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Περίληψη 
 

Η ανάγνωση έχει σηµαντικό ρόλο στην µαθησιακή διαδικασία και στην προσπάθεια 

απόκτησης γνώσεων. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κείµενα προσβάσιµα σε κάθε 

αναγνώστη. Δύο οµάδες των οποίων η αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση είναι 

σηµαντικά χαµηλές είναι οι Μαθητές Αγγλικής Γλώσσας (English Language Learners 

(ELL)) και οι µαθητές µε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.). Στους ELL 

µαθητές η απλούστευση κειµένου είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρέως για 

την βελτίωση της κατανόησης. Όσον αφορά στους µαθητές µε Ε.Μ.Δ., τα 

αποτελέσµατα δεν υποδεικνύουν ότι η απλοποίηση κειµένου είναι µια βιώσιµη 

µέθοδος για την αύξηση της αναγνωστικής κατανόησης. Σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει 

διεξαχθεί ελάχιστη έρευνα για τη διερεύνηση αποτελεσµατικών στρατηγικών 

διδασκαλίας και εκµάθησης για τους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. (Gersten & Baker, 

2000· Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006 · Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). 

Έτσι, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται βασίζονται σε ευρήµατα από 

ELL µαθητές (Muller & Markowitz, 2004).  

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τα αποτελέσµατα της λεξικής και συντακτικής 

απλοποίησης στην αναγνωστική κατανόηση ELL αναγνωστών µε Ε.Μ.Δ. που 

φοιτούν στο Αµερικανικό Διεθνές δηµοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Το εργαλείο 

αξιολόγησης ανάγνωσης Qualitative Reading Inventory -3 (Leslie & Caldwell, 2001) 

χρησιµοποιήθηκε για να εξετάσει τις διαφορές στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και απλουστευµένα κείµενα, καθώς και των διαφορών 

στην αναγνωστική κατανόηση των ELL µαθητών και των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. 

σε τυπικά και απλουστευµένα κείµενα. Δύο κείµενα επιλέχθηκαν για κάθε τάξη και 
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ένα από αυτά απλοποιήθηκε λεκτικά και συντακτικά. Οι συµµετέχοντες εφόσον 

διάβαζαν σιωπηλά κάθε κείµενο, έπρεπε να απαντήσουν προφορικά σε ερωτήµατα 

κατανόησης. 

Από τις κύριες αναλύσεις προέκυψαν σηµαντικές διαφορές στην αναγνωστική 

κατανόηση µεταξύ τυπικών και απλοποιηµένων κειµένων στους ELL αναγνώστες, 

και όχι στους ELL αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ.. Επιπλέον, οι αναλύσεις παρουσίασαν ότι 

οι ELL αναγνώστες είχαν σηµαντικά υψηλότερη αναγνωστική κατανόηση απ’ ότι οι 

ELL αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ., και στα τυπικά και στα απλουστευµένα κείµενα. Αυτά 

τα ευρήµατα χρίζουν την άµεση ανάγκη εξέτασης των αναγκών των ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ., και όχι απλώς την υιοθέτηση µεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας για τους 

ELL µαθητές, διότι οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Μαθητές Αγγλικής Γλώσσας, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 

Αναγνωστική Κατανόηση, Απλοποίηση κειµένου 
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Abstract 
Reading is one of the most important skills necessary for the learning process and the 

acquisition of knowledge. However, not all texts are accessible to all readers. Two 

groups whose reading abilities and comprehension is weak are English Language 

Learners (ELLs) and students with Learning Difficulties (LD). Texts are routinely 

simplified to make them more comprehensible for second language learners. When it 

comes to readers with learning difficulties, results do not indicate text simplification 

as a viable method for increasing reading comprehension. Globally, there is minimum 

research performed investigating effective teaching and learning strategies for ELL 

students with LD (Gersten & Baker, 2000� Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006� 

Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Thus, the methods and techniques used are based on findings 

on ELL students (Muller & Markowitz, 2004). The effects of text simplification upon ELL 

students with learning difficulties remain unexplored.  

The current paper will examine the effects of lexical and syntactic simplification on reading 

comprehension in elementary ELL readers with LD attending and American International 

School in Thessaloniki. A reading assessment tool, the Qualitative Reading Inventory -3 

(Leslie & Caldwell, 2001), was used to examine the differences in reading 

comprehension of ELL students with L.D. between standard and simplified texts, and 

the differences in reading comprehension of ELL students and ELL students with LD 

in both standard and simplified texts. Two texts were randomly selected for each 

elementary grade (Grade 1 to 5), and one of those was lexically and syntactically 

simplified. Participants received both text types, and after they silently read each text 

they were required to verbally answer comprehension questions. 

The main analyses reveal significant differences on the reading comprehension 
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between standard and simplified texts in ELL readers but not in ELL readers with 

L.D. Additionally the analyses reveal that ELL readers significantly outperformed 

ELL readers with L.D. in both standard and simplified texts, in terms of reading 

comprehension. These findings only add to the urgency of examining the needs of 

ELL students with learning difficulties, and not simply adopting teaching 

methodologies and techniques designed for ELL students.  

 

Keywords: English Language Learners, Learning Difficulties, Reading 

Comprehension, Text simplification 
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Οι Επιδράσεις Λεκτικής και Συντακτικής Απλούστευσης Κειµένου στην 

Αναγνωστική Κατανόηση Μαθητών της Αγγλικής ως Δεύτερη Γλώσσα µε Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Εισαγωγή 
Παγκοσµίως, πάνω από το 10% των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία 

διδάσκονται σε γλώσσα διαφορετική από την µητρική τους. Οι µαθητές άλλης 

γλώσσας (English Language Learner, ELL) είναι ένας ευρύς όρος που 

χρησιµοποιείται και αναφέρεται σε µαθητές που µαθαίνουν και διδάσκονται στα 

Αγγλικά, δηλαδή σε µία γλώσσα που δεν είναι η µητρική τους (Fraser, Adelson & 

Geva, 2014). Αυτοί οι µαθητές µπορεί να είναι µετανάστες, ή µπορεί να φοιτούν σε 

διεθνή σχολεία (Carlisle & Katz, 2006).  

Όµως, παράλληλα µε αυτή την αύξηση της πολιτιστικής και γλωσσικής 

πολυµορφίας των µαθητών σε διάφορα σχολικά και µαθησιακά πλαίσια, εµφανίζεται 

και µια αύξηση ποσοστών καταγεγραµµένων µαθητών διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι 

βιώνουν σχολική αποτυχία και χαρακτηρίζονται ως µαθητές µε ειδικές µαθησιακές 

ανάγκες (Donovan & Cross, 2002⋅ Nguyen, 2012). Από αυτούς τους ELL µαθητές 

ένα συντριπτικά µεγάλο ποσοστό χαρακτηρίζεται από κάποιου είδους ειδικής 

µαθησιακής ανάγκης. Αντίστοιχα, το 13% των µαθητών µε ειδικές µαθησιακές 

ανάγκες χαρακτηρίζονται ως ELL. Tο παράδοξο όµως είναι, ότι αν και τα ποσοστά 

των ELL µαθητών µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες είναι τόσο σηµαντικά, αυτός ο 

µαθησιακός πληθυσµός αρκετές φορές δεν αναγνωρίζεται µέσα στα σχολικά 

περιβάλλοντα (Flores & Chu, 2011).  

Εποµένως, υπάρχει µια αυξανόµενη ανησυχία για την ικανότητα του 
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εκπαιδευτικού συστήµατος σε διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύµατα να καλύψει τις ανάγκες 

µιας όλο και πιο ποικιλόµορφης, πολυεθνικής και πολυγλωσσικής τάξης (Yates & 

Ortiz, 1998). Όµως, ο αριθµός σύγχρονων ερευνών που εξετάζουν αποτελεσµατικές 

στρατηγικές για τους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. (ELL/Ε.Μ.Δ.) είναι εξαιρετικά 

περιορισµένος (Gersten & Baker, 2000⋅ Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006⋅ 

Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Δεδοµένου της έλλειψης αυτής, πολλές πρακτικές που 

υιοθετούνται για ELL/LD µαθητές, συχνά βασίζονται σε έρευνες µε δείγµα από 

καθαρά ELL πλυθυσµούς χωρίς Ε.Μ.Δ. (Muller & Markowitz, 2004), ή σε έρευνες µε 

δείγµα µαθητών µε Ε.Μ.Δ., οι οποίες δεν λαµβάνουν υπόψιν την µητρική γλώσσα 

των µαθητών ή την επάρκειά τους στην γλώσσα µε την οποία διδάσκονται (Klingner 

et al, 2006). Αυτή λοιπόν η έλλειψη διδακτικών πρακτικών βασισµένων σε 

ερευνητικά δεδοµένα, επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο των µαθησιακών υπηρεσιών 

που προσφέρονται σε ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. 

Αναλυτικότερα, ο υπολογισµός του αντίκτυπου της δίγλωσσης εκπαίδευσης 

στην ειδική µαθησιακή διαδικασία είναι πολύπλοκος. Ο όρος γλώσσα ορίζεται ως οι 

λέξεις, η προφορά τους, καθώς και οι µέθοδοι/τρόποι συνδυασµού τους που 

χρησιµοποιούνται και γίνονται κατανοητοί από µια κοινότητα  (Riccomini, Smith, 

Hughes, & Fries, 2015). Αν και αυτός ο ορισµός απλοποιεί µια αρκετά πολύπλοκη 

ιδέα, παράλληλα τονίζει τη σηµασία της λεξιλογικής ανάπτυξης µέσα σε ένα 

γλωσσικό πλαίσιο. Τον σηµαντικό ρόλο της γλώσσας, του λεξιλογίου και του 

συντακτικού στην αναγνωστική κατανόηση σε ELL µαθητές αναγνωρίζουν όλο και 

περισσότερο οι σύγχρονες έρευνες (Chval, Pinnow & Thomas, 2015).  

Έρευνες δείχνουν πως η χρήση κοινών και µικρών λέξεων βελτιώνει 

σηµαντικά την αναγνωστική ικανότητα και την κατανόηση των µαθητών µε 
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συγκεκριµένα είδη µαθησιακών προβληµάτων (Rello, Baeza-Yates, Dempepe-Marco 

& Saggion, 2013). Έτσι, θεωρήθηκε πως η γλωσσική και συντακτική πολυπλοκότητα 

της αγγλικής γλώσσας, θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους ELL µαθητές και 

τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες, λόγω των χαµηλότερων δεξιοτήτων στην αγγλική 

γλώσσα ή των χαµηλότερων γενικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Abedi, 2004⋅ Johnson 

& Monroe, 2004). Ως αποτέλεσµα, προτάθηκε πως η απλούστευση κειµένων θα είχε 

θετικά αποτελέσµατα ως προς την ανάγνωση και κατανόησή τους σε µαθητές µε 

µειονεξίες στη γλώσσα (ELL και Ε.Μ.Δ.) (Cummins et al., 1988⋅ De Corte, 

Verschaffel, & De Win, 1985⋅ Kintsch & Greeno, 1985).  

Αναλυτικότερα, ο στόχος της απλούστευσης ενός κειµένου είναι να 

ξαναγραφεί ένα πολύπλοκο κείµενο σε µια απλή γλώσσα χωρίς να αλλάξει ποιοτικά 

το περιεχόµενο, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολο ως προς την κατανόηση. Η έρευνα 

σχετικά µε αυτό το θέµα αυτό έχει πολλές πιθανές πρακτικές εφαρµογές στην 

εκπαίδευση. Για παράδειγµα, µπορεί να παρέχει αναγνωστική βοήθεια σε άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες (Carroll et al, 1999⋅ Canning et al, 2000⋅ Inui et al, 2003) ή σε άτοµα 

που διδάσκονται σε µια γλώσσα που δεν είναι η µητρική τους (Petersen & Ostendorf, 

2007⋅ Allen, 2009). Η απλούστευση κειµένων µπορεί επίσης να συµβάλλει στη 

βελτίωση της επεξεργασίας ποικίλλων γλωσσικών διεργασιών, όπως η εξαγωγή 

πληροφοριών από κείµενα (Miwa et al., 2010), µε τη µετατροπή µεγάλων και 

περίπλοκων προτάσεων σε προτάσεις που επεξεργάζονται εύκολα (Xu, Burch & 

Napoles, 2015). Όµως, παγκοσµίως δεν υπάρχει κάποια έρευνα η οποία να εξετάζει 

τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης πρακτικής στην ικανότητα αναγνώρισης λέξεων 

και στην αναγνωστική ικανότητα ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. 

