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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συγκρίνει την καταληπτότητα λέξεων και 

προτάσεων και την κατανόηση κειμένων σε φυσική και συνθετική ομιλία σε παιδιά 

με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ως καταληπτότητα ορίζεται η ικανότητα 

του ακροατή να αναγνωρίζει ερεθίσματα όπως φωνήματα και λέξεις που 

παρουσιάζονται απομονωμένα, ενώ η κατανόηση συμπεριλαμβάνει την εξαγωγή του 

νοήματος. Σχετικά με τη σύγκριση ανάμεσα στη φυσική και τη συνθετική ομιλία, 

πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η φυσική ομιλία είναι καλύτερα καταληπτή σε σχέση 

με τη συνθετική σε άτομα χωρίς αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες. Το ίδιο ισχύει 

και για την κατανόηση κειμένων σε συνθετική ομιλία. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν 

πολλές έρευνες που να συγκρίνουν την ικανότητα των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες, και συγκεκριμένα με δυσλεξία, στην καταληπτότητα και την κατανόηση 

της συνθετικής ομιλίας. Έτσι, στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 25 παιδιά με δυσλεξία, 

μαθητές Ε’ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου (10-15 ετών) και 35 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Οι μαθητές με δυσλεξία επιλέχθηκαν από 

τμήματα ένταξης δημόσιων σχολείων, με κριτήριο τη διάγνωσή τους. Κάθε μαθητής 

πέρασε από τρία ακουστικά τεστ (τεστ καταληπτότητας λέξεων – 220 λέξεις, τεστ 

καταληπτότητας προτάσεων – 24 προτάσεις, τεστ κατανόησης κειμένου – 2 κείμενα). 

Τα παιδιά άκουσαν τα μισά ερεθίσματα σε φυσική ομιλία και τα μισά σε συνθετική 

ομιλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με δυσλεξία σημείωσαν χαμηλότερη 

επίδοση στην καταληπτότητα της συνθετικής ομιλίας στις λέξεις και τις προτάσεις 

συγκριτικά με τη φυσική ομιλία. Ακόμη, η επίδοσή τους ήταν χαμηλότερη σε σχέση 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Σχετικά με την κατανόηση, φάνηκε ότι δεν 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην κατανόηση της φυσικής ομιλίας ανάμεσα σε παιδιά 

με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ στη συνθετική ομιλία η κατανόηση 

των παιδιών με δυσλεξία ήταν χαμηλότερη. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Δυσλεξία, Καταληπτότητα, Κατανόηση, Συνθετική ομιλία 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to compare the intelligibility of words and sentences and 

the comprehension of texts in natural and synthetic speech by students with dyslexia 

and students with typical development. Intelligibility is the listener’s ability to 

recognize phonemes and words when they are presented in isolation, whereas 

comprehension involves the extraction of the underlying meaning. Many studies in 

population without learning disabilities, have shown that the intelligibility in natural 

speech is better than in the synthetic speech. Also, the comprehension of texts is better 

in natural speech. However, there aren’t many studies comparing the intelligibility 

and the comprehension of synthetic speech by students with dyslexia. In this study, 

participated 25 students with dyslexia, from 10 to 15 years old, and 35 students with 

typical development, from the same age group. The students with dyslexia were 

chosen from public schools, based on their diagnosis. Every student took part in three 

acoustic tests (intelligibility of words – 220 words, intelligibility of sentences – 24 

sentences, comprehension of texts – 2 texts). The students listened half of the stimuli 

in natural speech and the other half in synthetic speech. The results have shown that 

the students with dyslexia noted lower scores in the intelligibility of words and 

sentences, compared to the natural speech. Moreover, their performance was lower 

than that of the students with typical development. Concerning the comprehension, 

there aren’t big differences in the comprehension of natural speech by students with 

dyslexia and students with typical development, whereas in synthetic speech the 

comprehension of students with dyslexia was lower. 

 

Keywords: Dyslexia, Intelligibility, Comprehension, Synthetic Speech 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η  δυσλεξία  ως μία μαθησιακή δυσκολία, έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα 

τους ειδικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό την ακριβέστερη προσέγγιση  του  

προβλήματος  και  την  εύρεση  διαδικασιών  και  εκπαιδευτικών στρατηγικών για 

την αντιμετώπισή του. Η έγκαιρη παρέμβαση και η εφαρμογή κατάλληλης 

διδασκαλίας μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης των δυσκολιών των μαθητών με δυσλεξία. Ακόμη, η χρήση της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών γενικότερα, καθίσταται 

απαραίτητη στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αν χρησιμοποιηθεί 

σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό μέσο για τη βελτίωση πολλών 

δυσκολιών. 

Η υποστηρικτική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα 

είναι τα συστήματα σύνθεσης ομιλίας, δηλαδή η συνθετική ομιλία. Πρόκειται για μια 

εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και 

λογισμικά, αφού αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο για μετατροπή του γραπτού κειμένου 

σε προφορική ομιλία. Η ποιότητα των συστημάτων αυτών βελτιώνεται συνεχώς, με 

απώτερο σκοπό η συνθετική ομιλία να μοιάζει όλο και περισσότερο στη φυσική, 

ανθρώπινη ομιλία. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, ότι οι μελέτες που υπάρχουν σχετικά 

με τη δυσλεξία και την αντίληψη της συνθετικής ομιλίας είναι πολύ περιορισμένες. 

Έτσι, η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στο να αναδείξει την ικανότητα των παιδιών 

με δυσλεξία στην αντίληψη της συνθετικής ομιλίας, και κατ’ επέκταση το κατά πόσο 

η συνθετική ομιλία μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική 



10 
 

διαδικασία, μέσα από εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και σε 

εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της θεωρητικής θεμελίωσης παρουσιάζονται κάποια 

γενικά στοιχεία γύρω από το θέμα της δυσλεξίας. Αναφέρονται οι ορισμοί που έχουν 

διατυπωθεί, τα πιθανά αίτια που προκαλούν τη διαταραχή, τα χαρακτηριστικά των 

ατόμων με δυσλεξία, τόσο στον γνωστικό όσο και στον συμπεριφορικό τομέα, αλλά 

και οι τύποι δυσλεξίας. Σχετικά με τους τύπους της δυσλεξία, υπάρχουν δύο βασικές 

κατηγορίες: η επίκτητη δυσλεξία και η ειδική ή εξελικτική δυσλεξία. Στην παρούσα 

εργασία, όπου αναφέρεται ο όρος δυσλεξία, θα εννοείται η ειδική ή εξελικτική 

δυσλεξία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η φωνολογική ενημερότητα των παιδιών με 

δυσλεξία αλλά και τα χαρακτηριστικά της ακουστικής τους αντίληψης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά γύρω από 

την υποστηρικτική τεχνολογία. Αρχικά δίνονται κάποιοι ενδεικτικοί ορισμοί και 

τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα παιδιά με 

δυσλεξία. Αναφέρονται υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία αλλά και εκπαιδευτικά 

λογισμικά που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών με δυσλεξία. 

Μάλιστα, τονίζεται η χρήση της συνθετικής ομιλίας στην πλειονότητα αυτών των 

μέσων, το θέμα δηλαδή που θα μας απασχολήσει στην εργασία αυτή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συστήματα σύνθεσης ομιλίας (Text-

to-Speech systems) και η παραγωγή συνθετικής ομιλίας απ’ αυτά, ως ένα μέσο 

εναλλακτικής επικοινωνίας αλλά και εκπαίδευσης. Αρχικά, αναφέρονται κάποια 

γενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων σύνθεσης ομιλίας. Η αντίληψη της 

συνθετικής ομιλίας ορίζεται με βάση της καταληπτότητα και την κατανόηση. 

Πρόκειται για τις δύο βασικές μεταβλητές που θα ελεγχθούν στη δική μας έρευνα. 
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Ακόμη, παρουσιάζονται μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την αντίληψη της 

συνθετικής ομιλίας από τα παιδιά με δυσλεξία, αλλά και κάποιες άλλες μελέτες σε 

πληθυσμό με άλλες αναπηρίες, όπως τα άτομα με πρόβλημα όρασης.  

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, αναφέρεται ο σκοπός της 

παρούσας έρευνας που συνοπτικά είναι να συγκρίνει την καταληπτότητα λέξεων, 

προτάσεων και την κατανόηση κειμένων σε φυσική και συνθετική ομιλία σε παιδιά 

με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 

συνολικά 60 παιδιά, 25 παιδιά με δυσλεξία και 35 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, από Ε’ 

Δημοτικού μέχρι Γ’ Γυμνασίου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία 

ήταν τρία ακουστικά τεστ. Ένα τεστ καταληπτότητας λέξεων με 220 λέξεις, ένα τεστ 

καταληπτότητας προτάσεων με 24 προτάσεις και ένα τεστ κατανόησης κειμένων με 

δύο κείμενα και 7 ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου για το καθένα.  

Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με 

τις απαντήσεις των παιδιών. Τέλος, στο κεφάλαιο της συζήτησης, αναφέρονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα, κάποιο περιορισμοί της 

έρευνας αλλά και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Η δυσλεξία είναι μία από τις πιο σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Παρόλα 

αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ένας κοινός ορισμός για τη δυσλεξία, αλλά έχουν 

διατυπωθεί πολλοί ορισμοί ανάλογα με την επιστημονική κατεύθυνση του κάθε 

επιστήμονα. Άλλωστε με τη δυσλεξία έχουν ασχοληθεί επιστήμονες από τα πεδία της 

Ιατρικής, της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας. Με το πέρασμα των χρόνων, έχουν  

χρησιμοποιηθεί  πολλοί όροι που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές  θεωρητικές 

προσεγγίσεις  όπως ο όρος  λεξική τύφλωση ή αναγνωστική τύφλωση, η  

στρεφοσυμβολία,  η αλεξία (Στασινός 2003). Σήμερα όμως, χρησιμοποιείται διεθνώς 

ο όρος δυσλεξία (dyslexia). 

Η  ονομασία  της δυσλεξίας παράγεται  από  το «δυς» και «λόγος», δηλαδή 

σημαίνει  «δυσκολία στις λέξεις» και μας προδιαθέτει για προβλήματα με τις λέξεις 

και με τη γραφή, ενώ η φύση της αποτελεί πρόκληση για όλους  τους  ερευνητές  που  

ασχολούνται  με  αυτή,  δεδομένης  της  ανομοιογένειας που παρουσιάζει ο 

πληθυσμός της, αλλά και της πολύπλευρης αιτιολογίας της. 

Αρχικά, ένας ορισµός που δίνει έµφαση στα δυνατά σηµεία του ατόµου, 

δόθηκε από την Παγκόσµια  Οµοσπονδία  Νευρολογίας  το 1968 και σύµφωνα  µε  

αυτόν  η  «δυσλεξία είναι µια διαταραχή που εκδηλώνεται µε δυσκολίες στη μάθηση 

της ανάγνωσης, παρά τη σωστή διδασκαλία, την επαρκή νοηµοσύνη και τις 
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κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες.  Εξαρτάται από βασικές γνωστικές διαταραχές, που 

συνήθως είναι ιδιοσυγκρασιακής προέλευσης» (Mortimore  &  Crozier,  2006). 

Ο  ορισµός  αυτός  αργότερα συμπληρώθηκε προσδιορίζοντας  τη  «δυσλεξία  

ως  ειδική µαθησιακή  δυσκολία  που  εκδηλώνεται  με δυσκολία  στην  εκµάθηση  

ανάγνωσης,  αργότερα  µε έντονη ανορθογραφία και µε έλλειψη άνεσης στο χειρισµό 

του γραπτού λόγου σε αντίθεση με τον  προφορικό  λόγο.  Τα  αίτια  είναι  γνωστικά  

και  γενετικά,  δεν  οφείλεται  σε διανοητική ανεπάρκεια, έλλειψη κοινωνικό-

πολιτισµικών ευκαιριών, αποτυχηµένη διδασκαλία, συναισθηµατικούς  παράγοντες, 

εγκεφαλική  κάκωση  ή βλάβη.  Το  πιο  πιθανό  είναι  ότι αντιπροσωπεύει µια 

συγκεκριµένη έλλειψη ωριµότητας που µειώνεται καθώς το παιδί µεγαλώνει και 

δέχεται σηµαντική βελτίωση µε την κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια όταν αυτή 

προσφέρεται έγκαιρα» (Critchley, cited in Pavlidis, 1981). 

Η Βρετανική  Εταιρία Δυσλεξίας   (British  Dyslexia  Association-BDA,  

1997) έδωσε επίσης έναν ορισμό: «Δυσλεξία  είναι  μια  σύνθετη  νευρολογική  

κατάσταση  που  έχει ιδιοσυστασιακή  προέλευση.  Τα  συμπτώματα  μπορεί  να  

επηρεάζουν πολλές  περιοχές  της  μάθησης και  της  λειτουργίας,  και  μπορεί  να 

περιγραφεί  ως  μία ειδική  δυσκολία  στην  ανάγνωση,  την  ορθογραφία  και το 

γραπτό λόγο.  Μία  ή  και περισσότερες  από  τις περιοχές αυτές μπορεί να 

επηρεάζονται. Ο χειρισμός των αριθμών, των μουσικών σημείων,  οι  κινητικές  

λειτουργίες  και  οι  οργανωτικές  δεξιότητες μπορεί  ακόμα  να  εμπλέκονται.  

Ωστόσο,  σχετίζεται  ιδιαίτερα  με  τον έλεγχο του γραπτού λόγου, ενώ και ο 

προφορικός λόγος επηρεάζεται αρκετά» (Αναστασίου, 1998). 

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών 

(Diagnostic and Statistical  Manual  of  Mental  Disorders,  DSM-5)  της  



14 
 

Αμερικανικής  Ψυχιατρικής Ένωσης  (2013) δεν  περιλαμβάνει  πλέον  τη δυσλεξία,  

σύμφωνα  με  το  οποίο  «η  μαθησιακή  διαταραχή  άλλαξε  σε  ειδική μαθησιακή 

διαταραχή και οι προηγούμενοι τύποι μαθησιακών διαταραχών (δυσλεξία, 

δυσαριθμησία,  και  διαταραχή  της  γραπτής  έκφρασης)  δεν  προτείνονται  πλέον.  

Ο τύπος της μαθησιακής διαταραχής θα προσδιορίζεται από τη διάγνωση». 

Δύο πιο πρόσφατοι ορισμοί είναι του Reid  (2003) και των Lyon, Shaywitz 

και Shaywitz  (2003). Έτσι σύμφωνα με τον Reid  (2003): «Η δυσλεξία  είναι μια 

μαθησιακή  δυσκολία  που  μπορεί  να  εμφανιστεί  σε  άτομα  κάθε  ηλικίας,  

συνήθως χαρακτηρίζεται  από  δυσκολία  στον  γραπτό  λόγο  και  μπορεί  να  

επηρεάσει  και  άλλες γνωστικές  διεργασίες  όπως  είναι  η  μνήμη,  η  ταχύτητα  

απόκτησης  πληροφοριών,  η οργάνωση  του χρόνου,  ο  προσανατολισμός  στο χώρο.  

Υπάρχει  επίσης η  πιθανότητα  να εμφανιστούν  οπτικές  και  φωνολογικές  

δυσκολίες  στην  αναγνώριση  λέξεων  καθώς  και κάποια ασυμφωνία στην εκτέλεση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων της μάθησης». 

Τέλος, σύμφωνα με τους Lyon, Shaywitz και Shaywitz  (2003), «Η δυσλεξία 

είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής φύσης. Χαρακτηρίζεται  από  

δυσκολίες  ακριβούς  και/ή  ευχερούς  αναγνώρισης  λέξεων  και  από φτωχές  

ικανότητες  ορθογραφίας  και  αποκωδικοποίησης.  Οι  δυσκολίες  αυτές  είναι  το 

αποτέλεσμα  ελλείμματος  στο  φωνολογικό  επίπεδο  της  γλώσσας  που  συχνά  είναι 

απροσδόκητο  σε  σχέση  με  άλλες  γνωστικές  ικανότητες  και  την  παροχή  

αποτελεσματικής διδασκαλίας στο σχολείο. Δευτερεύουσες συνέπειες μπορεί να 

περιλαμβάνουν προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση και μειωμένη 

αναγνωστική εμπειρία που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και 

γνώσεων υποβάθρου». 
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Μετά την παράθεση των σημαντικότερων ορισμών, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι έχουν αναπτυχθεί αντικρουόμενες θεωρίες σχετικά με τα αίτια και 

τις στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσλεξίας, από διαφορετικές επιστήμες, την 

ιατρική, τη ψυχολογία και την παιδαγωγική. Συνεπώς καταλήγουμε στο  συμπέρασμα  

ότι  δε  θα  μπορούσε  να υπάρξει  ένας  και  μοναδικός ορισμός για τη δυσλεξία. 

Διαφορετικοί ορισμοί  της  δυσλεξίας  μπορεί να  είναι  έγκυροι  για  διαφορετικές 

περιστάσεις και σκοπούς. 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

 

Η δυσλεξία διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι όροι που επικράτησαν 

και αποτελούν τις δύο μεγάλες κατηγορίες της δυσλεξίας  είναι  η  ειδική  ή  

εξελικτική  δυσλεξία  και  η  επίκτητη δυσλεξία. Η διαφορά  τους  κρίνεται  στο ότι η 

επίκτητη δυσλεξία  είναι  επακόλουθο τραυματισμού, ενώ η ειδική εξελικτική 

δυσλεξία είναι εκ γενετής (Πόρποδας,1997). 

1. Επίκτητη δυσλεξία (acquired dyslexia): Ο όρος αναφέρεται στο άτομο που έχει 

κατακτήσει τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας, αλλά τις έχασε ή 

μειώθηκαν, ύστερα από εγκεφαλικό τραυματισμό  που υπέστη στην  πλευρικο-

κροταφική  χώρα  του  αριστερού ημισφαιρίου  (Πόρποδας,  1997), αρρώστιας ή 

μολύνσεων.   Έχουν  αναφερθεί  οι  εξής  τύποι  επίκτητης δυσλεξίας (Reid, 

2003·Αναστασίου, 1998): 
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• Βαθιά  δυσλεξία  (deep  dyslexia):  Περιλαμβάνει  σημασιολογικά  λάθη  

στην  ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων, οπτικά λάθη, δηλαδή λάθη που κάνει 

ο αναγνώστης θεωρώντας ένα γράμμα ή μία λέξη για άλλη. Ακόμη 

εντοπίζονται λάθη σε παράγωγες λέξεις. Η κύρια δυσκολία παρατηρείται στις 

έννοιες  των  λέξεων  και  όχι στην  συντακτική   δομή, γι’  αυτό και τα άτομα 

αδυνατούν σχεδόν να διαβάσουν αφηρημένες λέξεις. 

 

• Επιφανειακή  δυσλεξία  (surface  dyslexia):  Χαρακτηρίζεται  από  μια  ειδική  

βλάβη  στην οπίσθια βρεγματική περιοχή του εγκεφάλου, που  επηρεάζει την 

ικανότητα  ανάγνωσης  λέξεων  που  δεν  παρουσιάζουν  ομαλή  ορθογραφία. 

Αντίθετα, υπάρχει η ικανότητα να προφέρουν  λέξεις με ομαλή ορθογραφία ή 

ψευδολέξεις. Τέλος, κάνουν τόσο φωνημικά όσο και οπτικά λάθη. 

 

• Φωνολογική  δυσλεξία  (phonological dyslexia):  Τα άτομα παρουσιάζουν 

δυσκολία  στην ανάγνωση μη οικείων λέξεων, ενώ μπορούν να διαβάζουν 

οικείες λέξεις. Επίσης δε διαβάζουν καθόλου ψευδολέξεις και δεν κάνουν 

σημασιολογικά λάθη. 

 

• Λεκτικού  τύπου  δυσλεξία  (wordform   or   letter-by  letter  dyslexia):  Τα 

άτομα δεν μπορούν  να  αναγνωρίσουν  τις  λέξεις  ως  ένα  σύνολο  ή  να  τις  

διαβάσουν  συλλαβικά. Διαβάζουν τη  λέξη  γράμμα-γράμμα,  ένα  κάθε φορά,  

ώστε  μετά  να καταφέρουν να την προφέρουν ως σύνολο. Αναγνωρίζουν 

ατομικά γράμματα. 
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• Άμεση δυσλεξία (direct dyslexia):  τα άτομα μπορούν να διαβάζουν 

μεγαλόφωνα, χωρίς να καταλαβαίνουν τη σημασία των λέξεων. Ακόμη, 

μπορούν να διαβάσουν απλές ή δύσκολες ορθογραφικά λέξεις που τους ήταν 

οικείες πριν την εγκεφαλική βλάβη. Δεν μπορούν όμως να διαβάσουν σωστά 

ψευδολέξεις ή ασυνήθιστες λέξεις. 

 

2. Ειδική ή εξελικτική δυσλεξία (specific or developmental dyslexia): Πρόκειται 

για μία εγγενή διαταραχή εκμάθησης  της ανάγνωσης  και της γραφής, έξω από τα 

συνήθη πλαίσια επίδοσης  του μαθητή, ο οποίος κατά κανόνα έχει καλή ή και 

πάνω από τον μέσο όρο νοημοσύνη (Μάρκου, 1996).  Υποστηρίζεται ότι τα 

ελλείμματα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι στη φύση τους ακουστικά ή 

και οπτικά. Διακρίνονται έτσι δύο τύπους δυσλεξίας: η οπτική και η ακουστική 

(Στασινός, 2003). 

 

• Οπτική  δυσλεξία (visual dyslexia) : εκδηλώνεται ως δυσκολία στη μάθηση 

κυρίως μέσω της  οπτικής λειτουργίας (Πόρποδας, 1997), χωρίς όμως να έχει 

σχέση με την όραση του ατόμου. Εμφανίζονται ελλείμματα  στην οπτική 

αντίληψη, την οπτική διάκριση και την οπτική μνήμη (Στασινός, 1999). 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των ατόμων με οπτική δυσλεξία είναι η 

δυσκολία στη διάκριση σύνθετων σχεδίων, στην αντίληψη και αναπαραγωγή 

οπτικών ακολουθιών, ενώ υπάρχει αδεξιότητα στη γενική κινητικότητα. 

Ακόμη, στην ανάγνωση υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση των γραπτών 

συμβόλων και στη διάκριση λέξεων ή γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή 

έχουν καθρεφτική αντιστοιχία. Αυτή η αδυναμία στην οπτική μνήμη 

θεωρείται η βασικότερη αιτία για τη δυσκολία στην εκμάθηση της θέσης και 
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του προσανατολισμού των γραμμάτων. Τα άτομα με οπτική δυσλεξία συχνά 

αντιμετωπίζουν τις λέξεις σαν να τις βλέπουν για πρώτη φορά. Τέλος, ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό της οπτικής δυσλεξίας είναι ότι τα άτομα 

δυσκολεύονται να διαβάσουν τις λέξεις ολικά, και αντίθετα τις 

επεξεργάζονται αναλυτικά. Με τον ίδιο τρόπο διαβάζουν και τις ψευδολέξεις. 

