν ένα 

νοητικό μοντέλο, της κατάστασης που περιγράφεται στο κείμενο.  Κατά την διαδικασία 

της κατανόησης βελτιώνονται οι βασικές δεξιότητες του ανθρώπινου νου που αφορούν 

την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των λέξεων και την  αύξηση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας της εργασίας της μνήμης. Ταυτόχρονα καλλιεργείται μία  στρατηγική 

ταχύτητας της ανάγνωσης ανάλογα με τη δυσκολία που ενέχει το κείμενο, ενώ η εκτενής 

ενασχόληση με το κείμενο βελτιώνει την κατανόηση του περιεχομένου του. Κατά την 

διάρκεια της ανάγνωσης καλλιεργείται μάλιστα  η μεταγνωστική ικανότητα του 

αναγνώστη, που αφορά τον έλεγχο της κατανόησης του κείμενου.  
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              Η κατανόηση όταν επιτυγχάνεται ξεκινά αρχικά από χαμηλού επιπέδου 

διαδικασίες. Συγκεκριμένα από την στιγμή που ο αναγνώστης αντικρίζει οπτικά μια λέξη, 

αρχίζει η γνωστική επεξεργασία της με κατεύθυνση επεξεργασίας από τα αριστερά προς 

τα δεξιά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση της 

λέξης, δηλαδή η ανάγνωση (Πόρποδας , 2002). Αυτή ονομάζεται κατά σειρά επεξεργασία 

της λέξης ή αργότερα της πρότασης. Αρχικά γίνεται η αναγνώριση του πρώτου 

γράμματος και η μετατροπή του σε φώνημα. Ακολουθεί το δεύτερο γράμμα και η 

μετατροπή του στο αντίστοιχο φώνημα. Η διαδικασία αυτή είναι ταχύτατη όμως απαιτεί 

ελάχιστο τουλάχιστον χρόνο, που μπορεί να υπολογιστεί σε msecs (χιλιοστά του 

δευτερολέπτου) με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων, που λειτουργούν στην βάση των 

ταχυστοσκοπίων. Τα φωνήματα σχηματίζουν σταδιακά δομημένα σύνολα γραμμάτων, τα 

οποία αντιστοιχούν στο μέγεθος της συλλαβής. Με την φωνολογική διαμόρφωση της 

δομής κάθε συλλαβής γίνεται η συγκράτησή της στην εργαζόμενη μνήμη. Όταν 

ολοκληρωθεί η γραφιμική αναγνώριση, η φωνημική μετατροπή και ο σχηματισμός των 

συλλαβών της λέξης , επιτυγχάνεται ολόκληρη η φωνολογική αναπαράσταση της λέξης, 

οπότε και ολοκληρώνεται η αποκωδικοποίηση της (Πόρποδας, 2002). Εάν η φωνολογική 

ταυτότητα της λέξης είναι διαθέσιμη στην σημασιολογική μνήμη, τότε εντοπίζεται η 

σημασία και ξεκινούν οι υψηλού επιπέδου διαδικασίες κατανόησης.  

  

1.4. Στάδια εξέλιξης της αναγνωστικής δεξιότητας   

Η πορεία για την δημιουργία του πεπειραμένου αναγνώστη, όπως αναφέρει ο 

Αγαλιώτης (2016),  περιλαμβάνει διάφορους σταθμούς και φάσεις, που χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα αναγνωστικά χαρακτηριστικά. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 
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Το πρώτο είναι αυτό της αισθητηριακής αποκωδικοποίησης «του συγχρονικού 

μοντέλου» που αντιστοιχεί στην φάση των οπτικών νύξεων του «πεπειραμένου 

αναγνώστη». Αυτή αποτελεί την πρώτη διαδικασία αναγνώρισης των γραμμάτων ως 

απλά οπτικά σύμβολα και διατήρησης αυτής της οπτικής τους εικόνας ως την 

βραχύχρονη μνήμη. Στην φάση αυτή της οπτικής διατήρησης απουσιάζει κάθε 

αλφαβητική αρχή και ο υποψήφιος αναγνώστης προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποια 

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

μεμονωμένα γράμματα.   

Μετά την αισθητηριακή αποκωδικοποίηση ακολουθεί η φάση της αναγνώρισης των 

λέξεων για το «συγχρονικό μοντέλο» και ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο στάδιο 

αναγνωστικής διαδικασίας. Με την βοήθεια των φωνολογικών, λεκτικό-αναγνωριστικών, 

σημασιολογικών και ορθογραφικών αναπαραστάσεων που υπάρχουν στην μνήμη ως 

εσωτερικά λεξικά (φωνολογικό, λεκτικόαναγνωριστικό, σημασιολογικό και ορθογραφικό) 

επιτυγχάνεται η αναγνώριση των λέξεων. Η φάση αυτή, αντιστοιχεί με την φάση των 

φωνητικών νύξεων στο μοντέλο «του πεπειραμένου αναγνώστη» και της ελεγχόμενης 

αυτοματοποιημένης ανάγνωσης. Ο αναγνώστης παρουσιάζει μια σταδιακά αυξανόμενη 

χρήση της αλφαβητικής αρχής με εξάρτηση από τα αρχικά και τα τελικά γράμματα των 

λέξεων καθώς και από τα συμφραζόμενα και τις ορθογραφικές μονάδες. Η αναγνωστική 

δεξιότητα είναι ωστόσο ακόμα ατελής.  

Το επόμενο στάδιο για το μοντέλο του «πεπειραμένου αναγνώστη» αφορά εκείνους που 

έχουν τον έλεγχο της αλφαβητικής αρχής, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλα τα 

γράμματα μιας λέξης για να την αποκωδικοποιήσουν, αλλά δεν έχουν ακόμη πετύχει την 

αυτόματη αναγνώριση. Συχνά καταφεύγουν στα συμφραζόμενα ή στα εξωτερικά 
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χαρακτηριστικά μιας λέξης, με αποτέλεσμα να κάνουν διάφορα λάθη. Αυτό που 

ιδιαίτερα λείπει από αυτή την κατηγορία αναγνωστών είναι η ευχερής χρήση 

ορθογραφικών μονάδων. Αυτή είναι η φάση της ελεγχόμενης αναγνώρισης των λέξεων.   

Από την στιγμή που λέξη αναγνωρισθεί, το «συγχρονικό μοντέλο ανάγνωσης» 

αναφέρει ως επόμενο στάδιο την κατανόηση των προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, από τη 

στιγμή που θα αναγνωρισθεί μια λέξη διατηρείται για ένα μικρό διάστημα στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, μέχρις να δημιουργηθεί μια νοηματική μονάδα με τη 

συσσώρευση και άλλων λέξεων. Κατόπιν η νοηματική αυτή μονάδα προωθείται στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη, όπου συγκεντρώνονται και οι άλλες νοηματικές μονάδες και 

γίνεται η κατανόηση της πρότασης. Για να πραγματοποιηθεί με ευχέρεια η κατανόηση 

των προτάσεων, το μοντέλο του πεπειραμένου αναγνώστη συμπληρώνει την φάση της 

αυτόματης αναγνώρισης των λέξεων. Στο σημείο αυτό συνίσταται μία ακριβής και ταχεία 

αποκωδικοποίηση, με την οποία το άτομο καταναλώνει όσο το δυνατό λιγότερη νοητική 

ενέργεια. Η αυτόματη αναγνώριση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

πραγματοποίηση της αναγνωστικής κατανόησης του συγχρονικού μοντέλου.   

 Για να πραγματοποιηθεί η κατανόηση ενός κειμένου προϋποθέτεται, κατά το 

συγχρονικό μοντέλο, η ενεργοποίηση των κατάλληλων γνωστικών σχημάτων, δηλαδή 

των εννοιολογικών πλαισίων που καθορίζουν τη σχέση του αναγνώστη με το κείμενο. Η 

επισήμανση της κύριας ιδέας παίζει σημαντικό ρόλο στην δυνατότητα ενεργοποίησης 

των κατάλληλων νοηματικών σχημάτων. Η δυνατότητα για ακριβή και έγκαιρη 

επισήμανση της κύριας ιδέας και για καθορισμό της δομής του κειμένου, εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό και από τη μεταγνωστική ικανότητα του ατόμου. Η ανάπτυξη της 

μεταγνωστικής ικανότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση στρατηγικών 
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κατά την ανάγνωση.  Εδώ συμπληρώνεται το συνδυαστικό μοντέλο από το μοντέλο του 

«πεπειραμένου αναγνώστη», το οποίο αναφέρεται στο 5ο στάδιο της αναγνωστικής 

εξέλιξης και στην  χρήση των στρατηγικών που βοηθούν την κατανόηση των κειμένων. Ο 

αναγνώστης σε αυτήν την φάση είναι σε θέση, για παράδειγμα, να αναζητά σημασίες 

των λέξεων στο Λεξικό, να διαβάζει επανειλημμένα ένα τμήμα του κειμένου, να 

υπογραμμίζει κάποιες λέξεις-κλειδιά.  

 Όταν η κατανόηση του κειμένου επιτυγχάνεται με την χρήση στρατηγικών  αλλά και 

υψηλής τάξης επιλεκτικών συνδυασμών, και συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων του 

κειμένου και των προσωπικών βιωμάτων, τότε η ανάγνωση περνά στο τελευταίο στάδιο 

του «πεπειραμένου αναγνώστη» και της πεπειραμένης ανάγνωσης. Ο αναγνώστης είναι 

πλέον σε θέση να αποκωδικοποιεί, να κατανοεί να χειρίζεται κριτικά και να αποδίδει 

νόημα στα κείμενα. 

 

1.5. Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση  

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι η δυσκολία στην ανάγνωση (Siegel, 2003, Lyon, 1998 όπ. αναφ. στο 

Παντελιάδου & Μπότσας, 2007), γεγονός που επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες που παρουσιάζουν προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων (Gersten, Fuchs, Williams & 

Baker, 2001). Βασική προϋπόθεση για την ακριβή ανίχνευση των αναγνωστικών 

δυσκολιών αποτελεί η περιγραφή των προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην ανάγνωση. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, 
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στην ευχέρεια και στην κατανόηση (Archer, Gleason & Vachon, 2003 όπ. αναφ. στο 

Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).  

Στα πρώτα σχολικά χρόνια, εκδηλώνεται ένα σημαντικό έλλειμμα φωνολογικής 

επεξεργασίας που δυσκολεύει την εμπέδωση της αποκωδικοποίησης, ενώ στις 

υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού η δεξιότητα της αποκωδικοποίησης των μαθητών αυτών 

είναι φτωχή και επηρεάζει την ευχέρεια της ανάγνωσης και την εξαγωγή νοήματος του 

κειμένου. Η δυσκολία στην αποκωδικοποίηση συνεπάγεται τη δέσμευση σημαντικών 

γνωστικών πηγών και την υπερφόρτωση της ήδη περιορισμένης μνήμης των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες, οδηγώντας σε γενικευμένη αναγνωστική αδυναμία και 

κατανόηση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές αναγκάζονται να χειρίζονται 

μακροσκελή κείμενα, δυσνόητα και πολλές φορές με πολλούς επιστημονικούς όρους. Ο 

χειρισμός των κειμένων αυτών δεν είναι επιτυχής, εφόσον οι περιορισμένες δυνατότητες 

αποκωδικοποίησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν τους βοηθούν να 

ανταπεξέλθουν στην ανάγνωση και στην κατανόηση των πολυσύλλαβων και δύσκολων 

λέξεων που αναφέρονται σε σύνθετες και επίσης δύσκολες έννοιες (Perffeti, 1986 όπ. 

αναφ. στο Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η 

διεύρυνση των ήδη συσσωρευμένων από τα προηγούμενα σχολικά χρόνια ακαδημαϊκών 

ελλειμμάτων.  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, δυσκολεύονται επίσης να 

πραγματοποιήσουν με επιτυχία την ανάγνωση των λέξεων με ακρίβεια, έκφραση και 

προσωδία καθώς και κάποιου κειμένου αυτόματα, γρήγορα, ομαλά, χωρίς προσπάθεια 

και με χαμηλή επικέντρωση της προσοχής στην αποκωδικοποίηση (Meyer & Felton, 1999 

όπ. αναφ. στο Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Σύμφωνα μάλιστα με τους Siegel 2003· 
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Wolf, Miller & Donnelly, 2000 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου & Μπότσας, 2007) σε όλες τις 

γλώσσες και τις ηλικίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ταχύτητα 

αποκωδικοποίησης των λέξεων. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα σε όλες τις παραπάνω δεξιότητες με αποτέλεσμα να έχουν ελλειμματική 

κατανόηση. Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση ως ακρίβεια και η ευχέρεια, όπως επίσης 

το φτωχό λεξιλόγιο, η ανοργάνωτη γνώση υποβάθρου και η έλλειψη γνώσεων 

συντακτικού συνεισφέρουν σημαντικά στην αδυναμία αυτών των παιδιών να 

κατανοήσουν το κείμενο που έχουν μπροστά τους (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Τα 

ελλείμματα που παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε όλο το φάσμα 

της μεταγνώσης δεν τους επιτρέπουν να περάσουν από την κυριολεκτική κατανόηση στη 

συμπερασματική. Γνωρίζουν λίγες μεταγνωστικές στρατηγικές τις οποίες συνήθως 

χρησιμοποιούν αναποτελεσματικά πράγμα που οδηγεί σε προβλήματα επεξεργασίας 

που δεν τους επιτρέπουν να αναγνωρίσουν τη λογική δομή του κειμένου και συνεπώς να 

αναγνωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες και να συσχετίσουν τη νέα γνώση με την ήδη 

υπάρχουσα ενώ η αναγνωστική λειτουργία περιορίζεται τελικά στην αποκωδικοποίηση 

του κειμένου (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Ο Αγαλιώτης (2000), διακρίνει 5 κατηγορίες αναγνωστών με μαθησιακές δυσκολίες 

σύμφωνα με το μοντέλο των φάσεων που αναφέρθηκε παραπάνω: 

 α) μη αλφαβητικοί αναγνώστες : είναι εκείνοι που δεν έχουν κατανοήσει την 

αλφαβητική αρχή, δηλαδή ότι τα γράμματα αναπαριστούν φθόγγους,  

β) αντισταθμιστικοί αναγνώστες : είναι εκείνοι που αν και έχουν συλλάβει την 

αλφαβητική αρχή δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν με ακρίβεια), 
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 γ) μη αυτοματοποιημένοι αναγνώστες: οι αναγνώστες αυτής της κατηγορίας κάνουν 

ακριβή αλλά πολύ αργή αναγνώριση-αποκωδικοποίηση λέξεων, γεγονός που επηρεάζει 

αρνητικά την κατανόηση, 

 δ) μη στρατηγικοί ή αργοπορημένοι αναγνώστες:  αυτοί χαρακτηρίζονται από ελλιπή και 

αναποτελεσματική ανάπτυξη των αναγνωστικών στρατηγικών, λόγω αργής ανάπτυξης 

των βασικών δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και αργοπορημένης κατάκτησης του 

σταδίου της αυτοματοποιημένης ανάγνωσης και 

 ε) μη ιδανικοί αναγνώστες: οι αναγνώστες αυτοί διαθέτουν τις απαραίτητες βασικές 

δεξιότητες, αλλά όχι τις ανώτερης τάξης ικανότητες οργάνωσης του αναγνωστικού 

υλικού, που είναι απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση των κειμένων. 

 

1.5.1. Χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση   

1. Αργούν να κατακτήσουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους. Αυτό είναι βέβαια ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και με την 

βοήθεια που τους έχει παρασχεθεί.  

2. Όταν αρχίσουν να μαθαίνουν , η πρόοδός τους είναι σταθερή αλλά πιο αργή από 

των συμμαθητών τους.  

3. Όταν διδάσκονται την ανάγνωση παρατηρείται συλλαβιστό, κομπιαστό 

διάβασμα, εάν δεν βοηθηθούν με ειδικό πρόγραμμα. 
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4. Πολλά παιδιά εμφανίζουν μειωμένη κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να μελετήσουν μόνα τους, μαθήματα όπως ιστορία, 

θρησκευτικά, γεωγραφία. 

5. Δυσκολεύονται να κρατούν τη σωστή σειρά που διαβάζουν. 

6. Όταν φτάνουν στο τέλος μιας γραμμής που διαβάζουν, δυσκολεύονται να 

γυρίσουν στην αρχή της επόμενης. 

7. Όταν διαβάζουν δε χρωματίζουν την φωνή τους, ή τη χρωματίζουν σε λάθος 

σημεία. 

8. Συγχέουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά. 

9. Δεν κάνουν παύση στις τελείες και στα κόμματα, κάνουν παύση σε λάθος σημείο, 

με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα του κειμένου που διαβάζουν. 

10. Αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων σε λέξεις. 

11. Παρασυρόμενοι από κάποια γνωστή συλλαβή ή γράμματα μαντεύουν λέξεις. 

12. Αν την ώρα που διαβάζουν, σηκώσουν το κεφάλι τους, δυσκολεύονται να βρουν 

το σημείο που είχαν μείνει (Φλωράτου, 1992). 

 

1.6. Μέθοδοι διδασκαλίας για την κατάκτηση της ανάγνωσης  

Ο χώρος των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολύμορφο 

πεδίο έρευνας και πράξης. Η ετερογένεια και ποικιλομορφία των μαθησιακών 

δυσκολιών, η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητά τους στο μαθητικό πληθυσμό, η έλλειψη 

έγκυρων κριτηρίων αξιολόγησης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, επιβάλλουν ένα 
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πολυδιάστατο και ευέλικτο σχήμα αντιμετώπισης, που απαιτεί οργανωμένη 

διεπιστημονική συνεργασία όλων των ειδικοτήτων σε μια εξελικτική πορεία, δηλαδή από 

το νηπιακή έως και την εφηβική ηλικία. 

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

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

Haspas (1942) ορίζει τη μέθοδο ως μια «σκόπιμα κατευθυντήρια διάσταση», η οποία 

σκόπιμα και προγραμματισμένα καθοδηγεί τις διδακτικές ενέργειες και πράξεις των 

δασκάλων και τις αντίστοιχες μαθησιακές πράξεις των μαθητών για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων και των παιδαγωγικών σκοπών (Haspas, 1942, όπως αναφέρεται από 

τον Δερβίση, 1998). Ο εκπαιδευτικός αφού λάβει υπόψη του το εξελικτικό στάδιο στο 

οποίο βρίσκονται οι μαθητές του, τη μαθησιακή τους ετοιμότητα, την ειδική υφή της 

ύλης που θέλει να διδάξει και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του, θα αποφασίσει από 

πληθώρα μεθόδων να επιλέξει εκείνη την κατάλληλη μέθοδο μέσω της οποίας θα 

επιτύχει την πραγματοποίηση των διδακτικών στόχων και παιδαγωγικών σκοπών . 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω από την εκμάθηση της ανάγνωσης έχει προχωρήσει 

τόσο όσον αφορά στη λεπτομερή περιγραφή της δομής των γλωσσών όσο και της 

διαδικασίας και των μηχανισμών που λαμβάνουν  χώρα, ώστε να μπορούμε σήμερα να 

κατηγοριοποιήσουμε τις διαφορετικές μεθόδους και να κάνουμε προτάσεις σύμφωνα με 

τις διαφορετικές γλώσσες και το σύστημα γραφής τους (Bentolila & Germain 2005). Για 

την επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου κάθε χώρα επηρεαζόταν και επηρεάζεται όχι 

μόνο από λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά τη δομή της γλώσσας, αλλά και από 

πολιτικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς ή φιλοσοφικούς λόγους. Η επιλογή αυτή είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη και με το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, την κυρίαρχη 
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ιδεολογία, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και γενικά την οργάνωση του σχολικού 

συστήματος (Κατή, 1989 ·Snyder,2008). 

 Σύμφωνα με τους  Bentolila & Germain (2005) μπορούμε να ταξινομήσουμε τις 

μεθόδους ανάγνωσης λαμβάνοντας υπόψη δύο κριτήρια: από τη μια, τις μονάδες 

ανάλυσης της γλώσσας (σημεία/σύμβολα, γράμματα, ήχοι, λέξεις, κείμενο) σε 

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της γραφής και από την άλλη, τις εξελικτικές 

διαδικασίες της μάθησης (κυρίως από τη μονάδα έναρξης προς τη μονάδα άφιξης, π.χ. 

από το γράμμα στη λέξη).  

 

1.6.1 Μέθοδοι με έμφαση στον κώδικα  

Μέθοδοι με έμφαση στον κώδικα/ (bottom-up model/ ascendant) 

Οι μέθοδοι ανάγνωσης που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία εισάγουν αρχικά 

τους μαθητές στις μικρότερες γλωσσικές μονάδες – στην προφορική και γραπτή γλώσσα 

- και στο συνταίριασμά τους. Αυτές οι μικρές μονάδες, οι οποίες είναι τα γραφήματα ή οι 

συλλαβές για τη γραπτή γλώσσα, ενώ για την προφορική γλώσσα είναι οι ήχοι ή τα 

φωνήματα, συνδυάζονται για να φτιάξουν τις μεγαλύτερες γλωσσικές μονάδες, δηλαδή 

τις συλλαβές, τα μορφήματα, τις λέξεις, τις προτάσεις.  

Οι μέθοδοι αυτές ξεκινούν από την παρουσίαση των πιο μικρών στοιχείων της γλώσσας, 

δηλαδή, από τις ελάχιστες μονάδες ανάλυσης της γλώσσας, προφορικές και γραπτές, με 

στόχο να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές μπορούν να συνδεθούν σε 

μεγαλύτερες (συνθετικές μέθοδοι). Έτσι ξεκινώντας από τα σύμβολα, τα γράμματα, κ.λπ. 

για το γραπτό λόγο και από τους ήχους ή τα φωνήματα για τον προφορικό, περνάμε σε 

μεγαλύτερα στοιχεία, συλλαβές, μορφήματα, λέξεις, φράσεις. Οι μέθοδοι αυτές, οι 
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οποίες ακολουθούν  το διδακτικό μοντέλο από κάτω προς τα πάνω (bottom-up 

model/ascendant) δίνουν έμφαση στην εκμάθηση του κώδικα, στη γνώση, δηλαδή, της 

λειτουργίας του αλφαβητικού συστήματος και προσφέρονται ιδιαίτερα για γλώσσες των 

οποίων η γραφή είναι αλφαβητική (φωνογραφικό σύστημα γραφής) και όπου τα 

γραφήματα έχουν σχετικά μεγάλη αντιστοιχία με τα φωνήματα.  

Η ιδέα αυτού του μοντέλου είναι ότι οι αρχάριοι αναγνώστες μαθαίνουν να 

διαβάζουν μέσω της δυνατότητάς τους να εξετάσουν τα σύμβολα. Μόνο όταν ο 

αναγνώστης έχει αποκτήσει δεξιότητες αποκωδικοποίησης μπορεί να συνεχίσει προς την 

έννοια των λέξεων. Ο Bloomfield (αναφορά από τους Dubin & Bycina, 1991) ονομάζει τον 

χειρισμό της σχέσης φωνήματος-γραφήματος πρώτη γλωσσική ανάγνωση. Και ο Olshtain 

(1991) υποστηρίζει ότι είναι βασική η δυνατότητα του αρχάριου αναγνώστη στη 

χαρτογράφηση της σχέσης φωνήματος-γραφήματος για να κινηθεί ο αναγνώστης από τα 

μεμονωμένα σύμβολα και τις λέξεις προς τις μεγαλύτερες μονάδες του κειμένου. Επίσης, 

και ο Hawkins (1991) δηλώνει ότι μόνο μέσω της κατανόησης του φωνήματος-

γραφήματος, ο αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει και να κατανοήσει τη σημασία του 

κειμένου.  

Αυτές οι μέθοδοι ονομάζονται και «ανοδικά μοντέλα ανάγνωσης» (σχήμα). Αναφέρονται 

επίσης και ως μοντέλα «από έξω προς τα μέσα», επειδή στηρίζονται στην αντίληψη ότι η 

ανάγνωση είναι μια διαδικασία που αρχίζει έξω από τον αναγνώστη, του οποίου έργο 

είναι να μεταφέρει στη συνείδησή του τη σημασία που αντιπροσωπεύει το γραπτό 

κείμενο. 
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Το μοντέλο αυτό μπορεί να παρασταθεί με το ακόλουθο διάγραμμα (Μπασλής, 2006). 

 

Οι επικρατέστερες μορφές αυτής της προσέγγισης, που ακολουθούν  το διδακτικό 

μοντέλο από κάτω προς τα πάνω (bottom-up model/ascendant) και δίνουν έμφαση στην 

εκμάθηση του κώδικα, στη γνώση, δηλαδή, της λειτουργίας του αλφαβητικού 

συστήματος όπως αναφέρουν οι Bentolila & Germain (2005),είναι :  

η φωνολογική (ή φωνογραφική), η συλλαβική και η γραφοφωνητική. 