Η παρούσα διερευνητική εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο 
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πρώτο κεφάλαιο επιδιώκεται η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων ανάγνωση, 

διεθνή σχολεία και εκπαίδευση, English Language Learners (ELL), Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.), ELL µε Ε.Μ.Δ., καθώς και η απλούστευση 

κειµένων ως µέθοδος αντιµετώπισης αναγνωστικών προβληµάτων. Έπειτα, 

παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που χρησιµοποίησαν την 

απλούστευση κειµένων για την ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας και 

κατανόησης σε ELL πληθυσµούς, καθώς και σε πληθυσµούς µε Ε.Μ.Δ. Η έλλειψη 

ερευνών απλούστευσης κειµένων σε πληθυσµούς ELL µε Ε.Μ.Δ. λειτουργεί ως 

καταλύτης στην ανάγκη πραγµάτωσης της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που 

ακολουθήθηκε. Περιγράφονται και αναλύονται οι τρόποι επιλογής των 

συµµετεχόντων, τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδοµένων, καθώς επίσης και η 

διαδικασία που επιλέχθηκε. Τέλος, παρουσιάζεται η αιτιολόγηση επιλογής 

συγκεκριµένων στατιστικών µεθόδων για την ανάλυση των δεδοµένων. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα των συµµετεχόντων, µε 

τη χρήση πινάκων και γραφηµάτων. Στο τέταρτο, και τελευταίο, κεφάλαιο, τα 

προαναφερθέντα αποτελέσµατα παρατίθενται και αναλύονται επεξηγηµατικά, ως 

προς την αιτιολογία και την σηµαντικότητά τους. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι 

περιορισµοί της συγκεκριµένης έρευνας, και τέλος δίνονται µελλοντικές ερευνητικές 

προτάσεις για περαιτέρω µελέτες. 

 



	

10	
	

 

 

 

 

1. Θεωρητικό Μέρος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

11	
	

1.1 Ανάγνωση 

1.1.1 Ορισµός και Αιτιολογία 
Η ανάγνωση θεωρείται ως µια εξαιρετικά σηµαντική 

 κατάκτηση του ανθρώπινου νου, τόσο που ο θεσµός του σχολείου καθιερώθηκε µέσα 

από την ανάγκη εκµάθησής της (Καλαντζής, 1985). Η ανάγνωση είναι αρχικά, 

δεξιότητα που µπορεί να δώσει µέσα από την παραγωγή και αποκωδικοποίηση 

ορατών γραφικών συµβόλων µια διαρκή έκφραση στη σκέψη (Καλαντζής, 1985). 

Επεξηγηµατικά, είναι µια διαδικασία που µετατρέπει τις γραφικές εικόνες σε 

ηχητικές (ακουστικές) και γλωσσοκινητικές (στοµατικές). Κύριο χαρακτηριστικό της 

είναι ο κώδικας γραπτών συµβόλων, ένα σύστηµα επικοινωνίας βασισµένο σε 

κωδικούς που υπακούει σε ειδικές αρχές, ενώ από την πλευρά του ατόµου µπαίνουν 

σε λειτουργία περισσότεροι και πολυπλοκότεροι µηχανισµοί (Kinsella, et al.,  1997).  

Η βασική αναγνωστική λειτουργία ορίζεται, παράλληλα, ως µια πολύπλοκη 

συµπεριφορά που εκδηλώνεται όταν το άτοµο βρεθεί σε κατάλληλο περιβάλλον 

(σύµβολα) (Πόρποδας, 2002). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η ανάγνωση για 

πολλά χρόνια αντιµετωπιζόταν µόνο ως µαθησιακό αποτέλεσµα, ωστόσο, πλέον 

θεωρείται µια πολυσύνθετη νοητική λειτουργία, δεξιότητα και ικανότητα κατά την 

οποία ο αναγνώστης καλείται να χρησιµοποιήσει και να συντονίσει πολλαπλές 

πληροφορίες και δεξιότητες ώστε να προσεγγίσει το νόηµα του γραπτού λόγου 

(Πόρποδας, 2002; Adams, 1990). Συγκεκριµένα η ανάγνωση είναι µια ζωτικής 

σηµασίας ικανότητα στη σηµερινή κοινωνία και απαιτείται σε καθηµερινή βάση από 

όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας, για την αποτελεσµατική συµµετοχή σε όλες τις 

κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. Μέχρι τώρα η 

ανάγνωση δεν έχει «εγγραφεί» στον γενετικό κώδικα γιατί αποτελεί µια ανθρώπινη 
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ικανότητα που αναπτύχθηκε τα τελευταία 5.000 περίπου χρόνια, ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα για µια τέτοια σηµαντική εξελικτική αλλαγή, και επίσης, δεν αποτελεί µια 

άµεση ικανότητα επιβίωσης (Miller, 2010; Sousa, 2006). Αποτελεσµατικά, η 

αναγνωστική ικανότητα είναι ένα δευτερογενές µέσο επικοινωνίας, το οποίο ορίζεται 

ως η ηχητική αναγνώριση µιας οµάδας γραµµάτων που βρίσκονται  σε διαδοχική 

σειρά και µε τη δοµή που έχουν, µεταφέρουν µια σηµασία ή έννοια.  

Ανατοµικά και νευρολογικά, η αναγνωστική διαδικασία ορίζεται και ως µια 

περίπλοκη νευροαναπτυξιακή διαδικασία που αφορά στους οπτικούς και 

κιναισθητικούς µηχανισµούς, τους µηχανισµούς αυτόµατης µηχανικής µνήµης και 

οπτικοποίησης, και συνδέεται µε την εγκεφαλική κυριαρχία (Καραπέτσας, 1993). 

Υπάρχουν διάφορες περιοχές στον ανθρώπινο εγκέφαλο που αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους και είναι υπεύθυνες για τις διάφορες πτυχές της ικανότητας της ανάγνωσης. 

 Αρχικά, η κατανόηση του γραπτού λόγου περιλαµβάνει την πρόσληψη των 

συµβόλων ως οπτικά ερεθίσµατα από το φλοιικό οπτικό κέντρο στην πληκταία 

περιοχή, το οποίο σε κάθε ηµισφαίριο αντιπροσωπεύει τα οµώνυµα µισά οπτικά πεδία 

των οφθαλµών (κροταφικό του ενός, ρινικό του άλλου) στο αντίθετο πλάγιο. 

Επιπλέον περιλαµβάνει την οπτική κατανόηση της σηµασίας των οπτικών συµβόλων 

(Καραπέτσας, 1993).  

Η γνωστική αυτή διεργασία, µε βάση την ανάκληση προηγούµενων οπτικών 

µνηµονικών εγχαράξεων, γίνεται στον συνειρµικό οπτικό φλοιό που είναι στο 

γωνιώδη έλικα του βρεγµατικού λοβού του επικρατητικού ηµισφαιρίου σε 

επικοινωνία µε τις πληκτραίες περιοχές των δύο ηµισφαιρίων µε υποφλοιώδεις 

συνδέσεις (Γίγης & Παρασκευάς, 1999; Κουτσουβάνου, 2000). Η περιοχή Exner και 

Broca εµπλέκονται στις εκφραστικές πτυχές της ανάγνωσης, ενώ ο κροταφικός και ο 
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βρεγµατικός λοβός εµπλέκονται στην κατανόηση των γραπτών λέξεων. Ωστόσο, ο 

βρεγµατικός λοβός είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος και για τον εφοδιασµό της πρόσθιας 

περιοχής του εγκεφάλου µε τα αντίστοιχα γραφήµατα της ακουστικής γλώσσας, 

δηλαδή την µετατροπή οπτικών εικόνων ή ήχων σε γραπτά σύµβολα (Joseph, 2000).  

  

Εικόνα 1. Λοβοί στον Ανθρώπινο Εγκέφαλο (Εγκέφαλος, 2013) 

 

 

Αναγνωστικά Εγκεφαλικά Υποσυστήµατα 

Είναι αποδεδειγµένο ότι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας είναι το 

τελικό αποτέλεσµα ενός συνόλου περίπλοκων, βιολογικά προγραµµατισµένων 

γεγονότων, τα οποία διαµορφώνονται περαιτέρω από τις εµπειρίες που προσφέρει το 

περιβάλλον (Luria, 1983⋅ Peth-Pierce, 2000). Μέσα από ποικίλες µελέτες των 

αποτελεσµάτων εγκεφαλικών βλαβών στον εγκέφαλο, όπως και µέσα από 

λειτουργικές απεικονίσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου, είναι εµφανές ότι η ανάγνωση 

και οι επιµέρους δεξιότητες που συνθέτουν αυτή τη διαδικασία, βασίζονται σε ένα 

δίκτυο στενά διασυνδεδεµένων εγκεφαλικών περιοχών, η πλειονότητα των οποίων 

βρίσκεται στο οπίσθιο µέρος του αριστερού ηµισφαιρίου (Henderson, 1982⋅ Pugh et 

al., 2000). Ως αποτέλεσµα, για να µπορέσει ένα παιδί να αρχίσει να διαβάζει 
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απαιτείται η ανάπτυξη τριών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται σε 3 εγκεφαλικά 

υποσυστήµατα.  

Αρχικά, πρέπει να αναπτυχθούν οι οπτικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν 

στη διαφοροποίηση των σχηµάτων, τον προσανατολισµό τους στο χώρο, την 

αλληλουχία τους, όπως επίσης και τη δυνατότητα διατήρησης στη µνήµη του παιδιού 

αυτών των χαρακτηριστικών των οπτικών ερεθισµάτων. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει 

ανάπτυξη των ακουστικών διαδικασιών, και ειδικότερα της ικανότητας ανάλυσης του 

ήχου µιας λέξης σε επιµέρους ήχους, και η ικανότητα επανασύνταξης αυτών των 

επιµέρους ήχων για να αποτελέσουν τη λέξη. Τρίτον, οι τελικές διαδικασίες που 

πρέπει να αναπτυχθούν για να επιτευχθεί ανάγνωση, είναι οι συνειρµικές διαδικασίες 

που αφορούν στην ικανότητα συσχέτισης προφορικών λέξεων µε την αλληλουχία των 

σχηµάτων που συµβολίζουν τα γράµµατα, και στην ικανότητα συσχέτισης των ήχων 

των γραµµάτων µε τα αντίστοιχα σχήµατα (Νικολάου - Παπαβασιλείου, 1995). 

Για τη µετάβαση, λοιπόν, από τον προφορικό στο γραπτό λόγο απαιτείται 

περαιτέρω ωρίµανση του κεντρικού νευρικού συστήµατος και των εγκεφαλικών 

δοµών που βρίσκονται σε συνάρτηση µε τα γλωσσικά κέντρα του εγκεφάλου καθώς 

και µε την περαιτέρω ψυχοσυναισθηµατική ωρίµανση του παιδιού (Σακελλαρίου, 

1999). Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι παιδιά µε προβλήµατα στον προφορικό λόγο, 

παρουσιάζουν δυσκολία και στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, δηλαδή στην γραφή 

και στην ανάγνωση. Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι λογικό, διότι για την 

ανάγνωση και τη γραφή απαιτούνται επιπρόσθετες και πολύπλοκες εγκεφαλικές 

διεργασίες οι οποίες συνδυάζονται µε τις ήδη υπάρχουσες διεργασίες παραγωγής 

προφορικού λόγου (Σακελλαρίου, 1999).  
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Για να µπορέσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αποκωδικοποιήσει και να 

νοηµατοδοτήσει τον γραπτό λόγο, συµµετέχουν και συνεργάζονται αρκετές 

εγκεφαλικές περιοχές, όπου αναπτύσσονται συγκεκριµένες επιµέρους δεξιότητες, 

όπως η φωνολογική ενηµερότητα, η ανάπτυξη λεξιλογίου, η ευχέρεια και η 

κατανόηση κειµένου (Sousa, 2006). H διαδικασία της ανάγνωσης αρχίζει, όταν οι 

οφθαλµοί διατρέχουν τα γράµµατα µιας λέξης όπως για παράδειγµα γ-ά-τ-α. Τα 

οπτικά ερεθίσµατα «ταξιδεύουν» µέσω των οπτικών νεύρων µέχρι τον οπτικό φλοιό 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος, στον ινιακό λοβό. Στη συνέχεια, τα σήµατα της λέξης 

αποκωδικοποιούνται σε µια περιοχή του αριστερού µέρους του εγκεφάλου, τη 

γωνιώδη έλικα. Εκεί γίνεται ο διαχωρισµός της λέξης στους βασικούς ήχους, τα 

φωνήµατα. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί και τις γλωσσικές εκείνες περιοχές του 

εγκεφάλου που βρίσκονται στον κροταφικό λοβό και γύρω από αυτόν, στο αριστερό 

ηµισφαίριο. Στις περιοχές αυτές, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και ακουστικά τη λέξη. 