Στη γραφή τους, παρατηρούνται πολλά ορθογραφικά λάθη (Πόρποδας, 1997). 

 

• Ακουστική  δυσλεξία (auditory dyslexia):  χαρακτηρίζεται  από έλλειμμα  

ικανότητας  του  ατόμου  να  προβαίνει σε αναπαραστάσεις διακριτών ήχων 

της  ομιλούμενης  γλώσσας και σε  μίξη-σύνθεση  ήχων,  να κατονομάζει  

πρόσωπα  και  πράγματα  και  να  τηρεί  την  ακουστική  ακολουθία,  η οποία  

συνδέεται  με  την  δυνατότητα  απομνημόνευσης  συναφών  πληροφοριών, 

τηρώντας  τη  σωστή  τους  διάταξη (Στασινός, 1999).  Συνεπώς  το παιδί με 

ακουστική δυσλεξία, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε 

ακουστικές μονάδες καθώς και στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών 

μονάδων. Ακόμη, έχει δυσκολία στη  διάκριση  ακουστικών  λεπτομερειών  

και  στην  αναπαραγωγή  ηχητικών ενοτήτων. Επίσης, τα παιδιά αυτά 

αδυνατούν να αντιληφθούν τις ομοιότητες των αρχικών/τελικών ήχων των 

λέξεων και δυσκολεύονται να συνδέσουν τους ήχους με τα γραπτά σύμβολα. 

Έτσι, δυσκολεύονται να γράψουν κείμενα με υπαγόρευση. Ακόμη, διαβάζουν  

τις  λέξεις ολικά και δυσκολεύονται να διαβάσουν λέξεις που δεν 

χρησιμοποιούν. Η απόδοση του ακουστικά δυσλεξικού παιδιού στη γραφή 

και την ορθογραφία  είναι χαμηλή  και  κατώτερη από την επίδοση στην 

ανάγνωση (Πόρποδας, 1997). Πρέπει να τονιστεί ότι η ακουστική δυσλεξία 

δεν έχει σχέση με την  ακουστική  οξύτητα  του  παιδιού (Στασινός, 1999). 
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Εδώ, πρέπει να τονιστεί  πως είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αμιγείς  

περιπτώσεις  του  καθενός από αυτούς τους δυο τύπους της δυσλεξίας . Το πιο πιθανό 

είναι ότι σε κάθε περίπτωση παιδιού με δυσλεξία υπάρχουν χαρακτηριστικά και από 

τους δύο τύπους. Η κατηγορία αυτή έχει ονομαστεί «μεικτή δυσλεξία» (Πόρποδας, 

1997). 

Μία ακόμη ταξινόμηση είναι των Bowers & Wolf (1993), οι οποίοι αναφέρουν 

τρεις τύπους κατηγοριοποίησης,  ανάλογα με  τα  προβλήματα που παρουσιάζονται:  

α)  Δυσλεξία  με φωνολογικά  ελλείμματα  (Phonological  Deficits, PD),  που  

περιλαμβάνει  λάθη  φωνολογικής κωδικοποίησης και ακουστικής διάκρισης, β) 

Δυσλεξία με ελλείμματα στην ταχύτητα επεξεργασίας ονομάτων (Processes Naming-

speed Deficits, NSD) που περιλαμβάνει  δυσκολία στην αυτόματη εύρεση 

κατάλληλων  λέξεων  και  γ)  Δυσλεξία  με  διπλό  έλλειμμα  (Double-Deficit 

subtype, DD)  όπου συνυπάρχουν οι δύο δυσλειτουργίες. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

 

Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας είναι πολλά και είναι διαφορετικά για το 

κάθε άτομο. Τα παιδιά με δυσλεξία δεν εμφανίζουν φυσικά τα ίδια χαρακτηριστικά 

και στον ίδιο βαθμό. Η δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζεται με τη μορφή κάποιων 

αδυναμιών, που αφορούν  την ακουστική σύλληψη και  τη διάκριση των φθόγγων, 

την παρατηρητικότητα των μορφών καθώς  και  την  οπτική  αντίληψη  και  μνήμη  

(Μάρκου,  1996). Η  δυσλεξία συνοδεύεται  από  δυσκολίες  στον  προφορικό  λόγο,  

στην  αναγνώριση  των  λέξεων,  στην  ανάγνωση,  στην  ορθογραφία,  στο  γράψιμο,  



20 
 

στα  μαθηματικά  και  στις  ξένες γλώσσες (Pavlidis & Giannouli, 2003). Ακόμη, 

υπάρχουν δυσκολίες στην  οργάνωση και στη διαδικασία  πρόσληψης πληροφοριών 

καθώς και στις φωνολογικές διαδικασίες. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να 

συνυπάρχουν  όλα  τα χαρακτηριστικά για  να  χαρακτηριστεί ένα  άτομο ως 

δυσλεξικό,  ούτε όμως είναι αρκετό ένα μόνο χαρακτηριστικό για να δικαιολογήσει 

τον χαρακτηρισμό (Πόρποδας, 1997). 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1997), τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας 

διακρίνονται σε  τρεις  κατηγορίες.  α) χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, β) 

χαρακτηριστικά της γραφής-ορθογραφίας και γ) ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γενικής 

συμπεριφοράς. 

Τα κυριότερα αναγνωστικά λάθη είναι η δυσκολία στη διάκριση 

διαφορετικών λέξεων, οι οποίες όμως περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα, η δυσκολία 

στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων λέξεων, η λανθασμένη προφορά 

φωνηέντων και ο λανθασμένος τονισμός των λέξεων, η καθρεφτική ανάγνωση, η 

ανάγνωση με παύσεις και η παρεμβολή άσχετων φωνημάτων κατά την ανάγνωση των 

λέξεων, η αντικατάσταση μιας λέξης από άλλη με παρόμοια σημασία (Πόρποδας, 

1997). 

Ακόμη, δυσκολίες έχουν παρατηρηθεί στην κατανόηση του κεντρικού 

νοήματος ενός κειμένου  αλλά  επαρκής  αναγνώριση  μεμονωμένων λέξεων. Έχει  

αναφερθεί  επίσης  ότι  το  παιδί  με  δυσλεξία  συνήθως  παραλείπει  ή προσθέτει 

λέξεις κατά την ανάγνωση, ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο να συγχέει λέξεις που 

μοιάζουν οπτικά. (Πόρποδας 1997· Reid  2003·  Στασινός  2003).  Το  παιδί  με  

δυσλεξία  συνήθως  κάνει  λάθη αναγνώρισης γραμμάτων και μάλιστα  εκείνων  που  

είτε  οι ήχοι τους είναι φωνολογικά συγγενείς  (π.χ  β-φ,  γ-χ,  δ-θ,  κ.λ.π)  είτε  το  
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σχήμα  τους  είναι  μορφολογικά  παρόμοιο (Μαυρομάτη, 2004).  Τέλος, 

δυσκολεύεται να διαβάσει και να προφέρει λέξεις που δεν είναι οικείες σε αυτό 

(Πόρποδας,  1997). 

Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά της γραφής και της ορθογραφίας των 

παιδιών με δυσλεξία είναι η ακαταστασία στον γραπτό λόγο, η ατελής ευθυγράμμιση 

των λέξεων πάνω στο χαρτί, η καθρεπτική γραφή, η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων 

ανάμεσα στα μικρά, οι αναγραμματισμοί, οι προσθήκες, παραλήψεις, επαναλήψεις 

και αντιμεταθέσεις γραμμάτων, ο λανθασμένος χωρισμός της λέξης, τα λάθη 

σειροθέτησης, οι κολλημένες λέξεις (Πόρποδας, 1997), η σύγχυση των γραμμάτων 

όσον αφορά το σχήμα, τη μορφή, τη θέση και τον προσανατολισμό. Ακόμη, συνήθως 

ο γραπτός λόγος ενός παιδιού με δυσλεξία είναι φτωχός σε λεξιλόγιο. 

Τέλος, τα  ευδιάκριτα  χαρακτηριστικά  της  συμπεριφοράς  του  δυσλεξικού  

παιδιού είναι πολλά. Αρχικά, εντοπίζεται δυσκολία στη διάκριση μεταξύ αριστερού 

και δεξιού, ανατολής και δύσης, ενώ υπάρχει σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι – 

μάτι – πόδι. Ακόμη, το παιδί με δυσλεξία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αντίληψη 

των εννοιών της διαδοχής, σειράς και διεύθυνσης καθώς και στις έννοιες του χώρου 

και του χρόνου. Υπάρχει το ενδεχόμενο, να εμφανίζει κάποια κινητική αδεξιότητα ή 

υπερκινητικότητα. Επίσης, μπορεί να εμφανίζει δυσκολία στην επανάληψη 

πολυσύλλαβων λέξεων και αριθμών με αντίστροφη σειρά, όπως και να δυσκολεύεται 

στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Υπάρχει αντίθεση μεταξύ 

της ικανότητας για την αντίληψη του χώρου και της δυσκολίας στην αντίληψη και 

επεξεργασία του γραπτού λόγου. Τέλος, η δυσκολία στην οπτικο-αντιληπτική 

λειτουργία μπορεί να εκδηλωθεί σαν δυσκολία στη διάκριση μορφών (π.χ. γράμματα, 

σχήματα) και στην οπτική μνήμη (Πόρποδας, 1997). Κάποια ακόμη γενικά 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών με δυσλεξία, σύμφωνα με τον 
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Κουράκη (1997), είναι το άγχος για τη μάθηση, οι τάσεις αποφυγής του γραψίματος, 

η συχνή διάσπαση της προσοχής, η θολή εικόνα αυτοαντίληψης και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, η ονειροπόληση, η απομόνωση και η συναναστροφή με παιδιά 

μικρότερης ηλικίας όπως και η έντονη ενασχόληση με χειρωνακτικές εργασίες. 

Σχετικά με τα μαθηματικά, τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται στην 

απομνημόνευση του πολλαπλασιασμού, χάνουν τη σειρά όταν μετρούν προφορικά, 

μπερδεύουν τις πράξεις, συγχέουν τα μαθηματικά σύμβολα και τους αριθμούς που 

μοιάζουν οπτικά, γράφουν καθρεπτικά, δυσκολεύονται να αντιληφθούν την έννοια 

της ποσότητας και μαθηματικές έννοιες όπως το μέρος, διπλάσιο, περισσότερο-

λιγότερο και δεν έχουν καλή αντίληψη της αντιμεταθετικότητας (Αγαλιώτης, 2000). 

 

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

 

Η αιτιολογία της δυσλεξίας δεν έχει ανακαλυφθεί. Η έρευνα σχετικά με τα 

αίτια της δυσλεξίας είναι σε εξέλιξη. Στην έρευνα αυτή εμπλέκονται πολλές 

επιστήμες, η ιατρική, ή παιδαγωγική και η ψυχολογία, και έτσι έχουν διατυπωθεί 

διάφορες θεωρίες, και πολλές είναι αντικρουόμενες. Το βέβαιο είναι ότι η δυσλεξία 

είναι μία διαταραχή που οφείλεται σε ενδογενείς και όχι εξωγενείς, περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Σύμφωνα με τις περισσότερες θεωρίες που έχουν υποστηριχθεί, θα 

αναφερθούν οι σημαντικότερες.  
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Γενετικοί  παράγοντες  και  κληρονομικότητα 

Έρευνες  έχουν  δείξει (Gilger, Pennington, & Defries, 1991) ότι η πιθανότητα 

να παρουσιάσει ένα παιδί δυσλεξία είναι στο 40%, όταν τυγχάνει να είναι ο πατέρας 

του δυσλεξικός. Ο Pennington (1997) υποστήριξε την γενετική βάση και την 

κληρονοµικότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ανωμαλίες στο χρωμόσωμα 6, αλλά και 

στο χρωμόσωμα 15 (Grigorenko, Wood, Meyer, & Pauls, 2000) συνδέονται με την 

αναπτυξιακή δυσλεξία.  Στη γενετική  θεωρία βασίζεται και η  άποψη  ότι η  δυσλεξία 

εμφανίζεται πιο συχνά  στα  αγόρια  από  ότι  στα  κορίτσια, σε ποσοστό 4 προς 1. 

Νευρολογικές  υπολειτουργίες 

Μία μερίδα επιστημόνων υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία οφείλεται σε 

νευρολογικούς παράγοντες, και πιο συγκεκριμένα σε νευρολογικές υπολειτουργίες 

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Έτσι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η δυσκολία 

στην αντίληψη και οργάνωση του χρόνου, η διάκριση των αντικειμένων στο χώρο και 

η άρθρωση του προφορικού λόγου (Πόρποδας, 1997). Μία έρευνα που έγινε από τους 

Shaywitz et al., (2002), έδειξε ότι τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν μία διάσπαση 

στο νευρικό τους σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικοκροταφικών και 

των ινιοκροταφικών περιοχών, σχετικά με την ανάγνωση.   

Ελλιπής εγκεφαλική κυριαρχία 

Στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται ότι η δυσλεξία έχει σαν αιτία την 

καθυστερημένη ή και καθόλου εκδήλωση της εγκεφαλικής κυριαρχίας. Φυσιολογικά, 

το αριστερό ημισφαίριο είναι μεγαλύτερο από το δεξί, ενώ στα άτομα με δυσλεξία 

έχει παρατηρηθεί ότι τα δύο ημισφαίρια είναι ισομεγέθη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

το δεξί είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος. Με  τη  χρήση  ειδικών  
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τεχνικών, όπως  η  μαγνητική  τομογραφία  (MRI: Magnetic  Resonance  Imaging) 

και το  PET-scan  (Positron  Emission Tomography)  έγιναν  κάποιες  παρατηρήσεις  

στη  δομή  και  την  λειτουργία  του  εγκεφάλου  τους  κατά  τη  διάρκεια  γνωστικών 

διαδικασιών  (Μαυρομάτη,  2004). Το αριστερό ημισφαίριο είναι το κυρίαρχο για  τις  

γλωσσικές λειτουργίες,  κυρίως αυτές που έχουν σχέση με τις ικανότητες γραφής και 

ανάγνωσης,  την  κατανόηση και την εκφορά του λόγου. Ο ρόλος του δεξιού 

ημισφαιρίου συνίσταται στην επεξεργασία των μη-λεκτικών ερεθισμάτων, όπως η 

προσωδία  ή  η  χωρική  διάσταση  της  γραφής.  Στα  δυσλεξικά  άτομα  αυτή  η  

πλαγίωση  των λειτουργιών  ως  προς  το  λόγο  δεν  είναι  ξεκάθαρη, σε  αντίθεση με  

τα  φυσιολογικά άτομα,  με συνέπεια τη δυσκολία της κατάκτησης της αναγνωστικής 

λειτουργίας (Πόρποδας, 1997). 

 

Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία 

Στη θεωρία αυτή υπάρχουν πολλές απόψεις. Μία από αυτές είναι η 

δυσλειτουργία  στο  οπτικό  σύστημα  και  ακουστικό  σύστημα σαν αιτία για την 

εμφάνιση δυσλεξίας.  Συγκεκριμένα  για  το  οπτικό  σύστημα έχουν παρατηρηθεί 

κάποιες ασυνήθιστες οφθαλμικές κινήσεις (Pavlidis, 1981) κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι αυτές αποτελούν αίτιο της δυσλεξίας.  Στη 

συνέχεια, για το ακουστικό σύστημα, έχει υποστηριχθεί ότι η αδυναμία ακουστικής 

διάκρισης και σύλληψης προκαλεί προβλήματα στην ανάλυση και σύνθεση των 

λέξεων, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάγνωση (Μάρκου, 1996). 

Στο  γνωστικό  τομέα  φαίνεται να  έχει  απασχολήσει  ιδιαίτερα  τους  

ειδικούς  η  φωνολογική  επεξεργασία  του  λόγου. Έρευνες  έχουν  καταδείξει  

(Snowling, 2001)  ότι έλλειμμα  στην  φωνολογική  επεξεργασία  συνεπάγεται  και  
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ύπαρξη  μαθησιακής δυσκολίας.  Για το λόγο αυτό έχει επικρατήσει πλέον  η  

υπόθεση  του  φωνολογικού ελλείµµατος  ως  κύριο  θεωρητικό  πλαίσιο  ανάλυσης  

της δυσλεξίας. Ακόμη, όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών, 

υποστηρίζεται ότι υπάρχει μία αδυναμία στην οπτική αντίληψη, η οποία επηρεάζει 

την ικανότητα του παιδιού να αντιληφθεί τις λέξεις ως μορφολογικό σύνολο 

(Πόρποδας, 1997). 

 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ (PHONOLOGICAL AWARENESS 

AND DYSLEXIA) 

 

Η εξελικτική δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυσκολία ανεξάρτητη από την 

ευφυΐα, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες στην φωνολογία όπως και 

στον γραπτό λόγο (Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, 2003· Elbro & Jensen, 2005· Boada 

& Pennington, 2006). Τα άτομα με δυσλεξία υστερούν στην διαδικασία φωνολογικής 

επεξεργασίας, η οποία είναι πολύ σημαντική για την ανάγνωση και τη γραφή (Ramus, 

2003) και η φωνολογική τους επίγνωση είναι φτωχή (Boada & Pennington, 2006· 

Kotoulas, 2004) 

Όταν μιλάμε για φωνολογική ενημερότητα (phonological awareness), ή 

αλλιώς φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική συνείδηση, αναφερόμαστε στην 

ικανότητα αντιστοίχισης των γραμμάτων με τη φωνολογική σημασία που 

αντιπροσωπεύουν. Οι λέξεις αναλύονται στα δομικά τους στοιχεία (φωνήματα). Η 

φωνολογική ενημερότητα είναι αυτή που επιτρέπει στο άτομο να συνδέσει μια 

ακολουθία γραμμάτων στις αντίστοιχες μονάδες ομιλίας. Το παιδί πρέπει να κατανοεί 
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ότι οι λέξεις αποτελούνται από φωνήματα και ότι τα γράμματα αναπαριστούν τους 

ήχους (Lyon,  Shaywitz,  Shaywitz,  2003). Η ικανότητα λοιπόν, για φωνολογική 

επεξεργασία του λόγου, ονομάζεται φωνολογική ενημερότητα και είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάγνωση και την ορθογραφία. 

Σύμφωνα  με  τον Μάρκου  (1996)  η  κατάκτηση της φωνολογικής 

ενημερότητας  αποτελείται  από κάποιες λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την 

εφαρμογή  του  φωνητικού  συστήματος  της  γλώσσας.  Οι  λειτουργίες  αυτές  είναι:   

(α.)  η  ακουστική  αντίληψη,  δηλαδή  η ικανότητα  του  ατόμου  να  αναγνωρίζει  

ένα  συγκεκριμένο  φώνημα  σε  μία  λέξη ,  (β.)  η  ακουστική  διάκριση,  που είναι  

η ικανότητα του ατόμου να διακρίνει αν δύο φωνήματα είναι ίδια ή διαφορετικά,  (γ.)  

η  ακουστική  ανάλυση, που  επιτρέπει στο άτομο να αναλύει μια λέξη στις συλλαβές 

και στα φωνήματα από τα  οποία  αποτελείται, (δ.)  η  ακουστική σύνθεση,  που  δίνει  

τη  δυνατότητα  στο  άτομο  να  συνθέτει  συλλαβές  ή  ήχους  για να παράγει  μία  

λέξη,  (ε.)  ο ακουστικός συνδυασμός ,  δηλαδή  η  ικανότητα  να  συνδυάζει  την  

ανάλυση  και  τη σύνθεση σε μία λέξη  προκειμένου  να  βρει ποια λέξη  θα προκύψει  

αν  αφαιρεθούν  ή προστεθούν  ένα  ή  δύο  σύμφωνα  ή  μία  με  δύο συλλαβές, (στ.) 

η  ακουστική μνήμη που επιτρέπει στο άτομο να συγκρατεί  για  σύντομο  χρονικό  

διάστημα  στη  μνήμη  του  και  να  αναπαράγει  ένα συγκεκριμένο  αριθμό  

φωνημάτων,  λέξεων  ή  αριθμών  που  του  δίνονται προφορικά, (ζ.)  η  

σειροθετημένη  ακουστική  ταξινόμηση,  η ικανότητα δηλαδή να ξαναδίνει  ένα  

συγκεκριμένο  αριθμό λέξεων  που  του δόθηκαν  προφορικά  στη σωστή  τους 

ακολουθία,  (η.)  η  ακουστική αναγνώριση  λέξεων, που  δίνει τη  δυνατότητα  στο  

άτομο  να  αναγνωρίζει  μία  λέξη, ακόμα  κι όταν  του δίνεται  ένα  μέρος της  

προφορικά, (θ.)  η  αναγνώριση  ομοιοκαταληξίας με την οποία αναγνωρίζει  αν  τα  

τελευταία φωνήματα δύο ή περισσότερων λέξεων είναι ίδια ή  όχι,  (ι.) η παρήχηση, 
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δηλαδή  η ικανότητα του  ατόμου να ανακαλεί στη  μνήμη  του λέξεις  με το ίδιο 

αρχικό φώνημα και (ια.) ο  εντοπισμός έντασης και τόνου  που επιτρέπει  στο άτομο  

να αποφασίζει  που πρέπει  να  τονιστεί  μία  πρόταση ανάλογα  με  την  έμφαση  που  

θέλουμε να δώσουμε. 

Η φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή η αντιστοίχηση γραφήματος – 

φωνήματος, είναι ο μηχανισμός που επηρεάζει όλη τη διαδικασία εκμάθησης της 

ανάγνωσης και της ορθογραφίας (Sprenger-Charolles, Siegel, Bechennec, & 

Serniclaes, 2003). Η φωνολογική ενημερότητα είναι ο δείκτης για το μελλοντικό 

επίπεδο ικανότητας στην ανάγνωση. 

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά με δυσλεξία, συχνά εμφανίζουν προβλήματα στη 

δημιουργία συνδέσμων μεταξύ της γραπτής και προφορικής αναπαράστασης μιας 

λέξης. Ακόμη, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνειδητοποίηση ότι οι προτάσεις 

αποτελούνται από λέξεις και οι λέξεις από συλλαβές και φωνήματα. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάλυση του προφορικού λόγου στα επιμέρους 

συστατικά, δηλαδή τα φωνήματα. Οι δυσκολίες αυτές έχουν δημιουργήσει την 

υπόθεση για έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα στα παιδιά με δυσλεξία (Reid, 

2003). 

Ακόμη, έρευνες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με δυσλεξία έχουν δυσκολία στην 

επανάληψη λέξεων χαμηλής συχνότητας, πολυσύλλαβων λέξεων αλλά και 

ψευδολέξεων. Η δυσκολία αυτή συνδέθηκε με τη φωνολογική επεξεργασία, αφού 

οφειλόταν σε αδυναμία φωνολογικής κατάτμησης του προφορικού λόγου (Snowling,  

Goulandris,  Bowlby  &  Howell,  1986).  