 Φωνολογική ή φωνο-γραφική 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ξεκινάμε από αυτό που το παιδί γνωρίζει, τον 

προφορικό λόγο και το βοηθάμε να καταλάβει αυτό που δεν γνωρίζει, το γραπτό. Έτσι, 

καλλιεργείται σταδιακά το πέρασμα από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, καθώς οι 

τεχνικές το βοηθούν να αντιληφθεί πώς οι ήχοι, τα φωνήματα, οι συλλαβές, 

απεικονίζονται με τα γραπτά σύμβολα, τα γραφήματα και τις γραπτές συλλαβές. Πρώτα 

ο αναγνώστης αναπτύσσει την αντίληψη των μικρότερων μονάδων της προφορικής 

γλώσσας (ήχοι, φωνήματα, συλλαβές) και της μεταγραφής τους στις αντίστοιχες γραπτές 

μονάδες (γραφήματα, λέξεις). Δηλαδή, τα παιδιά αφού εξοικειωθούν με την προφορική 
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γλώσσα στη συνέχεια εισάγονται στη γραπτή. Αυτό είναι εύκολο όταν η γλώσσα έχει 

έναν αρκετά υψηλό βαθμό «κανονικότητας» και συνέπειας μεταξύ της προφοράς ή 

εκφοράς και της γραφής της λέξης. Μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης και 

παραγωγής με "δοκιμή και λάθος", κάθε παιδί ενθαρρύνεται για να χειριστεί τους 

συνδυασμούς της γλώσσας. Η μάθηση περνάει από τη φωνημική εμπιστοσύνη στην 

κατανόηση της αλφαβητικής αρχής και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των 

λέξεων. Αυτός ο τρόπος εκμάθησης της ανάγνωσης παρουσιάζει σχετική ευκολία, αν η 

γλώσσα παρουσιάζει αρκετά μεγάλο βαθμό «κανονικότητας» ανάμεσα στην προφορά 

και τη γραφή.  

  Συλλαβική 

 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η διδασκαλία της ανάγνωσης ξεκινάει με τη 

διδασκαλία των γραμμάτων, δίνει έμφαση στο σχηματισμό των συλλαβών (δυνατοί 

συνδυασμοί συλλαβών με το γράμμα της ημέρας) και τέλος των λέξεων. Σκοπός είναι να 

γίνει σχεδόν αυτόματη σύνδεση ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα. Βασική 

αρχή της είναι η αναγνώριση των γραμμάτων και η σύνθεση συλλαβών προφορικά και 

γραπτά. Διδάσκονται συλλαβές και όχι μεμονωμένα γράμματα. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την εκπαίδευση των μαζών και την σχετικά γρήγορη 

εξάλειψη του αναλφαβητισμού (Γαλλία, Ιαπωνία, Αργεντινή, κ.λπ.).  

 

 Γραφο-φωνητική 

Η μέθοδος αυτή, ξεκινά με παρατήρηση και αντιπαράθεση των μορφών και λέξεων 

που παρουσιάζονται σε κείμενα. Εξερευνά σχεδόν ταυτόχρονα τον γραπτό κώδικα μέσω 
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της παρατήρησης και της σύγκρισης της οπτικής αναπαράστασης των λέξεων, που 

υπάρχουν στο κείμενο, και της αντιπαραβολής τους με την ακουστική απόδοσή τους. Η 

μέθοδος ξεκινάει από τη φωνολογική συνειδητοποίηση και την εργασία με συλλαβές σε 

προφορικό επίπεδο και περνάει στην προοδευτική ανακάλυψη του κώδικα, 

εφαρμόζοντας παράλληλα διάφορες στρατηγικές, μορφολογικές ή λεξιλογικές. 

Προσφέρεται ιδιαίτερα για συστήματα γλωσσών που η σχέση ανάμεσα στα γραφήματα 

και τα φωνήματα δεν είναι φανερή και παρουσιάζει αναντιστοιχίες. Εστιάζει στην 

ανακάλυψη των κωδίκων και σε τι αυτοί ανταποκρίνονται. Επιδέχεται μορφολογικές και 

λεξιλογικές στρατηγικές, όταν αυτές παρέχουν πολύτιμη ή απαραίτητη βοήθεια.  

Η βασική κριτική που γίνεται γενικά στις μεθόδους αποκωδικοποίησης είναι ότι η 

έμφαση που δίνουν στη διδασκαλία της δομής της γλώσσας και του γραπτού κώδικα και 

όχι στο νόημα. Δεν δύναται να δημιουργήσει κριτικούς αναγνώστες, καθώς η κατανόηση 

ενός κειμένου δεν γίνεται αυτόματα με την αποκωδικοποίησή του. Σε αυτό μπορούμε να 

προσθέσουμε το γεγονός ότι μερικά παιδιά μπορούν να βρουν αυτήν τη δραστηριότητα 

καθαρά τεχνική, αφηρημένη και κουραστική, και έτσι μπορεί να χάσουν γρήγορα το 

ενδιαφέρον τους. Τέλος, αναφέρονται στα προβλήματα γραφής και ορθογραφίας που 

μπορεί να προκύψουν με τη μέθοδο της αποκωδικοποίησης, ιδιαίτερα σε γλώσσες των 

οποίων ο γραπτός κώδικας είναι σύνθετος και αντικανονικός (Bentolila & Germain 2005). 
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1.6.2. Μέθοδοι με έμφαση στο νόημα  

Μέθοδοι με έμφαση στο νόημα / (top- down model/ ascendant) 

 

Αφετηρία της διδασκαλίας είναι μεγάλες μονάδες ανάλυσης της γραπτής 

γλώσσας (κυρίως κείμενα) και οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν το νόημα 

παρατηρώντας τα επιμέρους, μικρότερα στοιχεία του κειμένου (δομή, σύνταξη, λέξεις, 

γλωσσολογικά και νοηματικά στοιχεία, κ.ά.), κάνοντας ταυτόχρονα υποθέσεις γύρω από 

αυτά (αναλυτικές μέθοδοι). Αυτές οι μέθοδοι έχουν ως στόχο της ανάγνωσης την 

κατανόηση και τον τρόπο που αυτή θα διδαχθεί. Θεωρώντας ότι τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν να διαβάζουν όσο φυσικά μαθαίνουν να και να μιλούν, η μέθοδος αυτή εστιάζει 

στη διείσδυση στις μεγάλες γραπτές γλωσσικές μονάδες, δηλαδή στα κείμενα και βάσει 

της συμπεριφοριστικής μεθοδολογίας της «δοκιμής και του λάθους», οι αρχάριοι 

αναγνώστες με την παρατήρηση των μικρότερων συστατικών του κειμένου (κειμενική 

δομή, σύνταξη, λέξεις, σημαντικά γλωσσικά σημάδια, κ.λπ.) και διατυπώνοντας 

διαδοχικές υποθέσεις ανακαλύπτουν τη σημασία που μεταβιβάζεται από τα κείμενα 

στους αναγνώστες (Bentolila & Germain, 2005).  Πιο συγκεκριμένα ο αναγνώστης κάνει 

με το νου του αρχικά ορισμένες υποθέσεις για τη σημασία των γραφημάτων που έχει 

μπροστά του και που σκοπεύει να διαβάσει. Ύστερα προσπαθεί να διαβάσει το κείμενο, 

για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις υποθέσεις του. Για αυτό και η ανάγνωση δεν 

απαιτεί την προσέγγιση κάθε γράμματος ή ακόμα και κάθε λέξης αλλά μόνο ενός μέρους 

του κειμένου, το οποίο όμως είναι αρκετό για να του επιτρέψει να αποκτήσει μια πρώτη 

αντίληψη του νοήματος. Αυτές οι μέθοδοι αναφέρονται και ως μοντέλα «από μέσα προς 

τα έξω», επειδή στηρίζονται στην υπόθεση πως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 

ανάγνωσης είναι η σημασία που αποδίδεται στο κείμενο.  



40 
 

Το διάγραμμα που ακολουθεί αντιπροσωπεύει αυτό το μοντέλο (Μπασλής, 2006). 

 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής πρέπει 

να γίνεται με τον ίδιο φυσικό τρόπο, όπως μαθαίνει κανείς να μιλάει. Δηλαδή, η 

συστηματική εκμάθηση του κώδικα δεν αποτελεί αντικείμενο της διδασκαλίας.  

Σκοπός είναι η κατανόηση του κειμένου, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το μέσο 

διδασκαλίας. Τις βασικότερες μεθόδους της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουμε στη 

συνέχεια. 

 Ολιστική  

Είναι η πλέον γνωστή προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην άμεση πρόσβαση στη 

σημασία. Οι αρχάριοι αναγνώστες στηριζόμενοι στα συμφραζόμενα διατυπώνουν 

υποθέσεις για τη σημασία των προτάσεων και των λέξεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει 

είναι η συνολική, γενική σημασία του κειμένου, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες 

άγνωστες λέξεις. Αυτό που έχει σημασία σε αυτή τη φάση είναι να προσεγγίσει ολικά το 

νόημα του κειμένου ακόμα και αν κάποιες λέξεις του είναι άγνωστες. Για την 

αναγνώριση των άγνωστων λέξεων αξιοποιείται η γνώση των παιδιών, οι λέξεις είτε 

μαντεύονται με βάση τα συμφραζόμενα είτε αποκρυπτογραφούνται είτε ακόμη 
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αναγνωρίζονται με το συνδυασμό στοιχείων κώδικα και περικειμένου. Τα κείμενα 

μπορεί να είναι λογοτεχνικά (παραμύθια ή ιστορίες) αλλά και λειτουργικά (συνταγές, 

αφίσες,) ή ακόμα να παράγονται και από τους ίδιους τους μαθητές. Η διαδικασία 

συνοδεύεται από τη γραφή λέξεων και φράσεων σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με την 

υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού. 

  Ολική ή Ιδεο-οπτική μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή εστιάζει στις λέξεις, τις οποίες παρουσιάζει ολικά. Η εικόνα των 

λέξεων,  είναι στοιχεία μελέτης που παροτρύνονται οι μαθητές να τα αναγνωρίσουν. Η 

αναγνωστική μονάδα στην ολική μέθοδο είναι ένα παραμύθι, μια ιστορία, μια αφήγηση. 

Είναι ελκυστική, γιατί στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες και οι διηγήσεις. Παρουσιάζει 

αρτιότερη δομή του λόγου και νοηματική πληρότητα που κρατά το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Τα παιδιά ασκούνται στην παρακολούθηση διαδεχόμενων ιδεών, στην 

εναλλαγή των περιγραφόμενων καταστάσεων και γεγονότων και γίνονται όχι μόνο καλοί 

αναγνώστες αλλά και φιλαναγνώστες. Μετά τη σύγκριση των λέξεων και την εξάσκηση 

οπτικής αναγνώρισης και απομνημόνευσής τους χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση όσο 

και στη γραφή. Η κατανόηση δε βασίζεται στην αποκωδικοποίηση, αλλά σε δύο 

αναπόσπαστες μεταξύ τους διαδικασίες, την αναγνώριση των λέξεων που έχουν 

απομνημονεύσει τα παιδιά και την πρόβλεψη (Golder & Gaonac’h, 2000). Συνοπτικά, η 

μέθοδος αυτή ξεκινάει με την εκμάθηση ολόκληρων προτάσεων, οι οποίες 

αναγνωρίζονται αρχικά οπτικά κατόπιν ακολουθεί ανάλυσή τους σε λέξεις, συλλαβές και 

γράμματα. Τα στάδια που ακολουθεί η ολική μέθοδος είναι: α) γίνεται εξάσκηση της 

παρατηρητικότητας των μαθητών με οπτικές ασκήσεις, β) στο επόμενο στάδιο οι 

μαθητές διατυπώνουν φράσεις για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, οι οποίες 
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καταγράφονται σε καρτέλες και διαβάζονται μηχανικά (διάρκεια σταδίου περίπου δύο 

μήνες), γ) οι προτάσεις αναλύονται σε λέξεις, δ) οι λέξεις αναλύονται σε συλλαβές και οι 

συλλαβές σε γράμματα και ε) το στάδιο της συνειδητής ανάγνωσης κατά το οποίο οι 

μαθητές διαβάζουν διάφορα κείμενα που τους ενδιαφέρουν (Κίτσος, 1982). Η ολική 

προσέγγιση της γλώσσας (ή της γλώσσας ως όλου) θεωρεί τη γλώσσα ως αδιαίρετη 

ενότητα. Ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή εξελίσσονται αλληλένδετα και 

παράλληλα. 

 Φυσική μέθοδος  

Δημιουργήθηκε από τον Célestin Freinet και πρόκειται για παραλλαγή της ολιστικής 

μεθόδου. Ο  Γάλλος ριζοσπάστης παιδαγωγός, Σελεστέν Φρενέ (1896-1966), ήταν ο 

πρώτος που εισήγαγε στη σχολική αίθουσα το τυπογραφείο και τη σχολική εφημερίδα 

ήδη από το μεσοπόλεμο εμπνέοντας με τις διδακτικές του μεθόδους το μεταρρυθμιστικό 

κίνημα του «Μοντέρνου Σχολείου». Η  παιδαγωγική τoυ Freinet ουσιαστικά ξεκινάει από 

την θέληση του ‘’επινοητικού’’ δασκάλου να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών στην 

γραφή και την ανάγνωση.  κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στηρίζεται στη 

λειτουργία της γραφής και στο κείμενο (κοινωνική χρήση της γραφής). 

Τα κείμενα αντλούνται από το περιβάλλον των παιδιών ή παράγονται από τα ίδια τα 

παιδιά και άπτονται των ενδιαφερόντων τους ή σχετίζονται με προηγούμενη εμπειρία 

τους. Η μέθοδος παροτρύνει την ανάγνωση και την παραγωγή γραπτού λόγου με 

τεχνικές, όπως το «σχολικό τυπογραφείο» και τα κείμενα που παράγουν τα παιδιά 

αξιοποιούνται τόσο για τη διδασκαλία του κώδικα όσο και για την κατανόηση της 

συντακτικής τους δομής. Είναι μια προσέγγιση που λειτουργεί από τις μεγαλύτερες 

μονάδες του λόγου προς τις μικρότερες, προκειμένου να δοθεί το βάρος στην ανάγνωση. 
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Ενσωματώνει, όμως, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, την παρατήρηση των 

μικρότερων μονάδων, δηλαδή των γραφημάτων και των λέξεων. Η φυσική μέθοδος 

τοποθετεί την ανάγνωση στο κέντρο της μάθησης και διδάσκεται μέσα από τις 

παιδαγωγικές και της γενικότερες αρχές που διέπουν το σχολείο εργασίας.  

Η κύρια κριτική που ασκήθηκε στην ολιστική μέθοδο και στις περισσότερες από τις 

παραλλαγές της, είναι ότι υποτιμά τη σημασία της φωνολογικής προσέγγισης της 

γλώσσας, απομακρύνοντας την συχνά συνολικά. Αυτό μπορεί να έχει μια πολύ αρνητική 

επίπτωση στην αυτονομία της ανάγνωσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά που προέρχονται από 

φτωχό σε ερεθίσματα περιβάλλον ή από χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Οι προσεγγίσεις 

που απαιτούν ένα πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατανόηση, 

μπορούν να προκαλέσουν πραγματικό προβλήματα σε μερικά παιδιά. Όσον αφορά τη 

διατύπωση των υποθέσεων, για να επιτευχθεί η κατανόηση (που είναι πάντα αβέβαιη εξ 

ορισμού, επειδή αυτή εξαρτάται από τα συμφραζόμενα) απαιτείται από το παιδί να 

κατέχει εξαρχής πολλές από τις δεξιότητες κατανόησης γραπτών κειμένων. Τελικά, η 

μέθοδος αυτή, για να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα στην τάξη, απαιτεί πολύ καλή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Bentolila & Germain, 2005). 

 

1.6.3. Μικτές μέθοδοι  

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι «μικτές μέθοδοι», όπως λέγονται, οι οποίες 

συνθέτουν στοιχεία από τις άλλες δύο (Cole & Cole 2001, Smith 2006). Συνδυάζουν 

μερικά χαρακτηριστικά της καθοδικής και μερικά της ανοδικής προσέγγισης. Στις μικτές 

μεθόδους, σύμφωνα με τους Bentolila & Germain (2005), ανήκει η κοινή μικτή (ή 

συνθετική) και η αναλυτικοσυνθετική. 
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Στις σημαντικότερες μεθόδους της κατηγορίας αυτής ανήκουν οι παρακάτω: 

 Κοινή Μεικτή ή Συνθετική 

Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί στοιχεία και από την ολική και από τη συλλαβική μέθοδο. 

Αποτελείται από την ταυτόχρονη εκμάθηση τόσο του χειρισμού της σημασίας των 

μικρών προτάσεων ή των κειμένων, όσο και της γνώσης των συλλαβών και των 

γραμμάτων. Και οι δύο διαδικασίες είναι παρούσες κατά τη διδασκαλία και αυτό 

βοηθάει ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία διστάζουν και δυσκολεύονται με την ολική μέθοδο 

κατά τη διαδικασία «μαντέματος» των λέξεων και του νοήματος. Η πρόσβαση στη 

σημασία των προτάσεων ή των κειμένων γίνεται είτε μέσω της ιδιαίτερης 

προβλεψιμότητάς των είτε μέσω της αποστήθισης πολλών βασικών «λέξεων-κλειδιών». 

Οι δύο διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές. Κάποιες φορές μπορεί και τα ίδια τα κείμενα 

με τον τρόπο που παρουσιάζονται και είναι δομημένα να επιβάλλουν τη μία ή την άλλη 

προσέγγιση, «αποκωδικοποίηση» ή «ολική». 

 Αυτό οδηγεί σε σύγχυση μερικούς μαθητές, οι οποίοι συναντούν δυσκολίες στην 

επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για να κατανοήσουν τη σημασία ή να 

αποκωδικοποιήσουν τα γράμματα και τις λέξεις (Bentolila & Germain, 2005). 

  Αναλυτικο-συνθετική  

Δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων, καθώς και στην 

κατάτμηση και την ανασύνθεση πρότυπων λέξεων, μέσα από τη συστηματική άσκηση. 

Στο μοντέλο αυτό, η ανάγνωση γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία που αρχίζει με την 

αναγνώριση των γραμμάτων, το σχηματισμό των συλλαβών και τη σύνθεση, στο τέλος, 

της πρότυπης λέξης. Αργότερα, εμπλέκονται υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής οργάνωσης 
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με νόημα, όπως λέξεις ή φράσεις. Μετά από τη διδασκαλία αρκετών γλωσσικών 

στοιχείων οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν ένα προκατασκευασμένο κείμενο. Στη 

γενική της εκδοχή η μέθοδος αυτή σε ένα αρχικό στάδιο διδάσκει μικρά κείμενα, 

φράσεις ή λέξεις ολικά, έπειτα εγκαταλείπεται εντελώς αυτή η προσέγγιση και 

υιοθετείται το μοντέλο της συλλαβικής μεθόδου, όπου γίνεται ανάλυση της γλώσσας 

(διδασκαλία γραμμάτων και συλλαβών) άλλοτε και το αντίθετο, δηλαδή, διδάσκεται και 

η αντίθετη διαδικασία, η σύνθεση (Ιαπωνία, Ελλάδα). Στην ελληνική της εκδοχή η 

μέθοδος αυτή, η γνωστή αναλυτικοσυνθετική, χρησιμοποιεί, όπως το δηλώνει και η 

ονομασία της, την ανάλυση και τη σύνθεση μαζί, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα 

(Βουγιούκας, 1994). Στις γλώσσες που ακολουθούν το αλφαβητικό σύστημα γραφής η 

μέθοδος αυτή μπορεί να δυσκολέψει ιδιαίτερα τα αδύναμα και ανώριμα παιδιά που 

είναι ακόμα δέσμια της διαισθητικής σκέψης και δεν μπορούν να ακολουθήσουν την 

τυπικά λογική διαδικασία της ανάλυσης και της σύνθεσης ούτε έχουν ταυτόχρονη 

αντίληψη των μερών και του όλου (Βουγιούκας, 1994). Αυτό είναι και το κύριο σημείο 

κριτικής που γίνεται προς τη μικτή μέθοδο και τις διάφορες εκδοχές της, καθώς μπορεί 

να οδηγήσει το παιδί σε αβεβαιότητα και σύγχυση. Ενώ δηλαδή, αρχικά παρουσιάζει μία 

εικόνα για το τι είναι η ανάγνωση σύμφωνα με την ολική προσέγγιση, όπου το παιδί 

αποστηθίζει ολικά τις λέξεις, έπειτα, πολύ γρήγορα περνάει στη διδασκαλία του κώδικα 

και ακολουθεί το πιο απαιτητικό κομμάτι, η σύνθεση. Παρόλο που οι υποστηρικτές της 

πιστεύουν πώς αξιοποιούν το καλύτερο κι από τις δύο μεθόδους, η μικτή μέθοδος 

θεωρείται ότι υπερφορτώνει τη μνήμη και μπερδεύει τους τρόπους αναγνώρισης των 

λέξεων (Bentolila & Germain 2005). Στα θετικά της μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός 

ότι οδηγεί σχετικά γρήγορα στην ανάγνωση και γραφή την πλειοψηφία των παιδιών 

(Βουγιούκας,1994). 
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1.6.4. Εναλλακτικές μέθοδοι εκμάθησης της ανάγνωσης  

Όλες οι διδακτικές μεθοδολογίες κατάκτησης της ανάγνωσης ανεξάρτητα από τη 

βασική θεωρητική τους τοποθέτηση αναφέρονται στην εξοικείωση των μαθητών με τη 

«φωνολογική δομή» των λέξεων (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008).  

 Μέθοδος Montessori 

Η παιδαγωγική της Maria Montessori είναι ενδεδειγμένη για την ατομική ανάπτυξη 

των μαθητών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, διεθνώς αναγνωρισμένη για 

τα θετικά της αποτελέσματα.  

Η μέθοδος Montessori βασίζεται σε συγκεκριμένες αισθητηριακές εμπειρίες και 

σταδιακά οδηγεί το παιδί προς το αφηρημένο επίπεδο. Η ανάγνωση και η γραφή 

κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, ως κάτι ενιαίο, γι’ αυτό και τις 

διδάσκει παράλληλα ξεκινώντας από τη γραφή. Οι συγκεκριμένες εμπειρίες που θα 

οδηγήσουν το παιδί στην κατάκτηση του αφηρημένου γραπτού λόγου εκπληρώνονται 

μέσω προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που εξασκούν την οπτική διάκριση και 

οπτική μνήμη, την ακουστική διάκριση και ακουστική μνήμη, την ομιλία και το λεξιλόγιο 

(Δράκος,1992). 

 Βασίζεται σε πλούσιο υλικό και ερεθίσματα για ανεξάρτητες δραστηριότητες, οι οποίες 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στο αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών. Απαιτεί 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για τη μέθοδο και το υλικό της μεθόδου. Η μέθοδος 

Montessori δίνει έμφαση στην ανάγνωση και γραφή, τα θεωρεί ως ενιαίο ψυχικό 

γεγονός και προτείνει την παράλληλη διδασκαλία τους. Η Montessori διατυπώνει την 

άποψη ότι τα παιδιά έχουν έμφυτη ανάγκη για την ανάγνωση και γραφή που ξεκινάει 

νωρίτερα από το επίσημο πρόγραμμα και υποβοηθείται με τη δημιουργία κατάλληλων 
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συνθηκών για τη φυσική εκδήλωση τους. Επανάληψη του φθόγγου κάθε γράμματος 

(φωνολογική ανάλυση της λέξης) και προσπάθεια γραφής της. Η διδασκαλία της 

φωνολογικής ευαισθητοποίησης στηρίχθηκε στην άμεση σύνδεση γράμματος με 

φώνημα. Ένα τέτοιο διδακτικό πλαίσιο περιλαμβάνει ασκήσεις δια- ταγμένες σε βήματα 

προκειμένου ο στόχος να προσεγγιστεί σταδιακά. Αυτές παρουσιάζονται με παιγνιώδη 

τρόπο με δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού προκειμένου να αποφευχθεί η 

αποθάρρυνση του παιδιού από τον αυτόβουλο χειρισμό του γραπτού λόγου εξαιτίας της 

εμπλοκής του σε τεχνικές δραστηριότητες. 

Η εκμάθηση της ανάγνωσης γίνεται σε τρία στάδια: 

1. Ο εκπαιδευτικός επιτρέπει στο παιδί να αντιληφθεί μέσω της αφής το γράμμα που του 

παρέχει για επεξεργασία και παράλληλα προφέρει το φθόγγο για να τον αντιληφθεί και 

ακουστικά. Εν συνεχεία, παρουσιάζει τον τρόπο γραφής του, εξακολουθώντας να 

προφέρει το φθόγγο του, ώστε με την επανάληψη να γίνει στενότερη η σύνδεση μεταξύ 

οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής αντίληψης. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο 

εκπαιδευτικός παροτρύνει το παιδί να κλείσει τα μάτια και να ψηλαφίσει το γράμμα που 

μαθαίνει κάθε φορά, αποτυπώνοντας την εντύπωση στο μυαλό του, με σκοπό να γίνει 

ευκολότερη η αντίληψη του γνωστικού ερεθίσματος. 

2. Ο εκπαιδευτικός εξετάζει αν το παιδί έχει «καθαρή παράσταση» του γράμματος, 

ζητώντας να του δώσει κάποιο γράμμα. Αν το παιδί αποτύχει, επαναλαμβάνεται το 

πρώτο βήμα. 

3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο παιδί το κάθε γράμμα και δίνει το όνομά του. Η 

Montessori ξεκινά την εκμάθηση των γραμμάτων από τα φωνήεντα, χωρίς όμως να 

ολοκληρώνει απαραίτητα τη διδασκαλία τους για να προχωρήσει στα σύμφωνα. Όταν το 
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παιδί μάθει ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν μαζί, τότε μπορεί να σχηματίσει μια συλλαβή. 