Κατά την ακουστική επεξεργασία ο εγκέφαλος «ακούει» σιωπηρά τα φωνήµατα /γ/, 

/a/, /t/, /a/. Οι περιοχές του Broca και του Wernicke παρέχουν τις πληροφορίες 

εκείνες για τη λέξη από το «νοερό» λεξικό και στον µετωπιαίο λοβό γίνεται ο 

συνδυασµός όλων των πληροφοριών που θα αποδώσουν την έννοια γάτα, δηλαδή του 

τριχωτού ζώου που νιαουρίζει (Sousa, 2006). 
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Εικόνα 2. Τέσσερις Κύριες Εγκεφαλικές Περιοχές που Συµµετέχουν στην Αναγνωστική 

Διαδικασία (The Brain From Top to Bottom, 2013) 

	

	

Η διαδικασία αυτή δεν είναι γραµµική, αλλά αµφίδροµη, γιατί ο εγκέφαλος 

επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες (Sousa, 2006). Με βάση τη 

λειτουργική τους εξειδίκευση οι περιοχές που απαρτίζουν το µηχανισµό της 

ανάγνωσης διαχωρίζονται σε τρία υποσυστήµατα (Πίνακας 1). Τα δύο πρώτα 

υποσυστήµατα αποτελούν, παράλληλα, και τµήµα του µηχανισµού για την 

επεξεργασία του προφορικού λόγου. Συνεπώς, στην αναγνωστική διαδικασία 

υπεισέρχονται, όλα τα συστήµατα του λόγου: φωνολογικό (φωνηµικό-γραφηµικό), 

εννοιολογικό, µορφοσυντακτικό (Adams, 1990).  

Πίνακας 1. Εγκεφαλικά Υποσυστήµατα Μηχανισµού Ανάγνωσης 
Οπτικό Υποσύστηµα Ακουστικό Υποσύστηµα Συνειρµικό Υποσύστηµα 
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1.1.2 Μοντέλα Κατάκτησης της Αναγνωστικής Ικανότητας 
Υπάρχουν διάφορα µοντέλα τα οποία εξηγούν και ορίζουν την κατάκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας. Αυτά τα µοντέλα, στο σύνολό τους, αποτελούν θεωρίες 

για την λειτουργία του ανθρώπινου γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας των 

πληροφοριών που εµπλέκονται στην ανάγνωση. Αυτά τα µοντέλα διαχωρίζονται στα 

δοµικά και στα εξελικτικά (Vygotsky, 1993).  

Α. Δοµικά Μοντέλα Αναγνωστικής Δεξιότητας 
Τα δοµικά µοντέλα περιγράφουν τις γνωστικές διαδικασίες που λαµβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του γραπτού λόγου, ενώ παράλληλα 

εξηγούν τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος που µπορεί, µε 

ευχέρεια, να επεξεργάζεται το γραπτό λόγο. Η γνωστική επεξεργασία του γραπτού 

λόγου µπορεί, αρχικά, να εξηγηθεί βάσει του µοντέλου των δύο καναλιών (Patterson 

& Morton, 1985). Βάσει αυτού του µοντέλου, υπάρχουν δύο τρόποι αναγνώρισης 

λέξεων. Αρχικά, η επεξεργασία των λέξεων γίνεται µε βάση τη φωνολογική τους 

ανάλυση, και µε τη χρήση των υπάρχοντων φωνολογικών κανόνων (Υπολεξικό 

κανάλι). Με τον δεύτερο τρόπο αναγνώρισης λέξεων, η αναγνώριση ολόκληρων 

λέξεων γίνεται µε βάση την αποθηκευµένη αναπαράσταση που υπάρχει ήδη στην 

µνήµη του ατόµου (Λεξικό κανάλι). Υπάρχουν, όµως, και κάποια µειονεκτήµατα στο 

συγκεκριµένο µοντέλο τα οποία βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στην αυτόνοµη 

λειτουργία των 2 καναλιών. Αναλυτικότερα, δεν υφίσταται καµία ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάµεσα στα δύο συστήµατα επεξεργασίας, και έτσι η επεξεργασία 

πραγµατοποιείται σε επίπεδο λέξεων και όχι σε επίπεδο µορφηµικών µονάδων στο 

λεξικό κανάλι (Morton, 1980). 
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Η πιο µοντέρνα εκδοχή του µοντέλου των δύο καναλιών είναι το µοντέλο των 

δύο σειριακά συνδεόµενων καναλιών (Stuart, 2002). Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι 

η νέα εκδοχή της κλασσικής υπόθεσης ότι η επεξεργασία των γραπτών λέξεων µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί µέσα από δύο συστήµατα. Έτσι, πλέον είναι δυνατή η 

δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στα δύο συστήµατα επεξεργασίας. 

Ωστόσο, η λειτουργία του λεξικού συστήµατος πραγµατοποιείται σε επίπεδο λέξης 

και όχι των µερών της λέξης. Η ανάγνωση, λοιπόν, ξεκινάει χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε από τα δύο κανάλια, όµως γρήγορα, το άτοµο, ανακαλύπτει και την 

αλφαβητική αρχή και αναπτύσσει λεξικές αναπαραστάσεις που του επιτρέπουν να 

χρησιµοποιεί και τα δύο κανάλια επεξεργασίας (Nunes, Aidinis & Bryant, 2006).  

Ένα άλλο µοντέλο δύο καναλιών θεωρείται και το µοντέλο της διττής 

θεµελίωσης (Seymour & Duncan, 2001). Το συγκεκριµένο µοντέλο διαχωρίζει την 

κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας σε δύο κύρια γνωστικά συστήµατα. Το 

πρώτο είναι το σύστηµα γλωσσικής ενηµερότητας, το οποίο έχει δύο επίπεδα, το 

επιγλωσσικό και το µεταγλωσσικό. Το σύστηµα της γλωσσικής ενηµερότητας αφορά 

στην κατάτµηση της προφορικής γλώσσας και χαρακτηρίζεται από δύο εσωτερικές 

διαιρέσεις, την ικανότητα κατάτµησης του προφορικού λόγου σε φωνολογικές 

µονάδες (φωνολογική κατάτµηση) και στην ικανότητα κατάτµησης του προφορικού 

λόγου σε µορφολογικές µονάδες (µορφολογική κατάτµηση). Το σύστηµα του 

ορθογραφικού πλαισίου είναι το δεύτερο γνωστικό σύστηµα της κατάκτησης της 

αναγνωστικής ικανότητας στο µοντέλλο της διττής θεµελίωσης. Σ’αυτό το σύστηµα, 

η ορθογραφική γνώση της γλώσσας αναπαρίσταται σε οργανωµένη µορφή. Επίσης, 

χαρακτηρίζεται από δύο εσωτερικές µορφές, την ορθογραφική, όπου η 

αναπαράσταση της ορθογραφίας βασίζεται στην φωνολογία, και στην µορφογραφική, 
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όπου η αναπαράσταση της ορθογραφίας βασίζεται στην µορφολογία. Οι δύο 

θεµελιώδεις διαδικασίες  του µοντέλου είναι η λογογραφική, όπου ενεργοποιείται 

κατά την διάρκεια της αναγνώρισης και αποθήκευσης αναπαραστάσεων ολόκληρων 

λέξεων, και η αλφαβητική, όπου ενεργοποιείται κατά την διάρκεια της σειριακής 

αποκωδικοποίησης και προφοράς κάποιων σειρών γραµµάτων. Αυτές οι δύο 

θεµελιώδεις διαδικασίες είναι υπεύθυνες, στο µοντέλο διττής θεµελίωσης, για την 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των δύο διαδικασιών (Seymour & Duncan, 2001). 

Παράλληλα µε τα µοντέλα ανάγνωσης δύο καναλιών υπάρχουν και τα 

µοντέλα πολυεπίπεδης ανάλυσης του γραπτού λόγου, όπου η επεξεργασία του 

γραπτού λόγου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και 

οι αρχάριοι αναγνώστες βασίζονται σε µια ποικιλία ορθογραφικών και φωνολογικών 

µονάδων για να δηµιουργήσουν ένα οπτικό λεξικό. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Taft 

& Zhu (1995) η επεξεργασία στο λεξικό κανάλι γίνεται και σε επίπεδο ολόκληρων 

λέξεων αλλά και σε επίπεδο µικρότερων µονάδων όπως τα µορφήµατα. Οι 

διαφορετικές ορθογραφικές µονάδες υπόκεινται σε µια οπτική επεξεργασία κατά τη 

διαδικασία της ανάγνωσης. Παράλληλα, οι ορθογραφικές µονάδες ποικίλουν από 

µεµονωµένα γράµµατα µέχρι και ολόκληρες λέξεις, περνώντας µέσα από τις 

µικρότερες µονάδες της λέξης, όπως οι συλλαβές και τα µορφήµατα (Taft, 1991). Το 

οπτικοφωνολογικό πολυεπίπεδο µοντέλο επεξεργασίας του γραπτού λόγου (Ehri, 

2002) εξηγεί την επεξεργασία του γραπτού λόγου προτείνοντας πως οι 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις ορθογραφικές και φωνολογικές µονάδες 

αποθηκεύονται στο ορθογραφικό λεξικό και επιτρέπουν την αναγνώριση λέξεων στο 

µέλλον.  
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Τέλος, η πιο σύγχρονη τάση στα αναγνωστικά µοντέλα είναι το 

διασυνδεσιακό µοντέλο (Seidenberg, 2002).  Στο συγκεκριµένο µοντέλο, γίνεται 

χρήση των παράλληλων αναπαραστάσεων, στις οποίες η ορθογραφία, η φωνολογία 

και η σηµασία των λέξεων αναπαριστώνται από µικρές οµάδες µονάδων που 

εµπεριέχονται σε πολλές και διάφορες λέξεις. Η αποθήκευση επιτυγχάνεται και 

εξαρτάται τόσο από τις δυνατότητες του συστήµατος επεξεργασίας όσο και από τις 

εµπειρίες του ατόµου, ενώ η πραγµάτωση της αποθήκευσης επιτρέπει την 

ενεργοποίηση πολλών ταυτόχρονα αναπαραστάσεων για την αναγνώριση κάποιας 

λέξης. Η ύπαρξη κρυφών µονάδων στην επεξεργασία, επιτρέπει τη µεταφορά 

πληροφοριών και την ενεργοποίηση των σχετικών τους αναπαραστάσεων. 

Επιτρέπεται, λοιπόν, η ταυτόχρονη επεξεργασία διαφορετικών µονάδων ανάλυσης 

από τον αναγνώστη. Το διασυνδεσιακό µοντέλο της ανάγνωσης διαφέρει από τα 

πολυεπίπεδα µοντέλα σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Η αποθήκευση των µονάδων 

πληροφοριών πραγµατοποιείται χωριστά και όχι στην ορθογραφική αναπαράσταση 

της λέξης (Seidenberg, 2002).  