Επειδή οι αναγνωστικές δυσκολίες ήταν στενά συνδεδεμένες με τις δυσκολίες 

στη φωνολογική ενημερότητα, πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ότι ένα έλλειμμα στη 
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φωνολογική ενημερότητα μπορεί να είναι η βασική αιτία για την ίδια την 

αναγνωστική δυσκολία (Stanovich, Seigel, & Gottardo, 1997). 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2011), ένα έλλειμμα στη φωνολογική 

ενημερότητα, τη γνώση και τη χρήση των φωνημάτων της γλώσσας, θεωρείται ο πιο 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας. Τα 

ελλείμματα στη φωνολογία διακρίνονται σε τρείς περιοχές (Wagner & Torgesen, 

1987): φωνολογική ενημερότητα, φωνολογική κωδικοποίηση στη λεξική πρόσβαση 

και φωνολογική κωδικοποίηση στη μνήμη. Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες 

διαδικασίες που σχετίζονται με το γραπτό λόγο, η φωνολογική ενημερότητα 

αναφέρεται μόνο στον προφορικό λόγο. 

Αν και η αιτία αυτών των φωνολογικών ελλειμμάτων δεν είναι αποδεκτή από 

όλους, υπάρχει ομοφωνία για το ότι τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην κατασκευή, διατήρηση και ανάκτηση των φωνολογικών αναπαραστάσεων, 

προκαλώντας έτσι μία σειρά προβλημάτων σε εργασίες όπως η λεκτική 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, η επανάληψη ψευδολέξεων, η επανακωδικοποίηση και η 

εκμάθηση νέων φωνολογικών κανόνων, η ανάκτηση λέξεων και η ταχεία ονομασία 

λέξεων (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ (SPEECH PERCEPTION AND DYSLEXIA) 

 

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ερμηνευθεί το φωνολογικό έλλειμμα 

στη δυσλεξία, έχουν γίνει έρευνες για να ελεγχθεί η αντιληπτική ικανότητα των 

ατόμων με δυσλεξία, και πιο συγκεκριμένα η ακουστική τους αντίληψη. Έχει 
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διατυπωθεί η υπόθεση ότι το φωνολογικό έλλειμμα πιθανόν να οφείλεται σε 

ανεπαρκή επεξεργασία των ήχων και της ομιλίας. Έχουν εντοπιστεί κάποιες 

δυσκολίες των ατόμων με δυσλεξία στην ακουστική αντίληψη, στην κατηγορική 

αντίληψη των συμφώνων (Hazan,  1998), στην ακουστική επεξεργασία (Tallal, 1980 

cited in Blomert και Mitterer, 2004) και στη φωνητική αντίληψη των φωνηέντων 

(Hazan, 1998). 

Οι Rack, Snowling και Olson (1992) είχαν υποστηρίξει ότι η φωνολογική 

επεξεργασία εμπεριέχει την τμηματική ανάλυση των λέξεων και κατά την ομιλία 

αλλά και κατά την ακρόαση. Οι φτωχότεροι αναγνώστες ήταν κατώτεροι συγκριτικά 

με τους συνομηλίκους τους στη διάκριση των φωνημάτων και στις δραστηριότητες 

φωνολογικής ενημερότητας, και έτσι πολλοί ερευνητές έψαξαν μία νέα αιτία για τις 

δυσκολίες στην ανάγνωση, ένα επακόλουθο έλλειμμα στην αντίληψη της ομιλίας. 

Υποστηρίζεται ότι τα ελλείμματα στην επεξεργασία της ομιλίας επηρεάζουν 

την εκμάθηση της ανάγνωσης (Serniclaes, Van Heghe, Mousty, Carre, & Sprenger-

Charolles, 2004· Ziegler, Pech-Georgel George, & Lorenzi, 2009). Έτσι, εξηγείται 

γιατί τα παιδιά με δυσλεξία με τις φτωχές φωνολογικές αναπαραστάσεις 

παρουσιάζουν ελλείμματα σε δραστηριότητες όπου πρέπει να ταξινομήσουν ήχους σε 

κατηγορίες φωνημάτων ή πρέπει να αποφασίσουν αν παρόμοια ακουστικά 

ερεθίσματα ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 

Οι δυσκολίες που έχουν τα άτομα με δυσλεξία στην ανάλυση, τη  μνήμη και 

την επεξεργασία της δομής των ήχων της γλώσσας είναι γνωστές. Ακόμη, τα άτομα 

με δυσλεξία βρέθηκε ότι έχουν φτωχή φωνολογική ενημερότητα όταν ήρθαν 

αντιμέτωπα με δραστηριότητες όπως η κατάτμηση, η αναγνώριση, η διάκριση ή η 

ανάμειξη μικρότερων μονάδων της λέξης. Τέτοιου είδους δυσκολίες, οδήγησαν τον 
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Goswami, (2003) στην υπόθεση ότι συγκεκριμένες αναγνωστικές δυσκολίες 

οφείλονται στις ανακριβείς φωνολογικές αναπαραστάσεις, πράγμα το οποίο οδηγεί σε 

μία δυσκολία στη μεταγλωσσική επεξεργασία, τη μνήμη, την πρόσβαση ή την 

ανάκτηση της προφορικής πληροφορίας. 

Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι τα προβλήματα στην επεξεργασία 

των ακουστικών ερεθισμάτων μπορεί να είναι η αιτία των φωνολογικών δυσκολιών 

(Tallal, 1980 cited in Blomert και Mitterer, 2004· Bogliotti, Serniclaes, Messaoud-

Galusi, & Sprenger-Charolles, 2008· Serniclaes et al., 2004). Η φτωχή αντίληψη των 

ακουστικών ερεθισμάτων πιθανόν οδηγεί στη φτωχή αντίληψη των πληροφοριών, 

χάνοντας στοιχεία των ήχων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής ορισμός των 

φωνολογικών κατηγοριών. Έτσι, σύμφωνα με την Tallal (1980), το έλλειμμα που 

υπάρχει στη δυσλεξία πρέπει να ψαχθεί στις μειωμένες ικανότητες ακουστικής 

αντίληψης (Tallal, 1980, cited in Blomert και Mitterer, 2004). Συνεπώς, το έλλειμμα 

στην αντίληψη του λόγου, που επηρεάζει τα άτομα με δυσλεξία, φαίνεται μικρό και 

μπορεί να περάσει απαρατήρητο στον καθημερινό προφορικό λόγο. Ακόμη, μόνο 

όταν παρέχονται λίγες ακουστικές πληροφορίες ή όταν ο λόγος είναι ασαφής, τα 

άτομα με δυσλεξία θα έχουν μεγαλύτερο μειονέκτημα και θα τα πηγαίνουν λιγότερα 

καλά σε σχέση με έναν μέσο αναγνώστη. 

Επίσης, σύμφωνα πάλι με την Tallal  (1980), υποστηρίζεται  ότι  υπάρχει  

υστέρηση  στη  αντίληψη  βραχέων  και  ταχύτατα εναλλασσόμενων φωνημάτων που 

προφέρονται σε λίγες δεκάδες του χιλιοστού του δευτερολέπτου και χαρακτηρίζονται  

από αλλαγή στη συχνότητα (/ba/, /da/). Οι αλλαγές στη συχνότητα όμως γίνονται 

αντιληπτές  αν  ο  χρόνος  μεταξύ  των φωνημάτων  μεγαλώσει ή διπλασιαστεί. Η 
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υπόθεση αυτή της Tallal έγινε γνωστή ως «υπόθεση του ελλείμματος στην ταχύτατη 

ακουστική επεξεργασία» (Tallal, 1980, cited in Blomert και Mitterer, 2004). 

Επιπλέον στήριξη στην παραπάνω θέση ήρθε με την έρευνα του Ziegler et al. 

(2009), όπου παρατηρήθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα στην αντίληψη της ομιλίας στα 

παιδιά με δυσλεξία για την αναγνώριση ενός ερεθίσματος φωνήεν – σύμφωνο – 

φωνήεν όταν αυτό παρουσιαζόταν σε διαφορετικές συνθήκες με θόρυβο, ενώ το 

έλλειμμα δεν υπήρχε όταν το ίδιο ερέθισμα παρουσιαζόταν σε ησυχία. Οι ερευνητές 

υποστήριξαν ότι το έλλειμμα στην αντίληψη δεν φαίνεται στην ησυχία, καθώς το 

σήμα της ομιλίας περιέχει πολλές περιττές ακουστικές πληροφορίες, αλλά η 

επιβάρυνση με επιπρόσθετο περιβαλλοντικό θόρυβο είναι πιθανό να φανερώσει 

ελλείμματα στην αντίληψη. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών στην αντίληψη των ήχων έχει υποστηρίξει ότι 

υπάρχει έλλειμμα στην κατηγορική αντίληψη στα άτομα με εξελικτική δυσλεξία 

(Godfrey, Syrdal-Lasky, Millay, & Knox, 1981· Reed, 1989· Serniclaes, Sprenger-

Charolles, Carrι, & Demonet, 2001).  Αυτά τα ελλείμματα στην αντίληψη του λόγου 

στα άτομα με δυσλεξία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις διαφορετικές 

ομάδες: μόνο διάκριση, μόνο κατονομασία, διάκριση σε σχέση με την κατονομασία. 

Ακόμη, άλλες μελέτες υποστήριξαν ότι υπάρχει κατηγορική αντίληψη της ομιλίας, 

δείχνοντας ότι η διάκριση ενός φωνήματος ήταν μικρότερη στα άτομα με δυσλεξία σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου (Godfrey et al., 1981· Reed, 1989· Serniclaes et al., 

2001). 

Το εύρημα για έλλειμμα στις δραστηριότητες κατηγοριοποίησης φωνημάτων, 

ωστόσο δεν είναι αποδεκτό από όλους. Μία έρευνα των McArthur, Ellis, Atkinson, 

και  Coltheart (2008), παρουσίασε εξατομικευμένα δεδομένα και βρήκαν ότι μόνο το 
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16% των παιδιών με δυσλεξία είχαν δυσκολίες στη διάκριση του ερεθίσματος 

σύμφωνο – φωνήεν (/ba/–/da/) και το 21% είχαν δυσκολίες στη διάκριση των 

φωνηέντων (/e/-/a/). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι τα ελλείμματα στην 

κατηγορική αντίληψη είναι λιγότερο αντιληπτά σε σχέση με τις δυσκολίες στη 

φωνολογική επεξεργασία και μπορεί να επηρεάζουν μόνο ένα κομμάτι του 

πληθυσμού με δυσλεξία. 

Οι Blomert and Mitterer (2004), συνέκριναν την επίδοση παιδιών με δυσλεξία 

και ομάδας ελέγχου για φυσική και συνθετική ομιλία. Οι ερευνητές κατασκεύασαν 

δύο ερεθίσματα σε φυσική και συνθετική ομιλία. Ερεύνησαν το αν θα μπορούσαν να 

βρουν έλλειμμα στην κατηγορική αντίληψη της ομιλίας και αν αυτό το έλλειμμα θα 

μπορούσε να γενικευτεί και στο ερέθισμα φυσικής ομιλίας. Οι ερευνητές με βάση τα 

αποτελέσματα, υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην αντίληψη του λόγου στα 

παιδιά με δυσλεξία, μόνο όταν χρησιμοποιήθηκε το ακουστικό ερέθισμα σε 

συνθετική φωνή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα παιδιά με δυσλεξία ίσως ήταν 

λιγότερο ικανά να προσαρμοστούν στη διακύμανση του νέου ερεθίσματος που 

άκουσαν στη δραστηριότητα κατηγορικής αντίληψης με τη συνθετική ομιλία, παρά 

να υπάρχει έλλειμμα στην αντίληψη του ερεθίσματος. Τα αποτελέσματα τους 

στηρίζουν την υπόθεση ότι τα παιδιά με δυσλεξία δεν έχουν κάποιο έλλειμμα στην 

αντίληψη σύντομων ακουστικών ερεθισμάτων (Mody, Studdert-Kennedy, & Brady, 

1997· Rosen & Manganari, 2001· Serniclaes et al., 2001), γιατί αν υπήρχε αυτό το 

έλλειμμα, θα ήταν εμφανές και στα ερεθίσματα με τη φυσική ομιλία. 

Οι Serniclaes et al., (2001), έδειξαν ότι μαζί με τη φτωχή διάκριση στις 

φωνημικές κατηγορίες, τα παιδιά με δυσλεξία φάνηκαν βελτιωμένα στην ικανότητα 

να διακρίνουν τα φωνήματα εντός της ίδιας κατηγορίας, συγκριτικά με τον μέσο 
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αναγνώστη. Αυτή η ενισχυμένη ευαισθησία στα φωνητικά συστατικά των 

φωνολογικών αντιθέσεων μπορεί να προέρχεται από μία αλλοφωνική αντίληψη. Οι 

ερευνητές εντόπισαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία, τα πηγαίνουν καλύτερα στη διάκριση 

ακουστικών διαφορών μέσα στην ίδια φωνημική κατηγορία. Αυτά τα αποτελέσματα 

πιθανόν δείχνουν μια ευαισθησία στα αλλόφωνα (παραλλαγές του ίδιου φωνήματος 

στην παραγωγή λόγου με την επίδραση της άρθρωσης), και ίσως είναι αποτέλεσμα 

μίας καθυστέρησης στην αντιληπτική ανάπτυξη. Ο Serniclaes και  οι  συνεργάτες  του  

θεώρησαν  το  εύρηµα  αυτό  απόδειξη για ένα έλλειµµα στην επεξεργασία 

επικεντρωµένο σε µη-λεκτικό υλικό. 

Τέλος, ο Georgiou  και οι συνεργάτες του  (2010) διεξήγαγαν μία έρευνα για 

να μελετήσουν την ακουστική αντίληψη μαθητών με δυσλεξία στην Ελλάδα. Οι 

συμμετέχοντες ήταν παιδιά με δυσλεξία Δ’ και Στ΄Δημοτικού καθώς και ομάδα 

ελέγχου αντίστοιχης ηλικίας. Στόχος τους ήταν να μελετήσουν την ανίχνευση ήχων 

και την υπόθεση της ταχύτατης ακουστικής επεξεργασίας. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία δεν είχαν μεγάλες διαφορές με την ομάδα ελέγχου 

στην ακουστική επεξεργασία, η ακουστική επεξεργασία δεν φάνηκε να επηρεάζει τη 

φωνολογική διαδικασία, την ανάγνωση και την ορθογραφία και μόνο ατομικά, 

κάποιες περιπτώσεις παιδιών με δυσλεξία παρουσίασαν ένα έλλειμμα στην ακουστική 

επεξεργασία. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Ως υποστηρικτική  τεχνολογία (assistive technology)  θεωρείται  κάθε  

αντικείµενο  ή τεχνολογικός εξοπλισµός  που  χρησιµοποιείται  µε  σκοπό  να  

βελτιώσει  ή  να  διατηρήσει  τις  λειτουργικές δεξιότητες  των  ατόµων  µε  

αναπηρία. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα με 

αναπηρία να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, να ζουν με άνεση αλλά και να 

εκπαιδευτούν. Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα και 

τις δυσκολίες που βιώνει ένα άτομο με αναπηρία στο περιβάλλον του. Οι συσκευές 

υποστηρικτικής τεχνολογίας διευκολύνουν τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή, είτε 

ενισχύοντας το λειτουργικό επίπεδο του χρήστη, είτε μειώνοντας τις απαιτήσεις από 

το περιβάλλον.  

Στη βιβλιογραφία έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία, χωρίς όμως να έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. 

Αρχικά, όπως αναφέρεται στην ISO 9999, υποστηρικτική τεχνολογία είναι 

κάθε προϊόν, όργανο, εξοπλισμός ή τεχνικό σύστημα που χρησιμοποιείται από ένα 

άτομο με αναπηρία, έχει παραχθεί ειδικά ή είναι γενικά διαθέσιμο και προλαμβάνει, 

αποκαθιστά, ανακουφίζει ή εξουδετερώνει τη βλάβη, την αναπηρία ή το μειονέκτημα. 

Σύμφωνα με το Congressional Report των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(1988), «συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο, 

μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, που είτε έχει αγοραστεί έτοιμο προς χρήση, 
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είτε είναι τροποποιημένο ή προσαρμοσμένο και χρησιμοποιείται για να αυξήσει, 

διατηρήσει ή βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία» 

(Δημόσιο δίκαιο 100-407, για την προώθηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών, 

ΗΠΑ). 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Στο  γενικότερο  πλαίσιο  της εκπαίδευσης των παιδιών με δυσλεξία,  

σημαντική  θέση κατέχουν  οι  σύγχρονες  εφαρμογές  των νέων τεχνολογιών, οι 

οποίες διαθέτουν μεγάλη εκπαιδευτική δυναμική ενώ ταυτόχρονα μεταβάλλουν  

γενικά  το  τοπίο  στην  εκπαίδευση. Πολλές φορές, ο παιγνιώδης χαρακτήρας 

προσέγγισης των στόχων, δίνει στα παιδιά το κίνητρο να ασχοληθούν με 

ενθουσιασμό και να ανακαλύψουν μόνα τους (Διαμαντόπουλος, 2001). Επιπλέον  οι 

νέες τεχνολογίες αυξάνουν  την  ικανότητα  των  μαθητών για  συγκέντρωση, δίνουν  

κίνητρο  για  μάθηση  και  κυρίως  δημιουργούν  ένα  ασφαλές  για  το  μαθητή 

περιβάλλον όπου  μπορεί να δράσει χωρίς να φοβάται την πιθανότητα του λάθους και 

την  απόρριψη  από  τους  συμμαθητές  του.  Σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  τους  στην 

αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  της γραφής,  της  ανάγνωσης  και  της  ορθογραφίας 

που χαρακτηρίζουν τα δυσλεξικά παιδιά. 

Η παρέμβαση μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορεί να είναι 

βοηθητική για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας των παιδιών με 

δυσλεξία, αλλά και στην υποστήριξη και βελτίωση άλλων δυσκολιών. Η 

υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί, χωρίς μεγάλο κόστος, να αποτελέσει ένα 
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σημαντικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει υποστηριχθεί ότι η 

εξάσκηση στην φωνολογία μέσω υπολογιστή είναι το ίδιο αποτελεσματική με την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Αυτό όμως απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση και χρόνο 

(Olson, Wise, Ring, & Johnson, 1997). Άλλωστε, η τεχνολογία είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. 

Παρακινεί τους μαθητές να ασχοληθούν με τη μάθηση, μειώνει τις πιθανότητες 

αποτυχίας και απογοήτευσης (Kazakou, Soulis, Morfidi, & Mikropoulos, 2011) 

Τα χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών με τη χρήση του κατάλληλου κάθε 

φορά  λογισμικού,  σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μαθητές με δυσλεξία ως 

δημιουργικά  άτομα  παρουσιάζουν  μια έφεση  σε  ό,τι  σχετίζεται με  τη σύγχρονη 

ηλεκτρονική  τεχνολογία,  καθιστούν τον  υπολογιστή και  τις εφαρμογές του  ένα 

ουσιαστικό  μέσο  καλλιέργειας  δεξιοτήτων  και  πρόσκτησης  νέων  γνώσεων  και 

ικανοτήτων  (Διαμαντόπουλος, 2001).  Έτσι,  πλήθος  ψηφιακών  προγραμμάτων, 

διαδραστικού  κυρίως  χαρακτήρα, που  συνδυάζουν  κείμενο,  κίνηση,  χρώμα  και 

ήχο,  συμβάλλουν  στην  ενεργοποίηση και συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία για 

τα παιδιά με δυσλεξία. Πρόκειται για τη λεγόμενη πολυαισθητηριακή διδακτική 

προσέγγιση, καθώς συμβάλλει  στην  υπέρβαση  των  αδυναμιών  που  αντιμετωπίζει  

ο δυσλεκτικός μαθητής στο επίπεδο της προσέγγισης και επεξεργασίας των 

πληροφοριών.  

Βέβαια, είναι σημαντικό να επιλέγεται η σωστή υποστηρικτική τεχνολογία με 

βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού, για να επιτευχθούν οι στόχοι, και ο δάσκαλος με 

τη σωστή καθοδήγηση να βοηθήσει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να φτάσουν 

στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Ο σκοπός της υποστηρικτικής τεχνολογίας στο 

μέλλον είναι να βελτιώσει τις ζωές και να περιορίσει τις μαθησιακές δυσκολίες των 

παιδιών (Adebisi, Liman, & Longpoe, 2015). 
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Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, γιατί υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στον γραπτό λόγο, την 

ανάγνωση, τα μαθηματικά, την ορθογραφία, την οργάνωση και την κοινωνική 

αποδοχή (Quenneville, 2001). Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διευκολύνονται 

στη γραφή, η οποία μπορεί συχνά να είναι μια επίπονη διαδικασία. Η χρήση της 

τεχνολογίας πρέπει να είναι μια συλλογική και οργανωμένη προσπάθεια. 

Για να βελτιωθεί λοιπόν η μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ο 

Allan (2015) προσδιόρισε τις βασικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την 

υποστηρικτική τεχνολογία. 

• Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί μόνο να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες 

και όχι να τις αντικαταστήσει. Πρέπει να είναι μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδαχθούν βασικές 

ικανότητες. 

• Η υποστηρικτική τεχνολογία για τα παιδιά με αναπηρίες είναι κάτι παραπάνω 

από ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο που μπορεί να 

συγκριθεί με το μολύβι και το χαρτί των παιδιών χωρίς αναπηρία. 

• Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιούν την υποστηρικτική 

τεχνολογία για να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία, να ολοκληρώνουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συμμετέχουν ισότιμα με τους 

συμμαθητές τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

• Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας δεν κάνει αυτόματα τα 

εκπαιδευτικά και εμπορικά εργαλεία προσβάσιμα. 
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• Χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας από κάποιον 

επαγγελματία, για να αποφασιστεί αν το κάθε παιδί χρειάζεται υποστήριξη και 

πιο συγκεκριμένα την ανάλογη υποστήριξη για τις ανάγκες του. 

• Η αξιολόγηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας πρέπει να απευθύνεται στις 

ανάγκες τις εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, που είναι η 

ικανότητα να επικοινωνείς και να αλλάζεις το περιβάλλον για τα παιδιά με 

αναπηρία. 

• Για να είναι αποτελεσματική η υποστηρικτική τεχνολογία, πρέπει να είναι μια 

εξελικτική διαδικασία. 

 

Η υποστηρικτική τεχνολογία στοχεύει στο να παρέχει ανεξαρτησία στα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες, επειδή συχνά τα παιδιά αυτά στηρίζονται στο οικογενειακό 

περιβάλλον για βοήθεια (Raskind, Higgins, 1998). Έτσι, η υποστηρικτική τεχνολογία 

δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να τα καταφέρουν μόνα 

τους. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα προγράμματα, λειτουργίες προγραμμάτων 

ή ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτική τεχνολογία για μαθητές 

με δυσλεξία. 