Στην πορεία, μετά από αυτή την επίτευξη, και αφού ο μαθητής σχηματίσει πλήθος 

συλλαβών, ο εκπαιδευτικός τον παροτρύνει να δημιουργήσει λέξεις, χρησιμοποιώντας 

χρωματιστά κινητά γράμματα τυπογραφείου, όρθιας ή πλάγιας γραφής. (Παντελιάδου, 

2000). 

Στο σημείο αυτό, δε θα πρέπει να παραλείψουμε και έναν καθοριστικό παράγοντα για τη 

διαδικασία της μάθησης, τη χρονική στιγμή δηλαδή όπου ο εκπαιδευτικός θα 

παροτρύνει το μαθητή να γράψει. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός. Υποχρεούται να παρέχει κίνητρα στο 

μαθητή και να τον ενθαρρύνει σε κάθε παύση λόγω κούρασης ή αποτυχίας. Καθοδηγεί 

το παιδί προκειμένου να ξαναγγίξει το γράμμα από το σμυριδόχαρτο και ποτέ δε το 

διορθώνει κατά τη διάρκεια που γράφει. Η άποψη της Montessori είναι ότι οι δύο αυτές 

λειτουργίες, η ανάγνωση και η γραφή, είναι στενά συνδεδεμένες και μόνο εφόσον 

κατακτηθούν σε υψηλό βαθμό μπορούν να διακριθούν. Κατά την εκπαίδευση σε αυτές 

τις λειτουργίες δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για το ποια λειτουργία θα πρέπει να 

κατακτηθεί πρώτη, αφού η σειρά εκμάθησή τους δεν είναι ιεραρχημένη. Δηλαδή δεν 

παίζει κανένα ρόλο, αν ο μαθητής θα αρχίσει με την ανάγνωση ή με τη γραφή. Ορισμένοι 

μαθητές εκδηλώνουν πρώτα τη μια λειτουργία, ενώ κάποιοι την άλλη λειτουργία. Σ’ αυτό 

άλλωστε βασίζεται και η μέθοδος της Μontessori, στην ελεύθερη επιλογή και την 

εκδήλωση της ατομικότητας του κάθε παιδιού. 

Η Montessori υποστηρίζει ότι η σύνδεση της ανάγνωσης με τη γραφή είναι τόσο στενή, 

ώστε η συνείδηση των δύο λειτουργιών αποκτάται ταυτόχρονα και μόνο πολύ αργότερα, 

αφού αυτές οι δύο λειτουργίες εξελιχθούν, χωρίζονται σε δύο διαφορετικές. Κατά τη 
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συνύφανση των δύο παραπάνω λειτουργιών δεν είναι βέβαιο ποια από τις δύο θα 

υπερισχύσει, δηλαδή αν το παιδί θα αρχίσει πρώτα με την ανάγνωση ή με τη γραφή. 

Ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν πρώτα τη μια λειτουργία, ενώ κάποια άλλα την άλλη 

λειτουργία. Αυτή είναι άλλωστε και η αξία της μεθόδου της Montessori: η ελεύθερη 

εκδήλωση της ατομικότητας του παιδιού (Παντελιάδου, 2000).  

  Ανάκτηση της ανάγνωσης 

 Η μέθοδος Ανάκτησης της Ανάγνωσης της Μarie Clay απευθύνεται σε μαθητές που 

δεν έχουν διδαχθεί ανάγνωση και γραφή για έναν χρόνο αλλά παρουσιάζουν εξαιρετικά 

χαμηλές αποδόσεις. H Clay θεωρεί ότι όλοι οι αναγνώστες από πέντε χρονών μέχρι 

έμπειρων αναγνώστες χρησιμοποιούν βοήθειες από διάφορες πηγές, σημασιολογικές, 

συντακτικές, οπτικές και φωνολογικές. Η μέθοδος διδάσκεται μέσα από τα διδακτικά 

εγχειρίδια και χρησιμοποιεί αυθεντικές γραφές των παιδιών, που αντικατοπτρίζουν το 

επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη μέγιστη συμμετοχή 

τους. Παράλληλα εξασφαλίζεται και η διάθεσή τους για αυτόβουλη ανάγνωση και 

γραφή. Σύμφωνα με την Clay, η ανάγνωση «είναι μια δραστηριότητα στρατηγικής 

διαδικασίας για την κατάκτηση του νοήματος, που η ισχύς και η προσαρμοστικότητά της 

αυξάνουν με την άσκηση» (Clay, 1991). Κύριος σκοπός κάθε ανάγνωσης είναι το νόημα, 

και το νόημα κατακτάται μέσα από μια διαδικασία συνδυασμού στρατηγικών που 

αναπτύσσονται από τον αναγνώστη. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν τόσο στην ορθή 

αποκωδικοποίηση των λέξεων όσο και στην παρακολούθηση των νοημάτων του 

κειμένου. Το παιδί πρέπει να αποκτήσει στρατηγικές πρόσληψης και οργάνωσης και 

οργάνωσης πληροφοριών που λαμβάνει από το κείμενο.  
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 Η βασική άποψη της Clay είναι ότι οι γραφοφωνημικές αντιστοιχίες και τα ορθογραφικά 

μοτίβα μαθαίνονται μέσα από την ανάγνωση και την γραφή κειμένων με νόημα, με 

αποτέλεσμα  η ανάκτηση της ανάγνωσης να επιτυγχάνεται μέσα από αυθεντικά κείμενα 

(Clay & Gazden, 1990). Mια τυπική καθημερινή διδασκαλία αρχίζει με την ανάγνωση 

γνωστών στο παιδί βιβλίων. Ακολουθεί η γραφή μιας ιστορίας από το παιδί, η φωνημική 

ανάλυση των λέξεων , το κόψιμο και η επανασύνδεση της ιστορίας. Στο τέλος δίνεται ένα 

νέο βιβλίο στο παιδί για να το διαβάσει. Οι δραστηριότητες του προγράμματος αυτού 

χωρίζονται σε δέκα έξι ενότητες και διδάσκονται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του παιδιού(Clay, 1991, 1998).  

1. Κατευθύνσεις. Το παιδί μαθαίνει τους κανόνες κατεύθυνσης της γραφής, από αριστερά 

προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Για τον αρχάριο αναγνώστη είναι μια 

δύσκολη διαδικασία. 

2. Ακολουθίες. Το παιδί εξασκείται σε ακολουθίες και οριοθέτηση αντικειμένων. Αυτό θα 

το βοηθήσει να εστιάζει την προσοχή του στην διαδοχή λέξεων και φωνημάτων. 

3. Χώρος. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί το χέρι και τα όρια του χαρτιού, καθώς και 

την σχέση μεγέθους γραμμάτων και λέξεων.  

4. Προσοχή στην γραφή.  Το παιδί μαθαίνει καθώς διαβάζει να προσέχει τις λεπτομέρειες 

της κατεύθυνσης , διαδοχής και σειράς των λέξεων. Επίσης μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες ξεκαθαρίζει τις γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες που συγχέει, και 

δημιουργεί το αλφαβητάρι, βιβλίο που παρέχει για κάθε γράμμα, ένα θέμα το οποίο 

ξεκινά με αυτό το φώνημα.  

5. Γραφή ιστοριών. Το παιδί παράγει ιδέες, συνθέτει μηνύματα, τα καταγράφει και 

διαβάζει αυτά που έγραψε.  
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6. Αναγνώριση της φωνημικής δομής.  Το παιδί εξασκείται στην αντίληψη της διαδοχής των 

φωνημάτων μιας λέξης και στην γραπτή απόδοση αυτής της διαδοχής.  

7. Συναρμολόγηση προτάσεων. Το παιδί αναλύει μια πρόταση που το ίδιο έγραψε σε 

λέξεις, φράσεις, καταλήξεις, και στην συνέχεια την επανασυνθέτει. 

8. Ανάγνωση βιβλίων. Το παιδί διαβάζει ένα κείμενο από βιβλίο ή ένα κείμενο που έχει 

γράψει το ίδιο.  

9. Διδασκαλία στρατηγικών. Ενθαρρύνονται οι συμπεριφορές που βοηθούν τους φτωχούς 

αναγνώστες, αυτοδιόρθωση. 

10. Σύνθεση της ακολουθίας ήχων με την ακολουθία γραμμάτων. 

 

  Αναγνωστική επιτυχία 

Το πρόγραμμα «Αναγνωστική επιτυχία» (Reading Success) διαμορφώθηκε σταδιακά 

με βάση τις εργασίες των Lovitt και Hasen το 1976. Βασική θέση της φιλοσοφίας του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι για να βελτιώσει κάποιος τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ανάγνωση και τη γραφή πρέπει να εξασκηθεί στην 

αποκωδικοποίηση, στην ευχερή ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτού κειμένου και στην 

αρχική και βασική γραπτή γλώσσα (Lorna, 1997, αναφορά από την Παντελιάδου, 2000). 

Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε φτωχούς αναγνώστες που παρουσίαζαν προβλήματα 

στις παραπάνω δεξιότητες ανεξάρτητα από την αιτία. Θεμελιώδης αρχή του 

προγράμματος για την εκμάθηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων είναι η προσέγγιση της 

άμεσης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει καθημερινή αξιολόγηση των μαθητών πάνω στη 

διδασκόμενη ύλη. Επίσης χρησιμοποιεί θετική ενίσχυση στην διδασκαλία γνωστικών 

στρατηγικών.  
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Η μέθοδος της «Αναγνωστικής επιτυχίας» αφορά ένα επίπεδο πάνω από αυτό της 

εκμάθησης των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Η διδασκαλία του βασικού μαθήματος 

ανάγνωσης στηρίζεται πάνω σε τέσσερις άξονες που αφορούν την αποκωδικοποίηση την 

τεχνική εξάσκησης στην οπτική αναγνώριση. Η διδασκαλία μας μόνο τεχνικής, κάνει τους 

μαθητές να υστερούν έναντι κάθε αναγνώστη ο οποίος μπορεί να χειρίζεται και τις τρεις 

τεχνικές. Υποστηρίζει ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται και τις τρεις τεχνικές 

αποκωδικοποίησης: 

I. τη φωνημική ανάλυση 

II. την ανάλυση σε μέρη 

III. την οπτική αναγνώριση λέξεων 

Στην αρχή χρησιμοποιούνται οι καρτέλες γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, οι οποίες όμως 

δεν αποτελούν ανεξάρτητο υλικό για μεμονωμένη διδασκαλία. Μετά την άσκηση στις 

«καρτέλες φωνημάτων» ακολουθεί μεγαλόφωνη ανάγνωση φράσεων, προτάσεων ή 

κειμένου ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Για την επίτευξη της μεθόδου 

χρησιμοποιούνται τα παρακάτω βήματα: 

1ο βήμα: Ο εκπαιδευτικός συζητά με το μαθητή το πιθανό περιεχόμενο του κειμένου ή 

τις προτάσεις με ερέθισμα τον τίτλο ή τη ζωγραφιά ή την εικόνα, ώστε να ενεργοποιηθεί 

η προηγούμενη γνώση του μαθητή. 

2ο βήμα: Ο εκπαιδευτικός ασκεί το μαθητή σε δραστηριότητες επανάληψης σε 

σημαντικές νοηματικά λέξεις του κειμένου, σε γράμματα ή σε λέξεις που δημιουργούν 

προβλήματα αποκωδικοποίησης. 
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3ο βήμα: Ο εκπαιδευτικός προτρέπει το μαθητή να διαβάσει την πρόταση ή το κείμενο 

σιωπηρά. 

4ο βήμα: Προτρέπεται ο μαθητής να διαβάσει μεγαλόφωνα. Αν υπάρχει κάποια άγνωστη 

λέξη ή λέξη που έχει διαβαστεί λάθος παρέχεται διορθωτική ανατροφοδότηση. Η τεχνική 

αυτή αφορά την άμεση διδασκαλία του πώς διαβάζεται η λέξη, μέχρι την ανεξάρτητη 

ανάγνωση από το μαθητή. 

5ο βήμα: Χρονομετρείται η αναγνωστική ικανότητα και καταγράφονται τα λάθη του 

μαθητή σε ένα δείγμα 100 λέξεων, από το τελευταίο μέρος του κειμένου. 

6ο βήμα: Μαζί με το μαθητή υπολογίζονται οι επιδόσεις του στην αναγνωστική ακρίβεια 

και την ευχέρεια σύμφωνα με τα δεδομένα της καταγραφής. 

7ο βήμα: Ο εκπαιδευτικός αναλύει τα δεδομένα της προόδου του μαθητή με σκοπό να 

καθορίσει αν χρειάζεται κάποια ειδική παρέμβαση για την ενδυνάμωση του μαθητή στην 

ανάγνωση (Reading Success, Lorna, 1997, αναφορά από Κωτούλα, 2008). 

Οι μαθητές που έχουν σοβαρό πρόβλημα στην αποκωδικοποίηση λέξεων, προτού 

διαβάσουν μια πρόταση, μια παράγραφο ή ένα κείμενο, εξασκούνται στην γραφο-

φωνημική αντιστοιχία. Δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια φωνολογικής ενημερότητας, 

αφού θεωρείται δεξιότητα πρωταρχικής σημασίας για την αποκωδικοποίηση άγνωστων 

λέξεων και αναπτύσσεται τόσο στους αρχάριους αναγνώστες, όσο και σε όσους έχουν 

αναγνωστικές δυσκολίες. 

Το πρόγραμμα «Αναγνωστική Επιτυχία» εφαρμόζεται και βελτιώνεται με διάφορες 

τροποποιήσεις, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι και σήμερα 

(Παντελιάδου,2008). 
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 Η  μέθοδος Orton-Gillingham 

Η προσέγγιση στη μέθοδο Orton-Gillingham εστιάζει στη διδασκαλία της 

αποκωδικοποίησης (ανάγνωση) και της κωδικοποίησης (γραφή), οι οποίες συνδυάζονται 

και με την ορθογραφία σε κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα αυτής της μεθόδου 

πραγματώνεται σε τρία μέρη: 

Στο πρώτο μέρος, ο μαθητής που γνωστικά κατέχει ήδη τα γράμματα της 

αλφαβήτου, είναι ικανός να αντιστοιχεί σωστά τα γράμματα και τα φωνήματα. Ο 

εκπαιδευτικός εμφανίζει στο μαθητή κάρτες με γραφήματα και τον παροτρύνει να τις 

διαβάσει οπτικά και ακουστικά. Έπειτα, ο μαθητής βλέποντας την κάρτα, προφέρει το 

αντίστοιχο φώνημα. Σε περίπτωση που ο μαθητής αποκριθεί λανθασμένα, του δίνεται η 

δυνατότητα να ψηλαφίσει το γράμμα, ώστε να απαντήσει σωστά. Αν παρόλα αυτά δεν 

επιτύχει, τότε παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός, αποκαλύπτοντας τη σωστή απάντηση. Ο 

μαθητής γράφει το γράμμα στο τετράδιό του, προφέροντας σωστά το φώνημα. Ύστερα, 

ο εκπαιδευτικός λέει το φώνημα και ο μαθητής επιλέγει και δίνει το αντίστοιχο γράμμα. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμη να στοιχήσει τις κάρτες με τα ήδη κατεκτημένα 

φωνήματα σε μια στήλη και να συνεχίσει παρουσιάζοντας νέα φωνήματα. Σκοπός του 

μαθήματος είναι να μεταδώσει στο μαθητή την αυτοπεποίθηση ότι είναι ικανός να 

απαντά σωστά και με βεβαιότητα, χωρίς να του δίνεται το περιθώριο να εικάζει. Τέλος, 

καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τα αδύνατα και τα 

δυνατά σημεία της γλωσσικής επίγνωσης του μαθητή.  

 Στο δεύτερο μέρος, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα λιγότερο συχνά γράμματα και τις 

γραφοφωνημικές αντιστοιχίες τους. Ωστόσο, η διαδικασία της μάθησης εδώ, ξεκινάει 
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από τις πιο γνωστές καταλήξεις και προθέματα. Μετά ακολουθούν οι εξής 

δραστηριότητες:  

• Διάκριση φωνημάτων. 

 • Η σύνθεση φωνημάτων.  

• Η παρουσίαση νέων γραμμάτων. 

 • Η ανάγνωση λέξεων.  

Βασική προϋπόθεση είναι ο μαθητής να είναι σε θέση να διαχωρίζει τους 

φθόγγους και τις συλλαβές, να αναλύει και να συνθέτει μια λέξη. Κάθε νέο γράμμα 

παρουσιάζεται τυπωμένο σε μια κάρτα, συνοδευόμενο από μια λέξη- κλειδί. Ο μαθητής 

γράφει στο χαρτί το γράμμα, το ψηλαφίζει αρκετές φορές με το δάχτυλό του και το 

διαβάζει. Στη συνέχεια, εφόσον έχει απομνημονεύσει το γράμμα, το ξαναγράφει και το 

διαβάζει πολλάκις. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για ανάγνωση ανήκουν συνήθως στο 

γνωστό λεξιλόγιο των μαθητών, εκτός βέβαια και από κάποιες άγνωστες λέξεις.  

Στο τρίτο μέρος, οι λέξεις, οι φράσεις και προτάσεις που διδάσκονται, υπαγορεύονται 

βάσει του γράμματος που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Πριν οι μαθητές αρχίσουν τη 

διαδικασία της γραφής αυτών των λέξεων, φράσεων ή προτάσεων, τις επαναλαμβάνουν 

προφορικά. Αφού εμπεδώσουν, λοιπόν, αρκετά νέα γράμματα, παροτρύνονται να 

δημιουργήσουν προτάσεις, παραγράφους, ακόμα και μικρές ιστορίες. Στο τέλος των 

περισσότερων μαθημάτων προτείνεται η ανάγνωση κειμένων από βιβλία ή περιοδικά 

που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός, ανάλογα βέβαια του επιπέδου κάθε μαθητή. 

Διαφορετικά, μπορούν οι μαθητές να διαβάσουν σιωπηλά μια ή δύο παραγράφους και 

στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός χορηγεί ερωτήσεις κατανόησης σχετικά με αυτό που 
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διάβασαν. Σημαντικό να αναφερθεί, πως το πρόγραμμα αυτό, όπως και κάθε πρόγραμμα 

πρέπει να ανταποκρίνεται και να αρμόζει στην ηλικία αλλά και στο μαθησιακό επίπεδο 

του κάθε μαθητή. 

 Μέθοδος Fernald 

Η μέθοδος της Fernald αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 στο Κλινικό Σχολείο 

(Clinical School) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και η βασική της  φιλοσοφία 

έγκειται στη χρήση κιναισθητικών μεθόδων. Η Fernald, όπως και η Gillingham, 

υποστήριξε ότι ο μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να δημιουργήσει και 

να αφομοιώσει συσχετίσεις μεταξύ των τυπωμένων, των προφορικών και των γραπτών 

μορφών των λέξεων. Η μέθοδός της στηρίχθηκε στον επαναπροσδιορισμό του 

μαθησιακού κλίματος, έτσι ώστε το παιδί από την πρώτη μέρα της φοίτησης του στο 

Κλινικό Σχολείο να βιώνει εμπειρίες επιτυχίας (Στασινός,1999). 

Το 1943 εκδόθηκαν οι επανορθωτικές τεχνικές της Grace Fernald, η οποία θεωρείται 

από τους πρωτοπόρους στο χώρο της αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών 

(Spear-Swerling & Sternberg, 1999). Η μέθοδος στηρίχτηκε στη μέθοδο της Μ. 

Montessori και ιδιαίτερα στη διαπίστωση ότι οι μαθητές που αποτυγχάνουν στην 

κατάκτηση του γραπτού λόγου δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν λέξεις 

και ότι, για να βελτιωθούν, πρέπει να παρακινηθούν ξανά με μια νέα μέθοδο, αφού 

κανείς δε θέλει να θυμάται τη διαδικασία στην οποία απέτυχε. Στόχος των αρχικών 

σταδίων της μεθόδου είναι η επανακινητοποίηση των μαθητών. Το κλειδί της επιτυχίας 

σε αυτή είναι ο δάσκαλος να αποδείξει στο «φτωχό» αναγνώστη ότι μπορεί να γράψει 

και να αναγνωρίσει όποια λέξη θέλει χρησιμοποιώντας την κιναίσθηση, την όραση, την 

ακοή και την αφή (Roberts, 1989, αναφορά από την Παντελιάδου, 2000). Τα κείμενα που 
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χρησιμοποιούνται για ανάγνωση είναι ανάλογα του νοητικού δυναμικού του παιδιού και 

όχι ανάλογα του αναγνωστικού επιπέδου, ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του. Η 

Fernald ζητούσε από τα παιδιά να γράψουν μια ιστορία ή μια πρόταση, ακόμα και με 

λέξεις που δεν ήξεραν να γράψουν σωστά, και τα εκπαίδευε μέχρι να τις γράψουν σωστά 

χωρίς βοήθεια (Παντελιάδου, 2000).  

Σκοπός της είναι να καταδείξει ότι ο εκπαιδευτικός δύναται να εκπαιδεύσει τον μαθητή 

στη σωστή γραφή και την αναγνώριση οποιοσδήποτε λέξης μέσω της κιναίσθησης, της 

όρασης, της ακοής και της αφής. Στις τεχνικές Fernald χρησιμοποιούνται για την 

ανάγνωση κείμενα ανάλογα του νοητικού δυναμικού του παιδιού κι όχι του 

αναγνωστικού του επιπέδου, προκειμένου η διαδικασία να είναι πιο ενδιαφέρουσα.  

Η μέθοδος περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την 

ιχνηλασία και την εκφώνηση των συλλαβών της λέξης από το παιδί, καθώς και την 

προσπάθειά του να γράψει τη λέξη σωστά, χωρίς να την κοιτάει. Είναι αυτονόητο ότι η 

διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο, όταν το παιδί καταφέρει να γράψει σωστά τη λέξη 

χωρίς να την κοιτάει. Ο εκπαιδευτικός σημειώνει εκείνες τις λέξεις που διδάχθηκαν κάθε 

μέρα, τις οποίες έχει μάθει ο μαθητής και γίνεται η επανάληψή τους την επόμενη μέρα. 

Καταρτίζεται, δηλαδή, με αλφαβητική σειρά, το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει ο μαθητής 

και από το οποίο αντλεί λέξεις για τα κείμενά του. Επιπλέον, το κέρδος από το 

αλφαβητικό λεξιλόγιο είναι η εκμάθηση της αλφαβήτου και η εξάσκηση στη χρήση 

λεξικού. Το δεύτερο στάδιο ακολουθεί την ίδια διαδικασία με το πρώτο, με τη διαφορά 

ότι σε αυτή τη φάση το παιδί δε χρειάζεται να ιχνηλατεί τη λέξη και αρκεί να τη δει και 

να την εκφωνεί δυνατά κατά τη στιγμή που επιχειρεί να τη γράψει χωρίς να τη βλέπει. 

Βέβαια, αυτή η διαδικασία προϋποθέτει κάποια εξάσκηση και σταδιακή αύξηση 
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εκμάθησης του αριθμού των λέξεων. Επίσης, χρειάζεται να διαβάζουν οι μαθητές πάντα 

αυτό που έχουν γράψει και να κοιτούν, την επόμενη μέρα, το κείμενο με τις νέες λέξεις 

που έχουν γράψει. Τέλος, κατά το τρίτο στάδιο το παιδί απλώς κοιτάει τη λέξη 

τυπωμένη, την εκφωνεί και, έπειτα, τη γράφει (Thomson & Watkins, 1990). 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι Myers & Hammill (1976),  προσθέτουν 

στη μέθοδο Fernald και ένα τέταρτο, στάδιο το οποίο αρχίζει, όταν ο μαθητής μπορεί να 

γενικεύσει και να δημιουργήσει νέες λέξεις, οι οποίες μοιάζουν με τις λέξεις που έχει 

ήδη μάθει. Οι νέες λέξεις διατηρούνται καλύτερα, όταν ο μαθητής προφέρει τις λέξεις 

καθώς τις γράφει και στη συνέχεια τις ξαναγράφει, χωρίς να τις κοιτάει (Myers & 

Hammill,1976). 

 Η Fernald, όπως και η Montessori, θεωρεί ότι η γραφή διορθώνει την οπτική μορφή στη 

μνήμη του παιδιού. Στις βασικές ασκήσεις του προγράμματός της περιλαμβάνονται η 

εκπαίδευση στις κατευθύνσεις και στην ακολουθία ιχνών, καθώς επίσης η απτική 

αίσθηση σχημάτων και γραμμάτων από διάφορα υλικά (χαρτί, ύφασμα, γυαλόχαρτο). Η 

παραδοχή ότι η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας ή περισσότερων αισθήσεων 

οδήγησε στην αξιοποίηση της κιναίσθησης και της αφής για την ενίσχυση της μάθησης 

των γραφο-φωνημικών αντιστοιχιών. Η προετοιμασία του παιδιού για τη χρήση όλων 

του των αισθήσεων, προκειμένου να κατακτήσει ευκολότερα τον γραπτό λόγο, γίνεται σε 

προσχολικό επίπεδο. Η ενασχόληση με υλικά που ασκούν την οπτική διάκριση, την 

ακουστική διάκριση και τη μνήμη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του προ-

αναγνωστικού και του προ-γραφικού σταδίου. Η παιγνιώδης μορφή των ασκήσεων τις 

κάνει ιδιαίτερα αγαπητές στα παιδιά καλλιεργώντας τους θετικά συναισθήματα για το 

σχολείο (Παντελιάδου, 2000). 
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 Άμεση Διδασκαλία 

Το σύστημα της μεθόδου για την άμεση διδασκαλία της ανάγνωσης και της 

αριθμητικής (DISTAR: Direct Instruction Systems for Teaching Arithmetic and Reading) 

αναπτύχθηκε από τους Carl Bereiter και Siegfried Engelmann το 1964. Η μέθοδος αυτή 

αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και απευθυνόταν σε 

παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, που προέρχονταν από υποβαθμισμένο 

κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (Παντελιάδου, 2000). Μια από τις βασικές παραδοχές 

και θέσεις του προγράμματος DISTAR είναι ότι τα παιδιά χαμηλού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό μαθησιακό έλλειμμα, το οποίο 

πρέπει να διορθωθεί πριν μπουν στο ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον που είναι 

προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και γνώσεις της μεσαίας τάξης (Παντελιάδου, 2000). 