 

Β. Αναπτυξιακά Μοντέλα Αναγνωστικής Δεξιότητας 
Όλα τα αναπτυξιακά µοντέλα της αναγνωστικής δεξιότητας έχουν ως κύριο 

χαρακτηριστικό τους για την ανάπτυξη της ικανότητας της αναγνώρισης λέξεων την 

ύπαρξη σταδίων ή φάσεων. Σε κάθε στάδιο προβλέπεται η χρήση µιας προηγούµενης 

φάσης ή δειργασίας και, αρκετές φορές, πολύπλοκης στρατηγικής που, παράλληλα, 

δηλώνει και αλλαγές στη διαδικασία επεξεργασίας του γραπτού λόγου. Έτσι, το παιδί 

που διδάσκεται να διαβάζει πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αντίστοιχες 

διαδικασίες της κάθε φάσης. Ένα από τα πιο γνωστά αναπτυξιακά µοντέλα της 
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αναγνωστικής δεξιότητας είναι η θεωρία των πέντε σταδίων της Chall (1996) 

(Πίνακας 2). Όµως, µια γενική αξιολόγηση των υπάρχοντων θεωριών δείχνει ότι σε 

όλες, σε γενικές γραµµές, υπάρχουν συγκεκριµένες αναπτυξιακές φάσεις.  

 

Πίνακας 2. Θεωρία των Πέντε Σταδίων της Chall (1996)- Τυπική Χρονολογική 

Πρόοδος (Chall, 1996) 

Στάδιο Ηλικιακή Φάση Πως Αποκτιέται 
Στάδιο 0: Προ-
αναγνωστικό 
στάδιο 
  

● Προσχολική Ηλικία	
● 6 µηνών µε 6 

χρονών	

·  Το παιδί εκτεθειµένο στον γραπτό λόγο 
·  Γονείς και ενήλικες του διαβάζουν 

Στάδιο 1 ● Πρώτη Τάξη	
● 6-7 χρονών	

·  Διδασκαλία γραµµάτων- φωνηµάτων και των 
σχέσεών τους 
·  Απλές ιστορίες 

Στάδιο 2 ● 2α- 3η Τάξη	
● 7-8 χρονών	

·  Διδασκαλία σε προχωρηµένες δεξιότητες 
αποκωδικωποίησης- ανάπτυξης λεξιλογίου, 
γραµµατικής 

Στάδιο 3 ● Τελευταίες τάξεις 
Δηµοτικού	

·  Διάβασµα σχολικών- εξωσχολικών βιβλίων 
·  Συστηµατικό διάβασµα γραµµατικής και 
λεξιλογίου 
·  Εµπλουτισµός 

Στάδιο 4 ● Γυµνάσιο και 
Λύκειο	

·  Ανάγνωση κειµένων από πολλούς 
επιστηµονικούς κλάδους 

Στάδιο 5 ● Πανεπιστήµιο	
● Άνω των 18 ετών	

·  Δυσκολότερο υλικό 
·  Συσχέτιση διαφορετικών γνώσεων- οικοδόµηση 
καινούριων 

 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται µια προ-αλφαβητική φάση ανάπτυξης (Seymour 

& Dunkan, 2001). Στην φάση αυτή το παιδί, ως αναγνώστης, µαθαίνει να συνδέει το 

ακουστικό ερέθισµα µε το οπτικό ερέθισµα που λαµβάνει και να αναγνωρίζει τις 

λέξεις µόνο µέσα στο πλαίσιο που τις έχει δει χωρίς να µπορεί να τις αναγνωρίσει 

εκτός πλαισίου (Ehri, 2002). Αυτή η φάση αναπτύσσεται χωρίς κάποια συγκεκριµένη 

διδασκαλία και µπορεί να οριστεί ως µια πρώιµη µορφή οπτικής αναγνώρισης λέξεων 

που συνδέεται µε την µικρή γνώση για το αλφαβητικό σύστηµα και την ανικανότητα 

αυτόνοµης ανάγνωσης του παιδιού. Οι συνδέσεις που γίνονται, λοιπόν, ανάµεσα στις 
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ορθογραφικές αναπαραστάσεις λέξεων και στο νόηµά τους δεν διαρκούν και δεν είναι 

σταθερές, ενώ παράλληλα, η οποιαδήποτε φωνολογική ανάλυση λέξεων που 

λαµβάνει χώρα γίνεται σε συλλαβές και όχι σε φωνήµατα (Ehri, 2002). Τέλος, δεν 

υπάρχει το οπτικό λεξικό, µέσα στο οποίο αποθηκεύονται οι ορθογραφικές 

αναπαραστάσεις ολόκληρων λέξεων (Aidinis & Nunes, 2001).  

Η επόµενη φάση ξεκινάει µε την έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης και της 

συστηµατικής διδασκαλίας του γραπτού λόγου, όπου και αρχίζει να γίνεται χρήση της 

φωνηµικής ανάλυσης και αποκωδικοποίησης για την αναγνωστική διαδικασία. Αυτή 

η φάση, που µπορεί να χαρακτηριστεί και ως αλφαβητική, χαρακτηρίζεται από την 

έναρξη χρήσης γραµµάτων για την διαφοροποίηση και αναγνώριση λέξεων από το 

παιδί, πλέον ως αναγνώστης (Marsh, et al., 1981). Οι γνώσεις όµως των παιδιών για 

την λειτουργία του αλφαβητικού συστήµατος γραφής είναι περιορισµένες και σε 

αρκετά πρώιµο επίπεδο (Hendrick, Katims & Carr, 1999). Ως αποτέλεσµα, τα παιδιά 

µαθαίνουν τις αντιστοιχίες ανάµεσα στα γράµµατα και τους ήχους και την 

αποκωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, δηµιουργούν λεξικές αναπαραστάσεις για την άµεση 

αναγνώριση των λέξεων, χωρίς, όµως, να χρησιµοποιούν όλα τα γράµµατα της λέξης 

έτσι ώστε να αποθηκεύσουν την ορθογραφική της αναπαράσταση στην µνήµη τους 

(Seymour & Duncan, 2001).  

Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από µια σειριακή και ιεραρχική 

αποκωδικοποίηση. Εδώ, ο αναγνώστης κάνει χρήση φωνολογικών κανόνων για να 

εκτελέσει την αναγκαία αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου. Αυτό το στάδιο 

σηµατοδοτεί την πλήρη γνώση του αλφαβητικού συστήµατος, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσµα την πλήρη σύνδεση της ορθογραφικής αναπαράστασης µια λέξης µε την 

προφορά της για να σχηµατιστεί έτσι ένα οπτικό λεξικό (Marsh, et. al., 1981). Σε 
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αυτή την φάση µπορεί να υπάρξει αποκωδικοποίηση οποιασδήποτε λέξης, διότι τα 

παιδιά βασίζονται σε ενδοσυλλαβικές µονάδες για την αναγνώριση λέξεων (Frith, 

1985). Η τέταρτη, και τελευταία, φάση ορίζεται ως το ορθογραφικό στάδιο, όπου το 

παιδί εφόσον έρθει σε επαφή µε κείµενα και αναπτύξει το οπτικό του λεξικό, µπορεί 

πλέον να επεξεργάζεται το γραπτό λόγο στη βάση µεγαλύτερων µονάδων ανάλυσης, 

όπως για παράδειγµα, τα µορφήµατα ή τα ορθογραφικά µοτίβα συνόλων γραµµάτων 

που επαναλαµβάνονται σε πολλές και ποικίλες λέξεις (Seymour & Duncan, 2001). 

Σε γενικά πλαίσια, συνδυαστικά, τα δοµικά και αναπτυξιακά µοντέλα 

επεξεργασίας του γραπτού λόγου και η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των 

λέξεων, οδηγεί τον νεαρό αναγνώστη σε ορισµένες πιθανές στρατηγικές που µπορεί 

να χρησιµοποιήσει για την επεξεργασία των λέξεων και την αναγνώρισή τους 

(Carlisle & Stone, 2005). Συγκεντρωτικά, υπάρχουν πέντε βασικές πιθανές 

στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάγνωση λέξεων από τον 

αναγνώστη. Αρχικά, η αποκωδικοποίηση, κατά την οποία, το παιδί αναλύει και 

συνθέτει τα γραφήµατα σε φωνήµατα ώστε να διαµορφώσει αναγνωρίσιµες λέξεις. 

Δεύτερον, η προφορά γνωστών ορθογραφικών µοτίβων ως κοµµάτια. Τρίτον, το παιδί 

µπορεί να ανακαλέσει λέξεις από τη µνήµη, υπό την προϋπόθεση όµως ότι υπάρχει 

οικειότητα µε αυτές τις λέξεις και, επειδή τις έχουν ξανασυναντήσει προηγουµένως 

έχει γίνει µια  αποθήκευση της ορθογραφικής τους αναπαράσταση, η οποία µπορεί να 

ενεργοποιήσει τη σηµασιολογική τους αναπαράσταση (ολική αναγνώριση λέξης). 

Τέταρτον, κάνοντας χρήση την αναλογία προς γνωστές λέξεις ή µέρη λέξεων. Και, 

τέλος, η πέµπτη στρατηγική µπορεί να είναι η πρόβλεψη κάποιων λέξεων από τα 

συµφραζόµενα (Ehri, 2002).   
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1.1.3 Στάδια Ανάπτυξης της Αναγνωστικής Διαδικασίας 
Σε πρακτικό επίπεδο, η αναγνωστική ικανότητα είναι η αναγνώριση και η 

µεταφορά ενός κώδικα συµβόλων (γραφηµάτων) σε ένα κώδικα ήχων (φωνήµατα) 

(Πόρποδας, 2002). Διαδικαστικά, ο αναγνώστης, πρέπει αρχικά να διαφοροποιεί και 

να αναγνωρίζει τα γραφήµατα, τη χρήση των οποίων γενικεύει σταδιακά. Έπειτα, 

αυτά τα γραφήµατα σχετίζονται µε τα κατάλληλα φωνήµατα και πραγµατοποιείται η 

εκφώνηση λέξεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι αναγνώστες 

µαθαίνουν να ενοποιούν εννοιολογικά και συντακτικά συσχετιζόµενες λέξεις, ώστε 

να κατανοήσουν µία πρόταση και στη συνέχεια ένα κείµενο (Sattler, 1992). Για να 

συντελεστεί αυτή η διαδικασία, απαιτείται πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη και 

ανάσυρση της σηµασίας της λέξης (Πόρποδας, 2002).  

Η απόκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας συνδέεται µε την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη και αλληλεπίδραση διάφορων λειτουργιών και δεξιοτήτων. Συγκεντρωτικά, 

σύµφωνα µε τους Lipka, Lesaux και Siegel (2006), όλες οι λειτουργίες που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της ανάγνωσης περιλαµβάνονται σε δύο στάδια 

(Πίνακας 3). Το πρώτο στάδιο είναι το προ-αναγνωστικό και το δεύτερο στάδιο είναι 

το αναγνωστικό (Siegler, 2006).  

 

Πίνακας 3. Στάδια Ανάπτυξης Αναγνωστικής Ικανότητας 

Προ-Αναγνωστικό Στάδιο  Αναγνωστικό Στάδιο 
 

Αρχικά, οι γνωστικές δεξιότητες του προ-αναγνωστικού σταδίου ορίζονται ως 

ικανότητες που προαπαιτούνται για την εκµάθηση της ανάγνωσης. Συγκεκριµένα, 

αυτές οι ικανότητες είναι έξι: το λεξιλόγιο, η ευαισθητοποίηση προς τον γραπτό λόγο, 

η αντίληψη γραµµάτων, η φωνολογική επίγνωση, η δηµιουργία αναγνωστικών 
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κινήτρων, και οι δεξιότητες αφήγησης (Lonigan, Burgess & Anthony, 2000) 

(Πίνακας 4).  

Πίνακας 4. Προ-αναγνωστικές Δεξιότητες (Lonigan, Burgess & Anthony, 2000)   

Λεξιλόγιο Γνώση ονοµάτων των πραγµάτων και εννοιών των λέξεων. Γνώση του τι σηµαίνει 
µια λέξη. Χρήση αυτής της γνώσης για να βγει νόηµα από τις λέξεις που διαβάζουν 
στο κείµενο. Όταν οι µαθητές έρχονται αντιµέτωποι µε γραπτές λέξεις που δεν 
αποτελούν µέρος του προφορικού τους λεξιλογίου, πρέπει να µάθουν το νόηµα των 
λέξεων για να αποκτήσει νόηµα το κείµενο. Οι µαθητές µαθαίνουν περισσότερο 
λεξιλόγιο έµµεσα µέσω καθηµερινών εµπειριών. Κάποιο λεξιλόγιο διδάσκεται 
άµεσα, όπως οι έννοιες για συγκεκριµένες λέξεις. Αναφέρεται στις λέξεις τις οποίες 
πρέπει να κατανοούµε προκειµένου να επικοινωνούµε αποτελεσµατικά.  