Ο επεξεργαστής κειμένου - κειμενογράφος 

Αυτό το πρόγραμμα, ως εργαλείο άσκησης στις γλωσσικές εργασίες απαλλάσσει τον 

μαθητή με δυσλεξία από το άγχος του γραψίματος με το χέρι. Με τη βοήθεια του 

κειμενογράφου  το παιδί  αισθάνεται πιο άνετα  για  τη  σωστή εμφάνιση της 

εργασίας του. Μπορεί  να γράψει ένα κείμενο, να το επεξεργαστεί, να το διορθώσει, 

να το αποθηκεύσει και να το ανακαλέσει από τη μνήμη του υπολογιστή, αυξάνοντας 
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με τον τρόπο αυτό τη δημιουργικότητά του. Έτσι, τα παιδιά εστιάζουν την προσοχή 

τους στις ιδέες και την εκφραστικότητά τους, και όχι στα προβλήματα γραφής. 

Ο ορθογραφικός έλεγχος 

Το  ζήτημα  της  ορθογραφίας  είναι  μια  βασική  αδυναμία  των παιδιών με 

δυσλεξία. Ο ορθογραφικός έλεγχος διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη 

διευκόλυνση της διαδικασίας της, γιατί εντοπίζει αυτόματα τα ορθογραφικά λάθη σε 

ένα έγγραφο κειμένου και προτείνει τις κατάλληλες διορθώσεις με βάση τους 

γραμματικούς κανόνες. Συνεπώς, το παιδί απαλλάσσεται από το άγχος της 

ορθογραφίας και μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. 

Τα  φορητά  scanners σε  σχήμα  στυλό,  

Πρόκειται για σαρωτές σε σχήμα στυλό, είναι συνδεδεμένα και με ακουστικά, έτσι 

ώστε ο μαθητής με δυσλεξία,  σαρώνοντας μια λέξη, να ακούει ταυτόχρονα και την 

εκφώνησή της.   

Αναγνώριση φωνής ως εργαλείο υπαγόρευσης 

Η αναγνώριση φωνής επιτρέπει στον χρήστη να υπαγορεύσει κείμενο στον 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη φωνή του. Ο χρήστης μιλάει σε μικρόφωνο και το 

σύστημα μετατρέπει τις λέξεις σε ηλεκτρονική μορφή. Για τη χρήση ενός τέτοιου 

συστήματος χρειάζεται εξοικείωση και χρόνος εκπαίδευσης, αφού το σύστημα 

υπακούει σε συγκεκριμένο είδος εντολών. 

Κατάλληλο ψηφιακό  υλικό,  

Κατάλληλο υλικό, προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  και  τις  ικανότητες  του  μαθητή. 

Συγκεκριμένα, μπορούν  να  κατασκευαστούν  ειδικά  παιδαγωγικά  παιχνίδια  με  
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στόχο  την καλλιέργεια  των  βασικών  αντιληπτικών  ικανοτήτων  του  μαθητή  όπως  

είναι  η μνήμη,  η  παρατηρητικότητα,  η  αντιστοίχηση,  ο  προσανατολισμός  στο  

χώρο,  η διάκριση σχημάτων, η διάκριση χρωμάτων κλπ.  

Ηχητικές και Οπτικές διευκολύνσεις 

Οι ηχητικές δυνατότητες ενός υπολογιστή πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Ακόμη, ο 

υπολογιστής μπορεί να παρέχει οπτικά εφέ με τη χρήση γραφικών και κίνησης, 

στοιχεία σημαντικά για την ενίσχυση της μάθησης. 

Μεγέθυνση οθόνης και χρωματισμένο κείμενο 

Η μεγέθυνση οθόνης μπορεί να βοηθήσει το παιδί με δυσλεξία να εστιάσει την 

προσοχή του και να διαβάσει ξεχωριστά την κάθε λέξη. Επίσης, ο χρωματισμός και η 

υπογράμμιση κειμένου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν κάτι. Η 

επιλογή των μεγεθών και των χρωμάτων γίνεται ελεύθερα από τον χρήστη ανάλογα 

με τις ανάγκες του. 

Κείμενο σε φωνή (Τext-to-Speech) 

To  κείμενο  για  σύνθεση  λόγου  είναι  ένα  σύστημα,  όπου  ένα  synthesizer 

επιχειρεί να αναπαράγει φωνητικά οτιδήποτε είναι γραμμένο. Είναι ένα 

χαρακτηριστικό πολύτιμο για διόρθωση και επαλήθευση, καθώς ο χρήστης μέσω της 

συνθετικής φωνής μπορεί να ακούει το κείμενο βρίσκοντας τα λάθη του και 

ελέγχοντας το σύνολο. 
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Συστήματα σάρωσης/ανάγνωσης/κατανόησης 

Ο σαρωτής εισάγει το έγγραφο στον υπολογιστή και το πρόγραμμα οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων το μετατρέπει σε ηλεκτρονική μορφή. Το αποτέλεσμα 

μπορεί να είναι οπτικό, στην οθόνη, αλλά και ακουστικό, μέσω συνθετικής φωνής. 

Ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες 

Υπάρχουν λεξικά που απευθύνονται σε άτομα με δυσλεξία και διαθέτουν ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό «Σύγχυσης» (common Confusables). Ο χρήστης εισάγει τη 

δική του σκέψη και το λεξικό του προτείνει μία λίστα από πιθανές λέξεις για να 

επιβεβαιώσει τη σωστή.  

Ηλεκτρονικά βιβλία  

Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού βιβλίου, όμως με περισσότερες 

δυνατότητες. Ο χρήστης προσαρμόζει το κείμενο ανάλογα με τις ανάγκες του 

 

Οι  παραπάνω  δυνατότητες,  ενδεικτικές  του  εύρους  των  εφαρμογών  που 

μπορούν  να  μας  προσφέρουν  οι  ΤΠΕ  στην  υποστήριξη  των  δυσλεκτικών 

ατόμων,  αποδεικνύουν  πως  η  σύγχρονη  και  διαρκώς  εξελισσόμενη  ψηφιακή 

τεχνολογία  μπορεί  να  παίξει  σημαντικό  ρόλο  στην  προσπάθεια  για  την 

αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Η ένταξη 

όλων  των  σχετικών  ειδικών  εφαρμογών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  ο 

αναγκαίος εξοπλισμός των σχολείων με το κατάλληλο υλικό θα μεταβάλλει, χωρίς 

καμιά αμφιβολία,  τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει 

έναν μαθητή με δυσλεξία  στην  επίπονη  προσπάθειά  του  για  υπέρβαση  των 

εγγενών αδυναμιών του.  Οι νέες τεχνολογίες με το πλήθος  των  εφαρμογών  τους,  
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ανοίγουν  νέους  διαδρόμους  μέσα  από  τους οποίους  μπορεί  ο  μαθητής  με 

δυσλεξία να  έχει  πρόσβαση  στη  γνώση,  στον πολιτισμό, αλλά και στην ίδια τη 

ζωή. 

 

ΈΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Οι Kazakou και Soulis (2014) μελέτησαν τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, μελέτησαν τον ρόλο 

της ανατροφοδότησης (feedback) σε ηλεκτρονικές δραστηριότητες, για τη βελτίωση 

της φωνολογικής ενημερότητας μαθητών με δυσλεξία. Ο κονστρουκτιβιστικός τύπος 

ανατροφοδότησης στις ηλεκτρονικές δραστηριότητες προσέφερε επιπλέον 

καθοδήγηση με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν τη σωστή απάντηση, και 

ήταν αυτός που φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στους μαθητές με δυσλεξία. 

Οι μαθητές, με αυτόν τον τρόπο βρήκαν πιο εύκολα και πιο γρήγορα την απάντηση. 

Έτσι, ένιωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουν στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Μία έρευνα που έγινε από τους Chiang και Liu (2011), με μαθητές με 

δυσλεξία, που είχαν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, για να βελτιώσουν την 

αναγνωστική τους ικανότητα στα αγγλικά και τη σχολική τους επίδοση γενικότερα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη χρήση του λογισμικού, βελτιώθηκε η γνώση των 

αγγλικών και η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία και η προφορά έγινε πιο εύκολη. 

Ακόμη τα παιδιά καταλάβαιναν περισσότερα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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Χρησιμοποιήθηκε ένα λογισμικό, το Kurzweil 3000, το οποίο περιείχε επεξεργασία 

κειμένου, υπενθυμίσεις και μετέτρεπε τα έγγραφα σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω 

ενός σαρωτή. Έτσι, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν και να δουν το 

περιεχόμενο. 

Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι η χρήση του λογισμικού 

αυτού, βελτίωσε την σχολική επίδοση των μαθητών με δυσλεξία, κυρίως όσον αφορά 

την ικανότητα ανάγνωσης. Αυτό που βοήθησε κυρίως τους μαθητές ήταν η 

δυνατότητα που έδινε το πρόγραμμα να ακούν το υλικό. Ακόμη, ένα σημαντικό 

εύρημα ήταν ότι το πρόγραμμα έκανε τους χρήστες πιο ανεξάρτητους, αφού 

μπορούσαν οι ίδιοι να ρυθμίσουν την ταχύτητα και τον τόνο της ανάγνωσης. Επίσης, 

μπορούσαν να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία όσες φορές ήθελαν, χωρίς να ζητούν 

βοήθεια από άλλους. Η χρήση τέτοιων λογισμικών στα σχολεία στο μέλλον μπορεί να 

αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για να μελετούν 

αυτόνομα (Chiang & Liu, 2011). 

Σκοπός της έρευνας των Floyd και Judge (2012) ήταν να δώσει εμπειρικά 

δεδομένα σχετικά με την προσφορά της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην κατανόηση 

κειμένου από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς η ικανότητα ανάγνωσης και 

κατανόησης είναι από τις πιο βασικές για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Η συσκευή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το ClassMate  Reader που αναπτύχθηκε από το HumanWare,  

Inc.  (2009).  Πρόκειται για μία φορητή συσκευή, με οθόνη αφής, ανάγνωσης 

κειμένου που προσφέρει αναγνωστική ανεξαρτησία. Οι μαθητές μπορούν να ακούν το 

υλικό ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν το κείμενο στην οθόνη. Η συσκευή 

χρησιμοποιεί συνθετική ομιλία, που παράγεται από ένα σύστημα σύνθεσης ομιλίας. Ο 

χρήστης μπορεί να κάνει τις δικές του προσαρμογές (χρώμα, γραμματοσειρά, 

ταχύτητα ανάγνωσης κ.λπ.). 
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Η χρήση της τεχνολογίας όντως βοήθησε στη βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Όλοι οι συμμετέχοντες 

σημείωσαν πρόοδο μετά την υποστήριξη της τεχνολογίας. Οι μαθητές δήλωσαν ότι με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας ένιωθαν πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και πιο 

αποτελεσματικοί. Η οπτική και ακουστική παρουσίαση των πληροφοριών μέσω 

συνθετικής φωνής, εκτός από το ότι βοήθησε στην αναγνωστική κατανόηση, 

ωφέλησε και την μακρόχρονη μνήμη των μαθητών. Χωρίς την τεχνολογία, οι μαθητές 

απλά προσπαθούσαν να διαβάσουν τις λέξεις και συχνά έχαναν το νόημα. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με το υλικό πιο εύκολα (Floyd & Judge, 

2012). 

Τα στυλό ανάγνωσης είναι ένα είδος υποστηρικτικής τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται για να βοηθήσει μαθητές με μαθησιακές και αναγνωστικές δυσκολίες 

να αποκωδικοποιήσουν λέξεις και να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. Η έρευνα των 

Schmitt, McCallum, Hennessey, Lovelace και Hawkins (2012) μελέτησε την 

επίδραση της χρήσης των υποστηρικτικών στυλό στην κατανόηση κειμένων από 

φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του στυλό 

ανάγνωσης προσέφερε περισσότερη βοήθεια στην φοιτήτρια με τις πιο σοβαρές 

αναγνωστικές δυσκολίες. Βελτιώθηκε η ακρίβεια στην κατανόηση, παρόλο που το 

στυλό χρησιμοποιούσε συνθετική ομιλία, αν και χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για 

τη διαδικασία της ανάγνωσης. 

Οι Kazakou και συνεργάτες (2011) διεξήγαγαν μία έρευνα, με σκοπό να 

αναδείξουν τα αποτελέσματα από τη χρήση ενός λογισμικού για την καλλιέργεια της 

φωνολογικής ενημερότητας παιδιών με δυσλεξία. Το λογισμικό ήταν το 

«Phonological  Awareness  Educational Software»  (PHAES). Το λογισμικό αυτό 

περιέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φωνήματα, γραφήματα, λέξεις και 
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προτάσεις είτε σε ακουστική είτε σε γραπτή μορφή στοχεύοντας στο να αποτελέσει 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση των προσπαθειών των μαθητών με δυσλεξία.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το λογισμικό PHAES φαίνεται να κινητοποιεί 

τους μαθητές με δυσλεξία και οι ίδιοι δηλώνουν ότι το προτιμούν σε σχέση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία με μολύβι και χαρτί. Όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων 

περιείχαν δραστηριότητες για την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας. Εκτός 

από τα παιδιά, η χρήση του υποστηρικτικού λογισμικού φάνηκε να έχει θετικά 

αποτελέσματα και στους γονείς, καθώς ένιωσαν λιγότερο αγχωμένοι για την πρόοδο 

των παιδιών τους αλλά και για την οικονομική ελάφρυνση. Επιπλέον, το 

συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον δάσκαλο της τάξης ή 

τον ειδικό παιδαγωγό για τα παιδιά με δυσλεξία αλλά και όλη την τάξη, σαν ένα 

εργαλείο διδασκαλίας των γραμμάτων και των ήχων τους. Σημαντικό είναι επίσης ότι 

το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώιμη παρέμβαση με 

σκοπό να υποστηρίξει από την αρχή τις ικανότητες των μαθητών (Kazakou  et  al.,  

2011). 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ  ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ (TEXT-TO-SPEECH 

SYSTEMS) 

 

Η  χρήση  των  συστημάτων  μετατροπής  κειμένου  σε  συνθετική  ομιλία  

(Text-to-Speech,  TTS)  είναι  πολύ  συνηθισμένη  στο  πεδίο  της  επαυξητικής  και 

εναλλακτικής επικοινωνίας  (Francis,  Nusbaum,  &  Fenn,  2007).  Τα συστήματα 

μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία μετατρέπουν αυτόματα οποιαδήποτε 

πληροφορία μορφής κειμένου σε πλήρως κατανοητό προφορικό λόγο χωρίς να έχει 

γίνει προ-εγγραφή. Ο συνθέτης ομιλίας αποτελεί μέρος των συστημάτων αυτών. Τα 

σημερινά συστήματα είναι όλα εφαρμογές λογισμικού (χωρίς πρόσθετο υλικό, 

δηλαδή δεν αποτελούν χωριστή περιφερειακή συσκευή του υπολογιστή) σχετικά 

χαμηλού κόστους και παράγουν αρκετά φυσική ομιλία (η ποιότητά τους εξαρτάται 

από το πόσο καλή προσωδία παράγουν) (Κουρουπέτρογλου  & Φλωριάς, 2003). 

Γενικότερα, τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία (TTS 

systems) καλύπτουν την ανάγκη για φωνητική απόδοση πληροφοριών, όπως για 

παράδειγμα τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις ή πληροφορίες πλοήγησης 

αυτοκινήτων. Ακόμη, εφαρμόζονται στις αυτόματες υπηρεσίες πληροφόρησης, που 

παρέχουν πληροφορίες για τοποθεσίες ή πραγματοποιούν αυτόματη εκφώνηση 

δελτίων καιρού και ειδήσεων μέσω τηλεφώνου. Δίνουν επίσης λύσεις και σε πιο 

κλασικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η αυτόματη ανάγνωση εντύπων από μια 

μηχανή (ομιλούντα βιβλία), που εξυπηρετεί ιδιαίτερα άτομα με προβλήματα όρασης. 



47 
 

Τα περισσότερα συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιοριστούν ιδιαίτερες 

προτιμήσεις – πχ. πότε οι λέξεις θα διαβάζονται γράμμα προς γράμμα ή ως ολόκληρες 

λέξεις, πόσο κείμενο θα διαβάζεται κάθε φορά (μία πρόταση, γραμμή, παράγραφος ή 

ολόκληρη σελίδα). Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται εύκολα, δηλαδή ο 

χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σταματήσει την έξοδο ομιλίας σε 

οποιοδήποτε σημείο (Κουρουπέτρογλου  & Φλωριάς, 2003). 

Βασικά μέτρα της ποιότητας είναι η καταληπτότητα, η φυσικότητα και η 

εκφραστικότητα του λόγου.  Η φυσικότητα είναι η ανάγκη η συνθετική φωνή να είναι 

το ίδιο εύκολο να ακουστεί όπως και η φυσική φωνή. Η εκφραστικότητα αναφέρεται  

σε όλες τις παραμέτρους της φωνής, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράσουν 

και  να  προσδιορίσουν τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις στάσεις  τους  (Beller 

& Rodet, 2007). Η βελτίωση της καταληπτότητας είναι ο βασικός στόχος στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων αυτών. 

Τα συστήματα TTS είναι αντικείμενο συστηματικής και συνεχόμενης έρευνας 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας τους καθώς και τη 

σημαντική μείωση του κόστους τους. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν ήδη εφαρμογή 

στις επικοινωνίες, όπου μηνύματα βασισμένα σε κείμενο, όπως τα email ή τα fax, ή 

πληροφορίες που συνδυάζουν κείμενο και εικόνα, όπως οι ιστοσελίδες, αποδίδονται 

φωνητικά. 

Στον ελληνικό χώρο το σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία 

ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα σύστημα 

λογισμικού το οποίο στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής 

συνθετικής ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών εγγράφων. Το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των ακουστικών τεστ σε συνθετική ομιλία στην 
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παρούσα εργασία. Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ υποστηρίζει πολλές ανεξάρτητες γλώσσες 

(multilingual), αλλά συγχρόνως έχει την ιδιότητα να διαβάζει με την ίδια φωνή 

(polyglot) σύνθετα ελληνοαγγλικά κείμενα (Κουρουπέτρογλου  & Φλωριάς, 2003). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ είναι η ακουστική ανάδειξη 

της πρόσθετης πληροφορίας που υπάρχει στα ηλεκτρονικά έγγραφα, η οποία μέχρι 

τώρα δεν αξιοποιείτο από τα αντίστοιχα συστήματα. Η πρόσθετη αυτή πληροφορία 

είναι δύο μορφών: Α) πληροφορία οπτικής αναπαράστασης (όπως έντονη ή πλάγια 

γραφή, μέγεθος γραμμάτων κ.ά.) και Β) πληροφορία δομής (πχ. Πίνακες, κατάλογοι) 

(Κουρουπέτρογλου  & Φλωριάς, 2003). 

Με την εκμετάλλευση των στοιχείων μορφής και οπτικής αναπαράστασης του 

εγγράφου επιτυγχάνεται μία πληρέστερη ακουστική αναπαράστασή του. Με τα 

συνηθισμένα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία η πληροφορία αυτή χάνεται 

κατά την εξαγωγή του αμιγούς κειμένου από το έγγραφο. Στο ΔΗΜΟΣΘέΝΗ, αυτή η 

πληροφορία αποτελεί αιτία αλλαγής των προσωδιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας 

ή προσθήκης χαρακτηριστικών ήχων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η βελτιωμένη 

επικοινωνία ενός πληροφορικού συστήματος όχι μόνο για τα άτομα με πρόβλημα 

όρασης αλλά και για όλους τους χρήστες στην περίπτωση που το σύστημα δεν 

παρέχει οπτική έξοδο (Κουρουπέτρογλου  & Φλωριάς, 2003). 

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

Η αντίληψη της συνθετικής ομιλίας αναφέρεται στη βιβλιογραφία με τους 

όρους  της  καταληπτότητας  και  της  κατανόησης  (Koul,  2003, cited in 
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Papadopoulos et al., 2009).  Η  καταληπτότητα ορίζεται  ως  η  ικανότητα  του  

ακροατή  να  αναγνωρίζει  φωνήματα  και  λέξεις  όταν παρουσιάζονται  μεμονωμένα  

(Ralston,  Pisoni,  &  Mullennix,  1989) ενώ η κατανόηση συμπεριλαμβάνει την 

εξαγωγή νοήματος από τα ακουστικά σήματα ομιλίας (Duffy & Pisoni, 1992). Η 

κατανόηση της συνθετικής ομιλίας περιλαμβάνει την αναγνώριση του ερεθίσματος 

και μετά απαιτεί διαδικασίες υψηλότερου επιπέδου για να κατακτηθεί το νόημα. Η 

κατανόηση της ομιλίας είναι μία αυτόματη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να 

κωδικοποιήσει και να αφομοιώσει το άτομο τα νοήματα, τις εξηγήσεις και τις 

συζητήσεις (Koul,  2003, cited in Papadopoulos et al., 2009).   

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η φυσική ομιλία είναι καλύτερα 

καταληπτή σε σχέση με τη συνθετική ομιλία που παράγεται από συστήματα σύνθεσης 

ομιλίας σε φυσιολογικό πληθυσμό, χωρίς αναπηρία (Ralston,  Pisoni,  Lively, Greene, 

& Mullennix, 1991·  Mirenda & Beukelman, 1987). 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε έρευνα που έχει γίνει, σε τυπικό πληθυσμό 

χωρίς αναπηρία, για την καταληπτότητα λέξεων με συνθετική φωνή που παράγεται 

από σύστημα σύνθεση ομιλίας, όπως είναι το DECtalk, το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων ήταν 81.7% με απάντηση ανοιχτού τύπου (Mirenda & Beukelman, 

1987), και 96.7% με απάντηση κλειστού τύπου. Αντίθετα, η καταληπτότητα λέξεων 

με φυσική ομιλία είχε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

σωστών απαντήσεων ήταν 97.2% με απάντηση ανοιχτού τύπου και 99% με απάντηση 

κλειστού τύπου (Logan, Greene, & Pisoni, 1989). 

Όσον αφορά την αντίληψη των προτάσεων που παράγονται από συστήματα 

σύνθεσης ομιλίας, υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το είδος της 

πρότασης. Σύμφωνα με τους Mirenda & Beukelman (1987), η ακρίβεια στις 
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προτάσεις κυμαινόταν ανάμεσα στο 96.7% για τις προτάσεις συνθετικής ομιλίας και 

99.3% για προτάσεις εκφερόμενες με φυσική ομιλία. Ακόμη, οι προβλέψιμες 

προτάσεις απαντιόντουσαν πιο γρήγορα σε σχέση με τις λιγότερο προβλέψιμες, είτε 

σε φυσική είτε σε συνθετική ομιλία. Βέβαια, χρειαζόταν λιγότερος χρόνος για να 

εντοπίσει ο συμμετέχων όμοιες προτάσεις εκφερόμενες σε φυσική ομιλία, παρά σε 

συνθετική. Έτσι, φαίνεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να επεξεργαστεί 

ο ακροατής προτάσεις παραγόμενες από συστήματα σύνθεσης ομιλίας, σε συνθετική 

φωνή (Koul,  2003, cited in Papadopoulos et al., 2009).  Επιπλέον, η παρουσία 

περιβαλλοντικού θορύβου, υποβαθμίζει την ποιότητα και την καταληπτότητα της 

συνθετικής ομιλίας (Fucci, Reynolds, Bettagere, & Gonzales, 1995). Βέβαια και η 

ποιότητα του συστήματος σύνθεσης ομιλίας παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση 

της ομιλίας από τον ακροατή (Koul,  2003, cited in Papadopoulos et al., 2009). 