Στη μέθοδο αυτή οι διδακτικοί στόχοι δεν προκύπτουν από την ατομική αξιολόγηση. Οι 

δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν είναι προκαθορισμένες και δηλώνονται ρητά ως 

επιδιωκόμενες δεξιότητες και συμπεριφορές.  

Η άμεση διδασκαλία στηρίζεται ουσιαστικά στη συμπεριφοριστική προσέγγιση. 

Σύμφωνα με αυτή, ο δάσκαλος επεξηγεί συστηματικά και βήμα προς βήμα μια νέα 

έννοια ή δεξιότητα σε μικρές ομάδες μαθητών, οι οποίοι εργάζονται κάτω από την 

καθοδήγησή του και ενθαρρύνονται συνεχώς. Η μαθησιακή διαδικασία ορίζεται από τον 

δάσκαλο, διότι η ευθύνη για την εκμάθηση των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών είναι δική της.  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι στα 

πλαίσια της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, μιλούν για καθοδηγούμενη διδασκαλία 

μέσα από τις διαδικασίες ενίσχυσης και ανατροφοδότησης. Στη μορφή αυτή 

διδασκαλίας ο δάσκαλος καθορίζει και κατευθύνει οτιδήποτε έχει σχέση με το διδακτικό 
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αντικείμενο και τις διδακτικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και η άμεση διδασκαλία 

κατατάσσεται στην κατηγορία της δασκαλοκεντρικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως να 

ταυτίζεται με την παραδοσιακή διδασκαλία και το αυταρχικό στυλ αγωγής. Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στο λεπτομερή σχεδιασμό της διδασκαλίας, με εξατομικευμένα 

προγράμματα, σύμφωνα με τη βήμα-βήμα προσέγγιση του τελικού στόχου (task analysis) 

μαζί με τα σχετικά υλικά. Η άμεση διδασκαλία καταλήγει στην απόκτηση συγκεκριμένων 

γνώσεων, οι οποίες μπορούν να μετρηθούν (Παντελιάδου, 2000). 

Το αναγνωστικό πρόγραμμα υλοποιείται σε έξι επίπεδα, από τα οποία τα δύο 

πρώτα προτείνονται για παιδιά από το νηπιαγωγείο έως και τη δεύτερη τάξη του 

Δημοτικού. Σε αυτά τα επίπεδα η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, του λεξιλογίου και της συγκέντρωσης της προσοχής. 

Οι προ-αναγνωστικές δεξιότητες αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο, όπου διδάσκονται και 

γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες. Στην αρχή τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα μικρό 

αριθμό φθόγγων, φωνηέντων και συμφώνων. Κάθε φθόγγος προφέρεται αργά από τον 

δάσκαλο και στη συνέχεια το παιδί επαναλαμβάνει. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και με 

δύο φθόγγους, που επιπλέον συνενώνονται. Στην αρχή τα παιδιά αναλύουν λέξεις στους 

φθόγγους τους αργά και μετά παρακινούνται να κάνουν το ίδιο όλο και πιο γρήγορα 

(Παντελιάδου, 2000). 

Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας των λέξεων. Οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εδώ μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

εκπαίδευση στη φωνολογική επίγνωση. Μόλις τα παιδιά μάθουν έξι φθόγγους και τα 

γράμματα που τους αντιπροσωπεύουν, τους δίνονται απλές και φωνολογικά ομαλές 

λέξεις που ενσωματώνονται σε απλές προτάσεις και ιστορίες. Η μέθοδος στο πρώτο 
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επίπεδο χρησιμοποιεί διαφορετικά στοιχεία για τα γράμματα που δεν αντιστοιχούν 

ευθέως σε κάποιο φθόγγο. Περνώντας στο δεύτερο επίπεδο τα παιδιά προχωρούν στην 

ιστορική ορθογραφία της λέξης (Παντελιάδου, 2000). 

Από την αρχή της διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη στρατηγικών 

κατανόησης, η οποία ξεκινά με την περιγραφή εικόνων, προχωρά στην αποσαφήνιση 

των προτάσεων και καταλήγει στο νόημα των ιστοριών. Ο δάσκαλος απευθύνει συνεχώς 

ερωτήσεις στα παιδιά που αφορούν τη ροή της ιστορίας. Η διδασκαλία της ορθογραφίας 

αποτελεί ξεχωριστό μέρος του διδακτικού προγράμματος. Επίσης, οι ασκήσεις 

απευθύνονται σε όλη την τάξη και εκτελούνται οποιαδήποτε στιγμή, σε αντίθεση με τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης που πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες (Παντελιάδου, 

2000). 

Η μέθοδος DISTAR βασίζεται σε μια συγκεντρωτική έννοια της μάθησης, έχοντας ως 

βασική προϋπόθεση ότι τα παιδιά μαθαίνουν τις έννοιες και τις δεξιότητες που πρέπει 

να ξέρουν μόνο αν αυτές διδαχθούν με σαφήνεια και με άμεσο τρόπο. Η υπόθεση είναι 

ότι αν η άμεση διδασκαλία επιτύχει, θα υπάρξει μάθηση, και η συγκεκριμένη 

αξιολόγηση θα αποδείξει ότι τα παιδιά έμαθαν όσα διδάχθηκαν (Παντελιάδου, 2000).  

 

 Μέθοδος MmeBorel-Maisonny 

Η μέθοδος της Suzanne Borel-Maisonny, που αναπτύχθηκε στη Γαλλία πρώτα το 

1946 και τελειοποιήθηκε το 1960, είναι μια μέθοδος εισαγωγής στην ανάγνωση και στην 

εκμάθησής της, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε παιδιά με απώλεια ακοής και αργότερα σε 

παιδιά με δυσλεξία ή δυσορθογραφία. 
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Η μέθοδος της MmeBorel-Maisonny είναι μια μέθοδος, που προσπαθεί να εισαγάγει 

το παιδί στην ανάγνωση μέσω της εκμάθησης αυτής. Σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, 

τα οποία δεν μπορούν ακόμα να διαβάσουν αλλά παρουσιάζουν προβλήματα στο λόγο 

είτε στην οργάνωση της αισθήσεως του χώρου είτε σωματικό σχήμα, η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιεί κάποιες ασκήσεις για την εκμάθηση διαφόρων κατευθύνσεων μέσα στο 

χώρο, ρυθμικές ασκήσεις που στηρίζονται πάνω σε ένα ρυθμικό και απλό τραγούδι και 

σωματικές ασκήσεις. Στην περίπτωση της ανάγνωσης κάθε χειρονομία είναι και ένας 

λεκτικός ήχος. Έτσι κάθε χειρονομία αντιπροσωπεύει την εικόνα ενός γράμματος και του 

ήχου του. Ταυτόχρονα, γράμματα ανάγλυφα συνδυάζονται με τις άλλες προηγούμενες 

ασκήσεις. Από τη στιγμή που το παιδί έχει πλέον μάθει τους ήχους των γραμμάτων, 

προχωρεί σε δύο γράμματα, σε τρία κλπ., με χειρονομίες που αντιπροσωπεύουν τα 

γράμματα που προφέρει στη σειρά. Αφού έχει μάθει τους ήχους των γραμμάτων, 

προχωρεί σε δυο, τρία γράμματα με χειρονομίες που αντιπροσωπεύουν τα γράμματα 

που προφέρει στη σειρά. Στο θέμα της ορθογραφίας  το παιδί πρέπει να καταλάβει και 

να αναγνωρίσει τη φύση των ορθογραφικών του δυσκολιών, να ανακαλύψει από μόνο 

του, με απλό τρόπο τους κανόνες της γραμματικής οι οποίοι θα τονιστούν από τον 

θεραπευτή. Θα πρέπει το παιδί να κατανοήσει και να συλλάβει την έννοια ενός κανόνα 

της γραμματικής. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη δουλειά και χρειάζεται ένα με δύο 

χρόνια ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις δεν προσδιορίζεται ο χρόνος που θα χρειαστεί, ενώ 

τα αποτελέσματα δε θεωρούνται τόσο ικανοποιητικά. 

 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή έχει τις ρίζες της στη θεωρία του Orton και αποτελεί βασική 

παράμετρο στη μάθηση των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες –Δυσλεξία.  



63 
 

Η Πολυαισθητηριακή Διδακτική Μέθοδος στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των 

νευρωνικών δικτύων των αισθήσεων, που συνδέονται με τις λειτουργίες του λόγου και 

συνδυάζει δραστηριότητες οπτικών, ακουστικών και απτικών – κιναισθητικών 

ερεθισμάτων, χρησιμοποιώντας τις αισθητηριακές οδούς ενεργοποίησης των 

λειτουργιών του εγκεφάλου, οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή, τη χρήση και την 

έκφραση του γραπτού και του προφορικού λόγου. Βελτιώνει, επίσης, την μνημονική 

ικανότητα των δυσλεκτικών μαθητών με ασκήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται, 

καθ΄όλη τη διάρκεια της παρέμβασης (Ernst, & Bulthoff, 2004· Minogue, & Jones, 2006· 

Hillairet de Boisferon,et al., 2007· Fredembach, de Boisferon, & Gentaz, 2009· Bara, 

Fredembach, & Gentaz, 2010). 

Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ακούει, μιλάει, γράφει, μιλάει καθώς γράφει και διαβάζει, 

δηλαδή το παιδί ακολουθεί την άρθρωση ομιλίας/ κίνησης, αναπτύσσει κιναισθητική/ 

κινητική συμπεριφορά, μιλάει και ακούει ταυτόχρονα με την κίνηση και, τέλος, 

αναπτύσσει οπτική/ ακουστική ανάδραση αντίστοιχα (Στασινός, 1999). Με τις 

πολυαισθητηριακές μεθόδους προσπαθούμε να επιτύχουμε να συσχετίζουν τα παιδιά 

τον ήχο με το σύμβολο και να διδάσκονται οι λέξεις ως οπτικά σύνολα γραμμάτων, ενώ 

συγχρόνως τα παιδιά τις προφέρουν με την ακολουθία: «βλέπω ακούω, λέω». Τα 

ερεθίσματα της αφής, της ακοής και της όρασης βοηθούν στην ενεργή συμμετοχή του 

παιδιού, κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Πολλές φορές, αν είναι γράμματα, τα παιδιά 

ιχνηλατούν με το δάχτυλό τους ή με ένα μολύβι πάνω στο γράμμα που μαθαίνουν, το 

οποίο ο δάσκαλος το έχει φτιάξει με γυαλόχαρτο ή με πλαστελίνη ή με άλλο υλικό. Οι 

τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως στην Αγγλία και ΗΠΑ και λιγότερο στην Ελλάδα. 
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Η  χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή αρχή της 

διδασκαλίας σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η οποία, «δοκιμάζεται και 

αξιολογείται ικανοποιητικά και παράλληλα διερευνάται» (Snowling, 1998). Επίσης, οι 

πολυαισθητηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές δραστηριότητες 

για τη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας και παρουσιάζουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η διδασκαλία της σημασίας και της εκφοράς μιας λέξης και η 

οπτικοποίηση της λέξης, κατά την οποία οι μαθητές φαντάζονται τη λέξη γραμμένη, την 

προφέρουν ολόκληρη και στη συνέχεια την προφέρουν συλλαβιστά. Τέλος, τη γράφουν 

νοερά με το δάχτυλο στον αέρα. Ένα άλλο κοινό σημείο των πολυαισθητηριακών 

μεθόδων είναι η ανάκληση της λέξης στον αέρα με κλειστά μάτια και ο ορθογραφικός 

της έλεγχος, η γραπτή απόδοση με διαφορετικά υλικά και η κατάκτηση της ορθογραφίας 

της λέξης χωρίς εξωτερική ενίσχυση (Lerner, 1997, όπως αναφέρεται από Παντελιάδου & 

Αντωνίου, 2008). 

Για τη διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες στην ανάγνωση, αναφέρονται ορισμένες 

πολυαισθητηριακές μέθοδοι.  

  Αlphabetics Phonics  

Μια προέκταση της πολυαισθητηριακή προσέγγισης Orton-Gillingham είναι η 

μέθοδος Αlphabetics Phonics. Δημιουργήθηκε από την Aylett Cox στο Ντάλας του Τέξας 

την δεκαετία του 1980, στο Εργαστήριο Γλώσσας του Νοσοκομείου Scottish Rite και 

αναπτύχθηκε, αρχικά, ως μέθοδος αποκατάστασης για δυσλεκτικούς μαθητές. Η 

μέθοδος Αlphabetic Phonics, .όμως, αποδείχθηκε αποτελεσματική, τόσο για μικρές 

ομάδες δυσλεκτικών παιδιών, όσο και για παιδιά μέσα στην κανονική τάξη, σε 

προληπτική βάση, για την πρώιμη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. H μέθοδος 
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στοχεύει στην ανάπτυξη του αυτοματισμού, κάνοντας χρήση ειδικών καρτελών (flash 

card) και στην υπερμάθηση μέσα από την επαναλαμβανόμενη και συστηματική 

εξάσκηση στην ανάγνωση και στην ορθογραφία, μέχρι να επιτευχθεί κατάκτηση του 

προγραμματισμένου στόχου σε επίπεδο 95% (Cox, 1985).  

 Alpha-to-Omega 

Ένα από τα πολλά δομημένα προγράμματα, το οποίο βασίζεται σε 

πολυαισθητηριακές τεχνικέs και χρησιμοποιείται ευρέως στις αγγλόφωνες χώρες για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας είναι το Alpha-to-Omega. Είναι ένα 

πολύ λεπτομερές γλωσσικό πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε τρία στάδια. Αρχίζει από 

τις βασικές αλφαβητικές δεξιότητες και συνεχίζει με τη συνένωση σύμφωνων –

φωνηέντων. Κάθε στάδιο τελειώνει με σχετική αξιολόγηση (Hornsby & Shear, 1980). 

 Η μέθοδος Άλφα-Ωμέγα αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια, τα οποία οδηγούν στην 

απόκτηση φωνολογικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στα 

φωνήματα μιας γλώσσας, δηλαδή στα σύμφωνα και στα φωνήεντα, με τα οποία 

σχηματίζονται όλες οι λέξεις της κάθε γλώσσας. Δίνει έμφαση τόσο στη γραμματική όσο 

και στη σύνταξη και για αυτό το λόγο αποδίδεται μεγάλη σημασία τόσο στην απόκτηση 

των δομικών μερών μιας γλώσσας, όπως τα επίθετα, τα ρήματα, τα ουσιαστικά, ο 

αριθμός και το γένος των λέξεων, οι προθέσεις και οι μετοχές, όσο και στη χρήση των 

λέξεων, προκειμένου να αποδοθεί το νόημα μιας πρότασης. 

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει, επίσης, πάρα πολύ χρήσιμα πακέτα, τα οποία είναι 

σχεδιασμένα να εξυπηρετούν διάφορα στάδια της διδασκαλίας και περιέχουν ένα 

υποστηρικτικό υλικό ασκήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν τη διδασκαλία της 

γλώσσας. Ακόμη, στη μέθοδο αυτή υπάρχει και ένα πρόγραμμα παιχνιδιών για παιδιά 
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κάτω των πέντε ετών. Τα παιχνίδια αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένα βήματα, έχουν 

πολυαισθητηριακό χαρακτήρα και στόχο έχουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της 

γλώσσας και τις άλλες προ- αναγνωστικές δεξιότητες, όπως είναι η οπτική και ακουστική 

αντίληψη και διάκριση των γραμμάτων, η γνώση που αφορά στο διάστημα που πρέπει 

να υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις, η γνώση των χρωμάτων και των αριθμών (Reid,1998). 

  Το Bangor Dyslexia Τeaching System  

Το Bangor Dyslexia Τeaching System είναι επίσης, ένα δομημένο διδακτικό 

πρόγραμμα διαδοχικών βημάτων, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά. Ορισμένες από τις 

αρχές, στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα για παιδιά σχολικής ηλικίας, περιλαμβάνουν: 

τη διδασκαλία των βασικών ήχων των γραμμάτων και της δομής των λέξεων. Επίσης, τη 

διδασκαλία των μακρών φωνηέντων, των συνηθέστερων σχημάτων των λέξεων, των 

ανώμαλων λέξεων. Η μέθοδος διδάσκει, ακόμη, τις αλφαβητικές δεξιότητες και 

δεξιότητες λεξικού, τους γραμματικούς κανόνες και τα άφωνα γράμματα της αγγλικής 

γλώσσας (Miles, 1989). 

  Η μέθοδος Hickey 

 Η Μέθοδος Hickey (1977) αποτελεί, επίσης, μια πολυαισθητηριακή διδακτική 

μέθοδος για την εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. 

Δημιουργός της μεθόδου είναι η Kathleen Hickey, η οποία αναχώρησε από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, στη δεκαετία του 1930, για τις ΗΠΑ, για να μελετήσει τις πολυαισθητηριακές 

μεθόδους Orton – Gillingham. Η μέθοδος Hickey είναι, κυρίως, μια φωνητική μέθοδος, η 

οποία συνδυάζει όμως και την εκμάθηση των λέξεων υψηλής συχνότητας. Οι μαθητές 

διδάσκονται πολυαισθητηριακές στρατηγικές για την απομνημόνευση της ορθογραφία 
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των λέξεων υψηλής συχνότητας. Κατά τη διάρκεια του διαρθρωμένου μέρους του 

μαθήματος, οι μαθητές δεν διαβάζουν κάτι που δεν έχουν προηγουμένως διδαχθεί 

συστηματικά. H μέθοδος είναι δομημένη για κάθε ηλικιακή ομάδα, από νήπια μέχρι 

ενήλικες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες μαθητών. Η 

παρέμβαση αρχικά γίνεται από το δάσκαλο σε εντατικό ρυθμό, αλλά σταδιακά οι 

μαθητές ενθαρρύνονται να γίνουν πιο ανεξάρτητοι και να αρχίσουν να διαβάζουν και να 

γράφουν σωστά σύμφωνα με τις βασικές γραμματικές και συντακτικές αρχές που 

διδάχθηκαν. Η μέθοδος διδάσκει στους μαθητές πώς να αναλύουν τη γλώσσα και να 

δημιουργούν ομαλές λέξεις συνδέοντας ήχο και γράμμα. με τη χρήση καρτελών, ως 

εποπτικού υλικού Η υπερμάθηση, επίσης, είναι ένα στοιχείο ενσωματωμένο στο 

πρόγραμμα και μία ποικιλία διδακτικών τεχνικών χρησιμοποιούνται, κατά τη διάρκεια 

κάθε μαθήματος. Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι η άμεση διδασκαλία είναι 

ενσωματωμένη σε περιόδους ανεξάρτητης μάθησης, σε κάθε συνεδρία (Reid,2003). 

 Μέθοδος Gillingham- Stillman (VAKT) 

Η πολυαισθητηριακή μέθοδος VAKT (visual, auditory, kinesthetic and tactile) 

χρησιμοποιήθηκε από τις Gillingham και Stillman και στηρίζεται στην όραση (σχήματα 

γραμμάτων, λέξεων και προτάσεων), στην ακοή (ήχος γραμμάτων, λέξεων και 

προτάσεων), στην κιναίσθηση (μηχανικές δεξιότητες που χρειάζονται για την ομιλία και 

για τη γραφή) και, τέλος, στην αφή. Επίσης, θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως 

αναλυτική παρά συνθετική, κάτι που αποτελεί και το σημείο διαφοροποίησης από τη 

μέθοδο της Fernald, και οι τεχνικές της στηρίζονται στην οπτική, ακουστική, κιναισθητική 

και απτική προσέγγιση (visual-auditory-kinesthetic- tactile approach) (Thomson & 

Watkins, 1990). 
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Η μέθοδος Gillingham- Stillman παρουσιάζει πολλά κοινά στάδια με τη μέθοδο Orton- 

Gillingham. Η διαφορά ανάμεσα στις δυο αυτές μεθόδους βρίσκεται στον αριθμό των 

σταδίων που χρησιμοποιούνται, όπου στη μέθοδο Gillingham- Stillman είναι 

περισσότερα.   

Η μέθοδος περιλαμβάνει οχτώ στάδια για την εκμάθηση των φωνημάτων. Κατά 

το πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον μαθητή μια κάρτα με το γράμμα 

κατονομάζοντας το και στη συνέχεια ο μαθητής το επαναλαμβάνει. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι ο μαθητής να μάθει το γράμμα (όραση- ακοή: ακοή- 

κιναίσθηση). Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός γράφει το γράμμα και υποδεικνύει 

στον μαθητή την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό και την απαρχή της γραφής του 

γράμματος. Ο μαθητής ιχνηλατεί το γράμμα, στη συνέχεια το αντιγράφει και έπειτα το 

γράφει από μνήμης, χωρίς να το κοιτάζει (όραση- κιναίσθηση: κιναίσθηση-όραση). Κατά 

το τρίτο στάδιο, εκπαιδευτικός δείχνει το γράμμα στον μαθητή και αυτός με τη σειρά του 

το ονομάζει. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός μπορεί να κινήσει το χέρι του μαθητή 

πάνω στο σχήμα του γράμματος, ώστε να το ιχνηλατήσει (όραση- ακοή: κιναίσθηση- 

ακοή).  Στο τέταρτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός λέει το όνομα του γράμματος και ο μαθητής 

το γράφει (ακοή- κιναίσθηση: ακοή – όραση). Στο πέμπτο στάδιο, που αποτελεί και 

σημαντικό βήμα για την αναγνωστική δεξιότητα, ο εκπαιδευτικός δείχνει το γράμμα στον 

μαθητή και αυτός το ονομάζει (όραση- ακοή), χωρίς να χρειαστεί να γίνει η ιχνηλασία, 

προκειμένου ο μαθητής να το αναγνωρίσει. Κατά το έκτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός 

ονομάζει το φώνημα και ο μαθητής το προφέρει (ακοή- ακοή). 

Αντίστροφα, στο έβδομο στάδιο, που θεωρείται πολύ σημαντικό για την ορθή προφορά 

των λέξεων γράμμα-γράμμα (oral spelling), ο εκπαιδευτικός προφέρει το φώνημα και ο 
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μαθητής το ονομάζει (ακοή- ακοή). Τέλος, στο όγδοο στάδιο, το οποίο αποτελεί 

σημαντικό στάδιο για τη γραπτή ορθογραφία, ο εκπαιδευτικός προφέρει το φώνημα και 

ο μαθητής το γράφει (μερικές φορές από μνήμης) και στη συνέχεια το κατονομάζει 

(ακοή- κιναίσθηση: ακοή – όραση) (Thomson & Watkins, 1990). 

 Μέθοδος Gillman Stilman’s method ή Simultaneous Oral Spelling (SOS) 

H μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στη σχέση ανάμεσα στην ακουστική, στην οπτική και 

κιναισθητική δεξιότητα.  Έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για τα δυσλεξικά παιδιά, 

επειδή στηρίζεται στην αντιστοιχία γραφήματος- φωνήματος και γι’ αυτό εστιάζει στη 

γνώση μεμονωμένων ήχων (Thomson, 1992). Για αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη μέθοδος 

μπορεί να θεωρηθεί και ως φωνολογική. 

Η μέθοδος SOS περιλαμβάνει διάφορες παραλλαγές και αποτελείται από πέντε βασικά 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο που αναφέρεται στην ακουστική δεξιότητα, ο εκπαιδευτικός 

λέει τη λέξη και στη συνέχεια, δεύτερο στάδιο, ο μαθητής επαναλαμβάνει ολόκληρη τη 

λέξη δίνοντας έμφαση στην ακολουθία του λόγου. Στο τρίτο στάδιο, ο μαθητής 

κατονομάζει τα γράμματα και προφέρει τη λέξη. Αυτό βοηθά στην αντιστοίχιση ήχου- 

συμβόλου και ενισχύει την ικανότητα σειριοθέτησης των γραμμάτων μιας λέξης. Στο 

τέταρτο στάδιο, ο μαθητής γράφει τη λέξη, ενώ κατονομάζει το κάθε γράμμα καθώς τη 

γράφει, κάτι που προωθεί τους κιναισθητικούς μηχανισμούς καθώς στηρίζεται στον ήχο 

και στο σχηματισμό των γραμμάτων. Στο πέμπτο στάδιο, ο μαθητής διαβάζει τη λέξη 

φωναχτά, σύμφωνα με την αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος, ενδυναμώνοντας έτσι 

την οπτικοακουστική του δεξιότητα. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ 

δυο συμμαθητών με την επιτήρηση του εκπαιδευτικού. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει μια 

σχετική προετοιμασία των μαθητών. 