Επίγνωση του 
Γραπτού Λόγου 

Μέσα από την παρατήρηση, γνώση χειρισµού βιβλίων και γνώση για το πως να 
ακολουθεί τη φορά των λέξεων σε µια σελίδα 

Αντίληψη 
Φωνηµάτων και 
Γραφηµάτων/ 
Φωνηµικός 
Προσδιορισµός  

Ο λόγος αποτελείται από µικρότερες µονάδες ήχου. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει 
τη γνώση ότι κάθε γράµµα είναι διαφορετικό, τη γνώση του ήχου κάθε γράµµατος, 
και τη γενική αναγνώριση γραµµάτων ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος. 
Συµπεριλαµβάνει και τη γνώση των ονοµάτων των γραµµάτων. Είναι η ικανότητα 
αναγνώρισης των γραµµάτων (γραφήµατα) και η σύνδεσή τους µε τους 
αντίστοιχους ήχους (φωνήµατα) 

Φωνολογική 
Ενηµερότητα 

Η φωνηµική ενηµερότητα είνα µια πολυδιάστατη δεξιότητα που περιλαµβάνει την 
αναγνώριση και το χειρισµό µεγαλύτερων γλωσσικών µονάδων – όπως λέξεις, 
συλλαβές, οµοιοκαταληξίες και φωνήµατα. Είναι η ικανότητα αναγνώρισης και 
συνεργασίας µε µεµονωµένους ήχους ή φωνήµατα στον προφορικό λόγο. 
Συνειδητοποίηση φωνολογικών µερών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και 
φωνήµατος, και ο χειρισµός τους. Χτίζει τη γέφυρα µεταξύ των γραµµάτων στην 
γραπτή γλώσσα και τους επιµέρους ήχους στην οµιλούµενη γλώσσα. Η απόκτηση 
φωνολογικής ενηµερότητας είναι σηµαντική διότι αποτελεί τη βάση για το 
συλλαβισµό και τη δεξιότητα αναγνώρισης των λέξεων. Δίνει τη δυνατότητα 
πρόβλεψης της αναγνωστικής δεξιότητας του παιδιού κατά τη διάρκεια των δυο 
πρώτων χρόνων της εκπαίδευσης του 

Αναγνωστικά 
Κίνητρα 

Ενδιαφέρον για βιβλία και απόλαυση µέσα από το γραπτό λόγο 

Προφορικός Λόγος/ 
Δεξιότητες 
Αφήγησης 

Να µπορεί να περιγράφει πράγµατα και γεγονότα, και να µπορεί να λέει ιστορίες. 
Μια περιορισµένη προφορική ικανότητα περιορίζει σηµαντικά και την ικανότητα 
κατανόησης του γραπτού λόγου.  

 

Στο αναγνωστικό στάδιο, σύµφωνα µε τον Mann (1984) οι γνωστικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάγνωση διαχωρίζονται σε µη-γλωσσικούς και 

γλωσσικούς. Στους µη-γλωσσικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνονται η νοηµοσύνη, η 

αντίληψη και η µνήµη του ατόµου, ενώ οι γλωσσικοί παράγοντες διαχωρίζονται σε 

γενικούς και σε φωνολογικούς. Στους γενικούς εντάσσεται η γνώση της σηµασίας της 

λέξης, ενώ στους φωνολογικούς εντάσσονται η φωνολογική επίγνωση και η λεκτική 
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βραχύχρονη µνήµη (Mann, 1984) (Εικόνα 3). Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο κύριο 

ρόλο παίζει η ευχέρεια και η κατανόηση του κειµένου και συµπεριλαµβάνονται 

γνωστικές δεξιότητες που επηρεάζονται από αυτές του προηγούµενου σταδίου 

(Snow, Burns & Griffin, 1998). Η κατανόηση αφορά τη σύλληψη του νοήµατος, της 

έννοιας και βασίζεται στην δυνατότητα πρόσβασης στο λεξιλόγιο, συναρµολόγησης 

της πρότασης, ενοποίησης της πρότασης, και µοντελοποίησης του κειµένου (Perfetti, 

1985). 

Πίνακας 5. Ταξινόµηση των Γνωστικών παραγόντων που Επηρεάζουν την 

Αναγνωστική Λειτουργία (Πόρποδας, 2002) 

Μη-Γλωσσικοί Παράγοντες 
  Αντίληψη Η αντίληψη σχετίζεται µε την αναγνώριση, τη 

διάκριση και την ταύτιση µορφών, την διάκριση 
φόντου-µνήµης, τη γραφική αναπαράσταση των 
µορφών στο χώρο και τον οπτικοκινητικό συντονισµό. 
Η ανάπτυξη της αντιληπτικότητας είναι αναγκαία και 
παρά πολύ σηµαντική ως άσκηση αναγνωστικής 
ετοιµότητας. Στα παιδιά όµως µε νοητική στέρηση 
χρειάζεται µια πιο συστηµατική και συγκεκριµένη 
εκπαίδευση σε θέµατα αντιληπτικότητας. 

  Μνήµη Αναγνώριση κάθε νέας πληροφορίας στηρίζεται στην 
πρόσβαση στη µακρόχρονη µνήµη, όπου γίνεται η 
σύγκριση του προσλαµβανόµενου ερεθίσµατος µε 
εκείνο που έχει ήδη συγκρατηθεί στη µνήµη για 
πιθανή αναγνώριση της ταυτότητάς του. Η επιτυχής 
διεκπεραίωση της λειτουργίας αυτής, στηρίζεται στην 
συγκράτηση και δόµηση των πληροφοριών στη µνήµη. 
Η µνήµη βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν το λεξιλόγιο 
και να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν.   

Γλωσσικοί Παράγοντες 
  Σηµασιολογική Γνώση Λέξης Παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγνωστική 

διαδικασία, ενώ συµβάλλει σηµαντικά και στην 
κατανόηση του κειµένου από τον αναγνώστη.  Ο 
αναγνώστης δεν µπορεί να κατανοήσει ένα κείµενο 
χωρίς προηγουµένως να γνωρίζει τι σηµαίνουν οι 
περισσότερες λέξεις.  

  Φωνολογική Αποκωδικοποίηση Σύνθετη διαδικασία κατά την οποία καλούµαστε να 
αναλύσουµε τα γραφήµατα και να τα συνθέσουµε 
τόσο αυτόµατα, ώστε κατά την εκφορά του λόγου, τα 
φωνήµατα που θα προφέρουµε στη σειρά να 
σχηµατίζουν τη ζητούµενη λέξη. Η ικανότητα 
αποκωδικοποίησης παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εκµάθηση της πρώτης ανάγνωσης. 

  Λεκτική Βραχύχρονη Μνήµη Η λεκτική µνήµη επεµβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της 
πνευµατικής δραστηριότητας του ανθρώπου και η 
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συµβολή της στην αναγνωστική διαδικασία θεωρείται 
δεδοµένη. Είναι η ικανότητα να κινούνται 
αποτελεσµατικά µπροστά και πίσω, µεταξύ αυτών που 
βλέπουν τυπωµένα στο χαρτί και αυτών που έχουν 
αποθηκευµένα στη µνήµη τους. Μέσω εξέτασης 
στοιχείων και χαρακτηριστικών του αναγνωστικού 
ερεθίσµατος, εντοπισµός στη µνήµη της ίδιας ή 
παρόµοιας πληροφορίας (µε τα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά της προσλαµβανόµενης 
πληροφορίας), για την εξακρίβωση της ταυτότητάς 
της.  

 

Πίνακας 6. Ευχέρεια και Κατανόηση Κειµένου στο Δεύτερο Στάδιο της Ανάγνωσης 

(Spedding & Chan, 1993) 

Ευχέρεια Προσδιορίζεται ως η ικανότητα να διαβάζει κάποιος µε ταχύτητα, ακρίβεια και κατάλληλη 
έκφραση. Αναπτύσσεται άµεσα µέσα από εκτεταµένη πρακτική στην ανάγνωση. Εκµάθηση 
ανάγνωσης σε ένα συγκεκριµένο στάδιο, αλλά και ευχέρεια ανάπτυξης των αναγνωστικών 
ικανοτήτων σε ολοένα πιο δύσκολο υλικό. Τα παιδιά πρέπει να είναι ικανά να διαβάζουν µε 
ευχέρεια είτε διαβάζουν δυνατά είτε σιωπηρά ώστε να κατανοούν τι διαβάζουν. Οι ικανοί 
αναγνώστες όταν διαβάζουν δυνατά, διαβάζουν σε φράσεις και προσθέτουν την κατάλληλη 
διακύµανση του τόνου εκφοράς. To διάβασµά τους είναι εκφραστικό και στρωτό. 

Κατανόηση Γνωστική επεξεργασία του κειµένου που διαβάζεται, όπως διαβάζεται. Κατά την ανάγνωση, 
προσαρµογή ταχύτητας ανάγνωσης, αν το κείµενο είναι άγνωστο, επεξεργασία κειµένου 
βάση προηγούµενων γνώσεων και σύνδεσή τους µε τις νέες πληροφορίες. Έλέγχος 
γεγονότων που δεν είναι σαφείς, κατά την διάρκεια της ανάγνωσης. Εκµάθηση δεξιοτήτων 
κατανόησης µέσα από προφορικές γλωσσικές δραστηριότητες. Είναι η αντίληψη και η 
ερµηνεία όσων διαβάζουµε. Για ακριβή κατανόηση χρειάζεται 1) αποκωδικοποίηση του 
κειµένου, 2) σύνδεση κειµένου και αυτών που ήδη γνωρίζουµε, 3) επεξεργασία εις βάθος 
του κειµένου.  Βασικό κοµµάτι η απόκτηση επαρκούς λεξιλογίου. Περιλαµβάνει το 
συνδυασµό της ανάγνωσης µε τη σκέψη και την αντίληψη. 

 

1.1.4 Γνωστικές Δεξιότητες του Προ-Αναγνωστικού Σταδίου Ανάγνωσης 
Σύµφωνα µε σύγχρονες έρευνες, έχει τεκµηριωθεί ότι οι έξι γνωστικές 

δεξιότητες του προ-αναγνωστικού σταδίου συνεισφέρουν ενεργά και σηµαντικά στην 

εκµάθηση της ανάγνωσης. Όπως προαναφέρθηκε, αυτές είναι το λεξιλόγιο, η 

ευαισθητοποίηση προς τον γραπτό λόγο, η αντίληψη γραµµάτων, η φωνολογική 

επίγνωση, η δηµιουργία αναγνωστικών κινήτρων, και οι δεξιότητες αφήγησης 

(Lonigan, Burgess & Anthony, 2000). 
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Η φωνολογική επίγνωση (ή συνειδητότητα ή ενηµερότητα) αφορά στη 

συνειδητοποίηση των φωνολογικών µερών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και 

φωνήµατος, και τον χειρισµό τους πέρα από το νόηµα και την επικοινωνιακή τους 

φύση. Πρέπει να υπάρξει η κατανόηση, αρχικά, ότι ο προφορικός λόγος διακρίνεται 

σε φωνολογικές µονάδες και ότι αυτές οι ηχητικές µονάδες, τα φωνήµατα, 

συµβολίζονται µε γραφήµατα. Μπορεί αν διακριθεί σε δύο επίπεδα, το συλλαβικό και 

το φωνηµικό, που αναφέρονται στην επίγνωση, αντίστοιχα, της ύπαρξης και της 

δυνατότητας χειρισµού της συλλαβής και του φωνήµατος. Η επίγνωση της 

συλλαβικής δοµής είναι ευκολότερη από τη φωνηµική, και συνεπώς προγενέστερη 

(Aidinis & Nunes, 2001). Η σηµασία του προαναγνωστικού αυτού δείκτη έχει 

επισηµανθεί σε διάφορες γλώσσες, όπως και στην Ελληνική, προδίδοντας την υψηλή 

συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στην φωνολογική ενηµερότητα και την 

αναγνωστική ικανότητα του παιδιού (Lundberg, Frost, & Petersen, 1998� Πόρποδας 

2002). Η επίγνωση των λειτουργιών και συµβάσεων του γραπτού λόγου, ή αλλιώς η 

επίγνωση του γραπτού λόγου, εµπερικλείει τη γνώση της κατεύθυνσης της 

ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, τη σχέση γραφής και οµιλίας, τον 

διαχωρισµό των λέξεων µε κενά, την εξοικείωση µε τα βιβλία και ούτω κάθ’ εξής 

(Whitehurst & Lonigan, 1998). Παρά την ισχυρή συσχέτιση της επίγνωσης του 

γραπτού λόγου µε την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, τη γραφηµική γνώση, και τη 

φωνολογική επίγνωση, η προβλεπτική της ισχύ όσον αφορά τις αναγνωστικές 

ικανότητες στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού δεν είναι ανεξάρτητη από εκείνη της 

φωνολογική επίγνωσης και γραφηµικής γνώσης. Εποµένως, η επίγνωση του γραπτού 

λόγου φαίνεται να σχετίζεται µε άλλους παράγοντες (π.χ. οικογενειακός 
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γραµµατισµός) που επηρεάζουν τόσο τη φωνολογική επίγνωση όσο και τη µετέπειτα 

αναγνωστική ικανότητα του παιδιού (Lonigan, Burgess & Anthony, 2000). 

Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι η ύπαρξη ενός µεγάλου λεξιλογίου έχει 

σηµαντικό αντίκτυπο στην διαδικασία εκµάθησης της ανάγνωσης (Wagner et.al., 

1997). Αυτά τα ευρήµατα είναι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από µια σειρά µελετών 

τόσο της προσχολικής ηλικίας, όσο παιδιών των πρώτων τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου (Bowey, 1994⋅ Chaney, 1992⋅ Wagner et.al., 1997), που έχουν αποδείξει τις 

σηµαντικές και ταυτόχρονα διαχρονικές συσχετίσεις µεταξύ του λεξιλογίου και της 

φωνολογικής επεξεργασίας της ανάγνωσης. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι το 

λεξιλόγιο έχει µια σηµαντική επιρροή στην απόκτηση της εν λόγω βασικής 

δεξιότητας του αναδυόµενου γραµµατισµού. 

Η αντίληψη γραµµάτων προϋποθέτει πως για να διαβάσουν τα παιδιά πρέπει 

να µάθουν τον µοναδικό συνδυασµό οριζόντιων και κάθετων γραµµών, καµπυλών 

και διαγωνίων που ορίζουν το κάθε γράµµα, ενώ η φωνηµική επίγνωση προϋποθέτει 

την συνειδητοποίηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από ξεχωριστούς ήχους, από 

επιµέρους τµήµατα. Έτσι, η αναγνώριση του αλφάβητου, συµπεριλαµβάνει και τον 

φωνηµικό προσδιορισµό, δηλαδή την ικανότητα του παιδιού να ονοµάζει τα οπτικά 

σχήµατα και να παράγει τους αντίστοιχους φθόγγους (Fuchs et.al., 2001). 

Χρησιµοποιώντας την φωνηµική επίγνωση ως αρχή, το παιδί σταδιακά µπορεί να 

επιτύχει τη φωνολογική επίγνωση. Μέσα από την φωνηµική επίγνωση, µπορεί να 

επέλθει η επίγνωση ύπαρξης συλλαβών, η επίγνωση ύπαρξης λέξεων, και ως 

αποτέλεσµα η φωνολογική επίγνωση. Η ανάπτυξη, λοιπόν, δεξιοτήτων επίγνωσης 

των φωνηµάτων οδηγεί σε διαρκή αύξηση των επιδόσεων του ατόµου στην 

ανάγνωση (Siegler, 2006). Παράλληλα, η προώθηση του γραµµατισµού από το 
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οικογενειακό περιβάλλον θεωρείται από πολλούς ερευνητές ιδιαίτερης σηµασίας για 

την αναγνωστική διαδικασία (Sonnenschein & Munsterman, 2002). Τα παιδιά πρέπει 

να έρχονται σε επαφή µε τον γραπτό λόγο από πολύ µικρή ηλικία, λειτουργώντας 

µέσα σε ένα εγγράµµατο περιβάλλον µε συχνές αλληλεπιδράσεις µε γραφικά και 

αναγνωστικά ερεθίσµατα. Σηµαντική, επίσης, είναι και η αλληλεπίδραση µε τα 

ενήλικα µέλη της οικογένειας σε δραστηριότητες όπως η ανάγνωση παιδικών 

βιβλίων, που µπορεί να γίνει ακόµη πιο ουσιαστική µε την ύπαρξη µιας αναφορικής 

συζήτησης για την ιστορία του βιβλίου, την αναγνώριση γραµµάτων, την ενθάρρυνση 

των παιδιών να µαντεύουν το νόηµα νέων λέξεων κ.ά. Άλλος ένας σηµαντικός προ-

αναγνωστικός παράγοντας είναι και ο προφορικός λόγος, ο οποίος αντανακλά το 

επίπεδο κατάκτησης της µορφολογίας, σύνταξης, σηµασιολογίας, πραγµατολογίας· 

πεδία που θα συστηµατοποιηθούν αργότερα µε την κατάκτηση του συµβατικού 

γραµµατισµού. Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου οδηγεί έµµεσα στην ανάδυση του 

γραµµατισµού, µέσω της ανάπτυξης της φωνολογικής ευαισθησίας (Dickinson, 

McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg, & Poe, 2003).  

Οι προ-αναγνωστικοί αυτοί παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. 

Ειδικότερα, η γνώση του φωνηµικού προσδιορισµού των γραµµάτων είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τη συλλαβική και φωνηµική επίγνωση (Βowey, 1994). Επίσης, οι 

Dickinson & Snow (1987) επισηµαίνουν συνάφεια ανάµεσα στη φωνολογική και 

γραπτή επίγνωση και τον προφορικό λόγο. Παράλληλα, συνάφεια υπάρχει και 

ανάµεσα στο λεξιλόγιο και τον προφορικό/αφηγηµατικό λόγο (Scarborough, 2001). 

Τέλος, η ανάπτυξη του λεξιλογίου συνδέεται και µε την φωνολογική επίγνωση 

(Goswami, 2001). 
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1.1.5 Γνωστικές Δεξιότητες του Δεύτερου Σταδίου της Ανάγνωσης  
Με απλά λόγια, όταν ένα άτοµο διαβάζει ένα κείµενο, εµπλέκεται σε µια 

σύνθετη σειρά από γνωστικές διαδικασίες, τις οποίες χρησιµοποιεί ταυτόχρονα έτσι 

ώστε να κατανοήσει ή να κατασκευάσει ένα νόηµα από το κείµενο. Η κατανόηση της 

ανάγνωσης είναι η πράξη της κατανόησης του τι διαβάζεται. Ενώ ο ορισµός µπορεί 

απλά να αναφέρεται σε µια πράξη, δεν είναι απλό να διδαχτεί ή να εξασκηθεί. Η 

κατανόηση του γραπτού λόγου είναι µια σκόπιµη, ενεργή και διαδραστική διαδικασία 

που λαµβάνει χώρα κυρίως αφού ένα άτοµο έχει διαβάσει ένα συγκεκριµένο κείµενο. 

Η κατανόηση του γραπτού λόγου, λοιπόν, θεωρείται ένας από τους πυλώνες της 

πράξης της ανάγνωσης. Για να υπάρξει, όµως κατανόηση, υπάρχουν κάποια βασικά 

βήµατα/δεξιότητες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, όπως η φωνολογική 

αποκωδικοποίηση του κειµένου (Snow, Burns, & Griffin, 1998).  

Η φωνολογική αποκωδικοποίηση περιλαµβάνει και ένα ενδιάµεσο βήµα 

κατά το οποίο ο έντυπος χαρακτήρας µεταφράζεται σε ήχο. Αναφέρεται στην 

αποκωδικοποίηση λέξεων ή ψευδολέξεων αναλύοντάς τες ηχητικά, και 

συγκεκριµένα, βασίζεται στην ηχητική προφορά τυπωµένων ακολουθιών 

γραµµάτων, η οποία βασίζεται στη γνώση των αντιστοιχιών της ορθογραφίας- ήχου 

(Snow, Burns, & Griffin, 1998). Αναλυτικότερα, η δεξιότητα της φωνολογικής 

αποκωδικοποίησης σχετίζεται µε την µνηµονική δεξιότητα στο ότι µπορεί να 

βοηθήσει την ανάπτυξη συσχετισµών µεταξύ της τυπωµένης λέξης και του 

λήµµατος στη µακρόχρονη µνήµη.  Έτσι, διευκολύνεται η οπτική ανάσυρση 

 (Siegler, 2006).  

Η αποκωδικοποίηση ενώ σχετίζεται µε την µνηµονική δεξιότητα ενός 

ατόµου, υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόµενο πλήθος µελετών που υποστηρίζει την 
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σταδιακή αποσύνδεση της δεύτερης από την πρώτη (Gough & Tunmer, 1986⋅ de 

Jong & van der Leij, 2002⋅ Megherbi & Ehrlich, 2005⋅ Muter, Hulme, Snowling & 

Stevenson, 2004⋅ Savage, 2006⋅ Stothard & Hulme, 1996⋅ Tunmer & Hoover, 

1992). Αυτή η τάση αποσύνδεσης της κατανόησης από την ακρίβεια και την 

ευχέρεια της φωνολογικής αποκωδικοποίησης, παρατηρήθηκε διότι µελέτες έδειξαν 

ότι γνωστικοί παράγοντες όπως το λεξιλόγιο, η µεταγνωστική παρακολούθηση, η 

εργαζόµενη µνήµη και η γνώση της δοµής του κειµένου, επηρεάζουν περισσότερο 

την κατανόηση από τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης (Oakhill, Cain & Bryant, 

2003). Παρ’ όλη την αποσύνδεση της κατανόησης από την αποκωδικοποίηση, 

φαίνεται, όµως, πως η πρώτη επηρεάζεται από υποκείµενες δεξιότητες της 

δεύτερης. Έτσι, η φωνολογική επίγνωση που ορίζεται ως η αντίληψη ότι κάθε 

προφορικός λόγος µπορεί να γίνει αντιληπτός ως µια ακολουθία φωνηµάτων, και 

στην οποία πάνω βασίζεται η φωνολογική αποκωδικοποίηση, να είναι µια από τις 

δεξιότητες που επηρεάζουν την κατανόηση (Oakhill, Cain & Bryant, 2003⋅ Rausby 

& Swanson, 2003).  

Η οπτική αναγνώριση γραµµάτων µε τη συνακόλουθη γραφοφωνηµική 

ταυτοποίηση (φωνήµατα και γραφήµατα) και την αναγνώριση λέξεων, είναι 

δεξιότητες που επίσης είναι σηµαντικές για την κατανόηση (Vellutino, Fletcher, 

Snowling & Scanlon, 2004). Παράλληλα, απαιτούνται ακόµη δεξιότητες 

σηµασιολογικής, συντακτικής, µορφολογικής ανάλυσης, για τη διαδικασία 

εξαγωγής νοήµατος από το κείµενο (Spedding & Chan, 1993). Επίσης, η µνηµονική 

δεξιότητα σε όλες της τις µορφές (πρόσβαση στη βραχύχρονη, µακρόχρονη, ή 

εργαζόµενη µνήµη), παίζει σηµαντικό και πολυεπίπεδο ρόλο στην επιτυχηµένη 

κατανόηση (Oakhill, Cain & Bryant, 2003⋅ Garner, 1988). Η διατήρηση των 
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φωνολογικών στοιχείων στη βραχύχρονη µνήµη, η ενεργοποίηση και η 

συγκράτηση των νοητικών παραστάσεων λέξεων και προτάσεων µε τη βοήθεια της 

εργαζόµενης µνήµης, καθώς και η ανάκληση ερµηνειών λεξιλογίου από τη 

µακρόχρονη µνήµη, είναι µερικές µόνο από τις κρίσιµες επιρροές της (Spedding & 

Chan, 1993). 