Όσον  αφορά την καταληπτότητα λέξεων που παράγονται  από συστήματα 

συνθετικής φωνής, σε συγκριτικές  έρευνες  βλεπόντων  και  ατόμων  με  πρόβλημα  

όρασης  βρέθηκε  ότι  η δεύτερη ομάδα είχε καλύτερη επίδοση από την πρώτη 

(Papadopoulos,  Katemidou, Koutsoklenis,  &  Mouratidou,  2010·  Papadopoulos,  

Argyropoulos,  & Kouroupetroglou, 2008).  

Η  κατανόηση  ενός  κειμένου  είναι  μια  διαδικασία  πρόσληψης, 

επεξεργασίας,  συγκράτησης  και  αξιοποίησης  του νοήματος του  κειμένου  που  

ακούει  ή  διαβάζει  κάποιος. Είναι μια  διαδικασία  διαρκούς  δόμησης  των  

μεμονωμένων  εννοιών  που προσλαμβάνονται  με  την  ανάγνωση  των  αντίστοιχων  

λέξεων  και  συνδέονται μεταξύ τους με βάση τη συντακτική δομή του κειμένου και 

το ρολό που έχουν οι λέξεις σε αυτή (Πόρποδας, 2002). Έτσι, η κατανόηση μπορεί να 

επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας, η 



51 
 

παρουσία ή όχι νοήματος, η ταχύτητα της παρουσίασης και η μέθοδος παραγωγής 

ομιλίας (Koul,  2003, cited in Papadopoulos et al., 2009).   

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 

Στην έρευνα των Papadopoulos et al., (2009), σε άτομα με πρόβλημα όρασης 

φάνηκε ότι τα άτομα έκαναν λιγότερα λάθη στην αναγνώριση των λέξεων και των 

προτάσεων που παρουσιάστηκαν σε φυσική ομιλία. Όμως, δε βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές  στην κατανόηση  των ατόμων με πρόβλημα όρασης, σε  κείμενα  που  

παρουσιαζόταν  σε  φυσική  και  σε  συνθετική  ομιλία.  Αυτό μπορεί να 

δικαιολογηθεί καθώς τα άτομα με πρόβλημα όρασης έχουν εμπειρία στη χρήση 

συστημάτων σύνθεσης ομιλίας, αφού τα χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς και 

επικοινωνιακούς σκοπούς, Στη συγκεκριμένη  έρευνα,  φάνηκε  ότι  οι  δυσκολίες  

των  συμμετεχόντων  στην καταληπτότητα  των  μεμονωμένων  λέξεων  που  

παρουσιάζονταν  με  συνθετική ομιλία δε συνέβαλλαν αρνητικά  στην κατανόηση  

του  κειμένου που παρουσιαζόταν με συνθετική ομιλία (Papadopoulos et al., 2009).  

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες για να ερευνήσουν την αντίληψη της ομιλίας 

των παιδιών με δυσλεξία, με τη χρήση συνθετικής ομιλίας, καθώς η συνθετική ομιλία 

είναι πλήρως ελεγχόμενη. Έτσι, ο ερευνητής είναι ελεύθερος να προσαρμόσει τις 
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παραμέτρους που θέλει και να αξιολογήσει την ευαισθησία του ακροατή μόνο σε 

αυτές τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν τα 

αποτελέσματα που προέρχονται από συνθετική ομιλία θα μπορούσαν να γενικευτούν. 

Οι Godfrey, Syrdal-Lasky, Millay, και Knox (1981), συνέκριναν τις επιδόσεις 

παιδιών με δυσλεξία σε δύο ακουστικά ερεθίσματα σε συνθετική φωνή. Τα 

ερεθίσματα ήταν /ba/–/da/ και /da/–/ga/. Βρήκαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία ήταν 

σημαντικά λιγότερο συνεπή στην αναγνώριση, ακόμα και στα άκρα των ερεθισμάτων. 

Άλλες μελέτες αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα για τα ερεθίσματα /ba/–/da/, και 

για το ερέθισμα /sa/–/sta/ (Reed, 1989· Werker & Tees, 1987). Η ασυνεπής 

αναγνώριση μπορεί να οφείλεται στα αποκλίνοντα πρότυπα με βάση τη συνθετική 

φωνή. Για παράδειγμα, οι φτωχοί αναγνώστες, ήταν λιγότερο ακριβείς σε σχέση με 

τους καλούς αναγνώστες στα φωνήματα της ίδιας κατηγορίας, υποδεικνύοντας ότι οι 

φτωχότεροι αναγνώστες δεν μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα 

στα όρια των φωνημάτων. 

Οι Blomert and Mitterer (2004), σύγκριναν την επίδοση παιδιών με δυσλεξία 

και ομάδας ελέγχου για φυσική και συνθετική ομιλία. Οι ερευνητές κατασκεύασαν 

δύο ερεθίσματα σε φυσική και συνθετική ομιλία. Ερεύνησαν το αν θα μπορούσαν να 

βρουν έλλειμμα στην κατηγορική αντίληψη της ομιλίας και αν αυτό το έλλειμμα θα 

μπορούσε να γενικευτεί και στο ερέθισμα φυσικής ομιλίας. Το πρώτο ερέθισμα 

ποίκιλε από το /ta/ στο /ka/ και ήταν σε φυσική ομιλία, ενώ το δεύτερο ερέθισμα ήταν 

σε συνθετική ομιλία και ποίκιλε από το /ba/ στο /da/. 

Οι ερευνητές με βάση τα αποτελέσματα, υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα 

έλλειμμα στην αντίληψη του λόγου στα παιδιά με δυσλεξία, όταν χρησιμοποιήθηκε 

το ακουστικό ερέθισμα σε συνθετική φωνή. Βέβαια, το έλλειμμα αυτό δεν 
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παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε το ερέθισμα στη φυσική ομιλία. Σύμφωνα με 

τους ερευνητές, το έλλειμμα αυτό βρέθηκε γιατί το ερέθισμα σε συνθετική φωνή ήταν 

πιο εύκολο να κατηγοριοποιηθεί.  Αυτό είναι φυσικό γιατί η φυσική ομιλία περιέχει 

πολλές ενδείξεις για να διακριθεί το κάθε χαρακτηριστικό. Έτσι, η φυσική ομιλία 

παραμένει κατανοητή ακόμα και αν είναι διαστρεβλωμένη. Αντίθετα, το ερέθισμα 

στη συνθετική ομιλία ήταν ελεγχόμενο και ουδέτερο. 

Η ανάλυση των Blomert και Mitterer (2004) ανάμεσα στη φυσική και 

συνθετική ομιλία αναπαρήγαγε τα δεδομένα ότι υπάρχει έλλειμμα στην αντίληψη του 

λόγου στα παιδιά με δυσλεξία (Hurford & Sanders, 1990· Reed, 1989). Σύμφωνα με 

την εξήγησή τους, τα παιδιά με δυσλεξία ίσως ήταν λιγότερο ικανά να 

προσαρμοστούν στη διακύμανση του νέου ερεθίσματος που άκουσαν στη 

δραστηριότητα κατηγορικής αντίληψης με τη συνθετική ομιλία, παρά να υπάρχει 

έλλειμμα στην αντίληψη του ερεθίσματος. Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου, μπορούσε να 

προσαρμοστεί καλύτερα στη φυσική ομιλία συγκριτικά με τα παιδιά με δυσλεξία. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα παιδιά με δυσλεξία δεν έχουν 

κάποιο έλλειμμα στην αντίληψη σύντομων ακουστικών ερεθισμάτων (Mody, 

Studdert-Kennedy, & Brady, 1997· Nittrouer, 1999· Rosen & Manganari, 2001· 

Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carré, & Demonet, 2001), γιατί αν υπήρχε αυτό το 

έλλειμμα, θα ήταν εμφανές και στα ερεθίσματα με τη φυσική ομιλία. 

Όσον αφορά τις έρευνες σε άτομα με δυσλεξία, αυτές στηρίχθηκαν στη 

συνθετική ομιλία, με σκοπό να ερευνήσουν την ύπαρξη ή όχι ελλείμματος στην 

αντίληψη του λόγου (Godfrey, Syrdal-Lasky, Millay, and Knox 1981· Reed, 1989· 

Werker & Tees, 1987). Το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάστηκε στη σύγκριση 

ανάμεσα στα παιδιά με δυσλεξία και τις ομάδες ελέγχου στην αντίληψη ακουστικών 
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ερεθισμάτων σε συνθετική φωνή. Παρατηρήθηκε, ότι τα παιδιά με δυσλεξία ήταν 

λιγότερο ακριβή στην αναγνώριση των ερεθισμάτων, ακόμη και στα άκρα, δείχνοντας 

ότι υπάρχουν αποκλίνοντα μοτίβα για την ακουστική διάκριση των ερεθισμάτων σε 

συνθετική φωνή. 

Με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που ερευνούν την αντίληψη της 

ομιλίας με ερεθίσματα σε συνθετική φωνή σε παιδιά με δυσλεξία, σαν προσπάθεια να 

δοθούν εξηγήσεις για την πιθανή ύπαρξη ελλείμματος στην αντίληψη της ομιλίας, ο 

βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνήσει περαιτέρω την ύπαρξη ενός 

τέτοιου ελλείμματος σε παιδιά με δυσλεξία στην Ελλάδα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί 

ξανά μία παρόμοια μελέτη στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι, θα ήταν ενδιαφέρον να 

δούμε αν τα παιδιά με δυσλεξία στην Ελλάδα θα εμφανίζουν δυσκολίες στην 

αντίληψη ακουστικών πληροφοριών, συγκριτικά και με την ομάδα ελέγχου. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούν οι ερευνητικές υποθέσεις για τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας:  

✓ Αν η συνθετική ομιλία είναι πιο δύσκολα καταληπτή στα παιδιά με 

δυσλεξία σε σχέση με τη φυσική ομιλία.  

✓ Αν η συνθετική ομιλία είναι πιο δύσκολα κατανοητή στα παιδιά με 

δυσλεξία συγκριτικά με τη φυσική ομιλία. 

✓ Αν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα 

συγκριτικά με τα παιδιά με δυσλεξία  στην καταληπτότητα και την 

κατανόηση. 

✓ Αν τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κάποιο έλλειμμα στην 

ακουστική αντίληψη των ερεθισμάτων. 
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✓ Αν η συνθετική ομιλία είναι ένα κατάλληλο εργαλείο υποστηρικτικής 

τεχνολογίας για να χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παιδιών με δυσλεξία. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

ΣΚΟΠΟΣ  

 

Η έρευνα μελέτησε την ικανότητα των παιδιών με δυσλεξία να διακρίνουν και 

να κατανοούν ακουστικά ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα σχεδιάστηκε για 

να μετρήσει την καταληπτότητα λέξεων και προτάσεων και την κατανόηση κειμένων 

εκφερόμενων με φυσική ομιλία και συνθετική ομιλία. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να 

συγκρίνει την καταληπτότητα και την κατανόηση ακουστικών προτύπων, που έχουν 

παραχθεί από φυσική και συνθετική φωνή, σε μαθητές με δυσλεξία αλλά και μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας είναι: 

• Να συγκρίνει την καταληπτότητα λέξεων σε φυσική και συνθετική ομιλία από 

παιδιά με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

• Να συγκρίνει την καταληπτότητα προτάσεων σε φυσική και συνθετική ομιλία 

από παιδιά με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

• Να συγκρίνει την κατανόηση κειμένων σε φυσική και συνθετική ομιλία από 

παιδιά με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

 

Στην έρευνα πήραν μέρος 25 παιδιά με δυσλεξία και 35 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (ΤΑ), που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης και 

Λάρισας, συνολικά 60 παιδιά.  

Όλα τα παιδιά ήταν μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, 

από το Δημοτικό επιλέχθηκαν μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού, ενώ στο Γυμνάσιο 

συμμετείχαν μαθητές και των τριών τάξεων, Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου.  

Όλα τα παιδιά με δυσλεξία επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διάγνωσή τους από το 

ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης) ή το 

Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Όσον αφορά τα παιδιά με δυσλεξία, αυτά δεν είχαν άλλες 

συνοδές αναπηρίες. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης επιλέχθηκαν από δημόσια σχολεία 

και αντιπροσώπευαν τον μέσο όρο της επίδοσης στην τάξη τους, σύμφωνα με την 

κρίση του δασκάλου της γενικής τάξης και τους βαθμούς των τριμήνων. Όλα τα 

παιδιά είχαν την ελληνική γλώσσα ως μητρική.  

 

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 60 παιδιά εκ των οποίων 25 (41.7%) ήταν 

παιδιά με δυσλεξία και 35 (58.3%) ήταν παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών που συμμετείχαν στην 

έρευνα.  

Από τα 25 παιδιά με δυσλεξία το 60% (ν=15) ήταν αγόρια και το 40% (ν=10) 

ήταν κορίτσια. Επιπρόσθετα, στο δείγμα των παιδιών με δυσλεξία το 32% (ν=8) ήταν 

παιδιά Ε Δημοτικού (5 αγόρια, 3 κορίτσια), το 28% (ν=7) ήταν παιδιά ΣΤ Δημοτικού 

(4 αγόρια, 3 κορίτσια), το 24% (ν=6) ήταν παιδιά Α Γυμνασίου (5 αγόρια, 1 κορίτσι) 

και το 16% (ν=4) ήταν παιδιά Β και Γ Γυμνασίου (1 αγόρι, 3 κορίτσια). Επιπλέον, το 
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72% (ν=18) των παιδιών με δυσλεξία δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με συνθετική 

ομιλία.  

Από τα 35 παιδιά τυπικής ανάπτυξης το 60% (ν=21) ήταν κορίτσια και το 

40% (ν=14) ήταν αγόρια. Επιπρόσθετα, στο δείγμα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

το 42.9% (ν=8) ήταν παιδιά Ε Δημοτικού (4 αγόρια, 11 κορίτσια), το 20% (ν=7) ήταν 

παιδιά Α Γυμνασίου (6 αγόρια, 1 κορίτσι), το 17,1% (ν=6) ήταν παιδιά ΣΤ Δημοτικού 

(3 αγόρια, 3 κορίτσια) και το 20% (ν=7) ήταν παιδιά Β και Γ Γυμνασίου (1 αγόρι, 6 

κορίτσια). Επιπλέον, το 51.4% (ν=18) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είχαν 

προηγούμενη εμπειρία με συνθετική ομιλία.  

 

TABLE 1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Ομάδα 

Δυσλεξία Τυπικής ανάπτυξης 

Ν % Ν % 

Φύλο 
Αγόρι 15 60,0% 14 40,0% 

Κορίτσι 10 40,0% 21 60,0% 

Τάξη 

Ε Δημοτικού 8 32,0% 15 42,9% 

ΣΤ Δημοτικού 7 28,0% 6 17,1% 

Α Γυμνασίου 6 24,0% 7 20,0% 

Β Γυμνασίου 2 8,0% 2 5,7% 

Γ Γυμνασίου 2 8,0% 5 14,3% 

Προηγούμενη 

εμπειρία με 

συνθετική 

Ναι 18 72,0% 17 48,6% 

Όχι 7 28,0% 18 51,4% 

 

 

 Τα στοιχεία για την ηλικιακή κατανομή των παιδιών στις δύο ομάδες δίνονται 

στον Πίνακα 2. Η μέση ηλικία των παιδιών με δυσλεξία ήταν τα 12.01 έτη (τ.α. 1.36) 

και η μέση ηλικία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ήταν 11.75 έτη (τ.α. 2.35).  
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TABLE 2 ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

Ομάδα 

Δυσλεξία 
Τυπικής 

ανάπτυξης 

Ηλικίας 
Μέση τιμή (μ.τ.) 12,01 11,75 

Τυπική απόκλιση (τ.α.) 1,36 2,35 

 

Η συμμετοχή στην έρευνα γινόταν μόνο μετά από την σύμφωνη γνώμη του 

γονέα, ο οποίος ενημερωνόταν για τη διαδικασία και τον σκοπό της έρευνας και στη 

συνέχεια έδινε τη συγκατάθεσή του (Παράρτημα σελ. 113).  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

1) Δημογραφικά στοιχεία 

Αρχικά, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής 

δημογραφικών στοιχείων (Παράρτημα σελ. 110). Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, 

συμπληρωνόταν το φύλλο με τα δημογραφικά στοιχεία, το οποίο περιείχε ερωτήσεις 

σχετικά με το φύλο,την ημερομηνία γέννησης και την τάξη φοίτησης, την καταγωγή, 

τη διάγνωση (αν επρόκειτο για παιδί με δυσλεξία) και τέλος την προηγούμενη 

εμπειρία των παιδιών με συνθετική ομιλία. Τα παιδιά δεν χρησιμοποιούσαν κάποιου 

είδους λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, όμως δήλωναν ότι έπαιζαν ποικίλα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, στα οποία έχουν ξανακούσει παρόμοιο τύπο συνθετικής φωνής. 

2) Τεστ καταληπτότητας λέξεων 

Στο τεστ καταληπτότητας λέξεων, υπήρχε μία λίστα διακοσίων είκοσι λέξεων (220), 

οι οποίες είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες (Λ1,Λ2,Λ3,Λ4) (Παράρτημα σελ. 102). 
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Η κάθε ομάδα περιείχε πενήντα πέντε (55) λέξεις.  Όλες οι λέξεις ήταν ίδιας 

δυσκολίας και φωνημικά ισότιμες. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν από 

μία λίστα ελληνικών λέξεων από τον Trimmis et al. (2006). Όλες οι λέξεις ήταν 

ηχογραφημένες σε φυσική ομιλία και συνθετική ομιλία. Έτσι, το κάθε παιδί άκουγε 

τις δύο ομάδες λέξεων σε φυσική ομιλία (110 λέξεις) και τις άλλες δύο ομάδες σε 

συνθετική ομιλία (110 λέξεις). Το παιδί άκουγε τις λέξεις μία-μία. Μετά από κάθε 

λέξη υπήρχε μία σιωπηλή περίοδος τριών (3) δευτερολέπτων, για να μπορέσει το 

παιδί να επαναλάβει τη λέξη. 

3) Τεστ καταληπτότητας προτάσεων 

Στο τεστ καταληπτότητας προτάσεων, υπήρχε μία λίστα εικοσιτεσσάρων (24) 

προτάσεων, οι οποίες είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες (Π1, Π2, Π3, Π4) 

(Παράρτημα σελ. 107). Η κάθε ομάδα περιείχε έξι (6) προτάσεις. Όλες οι προτάσεις 

περιείχαν λέξεις, που υπήρχαν στην πρώτη δοκιμασία των λέξεων. Όλες οι προτάσεις 

ήταν ηχογραφημένες σε φυσική και συνθετική ομιλία. Έτσι, το κάθε παιδί άκουγε τις 

δύο ομάδες προτάσεων σε φυσική ομιλία (12 προτάσεις) και τις άλλες δύο ομάδες σε 

συνθετική ομιλία (12 προτάσεις). Όπως και στην πρώτη δοκιμασία, το κάθε παιδί 

άκουγε μία-μία τις προτάσεις, και τις επαναλάμβανε. Μετά από κάθε πρόταση υπήρχε 

μία σιωπηλή περίοδος επτά (7) δευτερολέπτων, για να μπορέσει ο συμμετέχων να 

απαντήσει. 

4) Τεστ κατανόησης κειμένου 

Η τελευταία δοκιμασία ήταν το τεστ κατανόησης κειμένου. Σ’ αυτήν, υπήρχαν δύο 

(2) κείμενα (Παράρτημα σελ. 108). Τα δύο κείμενα ήταν εξίσου ηχογραφημένα σε 

φυσική και συνθετική ομιλία. Τώρα, τα παιδιά δεν επαναλάμβαναν, αλλά άκουγαν 

προσεκτικά τα κείμενα και στο τέλος έπρεπε να απαντήσουν σε επτά (7) ερωτήσεις 
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κατανόησης για το κάθε κείμενο. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, με ΝΑΙ – ΟΧΙ. 

Το κάθε παιδί άκουγε και τα δύο κείμενα, το ένα σε φυσική ομιλία και το άλλο σε 

συνθετική, και απαντούσε συνολικά σε δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις κατανόησης. 

Τα δύο κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονταν από το σταθμισμένο 

εργαλείο «Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)» των Παντελιάδου και Αντωνίου (2007). Στο 

«Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)» αξιολογείται η επίδοση στην ακρίβεια και την 

ευχέρεια της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, η κατανόηση των μαθητών και η 

μορφοσυντακτική επίδοση στην ανάγνωση. Τα δύο κείμενα ήταν παρόμοια, όσον 

αφορά το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη μορφοσυντακτική δομή. Ακόμη, 

αποτελούνταν περίπου από τον ίδιο αριθμό λέξεων (97-127 λέξεις μαζί με τον τίτλο). 

Ο τίτλος του πρώτου κειμένου ήταν «Ο Μέγας Αλέξανδρος» και ο τίτλος του 

δεύτερου κειμένου ήταν «Ο πολιτισμός των Μάγια». Τα κείμενα περιείχαν τις 

απαραίτητες πληροφορίες, για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Οι επτά (7) ερωτήσεις 

που ακολουθούσαν, έλεγχαν τρία είδη κατανόησης του ακροατή: το λογοτεχνικό, το 

λεξιλογικό και την ικανότητα εξαγωγής συμπεράσματος. Για παράδειγμα, κάποιες 

ερωτήσεις ήταν:  

1.Ο Μέγας Αλέξανδρος αγαπούσε τόσο τα κείμενα του Ομήρου που κοιμόταν με την 

Ιλιάδα κάτω από το μαξιλάρι του (ΝΑΙ-----ΟΧΙ) 

2.Ο θιασώτης σημαίνει θαυμαστής? (ΝΑΙ----ΟΧΙ)   

3. Οι αρχιτεκτονικές κατασκευές των Μάγια δηλώνουν ότι γνώριζαν καλά 

μαθηματικά (ΝΑΙ----ΟΧΙ) 

Η εγκυρότητα και η εσωτερική συνοχή του «Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)» ήταν (r-

test-retest=0,80, p<.001) και το a-Cronbach ήταν (0.845). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Πριν την έναρξη, το κάθε παιδί ενημερωνόταν λεπτομερώς για  τη διαδικασία 

που θα ακολουθούσε και λύνονταν τυχόν απορίες. Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί για το 

ότι θα συμμετέχουν σε μία έρευνα και ότι θα υπήρχε ανωνυμία. Όλη η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακουστικών 

και μικρόφωνου. Το περιβάλλον ήταν ήσυχο χωρίς περιβαλλοντικούς θορύβους, 

συνήθως μία άδεια αίθουσα στο κάθε σχολείο. Ο κάθε συμμετέχων εξεταζόταν 

ατομικά. Αν υπήρχε ανάγκη, το παιδί μπορούσε να ζητήσει να κάνουμε ένα μικρό 

διάλειμμα. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μαγνητοφωνούνταν και στη συνέχεια 

καταγράφονταν στα ελληνικά και αναλύονταν. 