 Μέθοδος Elkonin 

Η μέθοδος Elkonin (1973), η οποία επικεντρώνεται στην αισθητοποίηση της 

φωνολογικής δομής των λέξεων αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο 

φωνολογικής επίγνωσης και ενδείκνυται για μαθητές που εμφανίζουν λάθη 

προσθέσεων, αφαιρέσεων, αντιμεταθέσεων και αντικαταστάσεων στην 

αποκωδικοποίηση και την ορθογραφία.  

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο εκπαιδευτικός ξεκινάει με την επίδειξη μιας κάρτας στην 

οποία απεικονίζεται ένα αντικείμενο και συνοδεύεται από επάλληλα τετράγωνα, τόσα 

όσα και τα φωνήματα του ονόματος του εικονιζόμενου αντικειμένου. Ο εκπαιδευτικός 

ζητά από το μαθητή να εκφέρει τα φωνήματα της λέξης και για καθένα από αυτά να 

τοποθετεί στο συγκεκριμένο τετράγωνο ένα πούλι. Η δραστηριότητα αυτή, βέβαια, 

μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές και είναι φανερό ότι προσφέρεται για 

τη διδασκαλία των δίψηφων φθόγγων και συμπλεγμάτων. (Παντελιάδου & Αντωνίου, 

2008). Ειδικότερα, σχετικά με τα δίψηφα σύμφωνα(μπ, ντ, γγ, γκ, τσ και τζ), προκειμένου 

οι μαθητές να πετύχουν την αναγνώριση, προφορά και ανάγνωση τους, θεωρείται 

κατάλληλη η χρήση αυθεντικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, ο 

εκπαιδευτικός, στην αρχή της διδακτικής πράξης, παρουσιάζει καρτέλες των λέξεων με 

τα δίψηφα σύμφωνα. Στη συνέχεια, οι μαθητές παρατηρούν αποκόμματα από 

εφημερίδες και περιοδικά, εντοπίζουν και κόβουν λέξεις που περιέχουν αυτά. Κάθε 

μαθητής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσπαθεί να διαβάσει τις λέξεις. Ο 
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εκπαιδευτικός καλείται να εξηγήσει τη σημασία τους. Κατόπιν, ανιχνεύει, αν οι μαθητές 

γνωρίζουν άλλες λέξεις που περιέχουν δίψηφα σύμφωνα. Τέλος, τα παιδιά επιλέγουν 

κάποιες από τις λέξεις που βρήκαν και τις κολλούν στο τετράδιό τους ή σε πολύχρωμα 

χαρτιά, που θα αναρτηθούν σε κάποιο σημείο της τάξης.  

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα συμφωνικά συμπλέγματα, όπως βέβαια και για τα 

δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα των οποίων η εκμάθηση και κατάκτηση είναι μια 

δύσκολη διαδικασία ευνοείται η επιλογή οικείων λέξεων στα παιδιά και πολύ 

περισσότερο αυτών που είναι δυνατή η απεικόνισή τους. Μάλιστα, όσον αφορά τις 

προτάσεις που χρησιμοποιούνται σε σχετικές δραστηριότητες είναι προτιμότερο να 

έχουν απλή δομή και να μην περιλαμβάνουν πολλές λέξεις με κάποιο δίψηφο σύμφωνο 

ή διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα. 

 Η μέθοδος Arrow 

Η τεχνική  αυτή με τα  αρχικά των  λέξεων  Aural  Read Respond  Oral  Written 

(Ακούω-Διαβάζω-Απαντώ-Λέω-Γράφω) μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των καναλιών 

μέσα από τα οποία το παιδί μπορεί να μάθει ανάγνωση. 

 Για την εφαρμογή της μεθόδου χρειάζονται ένα μαγνητόφωνο διπλής κατεύθυνσης και 

ακουστικά. Τα παιδιά ακούν το κείμενο που είναι γραμμένο σε μαγνητοταινία, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν μπροστά τους το κείμενο που ακούν και το παρακολουθούν με το 

δάκτυλό τους. Στη συνέχεια ηχογραφούν τον εαυτό τους διαβάζοντας το κείμενο που 

άκουσαν. Κατόπιν ακούν την ηχογραφημένη φωνή τους την ώρα που διαβάζουν, 

ακολουθώντας ταυτόχρονα και το κείμενο. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το 

μαγνητόφωνο αυτό για περίπου 15 λεπτά την ημέρα, 3 ως 4 φορές την εβδομάδα. Το 

υλικό που έχει ηχογραφηθεί στη μαγνητοταινία πρέπει να είναι κατάλληλο για 
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ανάγνωση και ορθογραφία. Στην Αγγλία, όπου χρησιμοποιήθηκε, βρέθηκε,ό πως 

αναφέρουν οι Davies (1989) και Lane (1990), ότι σε λιγότερο από 5 ή 6 εβδομάδες τα 

παιδιά έμαθαν πολύ πιο γρήγορα όλα τα κείμενα που άκουσαν από τη δική τους φωνή 

παρά όταν την ακούν από τη φωνή των άλλων (Davies, 1989· Lane, 1990, αναφορά από 

τον Χρηστάκη, 2000). 

 

1.6.5. Άλλες μέθοδοι και τεχνικές ανάγνωσης  

 Τεχνική της επανάληψης  

Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία όλων για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

είναι η άμεση, σαφής και σχεδιασμένη βήμα προς βήμα διδασκαλία. Η ακριβής 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση από παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ενισχύεται με  

μέσω της επανάληψης.  

Η επανάληψη των αναγνώσεων ενός κειμένου συντελεί στην ενίσχυση της ευχέρειας και 

της ακρίβειας. Οι επαναλήψεις με καθοδήγηση είναι αποτελεσματικές κατά τις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επανάληψη των αναγνώσεων 

μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν δεν ξεπερνά τις τρεις επαναλήψεις και όταν 

το παιδί παρακινείται να τη διαβάσει με σκοπό να την απομνημονεύσει. Ανεξάρτητα από 

την τάξη που παρακολουθεί το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται πως οι πιο 

αποτελεσματικοί τρόποι των αναγνωστικών επαναλήψεων είναι: 

 • η ανάγνωση με ηχώ: αρχική ανάγνωση από το θεραπευτή και επανάληψη από το παιδί 

με μαθησιακές δυσκολίες. 
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 • η ανάγνωση μέσω της συνεργασίας: ανάγνωση σε δυάδες με έναν ικανό και έναν 

αδύναμο αναγνώστη 

 Η τεχνική της οπτικής επισκόπησης 

Μια τεχνική που μπορεί ένας εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής να χρησιμοποιήσει, 

προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες είναι η τεχνική της οπτικής επισκόπησης. Η τεχνική αυτή θεωρείται από τις 

πιο γνωστές μεθόδους διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και είναι συναφής με την 

προηγούμενη μέθοδο της ταυτόχρονη προφορικής ορθογραφίας. 

Σε καταστάσεις οπτικής επισκόπησης ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ένας 

κατάλογο λέξεων και οι μαθητές αρχικά κοιτούν τις λέξεις. Έπειτα τις καλύπτουν και 

προφέρουν τα γράμματα που τις συναπαρτίζουν. Στη συνέχεια, τις ελέγχουν καθώς τις 

κοιτάζουν ξανά από μέσα. Η πρακτική αυτή ονομάζεται «κοίταξε, κάλυψε, έλεγξε» και 

χρησιμοποιείται συχνά σε σχολεία του εξωτερικού (Στασινός, 1999). 

 Κάρτες αστραπή (Flash cards) 

Πρόκειται για κάρτες που παίρνουν όνομά τους από την αστραπή (flash). 

Χρησιμοποιούνται και οι δύο όψεις της κάρτας. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των γραφο-φωνημικών αντιστοιχιών, στη μία όψη 

θα απεικονίζεται ένα γράμμα και στην άλλη ένα αντικείμενο, το όνομα του οποίου ξεκινά 

από το γράμμα αυτό. 

Για την επίτευξη της τεχνικής αυτής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 
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1. Μπλέκω την κάρτα στα δάχτυλά μου δείχνοντας για παράδειγμα το γράμμα κάπα στο 

μαθητή και ζητώ να μου πει το γράμμα. 

2. Αν δυσκολευτεί να απαντήσει, στρέφω αστραπιαία την κάρτα μπρος πίσω. Από την 

πίσω όψη είναι ένα καγκουρό. Ο μαθητής θα πρέπει να φέρει στο νου του το όνομα του 

αντικειμένου, να διακρίνει το αρχικό φώνημα και να εκφέρει το όνομα. Η κίνηση μπρος 

πίσω μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί (Nicholson, 1998· Tan & Nicholson, 

1997, αναφορά από τον Κωτούλα, 2008). 

 Θεατρικό παιχνίδι ή κουκλοθέατρο 

Το θεατρικό παιχνίδι και το κουκλοθέατρο χρησιμοποιούνται ώστε να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε τα παιδιά μόνα τους να επιχειρήσουν να αναλύσουν 

λέξεις στα φωνήματά τους. Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διδαχτεί είτε σε τμήμα, 

είτε ατομικά. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρισμός συλλαβών είναι ευκολότερος από το 

χειρισμό φωνημάτων, γι’ αυτό το λόγο, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με το 

χειρισμό μιας τεχνικής αυτό είναι πρόσφορο να χρησιμοποιείται αρχικά σε επίπεδο 

συλλαβής και στη συνέχεια σε επίπεδο φωνήματος (Παντελιάδου, Κοτούλας & Μπότσας, 

1998 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008). 

 Τυφλόμυγα 

Η φωνολογική ενημερότητα μπορεί να διδαχθεί μέσα από δραστηριότητες που 

αποτελούν μέρος ενός σεναρίου. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

παραλλαγή της «τυφλόμυγας» για την ανάλυση και τη σύνθεση λέξεων, συλλαβών και 

γραμμάτων. Η «τυφλόμυγα» πιάνει δυο παιδιά και προσπαθεί να φτιάξει το όνομα του 

ζευγαριού ή και να εκφέρει ολόκληρες λέξεις παίρνοντας την πρώτη συλλαβή από το 
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όνομα του κάθε παιδιού και συνδυάζοντας την ανάλυση και τη σύνθεση συλλαβών 

(Κωτούλας, 2008). 

Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος, μιας μεθόδου ή μιας τεχνικής 

παρεμβατικής εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών κάθε μαθητή, 

εξαρτάται κυρίως από την υιοθέτηση μιας θεμελιώδους εκπαιδευτικής στάσης, η οποία 

όχι απλώς αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας της εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά 

αντανακλά και το επίπεδο ενημέρωσης του δασκάλου στα θέματα που σχετίζονται με το 

‘’πώς μαθαίνει και αποκτά γνώσεις ο μαθητής’’. Αυτή η θεμελιώδης εκπαιδευτικής 

στάση συνοψίζεται στην εξατομίκευση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ανάγνωση 

και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις 

αδυναμίες του κάθε μαθητή. 

 

1.7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών εκτιμά ότι, σε ένα αποτελεσματικό 

μαθησιακό περιβάλλον, μόνο ένα μικρό ποσοστό μαθητών παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήματα στην εκμάθηση ανάγνωσης (American Federation of Teachers, 1999).  

Η διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τις κατευθύνσεις των νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων ή των οδηγιών που δίνονται στο 

Βιβλίο του Δασκάλου και των ωρών επιμόρφωσης. Πέρα όμως από αυτό η επιλεγμένη 

διδακτική μέθοδος εξαρτάται από τη συνολική συσσωρευμένη αντίληψη, εμπειρία και 

πρακτική ως προς τη διδασκαλία γενικά, της πρώτης ανάγνωσης ειδικότερα, η οποία 

είναι το αποτέλεσμα της σχέσης των εκπαιδευτικών τόσο με το παρόν όσο και με το 

παρελθόν. Αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας τη θεωρία 
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της κοινωνικής σημειωτικής, ως δρώντα ιστορικά κοινωνικά υποκείμενα με 

δημιουργικότητα, την οποία κατανοούμε, όμως, με βάση τα διαθέσιμα στην εποχή τους 

σχέδια (Kress & Van Leeuwen, 2001). 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση, λοιπόν, θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 

αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δε θα πρέπει να 

ταυτίζεται με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους ανάγνωσης, οι οποίες κρίνονται 

αναποτελεσματικές. Η ικανότητα του παιδαγωγού να σχηματίζει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για τις αδυναμίες και τις ικανότητες των μαθητών του, συμβάλλει στη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών για την εκπαίδευσή τους (Δόικου, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών συνίσταται στο να ακολουθούν τις αρχές που αφορούν τη 

διδασκαλία δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης της ανάγνωσης. Σύμφωνα με τη 

Διεθνή Ένωση Ανάγνωσης (International Reading Association), (IRA, 2007), οι 

αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ανάγνωσης είναι καλά ενημερωμένοι, διαθέτουν 

ικανότητες στρατηγικής, είναι ευέλικτοι και στοχαστικοκριτικοί, δηλαδή 

αντιλαμβάνονται τα της αναγνωστικής επιστήμης και παράλληλα γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιούν συμμετοχικές στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες δημιουργούν και 

κίνητρα στους μαθητές. 

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού ειδικότερα,  θα πρέπει να είναι συνοδευτικός, 

παρηγορητικός, βοηθητικός, υποστηρικτικός και προκλητικός, πράγμα που σημαίνει ότι 

ο ειδικός παιδαγωγός θα πρέπει να παρέχει έμμεση παιδαγωγική εργασία (informal 

education), (Sehrbrock όπως αναφέρεται από την Ζώνιου- Σιδέρη, 2000), δηλαδή να 

δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή για αυτενέργεια και ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Επιπλέον, η παροχή κινήτρων και η ενθάρρυνση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τα 
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παιδιά και ειδικά για αυτά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί, επειδή έχουν 

βιώσει πολλές φορές το αίσθημα της αποτυχίας, όταν αντιληφθούν ότι το περιβάλλον 

τους επιτρέπει την αποτυχία, τότε μόνο αξιοποιούν τις δυνατότητες για διόρθωση και 

βελτίωση. Επιπλέον, η θετική ανατροφοδότηση αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της 

διδασκαλίας, γιατί βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξουν 

εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. Για να το κάνουν αυτό επιτυχώς χρειάζεται να 

χρησιμοποιούν μια ευρεία γκάμα στρατηγικών, όπως να δίνουν κίνητρα στον μαθητή, να 

βοηθούν με προθυμία τους μαθητές και να αναζητούν τρόπους με τους οποίους οι 

μαθητές τους θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία, ώστε να μπορέσουν να επινοήσουν οι 

ίδιοι τρόπους προσέγγισης και λύσης των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

(Hunter- Carscb,1990). 

Όσον αφορά στη διδασκαλία της ανάγνωσης, ένας από τους ρόλους του ειδικού 

παιδαγωγού είναι να προσεγγίσει από την αρχή τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ώστε 

να μπορέσει να εντοπίσει τη φύση του προβλήματος και να προσπαθήσει να αποτρέψει 

την επιδείνωσή του (Bradley , 1990). Η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος από τον 

εκπαιδευτικό συμβάλλει στην αποκατάσταση των δυσκολιών του μαθητή (Μάρκου, 

1996). Η ‘’κανονική διδασκαλία’’ (χωρίς παρεμβάσεις) δεν επιτρέπει στα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος (Brooks, 2000). Η 

έγκαιρη παρέμβαση, η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα ενώ μπορεί 

να προλάβει την υστέρηση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης, όπως άλλωστε 

έχει αποδειχθεί από εμπειρικές μαρτυρίες και από τη σχολική πράξη. Είναι, λοιπόν, 

αναγκαίο να γίνει, πριν από οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέμβαση, έγκυρη και 

αναλυτική διάγνωση των επιμέρους δυσκολιών του παιδιού.  
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Επειδή, όμως, οι μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ανομοιογένεια, η 

διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών που, αφού 

σκιαγραφήσει σε βάθος την έκταση του προβλήματος, θα προτείνει αποτελεσματικούς 

τρόπους διδασκαλίας που θα εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στη σχολική πράξη. Οι 

εκπαιδευτικοί παρά την ύπαρξη της διαγνωστικής εκτίµησης, έχουν άµεση ανάγκη από 

τα αποτελέσματά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν 

οι ίδιοι. Με την αξιολόγηση θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαμορφώνει τη διδασκαλία 

του, να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική και να καταρτίζει ένα εξατομικευμένο, αλλά 

ευέλικτο, πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνο με τις ανάγκες και την πρόοδο του μαθητή 

(Ζαφειριάδης, 2007).  Άλλωστε η διδασκαλία ενός παιδιού για τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να διαβάζει και η βελτίωση των αναγνωστικών του δεξιοτήτων προϋποθέτουν 

βαθιά γνώση της διεργασίας ανάπτυξης των ικανοτήτων ανάγνωσης και της θεωρίας και 

πρακτικής της διδακτικής συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών μεθόδων, της 

διαχείρισης της σχολικής τάξης και γνώσης των κατάλληλων υλικών.   

H εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν είναι µια διαδικασία που εφαρμόζεται µόνο µια 

φορά ή στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Με βάση τα στοιχεία της καθορίζονται 

τεκμηριωμένα όχι µόνο οι µμακροπρόθεσμοι, αλλά και οι βραχυπρόθεσµοι διδακτικοί 

στόχοι. Αποτελεί μέρος της διδασκαλίας, γιατί παρέχει ανατροφοδότηση για το 

διδακτικό έργο, και βοηθά την εκπαιδευτικό να αποφασίσει το τι και πώς θα διδάξει. Οι 

Johnson και Myklebust (1967) επισήμαναν ότι μια σημαντική παράμετρος του ρόλου του 

ειδικού παιδαγωγού είναι να επιλέξει την κατάλληλη διδακτική μέθοδο, η οποία θα 

αποτελέσει προϊόν προσεκτικής και όχι τυχαίας επιλογής. 
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Οι γνώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένας δάσκαλος αφορούν τόσο την 

γνωστική λειτουργία ή δεξιότητα η οποία αξιολογείται με τα κατάλληλα, αξιόπιστα 

εργαλεία και κριτήρια  όσο και τον σκοπό, τον τρόπο, τα υλικά και την διαδικασία της 

αξιολόγησης καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την 

αξιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων για την διάγνωση και τον προσδιορισμό των δυσκολιών του μαθητή και 

επιπλέον, για την προσαρμογή των διδακτικών ενεργειών του δασκάλου και του 

εκπαιδευτικού υλικού στις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. Εν κατακλείδι,  οι 

εκπαιδευτικοί, για να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει (Olson & Platt 1996: 

Πολυχρονοπούλου, 2001 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2008):  

• να γνωρίζουν πολύ καλά την ύλη των μαθημάτων στα οποία δυσκολεύονται οι μαθητές 

τους, όχι μόνο με την έννοια των στόχων του επίσημου προγράμματος, αλλά και με την 

έννοια δομικών στοιχείων τα οποία ίσως δεν έχουν τύχει της προσοχής που τους αξίζει 

από το επίσημο πρόγραμμα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε συγκεκριμένη γνωστική, 

 • να διατυπώνουν διδακτικούς στόχους, χρησιμοποιώντας λειτουργικούς όρους και 

περιλαμβάνοντας τη συμπεριφορά του παιδιού, τις συνθήκες εμφάνισής της και το 

κριτήριο κατοχής της σχετικής δεξιότητας,  

• να είναι εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η κάθε μια από τις 

γνωστότερες διδακτικές μεθόδους ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς επίσης και με την 

καταλληλότητα των διαφόρων υλικών διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες των 

παιδιών, 
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 • να μπορούν να συνδυάσουν παρεμβάσεις προερχόμενες από διαφορετικές 

επιστημονικές περιοχές σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα,  

• να είναι σε θέση να υλοποιήσουν έγκυρες και αξιόπιστες αποτιμήσεις των 

προγραμμάτων που εφαρμόζουν, ώστε να προσφέρουν και την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση στους μαθητές τους και  

• να διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς. 

Οι πλήρως καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν σταθερές βάσεις για τη 

Διδασκαλία της Ανάγνωσης είναι ζωτικής σημασίας  για τους μαθητές οι οποίοι 

μαθαίνουν να διαβάζουν. Βασικά στοιχεία των εκπαιδευτικών είναι οι βάσεις στην 

έρευνα και στη θεωρία, η προετοιμασία χρήσης ενός φάσματος διδακτικών στρατηγικών 

και ποικιλίας διδακτικού υλικού, όπως επίσης και οι κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης. 

 

1.8. Έρευνες  

Σε πολλές χώρες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες πάνω σε θέματα 

διδακτικών πρακτικών ανάγνωσης και γραφής και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Το 

συγκεκριμένο θέμα έχει αναζητηθεί κατά τρόπο διεξοδικό, καταλήγοντας πως μια 

εκπαιδευτική κοινότητα καταρτισμένων εκπαιδευτικών μπορεί να αποφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα στην αναγνωστική ικανότητα και στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών.  

Οι ερευνητές Block, Oakar και Hurt (2002), μελέτησαν εκπαιδευτικούς επτά σχολείων 

στην πράξη και με τη βοήθεια ερευνητών από άλλες χώρες (Καναδά, Αυστραλία) 

σημείωσαν ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επιφέρουν σημαντική διαφοροποίηση 

στην αναγνωστική ικανότητα και τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών τους. 
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Το 2003, οι Wayne & Youngs επιβεβαίωσαν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις 

επιδόσεις των μαθητών και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Τέσσερα είναι τα 

χαρακτηριστικά αυτών των εκπαιδευτικών: η θέση του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική 

κοινότητα, οι επιδόσεις των μαθητών, τα βασικά πτυχία και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στα οποία συμμετείχε (Wayne & Youngs, 2003).  

Αξίζει να αναφερθεί και η έρευνα των Taylor, Pearson, Peterson και Rodriguez (2005), η 

οποία είχε στόχο να βελτιώσει την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και παράλληλα 

να διερευνήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης/μεταρρύθμισης. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια διήρκησε δύο χρόνια και 

εφαρμόστηκε σε δεκατρία δημοτικά σχολεία. Μελετήθηκαν οι παιδαγωγικές πρακτικές 

των εκπαιδευτικών και η σχέση τους με το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι αναλύσεις των 

στοιχείων κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της παρέμβασης έδειξαν ότι σε αυτήν 

οφείλεται ένα μικρό αλλά ουσιώδες μερίδιο στην αναγνωστική ανάπτυξη. Μετά την 

εφαρμογή της παρέμβασης όμως το δεύτερο χρόνο οι αναγνωστικές επιδόσεις 

αυξήθηκαν σημαντικά, ειδικά στα σχολεία τα οποία συμμετείχαν ενεργά και εφάρμοσαν 

τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.  

Σε έρευνα του Ανδρογιάννη (2007) βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

διαφορετικά τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες από τους υπόλοιπους μαθητές. 

Σε αυτούς τους μαθητές διαφοροποιούν τον τρόπο οργάνωσηςτης διδασκαλίας 

ορίζοντας ιδιαίτερους στόχους και ελέγχοντας συχνότερα την επίτευξή τους. 

Λίγο αργότερα, και οι Skiba, Simmons, Ritter, Gibb, Rausch, Cuadrado και Russell (2008) 

μελετούν εκπαιδευτικούς της πρώτης δημοτικού και αναζητούν τη σύνδεση ανάμεσα 

στις σπουδές των εκπαιδευτικών και των σχολικών επιδόσεων των μαθητών τους. Σε 
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τρία σημεία εστιάζουν την έρευνά τους: στις σπουδές τους, στις αντιλήψεις και στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Τα αποτελέσματα, όμως, της έρευνάς δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει οπωσδήποτε θετική αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο πρώτα και στις επιδόσεις των 

μαθητών. Οι καλές σπουδές των εκπαιδευτικών και γενικά η θετική στάση τους ως προς 

τη μάθηση δεν συνοδεύεται απαραίτητα κι από υψηλές επιδόσεις των μαθητών στην 

ανάγνωση. Αυτό που παίζει ουσιαστικό ρόλο, πιστεύουν, για να εξάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα για τη γλωσσική διδασκαλία είναι να μελετήσουμε τι πραγματικά κάνουν 

οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, δηλαδή, τις διδακτικές πρακτικές τους. 

Στις πρακτικές των εκπαιδευτικών της πρώτης τάξης και τη γλωσσική διδασκαλία 

εστιάζουν  και οι έρευνες των Pressley και Wharton-McDonald και των συνεργατών τους. 