Η γνωστική βάση του αναγνώστη, επηρεάζει µε πολλούς τρόπους την 

προσπάθεια κατανόησης. Τα νοητικά σχήµατα που το άτοµο ήδη κατέχει είναι 

αποφασιστικής σηµασίας για το τι θα µάθει και πώς θα χειριστεί νοηµατικά ένα 

κείµενο (Garner, 1988) και διευκολύνουν τη µάθηση είτε η πληροφορία στο 

κείµενο είναι συνεπής είτε ασυνεπής ως προς την προηγούµενη γνώση του ατόµου 

(Woloshyn, Paivio & Pressley, 1994). Τέλος, η ευχέρεια της αναγνωστικής 

δεξιότητας παρεµβαίνει στις διαδικασίες κατανόησης, µόνο όµως στα πρώτα χρόνια 

των αναγνωστικών προσπαθειών του παιδιού. Η ευθεία σχέση µεταξύ ταχύτητας 

επεξεργασίας των λέξεων και κατανόησης, όπως και ο γρήγορος ρυθµός 

απελευθέρωσης της βραχύχρονης µνήµης, αποτελούν τα δύο σηµαντικά στοιχεία 

συνεισφοράς της ευχέρειας στη συνολική διαδικασία κατανόησης (Allington, 2004⋅ 

Jenkins, Fuchs, van den Brock, Espin & Deno, 2003) που είναι απαραίτητη αλλά 

όχι επαρκής για να κατανοήσει ο αναγνώστης το µήνυµα που επικοινωνείται από το 

συγγραφέα του κειµένου (De Jong & van Der Leij, 2002). Τέλος, η διαδικασία της 

κατανόησης είναι πολύ πιο περίπλοκη και ποικίλη απ’ ότι η γνώση λεξιλογίου. Οι 

αναγνώστες χρησιµοποιούν πολλές διαφορετικές στρατηγικές κατανόησης 

κειµένου για να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης ανάγνωσης. Αυτές 

περιλαµβάνουν την παρακολούθηση για την κατανόηση, απαντώντας και 

δηµιουργώντας ερωτήµατα, συνοψίζοντας και γνωρίζοντας τη χρήση της δοµής 
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ενός κειµένου για την ενίσχυση της κατανόησης (Woloshyn, Paivio & Pressley, 

1994). 

Πολλά παιδιά τυπικής ανάπτυξης τα οποία διδάσκονται στην µητρική τους 

γλώσσα αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην δεξιότητα της ανάγνωσης, παρά το 

γεγονός ότι εµφανίζουν φυσιολογική εξέλιξη στην γλωσσική και στην γνωστική 

τους λειτουργία. Είναι, λοιπόν, αναµενόµενο πως παιδιά µε Ε.Μ.Δ., παιδιά ELL, 

καθώς και παιδιά ELL µε Ε.Μ.Δ., οµάδες οι οποίες εξ ορισµού εµφανίζουν 

προβλήµατα στις γλωσσικές λειτουργίες, θα εµφανίζουν προβλήµατα στην 

αναγνωστική τους ικανότητα. Σε γενικά πλαίσια, τα παιδιά αυτών των οµάδων 

αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αναγνωστική διαδικασία 

(Πολυχρονοπούλου, 2003). Αυτές οι οµάδες, όµως, δεν θα πρέπει να ταυτίζονται 

για πολύ συγκεκριµένους λόγους οι οποίοι θα αναλυθούν περαιτέρω.  
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1.2 Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Διαχρονικά, µελέτες προτείνουν ότι έως το 2030, οι µαθητές, ανεπτυγµένων 

και µη κρατών, των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι αυτή µε την οποία 

διδάσκονται στο σχολείο, θα συνθέτουν, κατ’ εκτίµηση περίπου το 40% του σχολικού 

πληθυσµού (Donovan & Cross, 2002). Τα διεθνή σχολεία, είναι εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, στα οποία οι ELL µαθητές είναι σύνηθες φαινόµενο, και απαρτίζουν 

ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού (Nguyen, 2012). Αυτά τα σχολεία 

εξυπηρετούν κυρίως µαθητές που δεν είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχει την 

έδρα του το σχολείο. Όµως, πολλοί µαθητές είναι υπήκοοι της χώρας που βρίσκεται 

το σχολείο, µε στόχο την εκµάθηση της γλώσσας του διεθνούς σχολείου (Hayward, 

2002).  

1.2.1 Χαρακτηριστικά διεθνών σχολείων  
Παγκοσµίως, υπάρχουν δύο µεγάλοι τύποι διεθνών σχολείων, του 

παραδοσιακού τύπου, που απευθύνεται κυρίως σε εκπατρισµένα παιδιά,  και του πιο 

πρόσφατου αναδυόµενου τύπου σε ορισµένες χώρες, που προσελκύει σε µεγάλο 

βαθµό τους εύπορους πολίτες της χώρας υποδοχής. Ως επί το πλείστον, εξακολουθεί 

να ισχύει ότι πολλά διεθνή σχολεία είναι αυτόνοµα ιδρύµατα που δεν έχουν κοινή 

φιλοσοφία µε κανένα άλλο διεθνές σχολείο, αν και τα συµφέροντά τους µπορεί να 

αλληλεπικαλύπτονται από ορισµένες απόψεις. Παράλληλα, όµως, τα τελευταία 

χρόνια έχουν δηµιουργηθεί ορισµένες οµάδες διεθνών σχολείων που σε κάθε 

περίπτωση ρητά αναγνωρίζουν µια κοινή αποστολή και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

µια κοινή διοικητική δοµή (Hayden & Thompson, 2008). 

Τα διεθνή σχολεία, είναι ποικίλα σε είδος και αναπτύσσονται γρήγορα 

ανταποκρινόµενα τόσο στις πραγµατιστικές απαιτήσεις των παγκοσµίως κινητών 
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οµογενών οικογενειών όσο και στις ανεπτυγµένες εθνικές οικογένειες της χώρας 

υποδοχής, όσο και στα ιδεολογικά κίνητρα που ασχολούνται µε την παροχή 

εκπαίδευσης µε στόχο την ενθάρρυνση των νέων να γίνουν παγκόσµιοι πολίτες 

(Hayden & Thompson, 2008). Παρόλο που τα διεθνή σχολεία µπορούν να 

προσφέρουν εκπαίδευση µέσω οποιασδήποτε γλώσσας διδασκαλίας, στην πράξη η 

µεγαλύτερη ανάπτυξη υπάρχει σε εκείνα τα σχολεία που προσφέρουν αγγλική 

εκπαίδευση σε παιδιά αγγλόφωνων οµογενών αλλά και σε άλλους που πιστεύουν ότι 

επιτρέποντας στα παιδιά τους να γίνουν ευέλικτα στα αγγλικά, τους προσφέρουν ένα 

πλεονέκτηµα στην ενήλικη ζωή τους (Hayden & Thompson, 2008).  

Ορισµένα διεθνή σχολεία ανταποκρίνονται ουσιαστικά σε µια ρεαλιστική 

ανάγκη του πληθυσµού της χώρας στην οποία βρίσκονται, προσφέροντας µια µορφή 

εκπαίδευσης που στοχεύει στην προετοιµασία των νέων για την ενήλικη ζωή ως 

υπεύθυνοι και ικανοί διεθνείς πολίτες ενός ολοένα και πιο παγκοσµιοποιηµένου 

κόσµου. Αν και υπάρχουν ορισµένες οµάδες και ορισµένοι «τύποι» διεθνών 

σχολείων, εξακολουθεί να ισχύει ότι µεγάλος αριθµός τέτοιων σχολείων στηρίζει τις 

δοµές τους στις τοπικές ανάγκες του πληθυσµού (Hayden & Thompson, 2008). Η 

πολυµορφία των διεθνών σχολείων δυσχεραίνει τη γενίκευση των χαρακτηριστικών 

τους, υπάρχει όµως ένας αριθµός χαρακτηριστικών τα οποία είναι σαφώς διακριτά σε 

σύγκριση µε τα εθνικά σχολεία. Αυτά περιλαµβάνουν το πρόγραµµα σπουδών, τους 

µαθητές, και τους εκπαιδευτικούς (Hayden & Thompson, 2008). Αναλυτικότερα, 

στην πλειοψηφία τους, τα διεθνή σχολεία προσφέρουν πάντα ένα πρόγραµµα 

σπουδών που είναι διαφορετικό από εκείνο της χώρας υποδοχής στο οποίο βρίσκεται 

το σχολείο, οι σπουδαστές τους είναι συχνά υπήκοοι άλλης χώρας και όχι της χώρας 

υποδοχής (αν και πιο πρόσφατα, ένας αυξανόµενος αριθµός τέτοιων σχολείων σε 
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ορισµένες χώρες τροφοδοτούν σε µεγάλο βαθµό τα παιδιά των οικογενειών 

υποδοχής), και οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι τείνουν, σε πολλές 

περιπτώσεις, να χαρακτηρίζονται ως εκπατρισµένοι (Hayden & Thompson, 2008). 

  

1.2.2 Προγράµµατα Σπουδών Διεθνών Σχολείων 
Εξετάζοντας τα διεθνή σχολεία, δεν είναι δυνατό να γενικευτεί η φύση του 

αναλυτικού προγράµµατος σπουδών που προσφέρονται σε αυτά, καθώς το 

πρόγραµµα σπουδών που ακολουθούν είναι διαφορετικό από το αναλυτικό 

πρόγραµµα σπουδών της χώρας υποδοχής. Οι αυξανόµενοι αριθµοί διεθνών σχολείων 

δίνουν στους µαθητές την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν όλο και αυξανόµενο 

αριθµό διεθνών προγραµµάτων σπουδών, ενώ ορισµένα προσφέρουν προγράµµατα 

σπουδών ενός εθνικού συστήµατος (διαφορετικού από την χώρα υποδοχής) (Hayden 

& Thompson, 2008). Οι Hayden και Thompson (1998) πρότειναν µια τετραµερή 

κατηγοριοποίηση των προσπαθειών δηµιουργίας προγραµµάτων σπουδών για χρήση 

σε διεθνή σχολεία, συµπεριλαµβανοµένης (α) της εξαγωγής, όπου θα υπήρχε µια 

εµπορία στο εξωτερικό των υφιστάµενων εθνικών προγραµµάτων σπουδών και 

εξετάσεων, (β) της προσαρµογής όπου τα υφιστάµενα εθνικά προγράµµατα σπουδών 

και οι εξετάσεις θα προσαρµόζονταν στο διεθνές πλαίσιο, (γ) της ολοκλήρωσης, όπου 

οι βέλτιστες πρακτικές από µια σειρά επιτυχηµένων προγραµµάτων σπουδών θα 

συγκεντρώνονταν σε ένα νέο πρόγραµµα σπουδών, και (δ) της δηµιουργίας, όπου θα 

αναπτύσσονταν ένα νέο πρόγραµµα από συγκεκριµένες αρχές (Hayden & Thompson, 

1998).  

Πολλά διαφορετικά εθνικά προγράµµατα σπουδών και εξετάσεων έχουν 

υιοθετηθεί σε διάφορα διεθνή σχολεία παγκοσµίως. Η επιλογή γίνεται ανάλογα µε τη 
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συνολική αποστολή του σχολείου, τη φύση του σχολικού πληθυσµού και την 

εξειδίκευση στην αγορά που απασχολεί το εν λόγω σχολείο (Hayden & Thompson, 

2008). Ωστόσο, τα σχολεία αυτά δεν ακολουθούν την ίδια προσέγγιση σε όλη τη 

διάρκεια της ηλικιακής κλίµακας και ορισµένα επιλέγουν να προσφέρουν και ένα 

εθνικό πρόγραµµα απευθυνόµενο σε µια συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, ενώ 

παράλληλα να προσφέρουν σε µια άλλη ηλικιακή οµάδα ένα διεθνές πρόγραµµα 

σπουδών. Έχει ήδη σηµειωθεί ότι το µέσο διδασκαλίας στη µεγάλη πλειοψηφία των 

διεθνών σχολείων παγκοσµίως (εκτός από τα γαλλικά λύκεια, το γερµανικό γυµνάσιο 

και τα ευρωπαϊκά σχολεία) είναι τα αγγλικά. Τα τελευταία χρόνια, η θέση της 

αγγλικής ως η κυρίαρχη παγκόσµια γλώσσα έχει γίνει πιο διαδεδοµένη και αρκετές 

πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η προοπτική µιας αγγλικής µέσης εκπαίδευσης 

είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς ώστε 

να επιλέξουν µια διεθνής σχολική εκπαίδευση για το παιδί τους (Hayden & 

Thompson, 2008).  