Όλα τα παιδιά (60) που πήραν μέρος στην έρευνα συμμετείχαν και στις τρεις 

ακουστικές δοκιμασίες. Συνολικά, η διαδικασία διήρκησε 30 λεπτά για το κάθε παιδί. 

Στην πρώτη δοκιμασία, το κάθε παιδί άκουγε διακόσιες είκοσι (220) λέξεις, 

εκατόν δέκα (110) σε φυσική και εκατόν δέκα (110) σε συνθετική ομιλία. Οι δύο 

ομάδες λέξεων ήταν ίδιας δυσκολίας και φωνημικά ισότιμες. Οι λέξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν από μία λίστα ελληνικών λέξεων by Trimmis et al. 

(2006). Το παιδί άκουγε τις λέξεις μία-μία. Μετά από κάθε λέξη υπήρχε μία σιωπηλή 

περίοδος τριών (3) δευτερολέπτων, για να μπορέσει το παιδί να επαναλάβει τη λέξη.  

Για την παρουσίαση των λέξεων ακολουθήθηκε κυκλική σειρά εξέτασης (Παράρτημα 

σελ. 111). Έτσι,  
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1. Το πρώτο παιδί άκουγε τις ομάδες λέξεων Λ1 και Λ2 (110 λέξεις) σε φυσική 

ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες λέξεων Λ3 και Λ4 (110 λέξεις) σε 

συνθετική ομιλία.  

2. Το δεύτερο παιδί, άκουγε τις ομάδες λέξεων Λ1 και Λ2 (110) λέξεις σε 

συνθετική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες λέξεων Λ3 και Λ4 (110 λέξεις) 

σε φυσική ομιλία.  

3. Το τρίτο παιδί άκουγε τις ομάδες λέξεων Λ1 και Λ2 (110 λέξεις) σε φυσική 

ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες λέξεων Λ3 και Λ4 (110 λέξεις) σε 

συνθετική ομιλία.  

4. Το τέταρτο παιδί, άκουγε τις ομάδες λέξεων Λ1 και Λ2 (110) λέξεις σε 

συνθετική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες λέξεων Λ3 και Λ4 (110 λέξεις) 

σε φυσική ομιλία.  

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για όλα τα παιδιά στο τεστ καταληπτότητας λέξεων. 

Στη δεύτερη δοκιμασία, ζητήθηκε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να 

επαναλάβουν είκοσι-τέσσερις (24) προτάσεις, δώδεκα (12) σε φυσική και δώδεκα 

(12) σε συνθετική ομιλία. Όλες οι προτάσεις περιείχαν λέξεις, που υπήρχαν στην 

πρώτη δοκιμασία. Όπως και στην πρώτη δοκιμασία, το κάθε παιδί άκουγε μία-μία τις 

προτάσεις, και τις επαναλάμβανε. Μετά από κάθε πρόταση υπήρχε μία σιωπηλή 

περίοδος επτά (7) δευτερολέπτων, για να μπορέσει ο συμμετέχων να απαντήσει.  

Για την παρουσίαση των προτάσεων ακολουθήθηκε κυκλική σειρά εξέτασης. Έτσι,  

1. Το πρώτο παιδί άκουγε τις ομάδες προτάσεων Π1 και Π2 (12 προτάσεις) σε 

συνθετική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες προτάσεων Π3 και Π4 (12 

προτάσεις) σε φυσική ομιλία.  
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2. Το δεύτερο παιδί, άκουγε τις ομάδες προτάσεων Π1 και Π2 (12 προτάσεις) σε 

φυσική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες προτάσεων Π3 και Π4 (12 

προτάσεις) σε συνθετική ομιλία.  

3. Το τρίτο παιδί άκουγε τις ομάδες προτάσεων Π1 και Π2 (12 προτάσεις) σε 

συνθετική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες προτάσεων (12 προτάσεις) σε 

φυσική ομιλία.  

4. Το τέταρτο παιδί, άκουγε τις ομάδες προτάσεων Π1 και Π2 (12 προτάσεις) σε 

φυσική ομιλία και στη συνέχεια, τις ομάδες προτάσεων Π3 και Π4 (12 

προτάσεις) σε συνθετική ομιλία. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για όλα τα παιδιά στο τεστ καταληπτότητας 

προτάσεων. 

Στην τρίτη δοκιμασία, τα παιδιά άκουσαν δύο (2) κείμενα, ένα (1) σε φυσική 

και ένα (1) σε συνθετική ομιλία. Μετά από το κάθε κείμενο απαντούσαν σε επτά 

ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου (Ναι – Όχι), συνολικά σε δεκατέσσερις (14) 

ερωτήσεις για τα δύο κείμενα.  

Για την παρουσίαση των προτάσεων ακολουθήθηκε κυκλική σειρά εξέτασης. Έτσι,  

1. Το πρώτο παιδί άκουγε το Κείμενο 1 συνθετική ομιλία και το Κείμενο 2 

σε φυσική ομιλία.  

2. Το δεύτερο παιδί άκουγε το Κείμενο 1 σε φυσική ομιλία και το Κείμενο 2 

σε συνθετική ομιλία. 

3. Το τρίτο παιδί άκουγε το Κείμενο 2 σε συνθετική ομιλία και το Κείμενο 1 

σε φυσική ομιλία.  

4. Το τέταρτο παιδί άκουγε το Κείμενο 2 σε φυσική ομιλία και το Κείμενο 1 

σε συνθετική ομιλία. 
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Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για όλα τα παιδιά στο τεστ κατανόησης κειμένου. 

Όσον αφορά την καταμέτρηση των λαθών, για την καταληπτότητα των 

λέξεων κάθε λάθος λέξη μετρούσε για ένα λάθος. Στη συνέχεια, στην καταληπτότητα 

των προτάσεων, κάθε λάθος πρόταση μετρούσε για ένα λάθος. Τέλος, στην 

κατανόηση των κειμένων, κάθε λάθος απάντηση στις ερωτήσεις κατανόησης των 

κειμένων μετρούσε για ένα λάθος. 

Για την κατασκευή των τεστ φυσικής ομιλίας, χρησιμοποιήθηκε ηθοποιός για 

να καλυφθούν οι ανάγκες ορθοφωνίας. Η ηθοποιός, σε στούντιο ηχογράφησης, 

ανέγνωσε μεγαλόφωνα τις λέξεις, τις προτάσεις και τα κείμενα, χρησιμοποιώντας 

μικρόφωνο.  

Τα  κείμενα  συνθετικής  ομιλίας ηχογραφήθηκαν  με  το  συνθέτη  

«Δημοσθένη»  που  δημιουργήθηκε  από  το  τμήμα Πληροφορικής  και  

Τηλεπικοινωνιών  (Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών).  Το  

σύστημα  μετατροπής  κειμένου  σε  ομιλία  «Δημοσθένης»  είναι  ένα σύστημα 

λογισμικού που στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής συνθετικής  

ομιλίας  από  ένα  ευρύ  φάσμα  ηλεκτρονικών  εγγράφων (Κουρουπέτρογλου  & 

Φλωριάς, 2003). Η ταχύτητα παρουσίασης ήταν ίδια τόσο για τη φυσική όσο και για 

τη συνθετική ομιλία (περίπου 95 λέξεις το λεπτό).  

Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των τεστ ήταν 

Hewlett-Packard, μοντέλο HP 15 Notebook PC, με επεξεργαστή AMD A8-6410 APU 

with AMD Radeon R5 Graphics 2.00 GHz και Windows 8.1. Τα ακουστικά που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν Microsoft με Μικρόφωνο Lifechat LX-3000 και σύνδεση με 

θύρα USB. Τέλος, το μαγνητόφωνο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Turbo-X Voice 

Recorder VR-400 4GB. 
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Η κατηγοριοποίηση των λαθών βασίστηκε στις εξής κατηγορίες λαθών 

φωνολογικού τύπου (Papadopoulos, Argyropoulos, & Kouroupetroglou, 2008) οι 

οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. 

 

TABLE 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ  

Κατηγορία Λάθη φωνολογικού τύπου 

A Προφορά - τονισμός 

B Προσθήκη φωνήματος (στην αρχή της λέξης) 

C Προσθήκη φωνήματος (στη μέση της λέξης) 

D Προσθήκη φωνήματος (στο τέλος της λέξης) 

E Απαλοιφή φωνήματος (στην αρχή της λέξης) 

F Απαλοιφή φωνήματος (στη μέση της λέξης) 

G Απαλοιφή φωνήματος (στο τέλος της λέξης) 

H Αντικατάσταση φωνήματος (στην αρχή της λέξης) 

I Αντικατάσταση φωνήματος (στη μέση της λέξης) 

J Αντικατάσταση φωνήματος (στο τέλος της λέξης) 

K Συνδυασμός λαθών 

1. Απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος στη λέξη 

2. Προσθήκη παραπάνω του ενός φωνήματος στη λέξη 

3. Λάθος τονισμός σε συνδυασμό με απαλοιφή, προσθήκη ή 

αντικατάσταση φωνήματος 

L Απαλοιφή όλης της λέξης ή αντικατάσταση με άλλη λέξη 

 

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις διαφορές στην καταληπτότητα 

λέξεων και προτάσεων και την κατανόηση κειμένων τόσο σε φυσική όσο και σε 

συνθετική ομιλία σε παιδιά με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 23.0.  Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα σχετικά με την καταληπτότητα και την κατανόηση ακουστικών 

προτύπων, τα οποία παράγονται με φυσική ή συνθετική ομιλία, όπως αυτά γίνονται 

αντιληπτά από παιδιά με δυσλεξία, αλλά και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 

ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ  ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

  

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

καταληπτότητα λέξεων σε φυσική και συνθετική ομιλία.  Η σύγκριση μεταξύ των δύο 

ομάδων βασίστηκε στο σύνολο των λαθών στις λέξεις με φυσική και συνθετική 

ομιλία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά μέτρα θέσης και 

διασποράς (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) και ο έλεγχος t-test για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα.  

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με το 

σύνολο των λαθών στην καταληπτότητα  λέξεων σε φυσική και συνθετική ομιλία και 

τη σημαντικότητα ελέγχου t-test για το κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ παιδιών με δυσλεξία και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στην ομάδα 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 1.40 λάθη (τ.α. 1.24) 

με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 5 (μέγιστα παρατηρούμενα) 

λάθη. Αντίθετα, στα παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 5.48 λάθη 

(τ.α. 3.39) με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 13 (μέγιστα 

παρατηρούμενα) λάθη. 
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 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με δυσλεξία 

στα λάθη που κάνουν στην φυσική ομιλία είναι στατιστικά σημαντική (t(58)=6.545, 

p=0.000<0.01).  

 Επιπλέον, στην ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά μέσο όρο 

παρατηρήθηκαν 17.06 λάθη (τ.α. 4.68) στην συνθετική ομιλία με εύρος τιμών από 8 

(ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 28 (μέγιστα παρατηρούμενα) λάθη. Αντίθετα, στα 

παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 23.96 λάθη (τ.α. 6.50) στην 

συνθετική ομιλία με εύρος τιμών από 15 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 40 (μέγιστα 

παρατηρούμενα) λάθη. 

 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά λαθών μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με 

δυσλεξία στην συνθετική ομιλία είναι στατιστικά σημαντική (t(58)=4.787, 

p=0.000<0.01).  

  

TABLE 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ 
ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T-TEST 

 

Ομάδα 

t p 
Δυσλεξία 

Τυπικής 

ανάπτυξης 

Λάθη στην 

φυσική 

ομιλία 

Μέση τιμή 5,48 1,40 

6.545 0.000* 
Τυπική απόκλιση 3,39 1,24 

Ελάχιστο ,00 ,00 

Μέγιστο 13,00 5,00 

Λάθη στην 

συνθετική 

ομιλία 

Μέση τιμή 23,96 17,06 

4.787 0.000* 
Τυπική απόκλιση 6,50 4,68 

Ελάχιστο 15,00 8,00 

Μέγιστο 40,00 28,00 
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 Στο Γράφημα 1 δίνεται διαγραμματικά η απεικόνιση του μέσου αριθμού 

λαθών στη φυσική και συνθετική ομιλία.  

 
FIGURE 1 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

 

 Στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις για το είδος των λαθών στην καταληπτότητα 

λέξεων σε φυσική και συνθετική ομιλία ανάμεσα στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

τα παιδιά με δυσλεξία.  

 Τα αποτελέσματα για το είδος των λαθών ανά κατηγορία στην καταληπτότητα 

λέξεων σε φυσική oμιλία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. Από την ανάλυση των 

δεδομένων με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά με δυσλεξία έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέσο αριθμό λαθών 

στην καταληπτότητα λέξεων σε φυσική ομιλία στον τονισμό (p<0.05), στην 

προσθήκη φωνήματος στην αρχή της λέξης (p<0.05), στην απαλοιφή φωνήματος 

στην αρχή της λέξης (p<0.05), στην αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή (p<0.05) 
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και το τέλος της λέξης (p<0.05) και στην απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος 

στη λέξη ή Προσθήκη παραπάνω του ενός φωνήματος στη λέξη (p<0.05). 

 

  

TABLE 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ 
ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

 

Ομάδα 

Δυσλεξία Τυπικής ανάπτυξης 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Τονισμός  ,52 ,92 ,00 ,00 

Προσθήκη φωνήματος στην αρχή της λέξης   ,68 ,99 ,23 ,49 

Προσθήκη φωνήματος στη μέση της λέξης   ,00 ,00 ,00 ,00 

Προσθήκη φωνήματος στο τέλος της λέξης   ,00 ,00 ,00 ,00 

Απαλοιφή φωνήματος στην αρχή της λέξης ,16 ,37 ,03 ,17 

Απαλοιφή φωνήματος στη μέση της λέξης   ,04 ,20 ,00 ,00 

Απαλοιφή φωνήματος στο τέλος της λέξης   ,08 ,40 ,00 ,00 

Αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή της 

λέξης  
2,60 2,29 ,63 ,81 

Αντικατάσταση φωνήματος στη μέση της 

λέξης  
,40 ,58 ,26 ,51 

Αντικατάσταση φωνήματος στην τέλος της 

λέξης   
,48 ,77 ,00 ,00 

Απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος στη 

λέξη Ή Προσθήκη παραπάνω του ενός 

φωνήματος στη λέξη    

,12 ,33 ,00 ,00 

Απαλοιφή ολόκληρης της λέξης ή απόδοση 

διαφορετικής λέξης    
,40 ,65 ,26 ,51 

 

 

 

 Τα αποτελέσματα για το είδος των λαθών ανα κατηγορία στην καταληπτότητα 

λέξεων σε συνθετική ομιλία δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 6. Από την ανάλυση 

των δεδομένων με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα παρατηρήθηκε 

ότι τα παιδιά με δυσλεξία έχουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέσο αριθμό 
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λαθών στην αποκωδικοποίηση λέξεων σε συνθετική ομιλία στον τονισμό (p<0.05), 

στην προσθήκη φωνήματος στην μέση της λέξης (p<0.05), στην απαλοιφή 

φωνήματος στην αρχή της λέξης (p<0.05), στην αντικατάσταση φωνήματος στην 

αρχή (p<0.05), στη μέση (p<0.05) και το τέλος της λέξης (p<0.05) και στην απαλοιφή 

ολόκληρης της λέξης ή απόδοση διαφορετικής λέξης   (p<0.05). 

 

 
  

TABLE 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

 

Ομάδα 

Δυσλεξία Τυπικής ανάπτυξης 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Τονισμός - συνθετική ομιλία 3,60 2,48 2,03 1,92 

Προσθήκη φωνήματος στην αρχή της λέξης  1,72 1,10 1,74 1,88 

Προσθήκη φωνήματος στη μέση της λέξης   ,20 ,50 ,03 ,17 

Προσθήκη φωνήματος στο τέλος της λέξης   ,04 ,20 ,00 ,00 

Απαλοιφή φωνήματος στην αρχή της λέξης   ,28 ,46 ,11 ,32 

Απαλοιφή φωνήματος στη μέση της λέξης   ,04 ,20 ,03 ,17 

Απαλοιφή φωνήματος στο τέλος της λέξης   ,12 ,33 ,06 ,24 

Αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή της 

λέξης  
3,80 2,65 2,03 1,50 

Αντικατάσταση φωνήματος στη μέση της 

λέξης   
1,04 1,02 ,46 ,78 

Αντικατάσταση φωνήματος στο τέλος της 

λέξης    
,28 ,54 ,03 ,17 

Απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος στη 

λέξη Ή Προσθήκη παραπάνω του ενός 

φωνήματος στη λέξη   

3,68 2,10 2,26 1,98 

Απαλοιφή ολόκληρης της λέξης ή απόδοση 

διαφορετικής λέξης    
9,08 5,95 8,31 4,79 
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ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

 

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με το 

σύνολο των λαθών στην καταληπτότητα προτάσεων σε φυσική και συνθετική ομιλία 

και τη σημαντικότητα ελέγχου t-test για το κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ παιδιών με δυσλεξία και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στην ομάδα 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 0.26 λάθη (τ.α. 0.51) 

με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 2 (μέγιστα παρατηρούμενα) 

λάθη. Αντίθετα, στα παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 2.20 λάθη 

(τ.α. 1.73) με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 7 (μέγιστα 

παρατηρούμενα) λάθη.  

 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με δυσλεξία 

στα λάθη που κάνουν στις προτάσεις φυσικής ομιλίας είναι στατιστικά σημαντική 

(t(58)=6.290, p=0.000<0.01).  

Επιπλέον, στην ομάδα των παιδιών με τυπική ανάπτυξη κατά μέσο όρο 

παρατηρήθηκαν 0.97 λάθη (τ.α. 0.92) στις προτάσεις συνθετικής ομιλίας με εύρος 

τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 3 (μέγιστα παρατηρούμενα) λάθη. 

Αντίθετα, στα παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 2.84 λάθη (τ.α. 

1.37) με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 6 (μέγιστα 

παρατηρούμενα) λάθη. 

 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά των λαθών μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών 

με δυσλεξία στις προτάσεις συνθετικής ομιλίας είναι στατιστικά σημαντική 

(t(58)=6.303, p=0.000<0.01).   



73 
 

 

TABLE 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T-TEST 

 

Ομάδα 

t p 
Δυσλεξία 

Τυπικής 

ανάπτυξης 

Λάθη 

προτάσεις 

φυσική 

ομιλία 

Μέση τιμή 2,20 ,26 

6.290 0.000* 
Τυπική απόκλιση 1,73 ,51 

Ελάχιστο ,00 ,00 

Μέγιστο 7,00 2,00 

Λάθη 

προτάσεις 

στην 

συνθετική 

ομιλία 

Μέση τιμή 2,84 ,97 

6.303 0.000* 

Τυπική απόκλιση 1,37 ,92 

Ελάχιστο ,00 ,00 

Μέγιστο 6,00 3,00 

 

 

Στο Γράφημα 2 δίνεται διαγραμματικά η απεικόνιση του μέσου αριθμού 

λαθών στη φυσική και συνθετική ομιλία στην καταληπτότητα προτάσεων.  
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FIGURE 2 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

 

 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με το 

σύνολο των λαθών στην κατανόηση κειμένου σε φυσική και συνθετική ομιλία και 

σημαντικότητα ελέγχου t-test για το κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ παιδιών με δυσλεξία και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Αρχικά, για τα 

λάθη στην κατανόηση κειμένου στη φυσική ομιλία στην ομάδα των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 1.54 λάθη (τ.α. 1.20) με εύρος τιμών από 

0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 4 (μέγιστα παρατηρούμενα) λάθη. Αντίθετα, στα 

παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 1.84 λάθη (τ.α. 1.18) με εύρος 

τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 4 (μέγιστα παρατηρούμενα) λάθη.  
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 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά λαθών μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με 

δυσλεξία στην κατανόηση κειμένου στην φυσική ομιλία δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (t=0.954, p=0.344>0.05).   

 Επιπλέον, στην ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά μέσο όρο 

παρατηρήθηκαν 1.60 λάθη (τ.α. 1.22) στην κατανόηση κειμένου συνθετικής ομιλίας 

με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 4 (μέγιστα παρατηρούμενα) 

λάθη. Αντίθετα, στα παιδιά με δυσλεξία κατά μέσο όρο παρατηρήθηκαν 2.72 λάθη 

(τ.α. 1.14) με εύρος τιμών από 0 (ελάχιστα παρατηρούμενα) έως 6 (μέγιστα 

παρατηρούμενα) λάθη. 

 Από τον έλεγχο t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά λαθών μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με 

δυσλεξία στην κατανόηση κειμένου στη συνθετική ομιλία είναι στατιστικά σημαντική 

(t(58)=3.609, p=0.001<0.05).   

 

 
TABLE 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T-TEST 

 

Ομάδα 

t p 
Δυσλεξία 

Τυπικής 

ανάπτυξης 

Λάθη φυσική 

ομιλία 

Μέση τιμή 1,84 1,54 

0.954 0.344 
Τυπική απόκλιση 1,18 1,20 

Ελάχιστο 0,00 0,00 

Μέγιστο 4,00 4,00 

Λάθη 

συνθετική 

ομιλία 

Μέση τιμή 2,72 1,60 

3.609 0.001* 
Τυπική απόκλιση 1,14 1,22 

Ελάχιστο 0,00 0,00 

Μέγιστο 6,00 4,00 
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 Στο Γράφημα 3 δίνεται διαγραμματικά η απεικόνιση του μέσου αριθμού 

λαθών στην φυσική και συνθετική ομιλία στην κατανόηση κειμένου.  

 
FIGURE 3 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

 Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την σύγκριση 

στην κατανόηση κειμένου ανάμεσα στην φυσικής και την συνθετική ομιλία σε παιδιά 

με δυσλεξία. Από τον έλεγχο t-test προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα λάθη στην κατανόηση κειμένου που κάνουν τα παιδιά με δυσλεξία στην 

συνθετική (μ.τ. 2.72, τ.α. 1.14) και στη φυσική (μ.τ. 1.84, τ.α. 1.18) ομιλία 

(p=0.000<0.05).  
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 Αναλυτικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με δυσλεξία κατανοούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό κείμενα σε φυσική ομιλία σε σύγκριση με κείμενα σε συνθετική 

ομιλία.  

 

TABLE 9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ  ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

 

Κατανόηση κειμένου 

p 

Φυσική Συνθετική 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλισ

η 

Λάθη 1.84 1.18 2.72 1.14 0.000* 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ 
ΛΕΞΕΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

  

 Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson για την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του 

αριθμού λαθών στην καταληπτότητα λέξεων, του αριθμού λαθών στην 

καταληπτότητα προτάσεων και του αριθμού λαθών στην κατανόηση κειμένων σε 

φυσική και συνθετική ομιλία σε παιδιά με δυσλεξία. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του 

αριθμού λαθών στις λέξεις στη φυσική ομιλία με τον αριθμό λαθών στις προτάσεις με 

συνθετική ομιλία (r=0.535, p<0.01). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λαθών στις λέξεις στη συνθετική ομιλία με τον 
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αριθμό λαθών στις προτάσεις φυσικής (r=0.397, p<0.05) και συνθετικής ομιλίας 

(r=0.433, p<0.05). 