Ήδη από την αρχική έρευνά τους, το 1998, μελέτησαν εννέα εκπαιδευτικούς της πρώτης 

τάξης και ανέφεραν μια σειρά από χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους καλύτερους 

εκπαιδευτικούς και τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, πετυχαίνοντας υψηλές 

επιδόσεις οι μαθητές τους. Συνδέοντας αυτά τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών με 

τις επιδόσεις των μαθητών, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης και γραφής απαιτείται μια εξισορροπημένη προσέγγιση, η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας εμπειρίες μέσο της ανάγνωση 

κειμένων και ταυτόχρονη καλλιέργεια των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, με μεθόδους 

που εστιάζουν στην κατανόηση της γραφοφωνημικής αντιστοιχίας (μέθοδος phonics). Σε 

παρόμοιες διαπιστώσεις καταλήγει και η επόμενη έρευνα (2001) των ίδιων ερευνητών 

που πραγματοποιείται σε πέντε τάξεις πρώτης Δημοτικού. Στην έρευνα αυτή συνέδεσαν 

πάλι τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι εκπαιδευτικοί με τις επιδόσεις των μαθητών 

και κατέληξαν στο γενικό συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση στο γραμματισμό απαιτεί μια 

ισορροπία ανάμεσα σε διδασκαλία δεξιοτήτων (phonics) και κειμένων. Αυτό θα πρέπει 
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να γίνεται σε συνδυασμό με εκπαίδευση που θα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των 

μαθητών και θα στηρίζεται στις δυνατές συνδέσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα 

(Pressley, 2001). 

Παρόμοια, οι Karsten & Pardo (2007), βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν 

συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών για ανάγνωση κατάφεραν να επιτύχουν βελτίωση της 

γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών τους.  Οι McPhillips & Shevlin (2009) διαπίστωσαν 

και αυτοί ότι ωφελούνται τα παιδιά με δυσλεξία από μια ισορροπημένη προσέγγιση 

διδασκαλίας της ανάγνωσης. 

Ωστόσο, μια σειρά άλλων ερευνών των τελευταίων χρόνων υπέδειξαν τον 

συνδυασμό της διδασκαλίας τη φωνημικής ευαισθητοποίησης με την διδασκαλία των 

γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, ως τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την 

διευκόλυνση της εκμάθησης της ανάγνωσης (Blachman, Ball, Black, & Tangel, 1994· 

Bradley & Bryant, 1983· Byrne & Fielding-Barnsley, 1995· Iversen & Tunmer, 1993). Τα 

πλεονεκτήματα διδασκαλίας δεξιοτήτων φωνολογικής συνειδητότητας συνεχίζονται και 

είναι προφανή στην ανάγνωση λέξεων στις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς το ότι η φωνολογική συνειδητότητα 

είναι σημαντικός προάγγελος της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης, ειδικότερα στα 

πρώιμα στάδια (Chall, 1996· Caravola, Volín & Hulme, 2005).  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Podhajki, Mather, Nathan 

& Samons (2009), κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών τους στην 

επόμενη τάξη, παρακολουθώντας σεμινάρια πάνω στη φωνολογική συνειδητοποίηση, 

στις φωνητικές μεθόδους και στην αναγνωστική ευχέρεια.  
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Με την χρήση των φωνητικών μεθόδων συμφωνεί και η ελληνική βιβλιογραφία. Ο 

Πόρποδας (1993) θεωρεί ως ασφαλέστερη μέθοδο τη φωνημική ή τη συλλαβική καθώς 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των δυσλεξικών παιδιών (Πόρποδας, 1993). Ο 

Μπασλής (2006) υποστήριξε επίσης ότι η φωνητική προσέγγιση, η οποία ευνοεί τη 

λειτουργία της ανάγνωσης, είναι κατάλληλη για τους μαθητές με ακουστική δυσλεξία, οι 

οποίοι έχουν αδυναμία στην ανάλυση των λέξεων (Μπασλής,2006).  

Μια άλλη ομάδα ερευνητών προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση στην 

διδασκαλία της ανάγνωσης. 

Ο Velluntinο, το 1987 ακολούθησε μια ισορροπημένη προσέγγιση της «μικτής» μεθόδου 

διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Συνδύασε την «ολική» και την 

«αναλυτικοσυνθετική» μεθόδο με εξατομικευμένες οδηγίες και στρατηγικές προς τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και υποστήριξε την αποτελεσματικότητά τους.  

Και ο Stanovich όμως, (1988) έχει υποστηρίξει ότι η «αναλυτικοσυνθετική» και η «ολική» 

μέθοδος, όταν διδάσκονται μεμονωμένα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

περιορισμούς. Γι’ αυτό πρότεινε την αλληλεπιδραστική προσέγγιση (interactive 

approach) στην οποία διδάσκονται συνδυαστικά οι φθόγγοι, τα οπτικά χαρακτηριστικά 

των λέξεων ως ολότητα και οι έννοιες περιεχομένου και σύνταξης (Stanovich, 1988, 

αναφορά από τις Τζουριάδου και Αναγνωστοπούλου, 2011). 

 Το οι  Drecktrah & 1997, Chiang μελέτησαν τις μεθόδους και τις στρατηγικές ανάγνωσης 

και γραφής δασκάλων γενικής αγωγής και δασκάλων ειδικής αγωγής που διδάσκουν σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνά τους έδειξε ότι η πλειοψηφία των δασκάλων 

ακολουθεί τον συνδυασμό της άμεσης διδασκαλίας και της ολικής μεθόδου, 

απολαμβάνοντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα (ποσοστά από 71%-77%). Έδειξαν 
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μάλιστα, μια προτίμηση στη χρήση μεθόδου πάνω στην οποία είχαν εκπαιδευτεί. Την 

ολική μέθοδο την χρησιμοποιούσε ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(37%), παρόλο που την  θεωρούσε αποτελεσματική το 29,4%. Την άμεση διδασκαλία την 

χρησιμοποιούσε το 61,1% των ειδικών εκπαιδευτικών, αλλά το 53,7% τη θεωρούσε 

αποτελεσματική. Σε προηγούμενη έρευνα των Pressley & Rankin's , το 1994 το 80% των 

δασκάλων ειδικής αγωγής χρησιμοποιούσαν την ολική αποκλειστικά.  

Ο Gustafson (2011)  ότι ο συνδυασμός «αναλυτικής» και «ολικής» προσέγγισης είχε 

καλύτερα αποτελέσματα. Κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα γιατί η αναλυτικoσυνθετική 

καλύπτει τα «κενά» της ολικής αφού βασίζεται στην ανάλυση (τεμαχισμό) της λέξης στις 

επιμέρους συλλαβές και κατόπιν στα γράμματα και την σύνθεσή της. Οι μαθητές με 

μαθησιακές ανάγκες αποκτούν έτσι μια εικόνα των επιμέρους μερών της λέξης που την 

απαρτίζουν σε αντίθεση με την ολική, η οποία βασίζεται στην ολότητα της λέξης ως μια 

ενιαία και αδιάσπαστη εικόνα. 

Άλλοι ερευνητές (Dahl & Schare, 2000) σε τάξεις όπου δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί 

ανάγνωση με την ολική προσέγγιση, απέδειξαν ότι προσθέτοντας και στοιχεία από τη 

μεθοδολογία της φωνητικής προσέγγισης επιτυγχάνονται καλύτερες αναγνωστικές 

επιδόσεις.  

Στη χώρα μας το 2003, πραγματοποιήθηκε έρευνα που μελέτησε τις στάσεις και τις 

απόψεις των δασκάλων της πρώτης Δημοτικού σχετικά με τις παραδοσιακές μεθόδους 

και τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν οι μέθοδοι πρώτης 

ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Η έρευνα υπέδειξε ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 77% χρησιμοποιούν την αναλυτικοσυνθετική 

μέθοδο και ότι μόλις το 23% χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους (Μούσιου-Μυλωνά, 2003). Η 
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συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν την εισαγωγή των νέων σχολικών βιβλίων 

στην εκπαίδευση και επικεντρώθηκε στους διδάσκοντες, οι οποίοι θα έπρεπε μελλοντικά 

να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές του μαθήματος της πρώτης 

ανάγνωσης και γραφής. 

Η διδασκαλία μόνο μέσω της «ολικής» μεθόδου ίσως ταιριάζει σε μαθητές με οπτική 

δυσλεξία, γιατί όπως αναφέρει ο Μπασλής (2006), η «ολική», ενώ ενισχύει βέβαια τη 

δεξιότητα να διαβάζουν με το μάτι, απαιτεί να γράφουν με τη μνήμη, πράγμα που 

δύσκολα καταφέρνουν οι συγκεκριμένοι μαθητές (Μπασλής, 2006). 

Από την άλλη, ο Naidoo (1970), υποστήριξε πως δεν υπάρχει μία και μοναδική 

μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης αλλά υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μέθοδοι 

προσέγγισης, οι οποίες στηρίζονται στην πολυαισθητηριακή (multisensory approach) 

προσέγγιση μάθησης. 

 Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης των ΗΠΑ (National 

Institute of Child Health and Human Development, 2000) επιβεβαίωσε την παραπάνω 

θέση αναφέροντας ότι η χρήση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης είναι ένας από τους 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διδάξουμε στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες την αναγνωστική δεξιότητα. Υποστήριξε μάλιστα, ότι οι μαθητές είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιούν, κατά τη μάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, 

όσο το δυνατόν, περισσότερες αισθήσεις (Gardner, 1999). 

Η Πολυχρονοπούλου (2001), βασιζόμενη σε ένα πλήθος ερευνών (Hulme, 1981· Bryant & 

Bradley, 1985· Monk & Ives, 1987· Reason R., 1990· Sashdan A., & WrightJ., 1990· 

Thomson M., 1990· Lane C., 1990· Pumfrey P., & Delliott C., 1990), κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως για τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 
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ανάγκες, οι φωνητικές μέθοδοι και οι πολυαισθητηριακές τεχνικές είναι οι 

καταλληλότερες. Η διδασκαλία ανάγνωσης με πολυαισθητηριακές μεθόδους πιθανόν να 

αποδίδει, επειδή σε αυτές συμμετέχουν οι περισσότερες αισθήσεις κα επομένως θα 

είναι κατάλληλες τόσο στον οπτικό όσο και στον ακουστικό τύπο δυσλεξίας που 

αναφέρθηκαν. 

Από τα πορίσματα ερευνών, που διεξήχθησαν με τη χρήση της Λειτουργικής Απεικόνισης 

Μαγνητικού Συντονισμού, αποδείχθηκε ότι η πολυαισθητηριακή διδασκαλία έχει την 

δυνατότητα να ενεργοποιεί τις κροταφο- βρεγματικές περιοχές του εγκέφαλου των 

δυσλεκτικών ατόμων, οι οποίες υπολειτουργούν κατά την διαδικασία της ανάγνωσης, σε 

αντίθεση με τα φυσιολογικά άτομα (James, & Engelhardt, 2012). 

 

1.9. Ερευνητικά ερωτήματα  

Η ενίσχυση και η προώθηση της έρευνας για την μελέτη της ανάγνωσης της 

ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για σωστή διδασκαλία στ μάθηση 

της ανάγνωσης, για την συγγραφή καλών βιβλίων διδασκαλίας της ανάγνωσης και για 

την αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών. 

Έτσι για την συμβολή της παρούσας έρευνας στην εξέλιξη της επιστημονικής προόδου , 

τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

α) Ποιες αναγνωστικές μεθόδους χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας 

εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και για 

ποιους λόγους.  
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β) Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα 

των μεθόδων πρώτης ανάγνωσης στο πλαίσιο διδασκαλίας μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και  

γ) Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά και τις 

εφαρμογές των αναγνωστικών μεθόδων στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθητών με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιάσουν την σχέση μεταξύ της θεωρητικής 

θεμελίωσης και της πρακτικής επιλογής και εφαρμογής των μεθόδων για την 

διδασκαλία της ανάγνωσης. Οι δοκιμασίες  θα υποβάλουν τον πληθυσμό των 

εκπαιδευτικών σε μετρήσεις, εξετάζοντας εκτενώς τις μεθοδικές τους επιλογές. Θα 

εφαρμοστεί πειραματικός σχεδιασμός του εργαλείου σε πειραματοπρόσωπα, 

εκπαιδευτικούς. ( multiple-baseline- across-subjects-design). 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1.  Ερευνητική στρατηγική  

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου οργανώθηκε και διεξήχθη μια 

πειραματική- δειγματοληπτική έρευνα,  σε έναν μεγάλο πληθυσμό με σκοπό τη συλλογή 

δεδομένων, τη διερεύνηση, την περιγραφή και την ερμηνεία του παρόντος 

επιστημονικού ζητήματος. Το εργαλείο διεξαγωγής ήταν το ερωτηματολόγιο που 

απεστάλλει προς ατομική συμπλήρωση προσωπικά και διαδικτυακά.  

 

2.2.  Δείγμα  

Η κυρίως έρευνα επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία του. 

Το δείγμα αποτέλεσαν 113 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής. Ο υπό μελέτη 

πληθυσμός συλλέχθηκε από Δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και άλλων 

περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας. Συμπληρωματικά, οργανώθηκε σε ηλεκτρονική 

μορφή, αναρτήθηκε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ομάδες. Η επιλογή των 

δασκάλων ήταν τυχαία. Κριτήριο για την συμμετοχή τους ήταν αποκλειστικά η 

ιδιότητά τους ως εκπαιδευτικοί και η παρούσα υπηρεσιακή τους θέση ως δάσκαλοι 

γενικής ή ειδικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που θα μελετηθούν 

σκιαγραφούν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις απόψεις τους, αναφορικά με την 

διδακτική της ανάγνωσης.  

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 113 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, με τη 

πλειοψηφία αυτών να είναι γυναίκες και μόλις το 28.32% να είναι άντρες.  
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         Πίνακας  1: Φύλο των εκπαιδευτικών του δείγματος  

 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

Γυναίκες 72 (71,68%) 

Άντρες 28 (28,32%) 

 

Στον Πίνακα 2, φαίνεται ότι πάνω από τα 2/3 του δείγματος είναι μέχρι 50 ετών και 

το 27.43% είναι άνω των 50. 

        
         Πίνακας  2: Ηλικία του δείγματος 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

< 30 ετών 41 (40,71%) 

30-40 ετών 13 (13,27%) 

41-50 ετών 19 (18,58%) 

> 50 ετών 27 (27,43%) 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί του δείγματος (52.21%) 

έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, το ¼ αυτών έχει κάνει Επιμόρφωση/Εξειδίκευση, το 

15.04% έχει πτυχίο πανεπιστημίου και έχει κάνει κάποια Επιμόρφωση/Εξειδίκευση, 

το 5.31% έχει μεταπτυχιακό και το 7.08% έχει κάνει μεταπτυχιακό σε συνδυασμό με 

κάποια Επιμόρφωση/Εξειδίκευση. Τέλος, μόλις το 1.77% των εκπαιδευτικών έχει 

διδακτορικό. 
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        Πίνακας  3: Εκπαίδευση του δείγματος 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (%) 

Πτυχίο Πανεπιστημίου 52 (52,21%) 

Επιμόρφωση / Εξειδίκευση 18 (18,58%) 

Μεταπτυχιακό 5 (5,31%) 

Διδακτορικό 2 (1,77%) 

Πτυχίο Πανεπιστημίου & Επιμόρφωση/ 
Εξειδίκευση 

15 (15,04%) 

Μεταπτυχιακό & Επιμόρφωση/ 
Εξειδίκευση 

7 (7,08%) 

 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατέχει πτυχίο δημοτικής 

εκπαίδευσης και μόλις το 6.31% αυτών έχει πτυχίο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

 
        Πίνακας  4: Πρώτο πτυχίο του δείγματος 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (%) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

94 (93,69%) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

6 (6,31%) 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό είναι 14.16%. Στο παρακάτω Πίνακας  φαίνεται το ποσοστό αυτό και 

συγκεκριμένα αν το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό αυτό είχε ως αντικείμενο την 

ειδική αγωγή ή όχι.  
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         Πίνακας  5: Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές σπουδές των ερωτηθέντων 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (%) 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή 19 (18,75%) 

Μεταπτυχιακό / Άλλο 14 (14,29%) 

Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή 0,00% 

Διδακτορικό / Άλλο 1 (0,89%) 

Δεν απάντησαν 64 (64,29%) 

 

Αντίστοιχα με τον Πίνακα 5, ο παρακάτω Πίνακας  απεικονίζει το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που παρακολούθησε τα παρακάτω αντικείμενα 

επιμόρφωσης/εξειδίκευσης. Από το 42.73% του δείγματος που έκανε κάποια 

επιμόρφωση/εξειδίκευση, η πλειοψηφία (το 35.45%) πήρε μια εξειδίκευση, ενώ το 

υπόλοιπο 7.28% έκανε ένα συνδυασμό από επιμορφώσεις/εξειδικεύσεις. 

 
         Πίνακας  6: Αντικείμενο Επιμόρφωσης/Εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (%) 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 5 (4,55%) 

Π.Ε.Κ. 16 (16,36%) 

Επιμόρφωση 7 (7,27%) 

Εξειδίκευση 7 (7,27%) 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης & 
Π.Ε.Κ. 

5 (4,55%) 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης & 
Επιμόρφωση 

0,00% 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης & 
Εξειδίκευση 

1 (0,91%) 

Π.Ε.Κ & Επιμόρφωση 0,00% 

Π.Ε.Κ. & Εξειδίκευση 1 (0,91%) 
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Επιμόρφωση & Εξειδίκευση 0,00% 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Π.Ε.Κ. & Επιμόρφωση & Εξειδίκευση 

1 (0,91%) 

Δεν απάντησαν 52 (52,27%) 

 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί, παρατηρείται ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί του 

δείγματος έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσία, το ¼ αυτών έχει 21-30 έτη, το 16.81% έχει 

11-20 έτη και το υπόλοιπο 12.39% πάνω από 30 έτη. 

 

         Πίνακας  7: Συνολικά έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

έως 10 χρόνια 48 (47,79%) 

11-20 χρόνια 17 (16,81%) 

21-30 χρόνια 23 (23,01%) 

περισσότερα από 30 χρόνια 12 (12,39%) 

 

Στον Πίνακα 8 φαίνεται ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν έως 10 έτη 

υπηρεσία στη Γενική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό στο προηγούμενο Πίνακα, υποδηλώνοντας πως κάποιοι από τους 

εκπαιδευτικούς του δείγματος έχουν υπηρετήσει και στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα ποσοστά, που διαφέρουν από εκείνα που 

εκφράζουν τα ίδια έτη υπηρεσίας με το προηγούμενο Πίνακα, αποδεικνύουν πως στα 

συνολικά έτη υπηρεσίας του διαγράμματος 7 αφορούν έτη υπηρεσίας και στη Γενική 

και στην Ειδική Αγωγή. 
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       Πίνακας  8: Έτη υπηρεσίας στη Γενική Αγωγή και Εκπαίδευση 

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

έως 10 χρόνια 53 (53,10%) 

11-20 χρόνια 15 (15,04%) 

21-30 χρόνια 23 (23,01%) 

περισσότερα από 30 χρόνια 9 (8,85%) 

 
 Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τα έτη υπηρεσίας του δείγματος στην Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση. Παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

έχει έως 10 έτη υπηρεσίας και μόλις το 1.77% αυτού έχει πάνω από 30 έτη. 

 
         Πίνακας  9: Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

έως 10 χρόνια 95 (94,69%) 

11-20 χρόνια 3 (2,65%) 

21-30 χρόνια 1 (0,88%) 

περισσότερα από 30 χρόνια 2 (1,77%) 

 

Το 70.54% των ερωτηθέντων εργάζονται ως δάσκαλοι Γενικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, ενώ το 29.46% ως δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

 
                  
         Πίνακας  10: Παρούσα εργασία 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

Δάσκαλος Γενικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

71 (70,54%) 



95 
 

Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης 

29 (29,46%) 

 

 

2.4. Υλικό  

Για την διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο. Το 

συγκεκριμένο εργαλείο σχεδιάστηκε και βασίστηκε στις επικρατέστερες (9) θεωρίες 

των μεθόδων για την διδακτική της ανάγνωσης και κλιμακώνεται σε τρία επίπεδα. 

Το σύνολο των ερωτήσεων ανέρχεται στις 35.  

Το ερωτηματολόγιο, συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις δημογραφικής επισκόπησης των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, με ερωτήσεις κλειστού τύπου, διπολικές και 

πολλαπλών επιλογών. Το περιεχόμενο δομείται σε ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, 

την ηλικία, την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, τα έτη υπηρεσίας σε μονάδες γενικής 

και ειδικής αγωγής καθώς και την παρούσα υπηρεσιακή τους θέση. Με τον τρόπο 

αυτό διαμορφώνεται το προσωπικό προφίλ του εκπαιδευτικού, που θα αποτελέσει 

αργότερα κατεύθυνση για την επιλογή των διδακτικών μεθόδων και πρακτικών της 

ανάγνωσης. 

Επιπλέον, αναζητείται η συχνότητα της εφαρμογής των μεθόδων σε μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης αλλά και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με ερωτήσεις κλίμακας Likert 

που παίρνουν τιμές από 0 έως 5 και εκτείνονται από το Ποτέ μέχρι το Πάντα (Ποτέ, 

Σπάνια, Μερικές Φορές, Περισσότερες Φορές, Πάντα).  Συγκεντρώνοντας τα 

χαρακτηριστικά των επικρατέστερων μεθόδων στην επιστημονική κοινότητα, και 

χωρίς να κατονομαστεί η πρακτική, διερευνάται η γνώση για την επιλογή,  η ευελιξία 
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στην χρήση, και η συχνότητα στην εφαρμογή και στις δύο ομάδες του μαθητικού 

πληθυσμού. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που 

αφορούν υποθετικές συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας, με ορισμένα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας τον τρόπο που θα λειτουργούσε και την μέθοδο 

που θα επέλεγε, αν κάτι ανάλογο αποκτούσε πραγματικές διαστάσεις. 

Οργανώνοντας τις συνθήκες, βασίστηκα σε τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις και 

θεωρίες, που υποστυλώνουν την ορθότερη διδακτική στήριξη. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις, διπολικές κλειστού τύπου κατά οποίες διατυπώνονται 

τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων αναγνωστικών μεθόδων  και ο εκπαιδευτικός 

καλείται να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά στην εγκυρότητα των συγκεκριμένων 

διατυπώσεων.   

 

2.5. Διαδικασία  

Η έρευνα είχε την μορφή ερωτηματολογίου. Εφαρμόστηκε αρχικά πιλοτικά, 

σε ένα δείγμα 15 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να δοκιμαστεί η σαφήνεια του εργαλείου. Το ερωτηματολόγιο 

ελέγχθηκε δηλαδή ως προς τη μορφή του, τη γλώσσα του, τη δυσκολία και την 

αξιοπιστία του σε µια πιλοτική έρευνα που προηγήθηκε της κύριας δειγματοληψίας.  

Μετά την καταγραφή των πρώτων αποτελεσμάτων και την επεξεργασία των  

παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών εφαρμόστηκαν τροποποιήσεις σε ερωτήσεις που 

πιθανόν να μην είχαν διατυπωθεί με ακρίβεια και ευκρίνεια, συμβάλλοντας στην 

τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.  
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Στην επόμενη φάση το ερωτηματολόγιο διανέμει σε έντυπη μορφή σε Δημοτικά 

σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να συμπληρωθεί από 

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής.  

Συμπληρωματικά, οργανώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή με την χρήση της εφαρμογής 

Google. Docs. Αναρτήθηκε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ομάδες και κοινωνικές 

συζητήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και συμπληρώθηκε από πρόθυμους και 

τεχνολογικά προηγμένους δασκάλους. 
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3. Αποτελε σματα 

 

3.1. Στατική Ανάλυση  

Από τον Πίνακα 11 φαίνεται 37.50 % των εκπαιδευτικών να ακολουθεί το αναλυτικό 

πρόγραμμα, το 28.57% χρησιμοποιεί διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

ανάγνωσης, ενώ το 14.29% εφαρμόζει εμπειρικές εφαρμογές στην ανάγνωση. Οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ακολουθούν ένα συνδυασμό των προαναφερθέντων 

μεθόδων. 

 

       Πίνακας  11: Για την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης ακολουθείται: 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

Το αναλυτικό πρόγραμμα 38 (37,50%) 

Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
ανάγνωσης 

29 (28,57%) 

Εμπειρικές εφαρμογές ανάγνωσης 14 (14,29%) 

Το αναλυτικό πρόγραμμα & διαφορετικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις ανάγνωσης 

4 (3,57%) 

Το αναλυτικό πρόγραμμα & εμπειρικές 
εφαρμογές ανάγνωσης 

10 (9,82%) 

Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 
ανάγνωσης & εμπειρικές εφαρμογές 

ανάγνωσης 

1 (0,89%) 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, 
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις 

ανάγνωσης & εμπειρικές εφαρμογές 
ανάγνωσης 

5 (5,36%) 

 

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι το 78.76% των ερωτηθέντων ακολουθεί τη 

προτεινόμενη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέθοδο διδασκαλίας της πρώτης 

ανάγνωσης, που είναι η μεικτή.  
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        Πίνακας  12: Εκπαιδευτικοί που ακολουθούν τη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

Ναι 79 (78,76%) 

Όχι 19 (19,47%) 

Ανάλογα 2 (1,77%) 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας που συγκεντρώνει τις συχνότητες που οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας σε μαθητές Γενικής 

τάξης και σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

 

Πίνακας 13: Συγκεντρωτικός πίνακας  μεθόδων διδασκαλίας 

 

 
 

Ποτέ 

(1) 

Σπάνια 

(2) 

Μερικές 
Φορές 

(3) 

Τις Περισσότερες 
Φορές 

(4) 

Πάντα 

(5) 

Εφαρμόζετε 
εναλλακτικές μορφές 
διδασκαλίας της 

πρώτης ανάγνωσης; 

2 
(1.77%) 

 

7 
(7.08%) 

 

56 
(55.75%) 

 

30 
(30.09%) 

 

5 
(5.31%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε λέξεις 
διαμέσου συλλαβών 
σε μαθητές Γενικής 

τάξης; 
 

14  
(14.29%) 

 

16 
 (16.07%) 

 

35 
(34.82%) 

 

29 
(29.46%) 

 

5 
(5.36%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε λέξεις 
διαμέσου συλλαβών 
σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες? 