 

TABLE 10 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

Λάθος 

λέξεις-

Φυσική 

ομιλία 

Λάθος 

λέξεις-

Συνθετική 

ομιλία 

Λάθος προτάσεις 

- Φυσική ομιλία 

Λάθος 

προτάσεις - 

Συνθετική 

ομιλία 

Λάθος 

κατανόηση 

κειμένου 

σε φυσική 

Λάθος 

κατανόηση 

κειμένου σε 

συνθετική 

Λάθος λέξεις-

Φυσική ομιλία 

r  ,351 ,366 ,535** ,137 ,218 

p  ,086 ,072 ,006 ,513 ,294 

Λάθος λέξεις-

Συνθετική ομιλία 

r   ,397* ,433* -,061 -,223 

p   ,049 ,031 ,773 ,284 

Λάθος προτάσεις - 

Φυσική ομιλία 

r    ,346 -,180 -,371 

p    ,090 ,389 ,068 

Λάθος προτάσεις - 

Συνθετική ομιλία 

r     -,306 ,023 

p     ,137 ,912 

Λάθος κατανόηση 

κειμένου σε φυσική 

r      -,193 

p      ,354 

Λάθος κατανόηση 

κειμένου σε 

συνθετική 

r       

p       

  

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson για την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του 

αριθμού λαθών στην καταληπτότητα λέξεων, του αριθμού λαθών στην 

καταληπτότητα προτάσεων και του αριθμού λαθών στην κατανόηση κειμένων σε 

φυσική και συνθετική ομιλία σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του 

αριθμού λαθών στις λέξεις στη φυσική ομιλία με τον αριθμό λαθών στις προτάσεις με 

συνθετική ομιλία (r=0.395, p<0.05). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λαθών στην κατανόηση κειμένου σε φυσική 
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ομιλία με τα λάθη στην κατανόηση κειμένου στην συνθετική ομιλία (r=0.367, 

p<0.05). 

 
 

TABLE 11 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Λάθος 

λέξεις-

Φυσική 

ομιλία 

Λάθος 

λέξεις-

Συνθετική 

ομιλία 

Λάθος προτάσεις 

- Φυσική ομιλία 

Λάθος 

προτάσεις - 

Συνθετική 

ομιλία 

Λάθος 

κατανόηση 

κειμένου 

σε φυσική 

Λάθος 

κατανόηση 

κειμένου σε 

συνθετική 

Λάθος λέξεις-

Φυσική ομιλία 

r  -,065 -,075 ,395* ,172 ,200 

p  ,712 ,669 ,019 ,324 ,250 

Λάθος λέξεις-

Συνθετική ομιλία 

r   ,093 -,102 -,063 -,113 

p   ,595 ,561 ,718 ,518 

Λάθος προτάσεις - 

Φυσική ομιλία 

r    ,268 ,010 -,175 

p    ,119 ,953 ,316 

Λάθος προτάσεις - 

Συνθετική ομιλία 

r     ,259 ,190 

p     ,133 ,273 

Λάθος κατανόηση 

κειμένου σε φυσική 

r      ,367* 

p      ,030 

Λάθος κατανόηση 

κειμένου σε 

συνθετική 

r       

p 
      

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ 
ΛΕΞΕΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

διαφοροποίηση του αριθμού λαθών στην καταληπτότητα λέξεων, του αριθμού λαθών 

στην καταληπτότητα προτάσεων και του αριθμού λαθών στην κατανόηση κειμένων 

σε φυσική και συνθετική ομιλία σε παιδιά με δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

ως προς το φύλο και την προηγούμενη εμπειρία. 
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 Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο των παιδιών με 

δυσλεξία. Από την ανάλυση με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα 

προέκυψε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

με δυσλεξία σε καμία περίπτωση (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).  

 
 

TABLE 12 ΛΑΘΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

Φύλο 

p 
Αγόρι Κορίτσι 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάθος λέξεις-Φυσική ομιλία 6,07 3,95 4,60 2,22 0.299 

Λάθος λέξεις-Συνθετική ομιλία 23,73 6,20 24,30 7,24 0.836 

Λάθος προτάσεις - Φυσική ομιλία 2,13 1,46 2,30 2,16 0.819 

Λάθος προτάσεις - Συνθετική ομιλία 2,73 1,53 3,00 1,15 0.645 
Λάθος κατανόηση κειμένου σε φυσική 2,47 1,30 1,50 ,97 0.057 

Λάθος κατανόηση κειμένου σε συνθετική 2,20 1,26 2,90 ,99 0.155 

 

  

Στον Πίνακα 13 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς το φύλο των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Από την ανάλυση με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών τυπικής ανάπτυξης ως προς το σύνολο λαθών στις λέξεις σε συνθετική 

ομιλία (t(33)=6.154, p<0.05).  Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι τα κορίτσια (μ.τ. 

18.43, τ.α. 4.04) κάνουν περισσότερα λάθη κατά μέσο όρο από τα αγόρια (μ.τ. 15, 

τ.α. 4.96) στις λέξεις συνθετικής ομιλίας. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

TABLE 13 ΛΑΘΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Φύλο 

p 
Αγόρι Κορίτσι 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάθος λέξεις-Φυσική ομιλία 1,36 1,22 1,43 1,29 0.870 

Λάθος λέξεις-Συνθετική ομιλία 15,00 4,96 18,43 4,04 0.032* 

Λάθος προτάσεις - Φυσική ομιλία ,21 ,58 ,29 ,46 0.688 

Λάθος προτάσεις - Συνθετική ομιλία ,86 ,86 1,05 ,97 0.558 
Λάθος κατανόηση κειμένου σε φυσική 1,14 1,17 1,24 1,14 0.812 

Λάθος κατανόηση κειμένου σε συνθετική 1,64 1,28 2,14 1,06 0.217 

 

 

  

Στον Πίνακα 14 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την προηγούμενη 

εμπειρία με συνθετική ομιλία στο δείγμα των παιδιών με δυσλεξία. Από την ανάλυση 

με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών που είχαν και παιδιών που δεν είχαν 

εμπειρία με συνθετική ομιλία (p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).  

 

 

TABLE 14 ΛΑΘΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ  

 

Προηγούμενη εμπειρία 

p 
Ναι Όχι 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάθος λέξεις-Φυσική ομιλία 5,56 3,35 5,29 3,77 0.863 

Λάθος λέξεις-Συνθετική ομιλία 24,50 7,37 22,57 3,41 0.517 

Λάθος προτάσεις - Φυσική ομιλία 2,28 1,84 2,00 1,53 0.727 

Λάθος προτάσεις - Συνθετική ομιλία 2,83 1,15 2,86 1,95 0.970 
Λάθος κατανόηση κειμένου σε φυσική 2,00 1,08 2,29 1,70 0.620 

Λάθος κατανόηση κειμένου σε συνθετική 2,44 1,29 2,57 ,98 0.817 

 

  

Στον Πίνακα 15 δίνονται τα αποτελέσματα ως προς την προηγούμενη 

εμπειρία με συνθετική ομιλία στο δείγμα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Από την 

ανάλυση με χρήση του ελέγχου t-test για ανεξάρτητα δείγματα προέκυψε ότι υπάρχει 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών που είχαν και παιδιών που δεν είχαν 
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εμπειρία με συνθετική ομιλία στα λάθη προτάσεων συνθετικής ομιλίας (t(33)=11.345, 

p<0.05). Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που είχαν 

προηγούμενη εμπειρία σε συνθετική ομιλία (μ.τ. 0.06, τ.α. 0.24) είχαν κατά μέσο όρο 

λιγότερα λάθη στις προτάσεις συνθετικής ομιλίας σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε συνθετική ομιλία (μ.τ. 0.44, τ.α. 

0.62). 

 
 

TABLE 15 ΛΑΘΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Προηγούμενη εμπειρία 

p 
Ναι Όχι 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Λάθος λέξεις-Φυσική ομιλία 1,65 1,50 1,17 ,92 0.259 

Λάθος λέξεις-Συνθετική ομιλία 16,82 5,22 17,28 4,25 0.779 

Λάθος προτάσεις - Φυσική ομιλία ,06 ,24 ,44 ,62 0.022* 

Λάθος προτάσεις - Συνθετική ομιλία ,71 ,77 1,22 1,00 0.099 
Λάθος κατανόηση κειμένου σε φυσική 1,12 1,05 1,28 1,23 0.682 

Λάθος κατανόηση κειμένου σε συνθετική 2,00 1,00 1,89 1,32 0.782 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε την καταληπτότητα λέξεων και προτάσεων και 

την κατανόηση κειμένων με φυσική και συνθετική ομιλία τόσο σε παιδιά με δυσλεξία 

όσο και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και οδήγησε σε κάποια σημαντικά 

αποτελέσματα.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 60 παιδιά και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 

την ομάδα των παιδιών με δυσλεξία με μέσο όρο ηλικίας τα 12.01 έτη, και την ομάδα 

ελέγχου, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με μέσο όρο ηλικίας τα 11.75 έτη. Οι δύο 

ομάδες ήταν παιδιά ίδιας ηλικίας, από Ε’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, προκειμένου 

να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. Η ομάδα των παιδιών με 

δυσλεξία ήταν το 41.7% του πλήθους των συμμετεχόντων και η ομάδα των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης ήταν το 58.3%.  Μία ακόμη παρατήρηση ως προς τους 

συμμετέχοντες είναι ότι στην ομάδα των παιδιών με δυσλεξία το 60% ήταν αγόρια 

και το 40% κορίτσια, καθώς η αναλογία αγοριών και κοριτσιών με δυσλεξία είναι 4 

προς 1.  

Όσον αφορά το φύλο των παιδιών με δυσλεξία, φάνηκε ότι δεν υπάρχει καμία 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια σε καμία από τις κατηγορίες που 

εξετάστηκαν. Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε μία μικρή διαφορά 

ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια στην καταληπτότητα των λέξεων συνθετικής 

ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια σημείωσαν περισσότερα λάθη σε σχέση με 

τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης στις λέξεις συνθετικής ομιλίας. 

Καθώς οι δοκιμασίες στηρίζονταν στη σύγκριση ανάμεσα στη φυσική και 

συνθετική φωνή, κρίθηκε απαραίτητο να διευκρινιστεί αν τα παιδιά είχαν 
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προηγούμενη εμπειρία με συνθετική ομιλία. Η προηγούμενη εμπειρία των παιδιών με 

συνθετική ομιλία τέτοιου είδους ήταν πολύ μικρή. Βέβαια, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν 

παίζουν συχνά κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία ακούν συνθετικές φωνές. 

Πολλά παιδιά ανταποκρίθηκαν, λέγοντας πως ασχολούνται συχνά με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, και πιθανόν να έχουν ακούσει κάποια παρόμοια φωνή σε ταινία 

επιστημονικής φαντασίας ή στο Google translate. Λίγα από τα παιδιά με δυσλεξία 

είχαν ξαναπεράσει από δοκιμασίες στις οποίες είχε χρησιμοποιηθεί συνθετική φωνή. 

Συνολικά λοιπόν, η εμπειρία των παιδιών με συνθετική φωνή, είτε αυτή προερχόταν 

από ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά, ταινίες, εφαρμογές ή 

εκπαιδευτικές δοκιμασίες διαμορφώθηκε ως εξής: 72% των παιδιών με δυσλεξία 

δήλωσαν ότι δεν είχαν καθόλου προηγούμενη εμπειρία με συνθετική φωνή, ενώ για 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης το ποσοστό αυτό ήταν 48.6%. 

Σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία των παιδιών με δυσλεξία με τη 

συνθετική ομιλία, φάνηκε ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των παιδιών που είχαν και αυτών που δεν είχαν εμπειρία σε καμία από τις 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε μία 

μικρή διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς που είχαν εμπειρία και σ’ αυτούς που δεν είχαν. 

Έτσι, τα παιδιά που είχαν προηγούμενη εμπειρία έκαναν λιγότερα λάθη στην 

καταληπτότητα των προτάσεων σε συνθετική ομιλία. 

Καταληπτότητα λέξεων 

Αρχικά, όσον αφορά την καταληπτότητα των λέξεων οι διαφορές ανάμεσα 

στη φυσική και τη συνθετική ομιλία ήταν στατιστικά σημαντικές. Τα παιδιά με 

δυσλεξία έκαναν περισσότερα λάθη στην αναγνώριση λέξεων σε συνθετική ομιλία 

παρά στις λέξεις που άκουσαν σε φυσική ομιλία. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαν 
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βρεθεί στην έρευνα των Blomert και Mitterer (2004), στην οποία τα παιδιά με 

δυσλεξία παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση στην αντίληψη του ερεθίσματος στη 

συνθετική ομιλία. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα 

λάθη στην καταληπτότητα των λέξεων σε συνθετική ομιλία ήταν περισσότερα από τα 

λάθη στη φυσική ομιλία. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς τα 

περισσότερα παιδιά πρώτη φορά άκουγαν ένα τέτοιου είδους ακουστικό ερέθισμα.  

Η σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά με δυσλεξία και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

σχετικά με την καταληπτότητα των λέξεων που παρουσιάστηκαν σε φυσική ομιλία 

είναι στατιστική σημαντική. Τα παιδιά με δυσλεξία έκαναν περισσότερα λάθη στην 

αντίληψη των λέξεων που άκουσαν σε φυσική ομιλία, συγκριτικά με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, στα ακουστικά ερεθίσματα σε 

φυσική ομιλία (110 λέξεις) παρατηρήθηκαν ελάχιστα λάθη (0-5), ενώ αντίθετα στα 

παιδιά με δυσλεξία, τα λάθη κυμαίνονταν από 0 έως και 13. 

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζει και η σύγκριση ανάμεσα σε παιδιά με 

δυσλεξία και παιδιά τυπικής ανάπτυξης για την καταληπτότητα των λέξεων σε 

συνθετική ομιλία. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έκαναν στατιστικά λιγότερα λάθη 

στην αναγνώριση και επανάληψη των λέξεων που άκουσαν σε συνθετική ομιλία. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στο σύνολο 110 λέξεων, έκαναν από 8 

έως 28 λάθη, ενώ στα παιδιά με δυσλεξία παρατηρήθηκαν από 15 το ελάχιστο έως 40 

λάθη στην αναγνώριση των λέξεων που παρουσιάστηκαν σε συνθετική ομιλία. 

Από τα παραπάνω, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στην καταληπτότητα λέξεων σε φυσική και συνθετική ομιλία. Τα παιδιά και 

των δύο ομάδων δυσκολεύτηκαν αρκετά στην αναγνώριση και επανάληψη των 
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λέξεων που άκουσαν σε συνθετική ομιλία. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί, 

καθώς πολλά παιδιά (72% των παιδιών με δυσλεξία, 48.6% των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης), δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με συνθετική ομιλία, και πολύ 

περισσότερο με συνθετική ομιλία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνεται για τον γενικό πληθυσμό και από την έρευνα του Koul (2003), που 

έγινε βέβαια σε πληθυσμό χωρίς αναπηρίες, και φάνηκε ότι η συνθετική ομιλία είναι 

πιο δύσκολα καταληπτή σε σχέση με τη φυσική. (Koul, 2003, cited in Papadopoulos 

et al., 2009) 

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η συνθετική ομιλία φάνηκε να δυσκολεύει 

περισσότερα τα παιδιά με δυσλεξία, και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρουσίασαν 

δυσκολίες στην καταληπτότητά της. Συνεπώς, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με 

βεβαιότητα την ύπαρξη ενός ελλείμματος στην ακουστική αντίληψη για τα παιδιά με 

δυσλεξία, καθώς οι διαφορές δεν ήταν τόσο μεγάλες ώστε να φανερώνουν κάτι 

τέτοιο. Ακόμη, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε λέξεις και όχι 

φωνήματα, συνεπώς ήταν πιο εύκολο για τα παιδιά να αναγνωρίσουν τη λέξη που 

άκουγαν, ακόμη και αν δεν την απόλυτα σίγουροι. Έτσι, δεν ελέγχθηκε με σαφήνεια 

αν οι φωνολογικές αναπαραστάσεις των παιδιών ήταν ακριβείς, αλλά κυρίως η 

σύγκριση ανάμεσα στη φυσική και τη συνθετική ομιλία. Τα παιδιά με δυσλεξία ίσως 

είναι λιγότερο ικανά στο να προσαρμόζονται στο εύρος των ακουστικών ερεθισμάτων 

που ακούν σε συνθετική ομιλία, και πιθανόν είναι πιο αδύναμα σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης στην αναγνώριση των λέξεων στη συνθετική ομιλία.  

 Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα των Georgiou  

et  al,  (2010), οι οποίοι δεν εντόπισαν κάποιο έλλειμμα στην ακουστική αντίληψη 

μαθητών με δυσλεξία στην Ελλάδα. Επίσης, αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν 

στην έρευνα των Blomert και Mitterer (2004), οι οποίοι υποστήριξαν ότι αν υπήρχε 
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κάποιο έλλειμμα στην ακουστική αντίληψη των παιδιών με δυσλεξία, αυτό θα ήταν 

εμφανές και στα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν σε φυσική ομιλία. Αντίθετα, τα 

αποτελέσματα δεν ταυτίζονται με την έρευνα της Tallal (1980), η οποία υποστήριξε 

ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων που 

παρουσιάζονται γρήγορα σε παιδιά με δυσλεξία (Tallal, 1980, cited in Blomert και 

Mitterer, 2004).  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στον οποίο πιθανόν οφείλεται η 

διαφοροποίηση αυτή είναι οι διαφορές ανάμεσα στην ελληνική και την αγγλική 

γλώσσα. Η βιβλιογραφία που υπήρχε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα 

επικεντρωνόταν στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι μία γλώσσα χωρίς τονισμό, σε 

αντίθεση με την ελληνική, στην οποία ο τονισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

σωστή αντίληψη και εκφορά των λέξεων.  

Στην καταληπτότητα των λέξεων βγήκαν επιμέρους συμπεράσματα για τα 

είδη των λαθών που έκαναν κυρίως τα παιδιά. Οι κατηγορίες των λαθών στην 

καταληπτότητα των λέξεων ήταν: τονισμός,  προσθήκη φωνήματος στην αρχή, στη 

μέση, στο τέλος της λέξης, απαλοιφή φωνήματος στην αρχή, στη μέση, στο τέλος της 

λέξης, αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή, στη μέση, στο τέλος της λέξης, 

απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος στη λέξη ή προσθήκη παραπάνω του ενός 

φωνήματος στη λέξη και τέλος απαλοιφή ολόκληρης της λέξης ή απόδοση 

διαφορετικής λέξης.  

Από αυτές τις κατηγορίες, στην καταληπτότητα των λέξεων σε φυσική ομιλία, 

τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίασαν περισσότερα λάθη σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, στον τονισμό, στην προσθήκη φωνήματος στην αρχή της λέξης, στην 

απαλοιφή φωνήματος στην αρχή της λέξης, στην αντικατάσταση φωνήματος στην 



88 
 

αρχή και το τέλος της λέξης και στην απαλοιφή παραπάνω του ενός φωνήματος στη 

λέξη ή προσθήκη παραπάνω του ενός φωνήματος στη λέξη. Οι κατηγορίες με τα 

περισσότερα λάθη ήταν η αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή των λέξεων αλλά και 

ο τονισμός. 

Αντίστοιχα, στην καταληπτότητα των λέξεων σε συνθετική ομιλία, στα παιδιά 

με δυσλεξία παρατηρήθηκαν περισσότερα λάθη στις εξής κατηγορίες: τονισμός, 

προσθήκη φωνήματος στη μέση της λέξης, απαλοιφή φωνήματος στην αρχή της 

λέξης, αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή, στη μέση και το τέλος της λέξης και 

απαλοιφή ολόκληρης της λέξης ή απόδοση διαφορετικής λέξης.  

Ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα λάθη στην κατηγορία απαλοιφή ολόκληρης της 

λέξης ή απόδοση διαφορετικής λέξης, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία, απέφευγαν να 

δώσουν απάντηση όταν δεν ένιωθαν σίγουρα γι’ αυτό που άκουσαν. Ακόμη, υπήρχαν 

πολλά λάθη στον τονισμό και την προφορά της λέξης. Αυτό πιθανόν οφείλεται στην 

ποιότητα της συνθετικής ομιλίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνθέτης ομιλίας 

αλλοίωνε τον τονισμό της λέξης, με αποτέλεσμα να μην ακούγεται ξεκάθαρα ο τόνος. 

Συνεπώς, ένας συνθέτης ομιλίας καλύτερης ποιότητας ίσως έδινε καλύτερα 

αποτελέσματα. Επίσης αυξημένα ήταν τα λάθη στην αντικατάσταση των φωνημάτων 

στην αρχή των λέξεων. Τα παιδιά με δυσλεξία πολύ συχνά αντικαθιστούσαν τα 

αρχικά φωνήματα των λέξεων με άλλα. 

 

Καταληπτότητα προτάσεων 

Στη συνέχεια, στην καταληπτότητα των προτάσεων παρατηρήθηκαν εξίσου 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν περισσότερα λάθη 
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στην αντίληψη των προτάσεων με συνθετική ομιλία και λιγότερα στις προτάσεις που 

εκφέρονταν με φυσική ομιλία. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στην καταληπτότητα των προτάσεων τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης έκαναν περισσότερα λάθη στις προτάσεις συνθετικής ομιλίας. Η επίδοση 

στην καταληπτότητα των λέξεων σε συνθετική ομιλία φάνηκε ότι επηρεάζει την 

καταληπτότητα των προτάσεων σε φυσική και συνθετική ομιλία για τα παιδιά με 

δυσλεξία.  

Για την καταληπτότητα ολόκληρων προτάσεων σε φυσική και συνθετική 

ομιλία δεν έχει γίνει έρευνα σε παιδιά με δυσλεξία, αλλά μόνο σε πληθυσμό χωρίς 

κάποια αναπηρία. Έτσι, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνεται από την 

έρευνα των  Mirenda & Beukelman (1987) για τον τυπικό πληθυσμό, στην οποία οι 

προτάσεις φυσικής ομιλίας ήταν καλύτερα καταληπτές σε σχέση με τις προτάσεις 

συνθετικής ομιλίας. 

Ως προς τις προτάσεις φυσικής ομιλίας, η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

σε παιδιά με δυσλεξία και τυπικής ανάπτυξης είναι στατιστικά σημαντική. Τα παιδιά 

με δυσλεξία, στις προτάσεις φυσικής ομιλίας σημείωσαν κατά μέσο όρο 2.20 λάθη, 

ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μόλις 0.26 λάθη κατά μέσο όρο, στο σύνολο των 12 

προτάσεων. 

Για τις προτάσεις συνθετικής ομιλίας, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες 

ήταν ακόμη πιο μεγάλες. Φάνηκε να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών με 

δυσλεξία και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στα παιδιά με δυσλεξία 

παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο 2.84 λάθη (0 έως 6 λάθη στις 12 προτάσεις), ενώ 

στην ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο 0.97 

λάθη (0 έως 3 λάθη στις 12 προτάσεις).  
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Τα λάθη που παρατηρήθηκαν στην καταληπτότητα των προτάσεων ήταν 

κυρίως οι παραλείψεις λέξεων ή ή παράλειψη ολόκληρης της πρότασης καθώς και οι 

αντικαταστάσεις λέξεων, αφού οι προτάσεις δεν ήταν ιδιαίτερα προβλέψιμες.  

 

Κατανόηση κειμένων 

Στην κατανόηση των κειμένων σε φυσική ομιλία, φαίνεται να μην υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με δυσλεξία και τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Αντίθετα, στη συνθετική ομιλία οι διαφορές είναι μεγαλύτερες και 

στατιστικά σημαντικές. Τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν κατά μέσο όρο 2.72 λάθη 

(από 0 έως 6, σε σύνολο 7 ερωτήσεων) ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν 

κατά μέσο όρο 1.60 λάθη (από 0 έως 4, σε σύνολο 7 ερωτήσεων).  

Όσον αφορά τα παιδιά με δυσλεξία, φάνηκε ότι κατανοούν καλύτερα τα 

κείμενα που παρουσιάστηκαν σε φυσική ομιλία, καθώς η διαφορά στην κατανόηση 

ανάμεσα σε φυσική και συνθετική ομιλία ήταν στατιστικά σημαντική. Τα παιδιά με 

δυσλεξία έκαναν περισσότερα λάθη στην κατανόηση των κειμένων που άκουσαν σε 

συνθετική ομιλία. Από την άλλη, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν είχαν σχεδόν 

καθόλου διαφορές στην κατανόηση των κειμένων είτε σε φυσική είτε σε συνθετική 

ομιλία. Επομένως, η συνθετική ομιλία δεν επηρέασε καθόλου την κατανόηση των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, όμως φάνηκε να επηρεάζει την κατανόηση των παιδιών 

με δυσλεξία. Βέβαια, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι και στα παιδιά με δυσλεξία, η 

απόκλιση ανάμεσα σε φυσική και συνθετική ομιλία, είναι μόλις μία λάθος απάντηση, 

και ίσως η κατανόηση των παιδιών δεν επηρεάζεται μόνο από τη συνθετική ομιλία, 

αλλά και από άλλες παραμέτρους όπως η δυσκολία των κειμένων. 
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Η καταληπτότητα των λέξεων σε φυσική ή συνθετική ομιλία φαίνεται ότι δεν 

επηρεάζει την κατανόηση των κειμένων για τα παιδιά με δυσλεξία. Το ίδιο φάνηκε 

και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επομένως, μία κακή επίδοση στην 

καταληπτότητα των λέξεων ή των προτάσεων, δεν επηρέασε την κατανόηση των 

κειμένων.  

Συμπερασματικά, η κατανόηση της συνθετικής ομιλίας από τα παιδιά με 

δυσλεξία, είναι μία παράμετρος που δεν έχει ελεγχθεί ξανά στο παρελθόν. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η κατανόηση της συνθετικής ομιλίας 

δυσκολεύει περισσότερο τα παιδιά με δυσλεξία σε σχέση με τη φυσική ομιλία. Όμως, 

οι διαφορές αν και είναι στατιστικά σημαντικές, είναι μικρές και δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν δραματικά το επίπεδο της κατανόησης. Πιθανόν, με περισσότερη 

εξάσκηση και εξοικείωση στην ακουστική αυτού του είδους της ομιλίας, ακόμη και 

τα παιδιά με δυσλεξία θα καταφέρουν να εξισορροπήσουν τα αποτελέσματα. Από την 

άλλη, δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές στην κατανόηση ανάμεσα σε φυσική και 

συνθετική ομιλία για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η τεχνολογία των 

συστημάτων σύνθεσης ομιλίας, μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο για παιδιά με δυσλεξία 

με κάποιες προϋποθέσεις, όσο και για παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.  

 

Προτάσεις 

 Όσον αφορά τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα, αρχικά, θα μπορούσε να γίνει μία προσπάθεια για τη συμμετοχή περισσότερων 

παιδιών στην έρευνα, έτσι ώστε να είναι τα αποτελέσματα πιο ασφαλή και 

γενικεύσιμα. Ακόμη, θα ήταν καλό να υπήρχαν παιδιά από όλη την ελληνική 
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επικράτεια, και έτσι θα φαινόταν οι συγκλίσεις ή οι αποκλίσεις ανάμεσά τους. Μία 

άλλη πρόταση θα μπορούσε να είναι, η εξοικείωση των παιδιών στη συνθετική ομιλία 

πριν την έναρξη της διαδικασίας. Θα βοηθούσε ιδιαίτερα αν τα παιδιά είχαν 

ξανακούσει τη συνθετική ομιλία σαν προετοιμασία, για να συνηθίσουν, και στη 

συνέχεια πιο άνετα να ξεκινούσαν οι διαδικασίες της αξιολόγησης. Η διαδικασία της 

εξοικείωσης θα ήταν πολύ βοηθητική για να μπορέσουν τα παιδιά να αντιληφθούν 

λίγο καλύτερα τον τρόπο εκφοράς της συνθετικής ομιλίας, καθώς όπως τα ίδια 

δήλωσαν δεν είχαν σχεδόν καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε τέτοιου είδους 

ακούσματα. Επιπροσθέτως, η μελλοντική διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας θα ήταν 

καλό να γίνει με τη χρήση πιο προηγμένης τεχνολογίας, δηλαδή καλύτερης ποιότητας 

συνθέτη ομιλίας, ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η συνθετική ομιλία από τα 

παιδιά.  

 Μία πολύ σημαντική πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να είναι η 

χρήση ενός πιο εξειδικευμένου εργαλείου για τη λεπτομερή εξέταση της ύπαρξης ή 

όχι του ελλείμματος στην ακουστική αντίληψη. Σύμφωνα και με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, για τη μελέτη αυτού του θέματος, καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα 

εργαλείο το οποίο θα επικεντρώνεται στην ακρίβεια των φωνολογικών 

αναπαραστάσεων των παιδιών και κατ’ επέκταση θα μπορέσει να ελέγξει με 

περισσότερη βεβαιότητα την ακουστική αντίληψη των παιδιών με δυσλεξία. Μία 

ακόμη πιο ολοκληρωμένη πρόταση θα ήταν για τα παιδιά με δυσλεξία, η ταυτόχρονη 

οπτική και ακουστική παρουσίαση των ερεθισμάτων (λέξεων ή φωνημάτων). Με 

αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά με δυσλεξία θα βλέπουν και θα ακούν το ερέθισμα, και 

στη συνέχεια θα δίνουν την απάντησή τους. Συνεπώς, με τη διπλή παρουσίαση του 

ερεθίσματος, θα μπορέσει να ελεγχθεί η ακουστική αντίληψη, η φωνολογική 

ενημερότητα και ταυτόχρονα η αναγνωστική ικανότητα των παιδιών με δυσλεξία.  
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Περιορισμοί 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί της 

παρούσας έρευνας. Αρχικά, η επιλογή των 60 συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή έγινε 

μόνο από δημόσια σχολεία στο Νομό Θεσσαλονίκης και τον Νομό Λάρισας και έχει 

ως συνέπεια να μην μπορούν τα συμπεράσματα να γενικευτούν με ασφάλεια σε όλο 

τον πληθυσμό των παιδιών με δυσλεξία στην Ελλάδα. Ακόμη, ένας άλλος 

περιορισμός ίσως είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι διαγνώσεις των παιδιών 

στην Ελλάδα. Οι διαγνώσεις στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έρευνα ήταν από τα 

επίσημα διαγνωστικά κέντρα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο), όμως δεν είναι 

βέβαιο ότι κάθε φορέας δίνει τη διάγνωση της δυσλεξίας με βάση τα ίδια ακριβώς 

κριτήρια. Επίσης, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε (για την καταληπτότητα λέξεων 

και προτάσεων), αν και έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε άλλες έρευνες για την 

καταληπτότητα της συνθετικής ομιλίας, πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε πληθυσμό 

παιδιών με δυσλεξία. Για να ελεγχθεί πιο σίγουρα η υπόθεση του ελλείμματος στην 

ακουστική αντίληψη, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο, το οποίο 

δεν θα χρησιμοποιεί λέξεις, αλλά φωνήματα ή συλλαβές και έτσι να είναι πιο εύκολο 

να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στη φωνολογική ενημερότητα και την ακουστική 

αντίληψη των παιδιών με δυσλεξία. Τέλος, ο συνθέτης ομιλίας που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν ο καλύτερος δυνατός, όμως η ποιότητα της συνθετικής ομιλίας κάποιες φορές 

μπέρδευε τα παιδιά στον τονισμό και την εκφορά των λέξεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Παράρτημα 1 

1. ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΞΕΩΝ 

Λ1 Λάθη  

Μήλο   

Πάνω   

Πάπια   

Κακός   

Γάλα   

Κότα   

Θύμα   

Σπίτι   

Τύχη   

Τέλος   

Νίκη   

Τρένο   

Λίμνη   

Έργο   

Τσάι   

Φέτα   

Ζέστη   

Έτος   

Μάτι   

Πάγκος   

Μπαίνω   

Νάνος   

Μέλι   

Δέμα   

Μέρα   

Κούπα   

Καίω   

Τζένη   

Τέρας   

Τέντα   

Φωνή   

Νησί   

Παιδί   

Χαρά   

Ποτό   

Σκιά   

Σχοινί   

Χαρτί   

Μαλλί   

Βουλή   

Γλυκά   

Αυτί   
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Νερό   

Δουλειά   

Θεός   

Παππούς   

Κρασί   

Πρωί   

Τιμή   

Πεζός   

Γιακάς   

Βουνό   

Εδώ   

Ναός   

Εννιά   

 

Λ2 Λάθη  

Ρόδι   

Βέρα   

Ρόδα   

Γράμμα   

Κούτα   

Τζάκι   

Κέφι   

Τέχνη   

Ρέστα   

Δίχτυ   

Νύχι   

Πέντε   

Άνθος   

Τρία   

Πέτσα   

Ήλιος   

Σέλα   

Θεία   

Μήνες   

Μάνα   

Μύτη   

Πέτρα   

Νότα   

Πείνα   

Γέννα   

Τόπι   

Βίδα   

Κούνια   

Έδρα   

Ζώνη   

Κελί   

Επτά   
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Μπογιά   

Τυρί   

Σκουφί   

Μηδέν   

Γατί   

Ζωή   

Κουτί   

Σειρά   

Νονός   

Εσύ   

Πουλί   

Ουρά   

Κακό   

Καιρός   

Ευχές   

Γονείς   

Λαός   

Μωρό   

Οστά   

Ψωμί   

Λεφτά   

Γκρεμός   

Παλτό   

 

Λ3 Λάθη  

Λάδι   

Θέλω   

Σοφός   

Λέξη   

Τόνος   

Πίνω   

Θέα   

Πόδι   

Πίτα   

Σούπα   

Ένα   

Μέση   

Τσάντα   

Ζώο   

Στέμμα   

Φρένο   

Πάνα   

Θήκη   

Τζάμι   

Νύστα   

Χτένα   

Ούζο   
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Χήνα   

Νέος   

Δύση   

Δένω   

Γάτα   

Μπούτι   

Νεύρο   

Μέτρο   

Κερί   

Κιλό   

Σχολή   

Καφές   

Τρελός   

Ταξί    

Ψυχή   

Στοά   

Ακτή   

Ποτέ   

Λουρί   

Τιμές   

Κλαδί   

Εμείς   

Σκηνή   

Ευρώ   

Κουπί   

Γριά   

Φτηνό   

Γυαλί   

Ψητό   

Ελιά   

Μαγκιά   

Γενιά   

Νεφρό   

 

Λ4 Λάθη  

Γέρος   

Ώμος   

Λευκός   

Δίπλα   

Βάρκα   

Χέρι   

Δέκα   

Τσέπη   

Δέντρο   

Αίμα   

Νιάτα   

Ώρα   
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Τρίτη   

Μέλλον   

Σκόνη   

Νέα   

Τούρτα   

Θέση   

Τζίρος   

Γούνα   

Δύο   

Χιόνι   

Νύχτα   

Έχω   

Γκάζι   

Στέγη   

Πένα   

Μπότα   

Μούσι   

Είμαι   

Αρνί   

Φτερά   

Καπνός   

Κλουβί   

Σκεπή   

Παπάς   

Πανί   

Θεά   

Συκιά   

Λεπτά   

Γερός   

Αυλή   

Οκτώ   

Ταψί   

Στολή   

Εγώ   

Φυτό   

Φιλί   

Μισό   

Κοιλιά   

Στενό   

Νονά   

Δεξί   

Ζουμί   

Κιμάς   
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2. ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτάσεις   

 

Π1 

 /37 

Έφαγα το μήλο και ήπια γάλα.  /6 

Το πρωί μια κότα μπήκε στο σπίτι.  /7 

Ο παππούς έβαλε κρασί στην κούπα.  /6 

Στον πάγκο υπήρχαν εννιά γλυκά.  /5 

Είδα μια λίμνη κοντά στο βουνό.  /6 

Ο ναός στο νησί λειτουργεί τη μέρα.  /7 

 

Π2  

 /38 

Έβαλα το γράμμα μέσα στην κούτα.  /6 

Η πέτρα στόλιζε με τέχνη το τζάκι.  /7 

Οι γονείς έδωσαν ψωμί στο μωρό.  /6 

Οι γονείς δεν είχαν λεφτά για μήνες.  /7 

Φόρεσα παλτό κι ας έχει ήλιο.  /6 

Ο νονός έδωσε ευχές στους γονείς.  /6 

 

Π3 

 /37 

Η μαμά έβαλε λάδι στον τόνο.  /6 

Πήγα στη σχολή με ένα ταξί.  /6 

Η γάτα σκαρφάλωσε στο κλαδί.  /5 

Η γριά έριξε στη σούπα μια ελιά.  /7 

Εμείς τρώγαμε το ψητό με μέτρο.  /6 

Ο νέος έβαλε λουρί στο μικρό ζώο.  /7 

 

Π4 

 /37 

Ο γέρος έβαψε λευκή τη βάρκα.  /6 

Εγώ άργησα μόνο δέκα λεπτά.  /5 

Έχω μια πληγή στο δεξί χέρι.  /6 

Ο καπνός γέμισε το σπίτι σκόνη.  /6 

Το κλουβί για το αρνί ήταν στενό.  /7 

Τη νύχτα το χιόνι άσπρισε τη στέγη.  /7 
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3. ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Κείμενο Α  

Η εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

 

Ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Του δίδαξε 

ρητορική και λογοτεχνία, ενώ παράλληλα, εισήγαγε τον Μέγα Αλέξανδρο στη 

φιλοσοφία, την ιατρική και τις επιστήμες. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν θαυμαστής του 

Ομήρου και θιασώτης των συγγραμάτων του. Έχει μάλιστα ειπωθεί, ότι όταν 

κοιμόταν έβαζε την Ιλιάδα κάτω από το μαξιλάρι του. Ο Αριστοτέλης του δίδαξε 

πάνω από όλα να σέβεται του συνανθρώπους του. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβόταν 

τόσο το δάσκαλο του, που έλεγε ότι στον πατέρα του όφειλε τη ζωή του, ενώ στον 

δάσκαλό του την ποιότητα της ζωής του. 

 

Α. Ο Μέγα Αλέξανδρος θαύμαζε τον Αριστοτέλη ? -------ΝΑΙ-----ΟΧΙ 

Β. Ο θιασώτης σημαίνει θαυμαστής?--------ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Γ. Ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχθηκε Μαθηματικά και Γεωμετρία? -------ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Δ. Ο Μέγας Αλέξανδρος αγαπούσε τόσο τα κείμενα του Ομήρου που κοιμόταν με την 

Ιλιάδα κάτω από το μαξιλάρι του-----------ΝΑΙ-----ΟΧΙ 

Ε.  Ο Τίτλος του κειμένου είναι ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος-----ΝΑΙ---

ΟΧΙ 

ΣΤ. Ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν καλομαθημένος----------ΝΑΙ----ΟΧΙ   

Ζ.  Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβόταν τους συνανθρώπους του------ΝΑΙ----ΟΧΙ 

 

Κείμενο Β 

Ο πολιτισμός των Μάγια 

 

Ο πολιτισμός των Μάγια αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εστίες πολιτισμού 

της κεντρικής Αμερικής, και άκμασε ανάμεσα στο 300 και στο 900 μετά Χριστόν. Οι 

Μάγια, ενώ θεωρούνταν ότι είχαν αγροτική οικονομία, καθώς δεν επεξεργάστηκαν το 

σίδερο ούτε κάποιο άλλο μέταλλο, θεμελίωσαν τον πολιτισμό τους πάνω σε 

μαθηματικές και αστρονομικές θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές έγιναν πραγματικότητα με 

τα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα. Κάθε ναός τους, αντιπροσωπεύει ένα 

ημερολόγιο. Οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τον πολιτισμό των 

Μάγια, όπως αρχιτέκτονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι, διαπίστωσαν, πως η συνεχής 

επανάληψη κατασκευών ή γλυπτών σε ένα τμήμα, δήλωνε έναν αριθμό ή ένα 

ιδιαίτερο μέρος του ημερολογίου. Το ημερολογιακό σύστημα των Μάγια θεωρείται 

το ακριβέστερο στον κόσμο. 
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Α. Οι ειδικοί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό των Μάγια ήταν 

μαθηματικοί Φιλόλογοι και ιστορικοί--------ΝΑΙ-----ΟΧΙ 

Β. Άκμασε σημαίνει παράκμασε-----ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Γ. Το ημερολόγιο των Μάγια αποτελείται από γλυπτό και ειδικές κατασκευές-----

ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Δ.  Οι αρχιτεκτονικές κατασκευές των Μάγια δηλώνουν ότι γνώριζαν καλά 

μαθηματικά-----ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Ε. Ο τίτλος του κειμένου είναι το ημερολόγιο των Μάγια------ΝΑΙ---ΟΧΙ 

ΣΤ. Οι Μάγια ήταν εφευρετικοί-----ΝΑΙ----ΟΧΙ 

Ζ.   ΟΙ Μάγια ασχολούνταν μόνο με την Γεωργία-----ΝΑΙ-----ΟΧΙ 

 

Κείμενα   

Κείμενο 1   

Κείμενο 2   
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Παράρτημα 2 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Αρχικά ονόματος 

_____________________________________________________________________ 

2. Ημερομηνία γέννησης 

_____________________________________________________________________ 

3. Τάξη 

⎕ Ε Δημοτικού 

⎕ Στ Δημοτικού 

⎕ Α Γυμνασίου 

⎕ Β Γυμνασίου 

⎕ Γ Γυμνασίου 

 

4. Καταγωγή 

_____________________________________________________________________ 

5. Διάγνωση (από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή ΚΕΔΔΥ) 

_____________________________________________________________________ 

6. Ποιο είναι το γνωστικό δυναμικό του μαθητή/της μαθήτριας; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) 

⎕ ΝΑΙ           ⎕ ΟΧΙ 

 

8. Έχει ο μαθητής/η μαθήτρια προηγούμενη εμπειρία με συνθετική ομιλία; 

⎕ ΝΑΙ           ⎕ ΟΧΙ 
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Παράρτημα 3 

Σειρά εξέτασης 

ΠΑΙΔΙ  1 

I. ΛΕΞΕΙΣ  

Λ1+Λ2 Φυσική ομιλία 

Λ3+Λ4 Συνθετική ομιλία 

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1+Π2 Συνθετική ομιλία 

Π3+Π4 Φυσική ομιλία 

III. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΤ 1 Συνθετική ομιλία 

ΤΕΧΤ 2 Φυσική ομιλία 

 

ΠΑΙΔΙ  2 

I. ΛΕΞΕΙΣ  

Λ1+Λ2 Συνθετική ομιλία 

Λ3+Λ4 Φυσική ομιλία 

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1+Π2 Φυσική ομιλία 

Π3+Π4 Συνθετική ομιλία 

III. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΤ 1 Φυσική ομιλία 

ΤΕΧΤ 2 Συνθετική ομιλία 
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ΠΑΙΔΙ  3 

I. ΛΕΞΕΙΣ  

Λ1+Λ2 Φυσική ομιλία 

Λ3+Λ4 Συνθετική ομιλία 

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1+Π2 Συνθετική ομιλία 

Π3+Π4 Φυσική ομιλία 

III. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΤ 2 Συνθετική ομιλία 

ΤΕΧΤ 1 Φυσική ομιλία 

 

 

ΠΑΙΔΙ  4 

I. ΛΕΞΕΙΣ  

Λ1+Λ2 Συνθετική ομιλία 

Λ3+Λ4 Φυσική ομιλία 

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Π1+Π2 Φυσική ομιλία 

Π3+Π4 Συνθετική ομιλία 

III. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΤΕΧΤ 2 Φυσική ομιλία 

ΤΕΧΤ 1 Συνθετική ομιλία 
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Παράρτημα 4 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Ο κάτωθι γονέας/κηδεμόνας ____________________________________________, 

δίνω εθελουσίως τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του ανήλικου παιδιού μου 

___________________________________________(ονοματεπώνυμο παιδιού)         

του _________________(όνομα πατρός) στην έρευνα με τίτλο «Η αντίληψη 

συνθετικής και φυσικής ομιλίας από παιδιά με δυσλεξία». Πρόκειται για μία έρευνα 

καταληπτότητας λέξεων, προτάσεων και κατανόησης κειμένων που διαρκεί περίπου 

30 λεπτά για το κάθε παιδί. Θεωρώ ότι όλες οι ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί 

ικανοποιητικά και κατανοώ ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις μου θα 

απαντηθούν .   

          

    Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα                                 Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 

 

_______________________________________ _________________ 

                                          

 

Ημερομηνία_____________________________ 

 

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω διευκρινίσεις; 

 

Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα οποιαδήποτε στιγμή. 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον/στην Μπάνου Μαριάννα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και 

Αποκατάστασης), στο τηλέφωνο 6977887416 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη 

διεύθυνση  mea16011@uom.edu.gr. 

H συμμετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά εθελοντική. Αν αποφασίσετε ότι 

επιθυμείτε να μη λάβει μέρος ή να αποσυρθεί από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, δε 

θα υπάρξει καμία επίπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. 

Ζητούμε να δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση για να συμμετέχει το παιδί σας στην 

παρούσα έρευνα, συμπληρώνοντας το Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα Κατόπιν 

Ενημέρωσης. Σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην 

αυτών που έχουν προαναφερθεί και τα πλήρη ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν 

απόρρητα σε κάθε περίπτωση. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας αυτή. 

 

                                                                  Ο/Η υπεύθυνος/η της έρευνας  

 

 

 