12 
(12.39%) 

 

10 
(9.73%) 

 

35 
(34.51%) 

 

35 
(34.51%) 

 

9 
(8.85%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 

μαθητές Γενικής τάξης 
λέξεις, αναλύοντας’  

τες στα γράμματα που 
αποτελούνται  και στις 

αντίστοιχες 
φωνούλες; 

17 
(16.96%) 

 

16 
(16.07%) 

 

26 
(25.89%) 

 

33 
(33.04%) 

 

8 
(8.04%) 
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Ποτέ 

(1) 

Σπάνια 

(2) 

Μερικές 
Φορές 

(3) 

Τις Περισσότερες 
Φορές 

(4) 

Πάντα 

(5) 

 
 
 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες λέξεις,  

αναλύοντας ‘τες στα 
γράμματα που 

αποτελούνται και στις 
αντίστοιχες 
φωνούλες; 

13 
(13.27%) 

 

11 
(10.62%) 

 

26 
(25.66%) 

 

39 
(38.94%) 

 

12 
(11.50%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 

μαθητές Γενικής τάξης 
λέξεις, 

υποδεικνύοντας 
πρώτα σε αυτούς την 
γραφική τους μορφή 
και αναλύοντας έπειτα 

τon ήχο που 
παράγουν; 

 

21 
(20.54%) 

 

13 
(12.50%) 

 

41 
(41.07%) 

 

21 
(20.54%) 

 

5 
(5.36%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες λέξεις, 
υποδεικνύοντας 

πρώτα σε αυτούς την 
γραφική τους μορφή 
και αναλύοντας έπειτα 

τon ήχο που 
παράγουν; 

 

20 
(20.35%) 

 

12  
(12.39%) 

 

31 
(30.97%) 

 

30 
(30.09%) 

 

6 
(6.19%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 

μαθητές Γενικής τάξης 
λέξεις, στοχεύοντας 

πρώτα στην 
αναγνώριση της 
σημασίας των 

συμφραζόμενων του 
κειμένου; 

13 (12.50%) 
 

14 
(14.29%) 

 

35 
(34.82%) 

 

35 
(34.82%) 

 

4 
(3.57%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες , στοχεύοντας 
πρώτα στην 

αναγνώριση της 
σημασίας των 

συμφραζόμενων του 

12 (11.50%) 
 

16 
(15.93%) 

 

34 
(33.63%) 

 

30 
(30.09%) 

 

9 
(8.85%) 
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Ποτέ 

(1) 

Σπάνια 

(2) 

Μερικές 
Φορές 

(3) 

Τις Περισσότερες 
Φορές 

(4) 

Πάντα 

(5) 

κειμένου; 
 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 

μαθητές Γενικής τάξης 
λέξεις, 

υποδεικνύοντας 
εικόνες που 

ερμηνεύουν την 
σημασία τους; 

 

11 
(10.71%) 

 

12 
(11.61%) 

 

29 
(29.46%) 

 

37 
(36.61%) 

 

12 
(11.61%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες λέξεις, 
υποδεικνύοντας 
εικόνες που 

ερμηνεύουν την 
σημασία τους; 

 

7 
(7.08%) 

 

12 
(11.50%) 

 

27 
(27.43%) 

 

36 
(36.28%) 

 

18 
(17.70%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 

μαθητές Γενικής τάξης 
λέξεις, από κείμενα 

που παράχθηκαν από 
τους ίδιους ; 

 

16 
(16.07%) 

 

24 
(24.11%) 

 

28 
(27.68%) 

 

29 
(28.57%) 

 

4 
(3.57%) 

 

Τους τελευταίους έξι 
μήνες διδάξατε σε 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες λέξεις, από 
κείμενα που 

παράχθηκαν από τους 
ίδιους; 

 

19 
(18.58%) 

 

27 
(26.55%) 

 

30 
(30.09%) 

 

22 
(22.12%) 

 

3 
(2.65%) 

 

Κατά την διδασκαλία 
της ανάγνωσης στους 
μαθητές Γενικής τάξης 

, πόσο συχνά 
συνδυάζετε  τον 

χειρισμό της σημασίας 
των προτάσεων και 
των κειμένων με την 

ταυτόχρονη 
κατάκτηση των 

συλλαβών και των 
γραμμάτων; 

 

10 
(9.82%) 

 

19 
(18.75%) 

 

33 
(33.04%) 

 

33 
(33.04%) 

 

5 
(5.36%) 

 

Κατά την διδασκαλία 
της ανάγνωσης στους 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 

12 
(11.50%) 

 

20 
(20.35%) 

 

34 
(33.63%) 

 

27 
(27.43%) 

 

7 
(7.08%) 
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Ποτέ 

(1) 

Σπάνια 

(2) 

Μερικές 
Φορές 

(3) 

Τις Περισσότερες 
Φορές 

(4) 

Πάντα 

(5) 

Ανάγκες , πόσο συχνά 
συνδυάζετε  τον 

χειρισμό της σημασίας 
των προτάσεων και 
των κειμένων με την 

ταυτόχρονη 
κατάκτηση των 

συλλαβών και των 
γραμμάτων; 

 

Κατά την διδασκαλία 
της ανάγνωσης στους 

μαθητές Γενικής 
τάξης, πόσο συχνά 
δίνετε έμφαση στην 
αντιστοίχηση των 
φθόγγων με τα 

γράμματα ώστε να 
επιτυγχάνεται η 

εύκολη κατάτμηση και 
ανασύνθεση των 
λέξεων με αυτά; 

 

10 
(9.82%) 

 

16 
(16.07%) 

 

23 
(23.21%) 

 

40 
(40.18%) 

 

11 
(10.71%) 

 

Κατά την διδασκαλία 
της ανάγνωσης στους 
μαθητές με Ήπιες 
Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες, πόσο συχνά 
δίνετε έμφαση στην 
αντιστοίχηση των 
φθόγγων με τα 

γράμματα ώστε να 
επιτυγχάνεται η 

εύκολη κατάτμηση και 
ανασύνθεση των 
λέξεων με αυτά; 

 

5 
(5.36%) 

 

7 
(7.14%) 

 

33 
(33.04%) 

 

41 
(41.07%) 

 

13 
(13.39%) 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους, 

ακολουθούν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης κατά μέσο 

όρο μερικές φορές (μέση τιμή= 3.30) μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Παρατηρείται πως 

οι ερωτηθέντες δίδαξαν λέξεις διαμέσου συλλαβών πιο συχνά σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες από ότι σε μαθητές Γενικής τάξης, (μέση τιμή = 2.93, 3.18 
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αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, η διδασκαλία  λέξεων  αναλύοντας’  τες στα γράμματα που 

αποτελούνται  και στις αντίστοιχες φωνούλες ήταν πιο συχνή σε παιδιά με με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες από ότι σε μαθητές Γενικής τάξης, όπως και η διδασκαλία 

λέξεων στις οποίες υποδεικνύονται πρώτα την γραφική τους μορφή και έπειτα 

αναλύοντας τον ήχο που παράγουν, ήταν πιο συχνές σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ακόμη, στο τελευταίο εξάμηνο το 38.39 % των 

εκπαιδευτικών δίδαξε σε παιδιά Γενικής τάξης λέξεις, στοχεύοντας πρώτα στην 

αναγνώριση της σημασίας των συμφραζόμενων του κειμένου τις περισσότερες 

φορές ή πάντα, το αντίστοιχο ποσοστό για τη διδασκαλία σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι περίπου ίδιο (38.94%). Παράλληλα το 48.22% των 

ερωτηθέντων δίδαξε τις περισσότερες φορές ή πάντα, λέξεις υποδεικνύοντας εικόνες 

που ερμηνεύουν τη σημασία τους, σε μαθητές Γενικής τάξης ενώ σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δίδαξαν λέξεις με αυτό 

το τρόπο σε αυτή τη συχνότητα είναι 53.98%. Το 32.14% των  ερωτηθέντων, το 

τελευταίο εξάμηνο, δίδαξε τις περισσότερες φορές ή πάντα, λέξεις από κείμενα που 

παράχθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές Γενικής τάξης, ενώ σε μαθητές με  Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες το ποσοστό αυτό είναι πιο χαμηλό (24.77%). Ομοίως, το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που συνδύασαν τον χειρισμό της σημασίας των 

προτάσεων και των κειμένων με την ταυτόχρονη κατάκτηση των συλλαβών και των 

γραμμάτων, σε μαθητές Γενικής τάξης-τις περισσότερες φορές ή πάντα- είναι λίγο 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(38.40% και 34.55% αντίστοιχα). Τέλος, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δίνουν 

τις περισσότερες φορές ή πάντα έμφαση στην αντιστοίχηση των φθόγγων με τα 

γράμματα ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κατάτμηση και ανασύνθεση των λέξεων 
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με αυτά, είναι 50.89% σε μαθητές Γενικής τάξης και 54.46% σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης που 

εφαρμόζονται σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες από τους εκπαιδευτικούς 

του δείγματος της παρούσας εργασίας. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί ακολουθούν μία μέθοδο και όχι συνδυασμό μεθόδων. Συγκεκριμένα το 

26.73% ακολουθεί τη μεικτή μέθοδο, το 18.81% την αναλυτικοσυνθετική και το 

17.82% την ολική. Ακολουθούν οι: συλλαβική, ολιστική, συνδυασμός  φωνολογικής 

και συλλαβικής, συνδυασμός φωνολογικής και Αναλυτικοσυνθετικής, οι υπόλοιπες 

μέθοδοι που φαίνονται στο Διάγραμμα 13, εμφανίζονται με πολύ μικρά ποσοστά.  

Πίνακας  13: Μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης που επιλέγονται από το δείγμα για μαθητές με Ήπιες 
Εκαπιδευτικές Ανάγκες 

 

 
2.97% 

6.93% 

1.98% 

4.95% 

17.82% 

0.00% 

26.73% 

1.98% 

18.81% 

3.96% 

0.99% 

3.96% 

0.99% 

0.99% 

1.98% 

1.98% 

2.97% 

Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Φωνολογική και Γραμοφωνητική 

Φωνολογική και Αναλυτικοσυνθετική 

Συλλαβική και Αναλυτική 

Γραφοφωνητική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολιστική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολική και Αναλυτική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Εφαρμογή μεθόδων σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες 
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Αντίστοιχα με τον Πίνακα 13, ο Πίνακας  14 δείχνει ποιές μέθοδοι προτιμούνται από 

το δείγμα της παρούσας εργασίας, για τη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές 

Γενικής τάξης. Το 28.87% και το 26.80% των εκπαιδευτικών  προτιμά την ικτή και 

την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο αντίστοιχα. Οι επόμενες 4 σε προτίμηση είναι η 

ολική με ποσοστό 9.28%, η φωνολογική με ποσοστό 6.19%  και η ολιστική και ο 

συνδυασμός μικτής και αναλυτικοσυνθετικής που προτιμούνται από το ίδιο ποσοστό 

(5.15%) των εκπαιδευτικών. Οι υπόλοιπες μέθοδοι που φαίνονται στο παρακάτω 

Πίνακας , προτιμούνται από λίγους εκπαιδευτικούς. 

Πίνακας  14: Μέθοδοι πρώτης ανάγνωσης που επιλέγονται από το δείγμα για μαθητές Γενικής τάξης 

 

 

 

Ο Πίνακας 15 δείχνει πόσοι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς εφαρμόζουν 

εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας  και 

6.19% 

3.09% 

1.03% 

5.15% 

9.28% 

0.00% 

28.87% 

2.06% 

26.80% 

2.06% 

2.06% 

1.03% 

1.03% 

1.03% 

2.06% 

3.09% 

5.15% 

Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Φωνολογική και Αναλυτικοσυνθετική 

Συλλαβική και Αναλυτικοσυνθετική 

Γραφοφωνητική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολιστική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολική και Αναλυτική 

Ολική και Αναλυτικοσυνθετική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Εφαρμογή μεθόδων σε μαθητές Γενικής Τάξης 
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συνθέτοντας στοιχεία διαφορετικών μεθόδων. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

αγγίζει το 74.55%. 

          Πίνακας  15: Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ % 

Ναι 74,55% 

Όχι 25,45% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περισσότερο 

από τις άλλες μεθόδους είναι ο συνδυασμός μικτής με αναλυτικοσυνθετική και ο 

συνδυασμός ολικής με αναλυτικοσυνθετικής με ποσοστά 16.67% και οι δύο. 

Ακολουθεί η αναλυτικοσυνθετική με εξίσου μεγάλο ποσοστό (13.33%), η ολική με 

ποσοστό 8.33%, ο συνδυασμός φωνολογικής με συλλαβική με 6.67%, ο συνδυασμός 

φωνολογική με αναλυτικοσυνθετική, η μικτή και η ολιστική με ίδιο ποσοστό (5.00%). 

Οι υπόλοιπες μέθοδοι του διαγράμματος εμφανίζονται με μικρά ποσοστά. 

      Πίνακας  16: Μέθοδοι που συνδυάζονται για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 17 η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ως 

αποτελεσματικότερες μεθόδους για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης σε 

μαθητές Γενικής τάξης τη μικτή την αναλυτικοσυνθετική και τον συνδυασμό αυτών 

των δύο, με ποσοστά 39.39%, 14.14% και 12.12% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας  17: Μέθοδοι που είναι αποτελεσματικότεροι για τη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές 
Γενικής τάξης 

 

 

 

Ο πίνακας παρουσιάζει ποιές μεθόδους θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως 

αποτελεσματικότερες για τη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύμφωνα με το Πίνακας , οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι 

σύμφωνα με το δείγμα της εργασίας είναι η μικτή (22.22%), η φωνολογική (15.15%), 

η αναλυτικοσυνθετική (11.11%), η ολιστική και ο συνδυασμός μικτής και 

αναλυτικοσυνθετικής με ίδιο ποσοστό (8.08%), ο συνδυασμός φωνολογικής και 

6.06% 

3.03% 

3.03% 

7.07% 

4.04% 

1.01% 

39.39% 

0.00% 

14.14% 

6.06% 

1.01% 

12.12% 

3.03% 

Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Ολική και Αναλυτικοσυνθετική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Φωνολογική, Συλλαβική και … 

Εκτιμάτε ως περισσότερο αποτελεσματική μέθοδο για 
την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές 

Γενικής τάξης: 
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συλλαβικής (7.07%). Οι υπόλοιπες μέθοδοι θεωρούνται αποτελεσματικές από μικρό 

ποσοστό των εκπαιδευτικών.  

Πίνακας  18: Μέθοδοι που είναι αποτελεσματικότεροι για τη διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές 
με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η θέση που παίρνουν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί 

σε κάποιες προτάσεις  που αναφέρονται στις μεθόδους διδασκαλίας πρώτης 

ανάγνωσης. Σύμφωνα με το πίνακα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν κατά πλειοψηφία 

με τις προτάσεις: «Η γραφοφωνητική  μέθοδος δίνει έμφαση στην ανακάλυψη και 

κατάκτηση του κώδικα», «Η εκμάθηση ολόκληρων προτάσεων με οπτική 

αναγνώριση, και κατόπιν η ανάλυσή τους σε λέξεις, συλλαβές και γράμματα 

αντιστοιχεί στην ολική μέθοδο» και «Με την εφαρμογή της φωνολογικής μεθόδου 

αναπτύσσεται η αντίληψη των μικρότερων μονάδων της προφορικής γλώσσας 

(ήχων, φωνημάτων και συλλαβών)». Αντίθετα, διαφωνούν με τις προτάσεις: «Η 

15.15% 

4.04% 

5.05% 

8.08% 

6.06% 

2.02% 

22.22% 

3.03% 

11.11% 

7.07% 

1.01% 

1.01% 

1.01% 

8.08% 

4.04% 

1.01% 

Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Γραφοφωνητική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολιστική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολική και Φυσική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Φωνολογική, Συλλαβική και Γραφοφωνητική 

Φωνολογική, Συλλαβική και … 

Εκτιμάτε ως περισσότερο αποτελεσματική μέθοδο για την 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης σε μαθητέςμε Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες: 
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διδασκαλία της ανάγνωσης με την συλλαβική μέθοδο ξεκινά από την αναγνώριση της 

σημασίας των λέξεων», «Η φυσική μέθοδος διδασκαλίας στηρίζεται σε κείμενα που 

παράγουν οι εκπαιδευτικοί» και «Η αναλυτικο-συνθετική μέθοδος εκτείνεται μόνο 

στην διδασκαλία γραμμάτων και συλλαβών». 

Πίνακας  19: Θέση των εκπαιδευτικών του δείγματος στις παρακάτω προτάσεις 

 

 
 

Ο Πίνακας 20 αποτυπώνει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί 

για να προσπελάσουν τη δυσκολία ενός μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες που 

έχει τη τάση να συγχέει και να δυσκολεύεται συστηματικά στην αναγνώριση των 

γραμμάτων ββ, δδ, θθ, φφ. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιούσε την 

φωνολογική μέθοδο (25%) και την αναλυτικοσυνθετική (21.59%). Το 13.64% των 

ερωτηθέντων θα χρησιμοποιούσε την γραφοφωνητική μέθοδο, ενώ οι υπόλοιπες 

μέθοδοι που φαίνονται στον πίνακα θα χρησιμοποιούνταν από μικρό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών. 
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Τοποθέτηση στις παρακάτω προτάσεις:  

Όχι 

Ναι 
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Πίνακας  20: Μέθοδοι για την αναγνώριση των γραμμάτων ββ, δδ, θθ, φφ ενός μαθητή με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέθοδοι που θεωρούν πιο αποτελεσματικές οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος για  τη περίπτωση ενός μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες που  δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την φωνολογική επίγνωση των 

γραμμάτων. Τα ποσοστά επιτυχίας του σε δραστηριότητες αποκωδικοποίησης 

φτάνουν το 40-50%. Έχει όμως πολύ καλή μνήμη, ενώ του αρέσει και διασκεδάζει 

όταν του διαβάζουν παραμύθια και ιστοριούλες. Σύμφωνα με το προαναφερθέν 

προφίλ του μαθητή το 23.33% των ερωτηθέντων θεωρεί την ολική μέθοδο ως 

αποτελεσματικότερη, το 16.67% την ολιστική και με το ίδιο ποσοστό τη μικτή και 

ακολουθούν με ίδιο ποσοστό (7.78%) η αναλυτικοσυνθετική και η φωνολογική.  
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1.14% 

1.14% 

2.27% 

2.27% 

1.14% 
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2.27% 

1.14% 

Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Φωνολογική και Γραφοφωνητική 

Φωνολογική και Ολιστική 

Φωνολογική και Ολική 

Συλλαβική και Γραφοφωνητική 

Γραφοφωνητική και Αναλυτικοσυνθετική 

Ολιστική και Ολική 

Ολική και Αναλυτικοσυνθετική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Φωνολογική, Συλλαβική και Γραφοφωνητική 

Montessori

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση της 
δυσκολίας αναγνώριση των γραμμάτων ββ, δδ, θθ, φφ: 
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Πίνακας  21: Αποτελεσματικότερη μέθοδος για τη διδασκαλία ανάγνωσης σε συγκεκριμένο μαθητή με 
Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
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2.22% 

1.11% 
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4.44% 
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1.11% 
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Φωνολογική  

Συλλαβική  

Γραφοφωνητική  

Ολιστική  

Ολική  

Φυσική  

Μικτή  

Αναλυτική  

Αναλυτικοσυνθετική  

Φωνολογική και Συλλαβική 

Φωνολογική και Γραφοφωνητική 

Φωνολογική και Ολιστική 

Φωνολογική και Ολική 

Ολιστική και Ολική 

Ολιστική και Φυσική 

Ολική και Φυσική 

Μικτή και Αναλυτικοσυνθετική 

Φωνολογική, Συλλαβική και Γραφοφωνητική 

Φωνολογική, Συλλαβική και … 

Μέθοδος που εικάζετε ως αποτελεσματικότερη για την 
διδασκαλία της ανάγνωσης στον συγκεκριμένο μαθητή: 
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4. Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

4.1. Συζήτηση  

 Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη της διδασκαλίας της ανάγνωσης σε 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ΗΕΑ, στις πρώτες κυρίως τάξεις του 

Δημοτικού. Στόχος της είναι να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις μεθόδους 

πρώτης ανάγνωσης, να αναζητήσει σε βάθος εκείνες που χρησιμοποιούν, αλλά και 

εκείνες που κρίνουν ως αποτελεσματικές. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η επιλογή των μεθόδων και των πρακτικών που 

επιλέγουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η εκτίμησή τους ως 

αποτελεσματικότερες επηρεάζει σαφώς την διδακτική πράξη. Σε έρευνα το 2001, από 

τους McDonald, Pressley & Hampston, διαπιστώθηκε η συσχέτιση των καλών πρακτικών 

που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με τις επιδόσεις των μαθητών.   

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε λοιπόν, πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, 

επιλέγει να ακολουθήσει εξολοκλήρου την μέθοδο που προτείνει το αναλυτικό 

πρόγραμμα, την μικτή.  Στην έρευνα της Μούσιου-Μυλωνά (2005), παρόμοια 

επιβεβαιώθηκε πως το 75,7% των εκπαιδευτικών ακολουθούν διδασκαλία, βασιζόμενη 

στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.  Αυτό συνεπάγεται με την εμφάνιση της 

μικτής ως επικρατέστερη και κυρίαρχη μέθοδο προς επιλογή σε πραγματικές συνθήκες 

διδασκαλίας. 

 Ο εκπαιδευτικός φαίνεται να ταυτίζει το ρόλο του με το σχολικό βιβλίο, την ίδια στιγμή 

που το σχολικό βιβλίο επιφυλάσσει στον εκπαιδευτικό ένα συγκεκριμένο ρόλο, να 

διαμεσολαβεί ανάμεσα στο βιβλίο και τους μαθητές. Το σχολικό βιβλίο και το αναλυτικό 
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πρόγραμμα μοιάζει να αντιμετωπίζεται ως ένας επιπλέον βασικός πόρος που έχει στη 

διάθεσή του ο εκπαιδευτικός για να πραγματοποιήσει τη διδασκαλία του 

(Κουτσογιάννης, 2011).   

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας καταδεικνύουν την μικτή ως την μέθοδο που 

χρησιμοποιούν πρωτίστως και κατά πλειοψηφία εκτιμώντας την μάλιστα και ως 

περισσότερο αποτελεσματική. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά των πρακτικών που 

εφαρμόζουν στην τάξη, αναδεικνύουν ως κυρίαρχη μέθοδο εφαρμογής την 

αναλυτικοσυνθετική, με επόμενη προτίμηση στην ολική και έπειτα στην φωνολογική 

μέθοδο.  

Η απόκλιση αυτή θεωρίας και πράξης, είναι πιθανόν να οφείλεται στην δυσκολία 

των εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα στοιχεία των 

μεθόδων, γεγονός που προκαλεί την σύγχυση των αποτελεσμάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να σχετίζεται και με την  αλλαγή της προτεινόμενης μεθόδου από το τυπικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. Μέχρι το 2007, η αναλυτικοσυνθετική ήταν η μέθοδος/ κατεύθυνση που 

επιδείκνυε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό επηρέασε ίσως την πρακτική των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως σήμερα στην θεωρία μιλούν για αποτελεσματικότερη 

χρήση της μεικτής, που αποτελεί την σύγχρονη πρόταση του σχολικού βιβλίου.  Το ίδιο 

ακριβώς μοτίβο ακολουθήθηκε και για την διδασκαλία των μαθητών με ΗΕΑ, παρά το 

γεγονός ότι η σύγχρονη έρευνα αναδεικνύει την φωνολογική ως αποτελεσματικότερη για 

την διδασκαλία. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να χρησιμοποιούν στοιχεία 

συγκεκριμένων μεθόδων και να συνδυάζουν ενίοτε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας 

της πρώτης ανάγνωσης.  Αυτό βέβαια γίνεται περισσότερο σπάνια αφού όπως 
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επισημαίνεται και από την Τρίκου (2012), οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας 

εφαρμόζονται συχνότερα από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι στο 

συγκεκριμένο δείγμα ανέρχονται σε ποσοστό 29,46%. Οι συνδυασμοί που επιλέγονται 

είναι αυτοί της μικτής με την αναλυτικοσυνθετικής καθώς και της αναλυτικοσυνθετικής 

με την ολική,  αποσπόντας τα ίδια ποσοστά προτίμησης. Και πάλι φαίνεται να 

εμφανίζονται σε συνδυασμό και να συνθέτονται οι συγκεκριμένες τρεις μέθοδοι.  

Αναφορικά με τις άλλες μεθόδους, μοιάζει να  κατέχουν την βασική γνώση και να 

μπορούν να αναγνωρίσουν μεμονωμένα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή τους 

(γραφοφωνητική, φυσική, ολική, φωνολογική και αναλυτικοσυνθετική). Η 

αναλυτικοσυνθετική μάλιστα, ως μέθοδος προτεινόμενη για χρόνια από το εκπαιδευτικό 

σύστημα, αποτελεί σταθερή επιλογή για τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα για αυτούς 

με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. 

Στην συλλαβική παρουσιάζεται μία δυσκολία. Την ίδια στιγμή που τείνουν να την 

επιλέγουν αρκετά συχνά στις διδακτικές εφαρμογές τους, χρησιμοποιώντας στοιχεία της 

στην γενική τάξη, αποτυγχάνουν να την αναγνωρίσουν με ευκολία  στον πυρήνα της,  

δηλαδή στην συλλαβή της.  

Επιπλέον, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του δείγματος παρατηρήθηκε 

μια τάση από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, να προτιμούν και να επιλέγουν την 

φωνολογική μέθοδο, για επίλυση και προσπέλαση δυσκολιών που αφορούν την 

κατάκτηση των μικρότερων μονάδων της προφορικής γλώσσας. Η κλίση σε αυτή την 

επιλογή,  προδίδει μια διευρυμένη υποψία για τα οφέλη και την αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης μεθόδου στους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, η οποία επιβεβαιώνεται μάλιστα και από τους επιστήμονες (Κεφαλληναίου, 
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1999· Βουγιούκας, 1994). Το γεγονός ότι 41% του δείγματος είναι δάσκαλοι με ηλικία 

μικρότερη των 30 χρόνων, που έχουν λογικά αποκτήσει εκπαιδευτική κατάρτιση που 

συμμορφώνεται με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ευρήματα, πιθανόν να δικαιολογεί την 

επιλογή της φωνολογικής μεθόδου.  

Στην έρευνα αποτυπώνεται βασική σύγχυση και δυσκολία στον καθορισμό της ολικής και 

της ολιστικής μεθόδου. Η ολική και η ολιστική,  είναι μέθοδοι με έμφαση στο νόημα, που 

ηχούν παρόμοια και ενίοτε λαθεμένα ερμηνεύονται και ταυτίζονται από τον 

εκπαιδευτικό κλάδο. Αυτό προκαλεί παρερμηνείες τόσο στην επιλογή όσο και στην 

εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες μάθησης.  

Εν κατακλείδι, οι επιλογές των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την ποιότητα της 

διδασκαλίας. H κατάδειξη ως επί το πλείστο της μικτής μεθόδου ως 

αποτελεσματικότερης και επικρατέστερης σε χρήση για μαθητές τυπικού πληθυσμού και 

με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, πιθανόν να αποτελεί μία εύκολη, απροσδιόριστη και 

ασφαλή επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί δεν κλήθηκαν να προσδιορίσουν τον συνδυασμό 

εκείνων των μεθόδων που συμπράττουν την μικτή, αλλά αντιθέτως η επιλογή της μικτής 

επισκιάζεται από το μωσαϊκό του συγκερασμού των μεθόδων. Το τυπικό αναλυτικό 

πρόγραμμα δεν κατονομάζει καμία μέθοδο ως μικτή, αλλά αναφέρεται σε συνδυασμό 

μεθόδων (ολιστική, αναλυτικοσυνθετική, επικοινωνιακή, αναδυόμενος γραμματισμός). 

Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμφωνούν στην μικτή μέθοδο αλλά να μην εφαρμόζουν την 

ίδια. Εγείρεται λοιπόν, αμφιβολία γύρω από την γνώση για τον προσδιορισμό της μικτής 

μεθόδου, την στιγμή μάλιστα που στις διδασκαλίες τους εντοπίζονται περισσότερα 

στοιχεία αναλυτικοσυνθετικής πρακτικής.  
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Αυτές οι διδακτικές επιλογές περιορίζουν την εφαρμογή της φωνολογικής μεθόδου, 

παρά την αναγνώριση της σπουδαιότητά της από την διευρυμένη επιστημονική 

κοινότητα και από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής του δείγματος. Έτσι είναι πιθανόν να 

μην υπάρχει επαρκής έλεγχος φωνολογικής ικανότητας πριν από την εισαγωγή των 

μαθητών στη συστηματική αποκωδικοποίηση, γεγονός που είναι επιβαρυντικό για τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 

4.2. Συμπεράσματα   

Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από την έρευνα μας επιτρέπουν να εξάγουμε 

σπουδαία συμπεράσματα. 

Αρχικά, είναι εμφανής η σύγχυση που επικρατεί ως προς τον προσδιορισμό της μεθόδου 

που χρησιμοποιούν ως επί το πλείστο, οι εκπαιδευτικοί.  

Οι ίδιοι ισχυρίζονται και κατά συντριπτική πλειοψηφία, πως επιλέγουν να εφαρμόζουν 

την μικτή μέθοδο, την μέθοδο που προτείνει δηλαδή το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα σε 

μαθητές με ΗΕΑ αλλά και τυπικά αναπτυσσόμενους (78,76%). Για τους μαθητές με ΗΕΑ, 

ισχυρίζονται πως επιλέγουν ακόμη την αναλυτικοσυνθετική και την ολική. Ακολουθούν η 

συλλαβική, η ολιστική, ο συνδυασμός της φωνολογικής με την συλλαβική και ο 

συνδυασμός της φωνολογικής με την αναλυτικοσυνθετική. Αντίστοιχα, οι μέθοδοι που 

δηλώνουν πως εφαρμόζουν για την διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές Γενικής 

τάξης μετά την μικτή, είναι η αναλυτικοσυνθετική και η ολική.  Οι επόμενες σε 

προτίμηση είναι η φωνολογική, η ολιστική και ο συνδυασμός μικτής και 
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αναλυτικοσυνθετικής που προτιμούνται από το ίδιο ποσοστό των εκπαιδευτικών. Οι 

υπόλοιπες μέθοδοι εφαρμόζονται από λιγότερους εκπαιδευτικούς. 

 Από αυτό μπορεί να προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί λεκτικά τουλάχιστον, φαίνεται να 

συγκλίνουν στις διδακτικές τους επιλογές, ανεξάρτητα από το μαθητικό κοινό. Επιλέγουν 

να διδάξουν, ακολουθώντας κυρίως το εγχειρίδιο, και όχι τις ιδιαιτερότητες, τις 

δυνατότητες, τις προτιμήσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών. 

Οι προσωπικές τους θέσεις, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, οι εκπαιδευτικές 

συνθήκες, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό πιθανόν να επηρεάζει τις μεθοδικές τους 

επιλογές, περιορίζοντας την χρήση ποικιλίας αναγνωστικών επιλογών. Το γεγονός αυτό 

πιθανόν να μην μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην διδακτική πράξη.  

Ωστόσο, ανιχνεύοντας τα στοιχεία των πρακτικών που εφαρμόζουν, 

παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν κυρίως την αναλυτικοσυνθετική και όχι την μικτή που 

προηγουμένως υποδείκνυαν, σε πληθυσμούς γενικής και ειδικής αγωγής.  Αυτό 

επιβεβαιώνει και η έρευνα της Μούσιου-Μυλωνά (2003),  όπου οι εκπαιδευτικοί της Α΄ 

τάξης διαπίστωσε πως ακολουθούν την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, με ποσοστό 76,7%. 

Η απόκλιση αυτή θεωρίας/ πράξης (μικτής/ αναλυτικοσυνθετικής) , είναι πιθανόν να 

οφείλεται στην δυσκολία των εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τα 

ιδιαίτερα στοιχεία των μεθόδων, γεγονός που προκαλεί την σύγχυση των 

αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εγείρονται αμφιβολίες για την επάρκεια 

ετοιμότητας, για χρήση των κατάλληλων μεθόδων ή συνδυασμών μεθόδων, σε ανάλογες  

συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα (93,69%)  είναι άλλωστε  απόφοιτοι του τμήματος Γενικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, που όπως επισημαίνεται και από άλλες έρευνες, οι 
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προπτυχιακές τους σπουδές δεν προσφέρουν σε αυτούς τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις διδακτικές τροποποιήσεις και τις 

μεθοδολογικές προσαρμογές που απαιτούνται, προκειμένου να διδάξουν με 

αποτελεσματικό τρόπο παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων και μάλιστα παιδιά με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ford, Pugach, &Otis-Wilborn, 2001· HELIOSII / Thematic Group 5, 

1996· Παντελιάδου & Νικολαραϊζη, 2001· Roll-Pettersson, 2001, αναφορά από τον 

Αγαλιώτη, 2008). 

Στην συνέχεια, ιχνηλατώντας στα χαρακτηριστικά των μεθόδων που χρησιμοποιούν σε 

τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές και μη, συγκεντρώνονται και ανιχνεύονται στοιχεία 

της ολικής μεθόδου. Σε έρευνα των Pressley & Rankin's (1994) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής χρησιμοποιούν και εκείνοι  την ολική μέθοδο με συχνότητα 80%.  

  Στο ερώτημα που αφορά λοιπόν, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία τόσο των μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες όσο και των υπόλοιπων μαθητών της γενικής τάξης η απάντηση 

αιωρείται και συγχέεται ανάμεσα στην μικτή μέθοδο την οποία υπερασπίζονται πως 

χρησιμοποιούν και την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, χαρακτηριστικά της οποίας 

ανιχνεύονται ως επί το πλείστο στις διδακτικές του.  

  Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα παρουσιάζουν οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τις μεθόδους πρώτης ανάγνωσης που θεωρούν, ανεξάρτητα από 

την χρήση τους, περισσότερο αποτελεσματικές για την διδασκαλία μαθητών γενικής 

τάξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ειδικότερα, για τη διδασκαλία της 

πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ως πιο 

αποτελεσματικές μέθοδοι, σύμφωνα με το δείγμα της εργασίας, αναδείχτηκαν η μικτή, 
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έπειτα η φωνολογική και η αναλυτικοσυνθετική. Τα αποτελέσματα φαίνεται να 

συμφωνούν ως προς την αποτελεσματικότητα της μικτής μεθόδου, αλλά αποκλίνουν 

από τα υπόλοιπα της χρήσης των μεθόδων.  

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι η μικτή εφαρμόζεται και θεωρείται ως  πλέον 

αποτελεσματική, οι δάσκαλοι φαίνεται εδώ να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα μιας 

άλλης μεθόδου της φωνολογικής, αναδεικνύοντάς την ως δεύτερη αποτελεσματική. 

Παρά την αναγνώριση της σημασίας της, την ερευνητική υποψία για την σπουδαιότητά 

της και την εντατική έρευνα,  φαίνεται να μην εφαρμόζεται συχνά στην εκπαιδευτική 

πράξη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην δυσκαμψία που παρουσιάζει κάθε κοινωνικό/ 

εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί στα νέα επιστημονικά δεδομένα, να 

ακολουθήσει την πρόοδο και να την εφαρμόσει. Η εκτίμηση της αναλυτικοσυνθετικής ως 

τρίτης αποτελεσματικότερης, συμφωνεί με τις επιλογές στην χρήση των μεθόδων.  

Όσον αφορά την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης σε τυπικά αναπτυσσόμενους 

μαθητές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέδειξε ως αποτελεσματικότερη μέθοδο και 

πάλι την μικτή, έπειτα την αναλυτικοσυνθετική καθώς και τον συνδυασμό αυτών των 

δύο. Οι επιλογές για τους δασκάλους γενικής αγωγής φαίνεται να συγκλίνουν σε άποψη 

και χρήση.   

Είναι φανερό, πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, παρουσιάζονται τουλάχιστον ως 

περισσότεροι υποψιασμένοι αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, παρά το γεγονός 

ότι δεν αποκλίνουν στην επιλογή και στην διδακτική πράξη από τους δασκάλους γενικής 

αγωγής.  

Είναι ευνόητο, πως ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων και τις διδακτικές τους επιλογές σε πραγματικές 
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συνθήκες μάθησης, αναπτύσσονται αιτιακές σχέσεις. Διαπιστώνεται λοιπόν, οι μέθοδοι 

που προτείνονται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, οι πρακτικές κάθε σχολείου, 

οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τη γλώσσα και τη μάθηση, το 

είδος των σπουδών τους και η προηγούμενη διδακτική εμπειρία τους, είναι στοιχεία που 

επιδρούν σημαντικά στις διδακτικές πρακτικές τους και στην κατασκευή του γλωσσικού 

μαθήματος. 

Όταν τα ευρήματα της επιστημονικής προόδου ξεπεράσουν τις τετριμμένες υποδείξεις 

του τυπικού αναλυτικού προγράμματος, όταν καταφέρουν να γίνουν η εκπαιδευτική 

θέση και η διδακτική επιλογή των δασκάλων, τότε θα επέλθουν αλλαγές στην 

εκπαιδευτική πράξη. Βρισκόμαστε ακόμα, σε ένα μεταβατικό στάδιο, με ίχνη υποψίας 

για αποτελεσματικότερες επιλογές μεθόδων, που ωστόσο ακόμα δεν έχουν επιφέρει 

άλματα προόδου.  

 

4.3. Περιορισμοί της έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα έγινε σύγκριση ανάμεσα σε δύο ομάδες εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής (Τμημάτων Ένταξης) προκειμένου να διερευνηθούν οι 

μέθοδοι που εφαρμόζουν καθώς και οι μέθοδοι που χαρακτηρίζουν ως αποτελεσματικές 

για την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα ανήκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και περιοχών της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτούς τα ερωτηματολόγια αποκτούν περισσότερο 

προσωπικό ύφος και μεγαλύτερη εγκυρότητα στην ποιότητα των απαντήσεων. Η 

ηλεκτρονική συγκέντρωση του δείγματος, εγείρει ίσως μια αμφιβολία στην καταβολή 

των απαντήσεων. Επιπλέον, μια έρευνα που θα περιελάμβανε έναν μεγαλύτερο αριθμό 
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εκπαιδευτικών πιθανόν, να μας έδινε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, που θα οδηγούσαν 

σε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα. Είναι ευνόητο, ότι με ένα τόσο σχετικά μικρό 

δείγμα δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων για όλο τον πληθυσμό των 

εκπαιδευτικών. 

 

4.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Μια μελέτη των πρακτικών διαφοροποίησης της διδασκαλίας των μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες θα είχε πολύ ενδιαφέρον σε μια ποιοτική έρευνα 

(ημιδομημένη ή/και δομημένη συνέντευξη) σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας, που πιθανόν να 

τροποποιούσε τα αποτελέσματα μιας παρόμοιας έρευνας, τουλάχιστον αναφορικά με 

την άποψή των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων. Παράλληλα, 

μια μελέτη των μεθόδων πρώτης γραφής που χρησιμοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και μια παράλληλη συγκριτική 

ανάλυση με την επιλογή των μεθόδων πρώτης ανάγνωσης, θα επέφερε σπουδαία και 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα.  
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6. Παράρτημα  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

«Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», οργάνωσα το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

Ζητώ την ανταπόκριση στην έρευνα και την συμβολή σας στην εξέλιξη της επιστημονικής 

προόδου. Η συνεργασία σας είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική τόσο για την επιτυχή 

διεξαγωγή της έρευνας όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. 

 

 

1.  Φύλο 

                    Άντρας                                                       Γυναίκα             

 

2. Ηλικία 

                   < 30 Ετών                         31-40 Ετών                         41-50 Ετών                           > 50 Ετών   

 

3. Βασικές σπουδές 

                   Πτυχίο Πανεπιστήμιου            Επιμόρφωση/ Εξειδίκευση   

                   Μεταπτυχιακό           Διδακτορικό   

  

4. Τίτλος πρώτου πτυχίου  

                   Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   

                   Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης        

 

5. Μεταπτυχιακές/ Διδακτορικές σπουδές 

                    Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή    

                    Μεταπτυχιακό (άλλο)      

                   Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή 

                    Διδακτορικό (άλλο)   
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6. Επιμόρφωση/ Εξειδίκευση 

                    Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης      Π.Ε.Κ.  

                    Επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.)                         Εξειδίκευση     

 

 

7. Έτη υπηρεσίας συνολικά 

 Έτη υπηρεσίας στην Γενική Αγωγή και Εκπαίδευση    

 Έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση   

 

 

 

8. Εργάζεστε ως: 

                    δάσκαλος/α  Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης                       

                    δάσκαλος /α Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

 

9.  Για την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, ακολουθείτε: 

                    Το Αναλυτικό πρόγραμμα  

                    Διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις ανάγνωσης 

                    Εμπειρικές εφαρμογές ανάγνωσης  

 

 

10. Η προτεινόμενη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης είναι η μεικτή. 

Αναφορικά με το μάθημα της γλώσσας και για την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, εσείς 

εφαρμόζετε τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακολουθώντας αυτή την μέθοδο; 

 

                               NAI           OXI   

 

 

 

11. Στο μάθημα της Γλώσσας πόσο συχνά εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της πρώτης 

ανάγνωσης ; 

        ΠΟΤE         ΣΠΑΝΙΑ    ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

       ΠΑΝΤΑ  
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12. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε λέξεις διαμέσου συλλαβών σε μαθητές Γενικής τάξης; 

       ΠΟΤΕ          ΣΠΑΝΙΑ    ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

       ΠΑΝΤΑ  

     

13. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε λέξεις διαμέσου συλλαβών σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες? 

       ΠΟΤΕ           ΣΠΑΝΙΑ    ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

       ΠΑΝΤΑ  

     

  

 

14. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές Γενικής τάξης λέξεις, αναλύοντας’  τες στα 

γράμματα που αποτελούνται  και στις αντίστοιχες φωνούλες; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

 

15. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες λέξεις,  

αναλύοντας ‘τες στα γράμματα που αποτελούνται και στις αντίστοιχες φωνούλες; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

 

16. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές Γενικής τάξης λέξεις, υποδεικνύοντας πρώτα 

σε αυτούς την γραφική τους μορφή και αναλύοντας έπειτα τon ήχο που παράγουν; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  
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17. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες λέξεις, 

υποδεικνύοντας πρώτα σε αυτούς την γραφική τους μορφή και αναλύοντας έπειτα τon ήχο που παράγουν; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

18. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές Γενικής τάξης λέξεις, στοχεύοντας πρώτα 

στην αναγνώριση της σημασίας των συμφραζόμενων του κειμένου; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

                 

19. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες , 

στοχεύοντας πρώτα στην αναγνώριση της σημασίας των συμφραζόμενων του κειμένου; 

 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

                 

20. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές Γενικής τάξης λέξεις, υποδεικνύοντας εικόνες 

που ερμηνεύουν την σημασία τους;  

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

                 

21. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες λέξεις, 

υποδεικνύοντας εικόνες που ερμηνεύουν την σημασία τους;  

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  
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22. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές Γενικής τάξης λέξεις, από κείμενα που 

παράχθηκαν από τους ίδιους ; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

23. Πόσο συχνά τους τελευταίους έξι μήνες διδάξατε σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες λέξεις, από 

κείμενα που παράχθηκαν από τους ίδιους; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

 

24. Κατά την διδασκαλία της ανάγνωσης στους μαθητές Γενικής τάξης , πόσο συχνά συνδυάζετε  τον χειρισμό 

της σημασίας των προτάσεων και των κειμένων με την ταυτόχρονη κατάκτηση των συλλαβών και των 

γραμμάτων; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

 

25. Κατά την διδασκαλία της ανάγνωσης στους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες , πόσο συχνά 

συνδυάζετε  τον χειρισμό της σημασίας των προτάσεων και των κειμένων με την ταυτόχρονη κατάκτηση 

των συλλαβών και των γραμμάτων; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  
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26. Κατά την διδασκαλία της ανάγνωσης στους μαθητές Γενικής τάξης, πόσο συχνά δίνετε έμφαση στην 

αντιστοίχηση των φθόγγων με τα γράμματα ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κατάτμηση και ανασύνθεση 

των λέξεων με αυτά; 

 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

  

 

 

27. Κατά την διδασκαλία της ανάγνωσης στους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, πόσο συχνά δίνετε 

έμφαση στην αντιστοίχηση των φθόγγων με τα γράμματα ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κατάτμηση και 

ανασύνθεση των λέξεων με αυτά; 

ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΡΙΚEΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΠΑΝΤΑ  

     

 

 

28. Ποια από τις μεθόδους πρώτης ανάγνωσης επιλέγετε να εφαρμόσετε συνήθως σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες; 

         ____________________________________________ 

 

29. Ποια από τις μεθόδους πρώτης ανάγνωσης επιλέγετε να εφαρμόσετε συνήθως σε μαθητές Γενικής τάξης;            

            ____________________________________________ 

 

 

30. Στο μάθημα σας εφαρμόζετε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας  

και συνθέτοντας στοιχεία διαφορετικών μεθόδων? 

                              ΝΑΙ                              ΟΧΙ   

 

 

31.  Αν ναι, ποιες μεθόδους που συνδυάζετε; 

                 _________________________________________________________ 
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32. Υπάρχουν μέθοδοι που ακολουθούν το μοντέλο Ανοδικής Ανάγνωσης (Bentolila & Germain,2005).  

Ξεκινούν από την αναγνώριση των ελάχιστων μονάδων ανάλυσης της γλώσσας (σύμβολα, γράμματα, ήχοι 

και φωνήματα) και περνούν σε μεγαλύτερα στοιχεία (συλλαβές, μορφήματα, λέξεις και φράσεις).  

Οι μέθοδοι αυτές είναι : η φωνολογική, η συλλαβική και η  γραφοφωνητική. 

                                  ΜΠΑΣΛΗΣ, 2006 

Υπάρχουν άλλες μέθοδοι που ακολουθούν το μοντέλο καθοδικής ανάγνωσης. Ξεκινούν από τις μεγάλες 

μονάδες ανάγνωσης της γλώσσας (κείμενα) και ανακαλύπτουν σταδιακά το νόημα στα επιμέρους 

μικρότερα συστατικά του κειμένου (Bentolila & Germain,2005).  

Οι μέθοδοι αυτές είναι : η ολιστική, η ολική και η φυσική. 

 

 ΜΠΑΣΛΗΣ, 2006 

 

Τέλος υπάρχουν και μέθοδοι που συνδυάζουν  τα χαρακτηριστικά της ανοδικής και της καθοδικής 

προσέγγισης. 

           Οι μέθοδοι αυτές ονομάζονται μικτές και είναι : η μικτή και η αναλυτικοσυνθετική. 

 

Α) Ποιά από τις τρεις κατηγορίες εκτιμάτε ως περισσότερο αποτελεσματική για την διδασκαλία της πρώτης 

ανάγνωσης σε μαθητές Γενικής τάξης;  (κατονομάστε την συγκεκριμένη μέθοδο). 

_______________________________________________________ 

 

 

Β). Ποιά από τις τρεις κατηγορίες εκτιμάτε ως περισσότερο αποτελεσματική για την διδασκαλία της πρώτης 

ανάγνωσης σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες;  (κατονομάστε την συγκεκριμένη μέθοδο). 
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33.      Τοποθετηθείτε στις παρακάτω προτάσεις.  

Η διδασκαλία της ανάγνωσης με την συλλαβική μέθοδο 
ξεκινά από την αναγνώριση της σημασίας των λέξεων. 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Η γραφοφωνητική  μέθοδος δίνει έμφαση στην ανακάλυψη 
και κατάκτηση του κώδικα. 

  

Η φυσική μέθοδος διδασκαλίας στηρίζεται σε κείμενα που 
παράγουν οι εκπαιδευτικοί. 

  

Η εκμάθηση ολόκληρων προτάσεων με οπτική αναγνώριση, 
και κατόπιν η ανάλυσή τους σε λέξεις, συλλαβές και 
γράμματα αντιστοιχεί στην ολική μέθοδο.  

  

Η αναλυτικο-συνθετική μέθοδος εκτείνεται μόνο στην 
διδασκαλία γραμμάτων και συλλαβών. 

  

Με την εφαρμογή της φωνολογικής μεθόδου αναπτύσσεται 
η αντίληψη των μικρότερων μονάδων της προφορικής 
γλώσσας (ήχων, φωνημάτων και συλλαβών).  

  

 

 

34. Στην Α’ Δημοτικού και μετά την διδασκαλία των γραμμάτων με την μέθοδο που προτείνεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, παρατηρείτε σε έναν μαθητή σας με διαγνωσμένες Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες μια 

τάση να συγχέει και να δυσκολεύεται συστηματικά στην αναγνώριση των γραμμάτων ββ, δδ, θθ, φφ. Με 

ποια από τις μεθόδους θα επιχειρήσετε να προσπελάσετε αυτή την δυσκολία;   

(σύντομη αιτιολόγηση) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

35. Μετά από διδασκαλία βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, μαθητής με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

έχει καταφέρει να κατακτήσει την φωνολογική επίγνωση των γραμμάτων.  Για την ανάγνωση αξιοποιεί 

μόνο ορισμένα εμφανή οπτικά χαρακτηριστικά των λέξεων (σχήμα και γράμματα). Τα ποσοστά επιτυχίας 

του σε δραστηριότητες αποκωδικοποίησης φτάνουν το 40-50%. Έχει όμως πολύ καλή μνήμη, ενώ του 

αρέσει και διασκεδάζει όταν του διαβάζουν παραμύθια και ιστοριούλες. Ποια από τις μεθόδους εικάζετε ως 

αποτελεσματικότερη για την διδασκαλία της ανάγνωσης στον συγκεκριμένο μαθητή? (σύντομη 

αιτιολόγηση) 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

         ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

 

 