  

1.2.3 Κατηγορίες Μαθητών σε Διεθνή Σχολεία 
Υπάρχουν πολλά είδη και κατηγορίες µαθητών που φοιτούν σε διεθνή 

σχολεία. Τα βασικότερα είναι τα εξής τρία: 

● Παγκόσµιοι Νοµάδες / Παιδιά Τρίτου Πολιτισµού	

Στα διεθνή σχολεία, κυρίως φοιτούν παιδιά τα οποία ακολουθούν τους 

επαγγελµατίες γονείς τους, οι οποίοι είναι µέρος µιας κινητής παγκόσµιας αγοράς 

εργασίας, σε διάφορες χώρες και τοποθεσίες όταν είναι απαραίτητο για τις ανάγκες 

της δουλειάς τους. Αυτά τα παγκόσµια παιδιά µπορούν να περιγραφούν µε δύο 

όρους, είτε ως Παιδιά Τρίτου Πολιτισµού (Third Culture Kid), είτε ως παγκόσµιοι 
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νοµάδες (Global Nomads). Ο όρος Παιδιά Τρίτου Πολιτισµού χρησιµοποιείται εδώ 

και χρόνια για να περιγράψει τα παιδιά που δεν αισθάνονται πραγµατική σχέση σε 

αυτό που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ο «πρώτος πολιτισµός» τους (της χώρας του 

διαβατηρίου τους), αλλά ούτε συνδέονται µε τη «δεύτερη κουλτούρα» της χώρας 

στην οποία ζουν προσωρινά (Useem & Downie, 1976). Στην πραγµατικότητα, 

αισθάνονται περισσότερο οικεία σε αυτό που µπορεί να περιγραφεί ως µια «τρίτη 

κουλτούρα», η οποία είναι ένας συνδυασµός από τις κοινωνίες, κουλτούρες, ήθη και 

έθιµα που έχουν βιώσει, χωρίς όµως κάποια από αυτά να έχει πλήρη κυριότητα 

 (Useem & Downie, 1976).  

Πιο πρόσφατα, έχει υιοθετηθεί η έκφραση «παγκόσµιος νοµάς» που 

επινοήθηκε από τον McCaig (1992) για να περιγράψει άτοµα οποιασδήποτε 

εθνικότητας που έχουν περάσει σηµαντικό µέρος των αναπτυξιακών τους χρόνων σε 

µία ή περισσότερες χώρες εκτός της χώρας διαβατηρίων τους λόγω της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας ενός από τους γονείς τους (Schaetti, 1993). Στις 

αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, η κινητικότητα αυτή εκδηλώνεται επίσης µε τη 

µορφή οικονοµικών µεταναστών, µε µεταναστών που ζητούν άσυλο καθώς και 

πολιτικών προσφύγων. Άλλες µορφές µεταναστών τείνουν να µετακινούνται από τη 

µία χώρα στην άλλη µε σκοπό να βελτιώσουν µε κάποιο τρόπο τις περιστάσεις τους 

και να αναλάβουν µακροπρόθεσµη, αν όχι µόνιµη, κατοικία στη νέα χώρα, µε στόχο 

την αφοµοίωση ή την προσαρµογή τους (Hayden & Thompson, 2008).  

Το παγκοσµίως κινητό παιδί ενός υπαλλήλου πολυεθνικής οργάνωσης, που 

ζει, για παράδειγµα, για δύο χρόνια σε ένα τόπο, τρία χρόνια στο άλλο, µετακινώντας 

από χώρα σε χώρα και από σχολείο σε σχολείο χωρίς προσδοκία οποιουδήποτε 

βαθµού µονιµότητας στη νέα χώρα που µετοικεί, είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ 
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λιγότερο «ριζωµένο» από άλλες µορφές µεταναστών. Αυτή λοιπόν η πολιτισµική 

σύγχυση είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της οµάδας µαθητών σε διεθνή 

σχολεία (Hayden & Thompson, 2008). 

  

● Επαναπατριζόµενοι Μαθητές	

Οι παγκόσµιοι νοµάδες που περιγράφηκαν παραπάνω ζουν µακριά από αυτό 

που µπορεί να θεωρηθεί ως χώρα καταγωγής τους, παρακολουθώντας διεθνή σχολεία 

σε διάφορες χώρες. Μια άλλη οµάδα παιδιών, επίσης παγκοσµίως νοµαδική, είναι 

εκείνα που παρακολουθούν ένα διεθνές σχολείο στη δική τους χώρα µετά την 

επιστροφή τους από µια άλλη χώρα. Αυτά τα παιδιά είναι διαφορετικά από τους 

υπόλοιπους υπηκόους των χωρών υποδοχής που δεν έχουν προηγουµένως κατοικήσει 

στο εξωτερικό, κυρίως γιατί έχουν φοιτήσει σε εκπαιδευτικά πλαίσια εκτός του 

εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας καταγωγής τους. Οι 

επαναπατριζόµενοι αυτοί µαθητές τείνουν να βρίσκονται σε διεθνή σχολεία συνήθως 

σε χώρες όπου η αγγλική δεν είναι η µητρική γλώσσα. Ένα πρόβληµα που υπάρχει µε 

αυτούς τους µαθητές είναι ότι το πρόγραµµα σπουδών της χώρας καταγωγής τους 

µπορεί να διαφέρει πολύ σε περιεχόµενο και στυλ από εκείνο των διεθνών σχολείων, 

και αυτό δηµιουργεί τεράστια εµπόδια για τον επαναπατριζόµενο µαθητή (Hayden & 

Thompson, 2008).  

  

● Υπήκοοι των χωρών υποδοχής 	

Οι επαναπατριζόµενοι µαθητές που περιγράφονται ανωτέρω είναι υπήκοοι 

χωρών υποδοχής κατά µία έννοια, αλλά η οµάδα που θα συζητηθεί σε αυτό το τµήµα 

είναι ένα άλλο υποσύνολο το οποίο δεν έχει γενικά ζήσει και σπουδάσει µακριά από 
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το σπίτι του πριν από τη φοίτηση σε ένα διεθνές σχολείο. Αυτή η οµάδα υπηκόων των 

χωρών υποδοχής δεν θα βρεθεί σε όλες τις χώρες, δεδοµένου ότι σε ορισµένες χώρες 

οι φοιτητές της χώρας υποδοχής απαγορεύονται από το νόµο να φοιτούν σε διεθνές 

σχολείο (Schwindt, 2003). Ένα παράδειγµα τέτοιων µαθητών είναι στη Γερµανία, 

όπου ένας σχετικά µεγάλος αριθµός µαθητών της χώρας υποδοχής φοιτά σε διεθνή 

σχολεία διότι οι γονείς των παιδιών αυτών είναι δυσαρεστηµένοι µε την τοπική 

εναλλακτική λύση. Η έλλειψη εµπιστοσύνης στο εθνικό σύστηµα είναι 

αναµφισβήτητα ένας παράγοντας πίσω από τον αυξανόµενο αριθµό φιλόδοξων 

οικογενειών µεσαίας τάξης που επιλέγουν τη διεθνή σχολική φοίτηση µε την ελπίδα 

ότι αυτή η φοίτηση θα οδηγήσει σε αυξηµένα προσόντα, όπως η είσοδος σε 

πανεπιστήµια στο εξωτερικό, για παράδειγµα στις ΗΠΑ. Αυτοί οι γονείς βλέπουν τη 

διεθνή σχολική εµπειρία ως παροχή ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος προς τα 

παιδιά τους (Hayden & Thompson, 2008).  

Συνολικά, όλες οι κατηγορίες µαθητών σε διεθνή σχολεία χαρακτηρίζονται 

από αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά. Ο µαθητής που παραµένει στο ίδιο διεθνές 

σχολείο στη χώρα του δεν είναι αναγκαστικά ανεπηρέαστος από το περιβάλλον που 

βιώνει καθηµερινά. Για παράδειγµα,  εάν οι συµµαθητές του µετακινούνται τακτικά, 

αυτό µπορεί να έχει ένα ψυχολογικά αρνητικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, οι µεγαλύτερες 

επιπτώσεις πιθανόν να αφορούν στα παιδιά που κάνουν τακτικές κινήσεις, δηλαδή 

τους παγκόσµιους νοµάδες. Είναι προφανές ότι τα παιδιά αυτά τείνουν να είναι 

προνοµιούχα, ως προς το ότι κατά κανόνα ανήκουν σε επαγγελµατικές οικογένειες, 

έχουν τρόπους ζωής που συνεπάγονται συχνά ταξίδια και εκθέσεις σε νέους τόπους, 

ανθρώπους, πολιτισµούς και γλώσσες, και είναι σχετικά ώριµοι από την άποψη 

κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων λόγω του τρόπου ζωής τους (Hayden & 
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Thompson, 2008). Παρόλο που υπάρχει ακόµη έλλειψη συστηµατικής έρευνας στον 

τοµέα αυτό, άλλα θετικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν την αυξηµένη 

προσαρµοστικότητα, την υιοθέτηση µιας διεθνής προοπτικής, την πολυγλωσσική 

ικανότητα και την ευκολία στη διαµόρφωση νέων φιλιών (Pollock & Van Reken, 

1999). Αυτοί οι µαθητές µπορούν να χαρακτηριστούν ως πολιτιστικοί χαµαιλέοντες, 

αφού µπορούν να αλλάξουν εύκολα τη γλώσσα, το ύφος της συσχέτισης, την 

εµφάνισή τους και τις πολιτιστικές πρακτικές, και να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται για να αφοµοιωθούν στη χώρα και κουλτούρα που βρίσκονται 

(Pollock & Van Reken, 1999). Όµως, η σχετική αστάθεια της ανατροφής τους µπορεί 

να οδηγήσει σε συγκεχυµένη πίστη, σε µια αίσθηση ανησυχίας, σε έλλειψη 

πραγµατικής ταυτότητας, σε κατάθλιψη, καθώς και σε µια απροθυµία για δηµιουργία 

στενών συναισθηµατικών δεσµών (Rader & Sittig, 2003).  

Συµπερασµατικά, η ποικιλοµορφία είναι ένας όρος που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τον µαθητικό πληθυσµό των διεθνών σχολείων. Το 

πολύ υψηλό ποσοστό µαθητών σε διεθνή σχολεία, εκπατρισµένων ή µη, έχει 

συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση των διεθνών φοιτητών στα πανεπιστήµια 

παγκοσµίως, ιδίως στα αγγλόφωνα. Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προφανώς απορρέουν από µια τέτοια εκπαίδευση µπορεί να οδηγήσουν αυτούς τους 

µαθητές στο να γίνουν ιδιαίτερα πολύτιµοι επαγγελµατίες και ηγέτες στην ενήλικη 

ζωή τους (Hayden & Thompson, 2008). 
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1.2.4 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διεθνών Σχολείων 
Πολλοί από εκείνους που διδάσκουν σε διεθνή σχολεία έχουν φοιτήσει ως 

µαθητές και έχουν εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτικοί σε αγγλόφωνα περιβάλλοντα, µε 

µικρό αριθµό ατόµων που προσλαµβάνονται να προέρχονται από τη χώρα υποδοχής 

του σχολείου (Hayden & Thompson, 2008). Το εκπαιδευτικό προσωπικό λοιπόν των 

διεθνών σχολείων στην πλειοψηφία τους απαρτίζεται από άτοµα που τα ίδια έχουν 

βιώσει µια παιδική ηλικία σε παγκόσµιο επίπεδο και µια διεθνή σχολική εκπαίδευση 

παρόµοια µε αυτή των µαθητών που διδάσκουν (Hayden & Thompson, 2008).  

Δεδοµένου ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένοι στις 

εµπειρίες που µπορεί να επηρεάζουν τους µαθητές στις τάξεις τους, καθώς και να 

ξέρουν πώς να τις υποστηρίζουν όταν απαιτείται, η εκπαίδευσή τους στην πολιτιστική 

ενσυνειδησία είναι ζωτικής σηµασίας. Εάν οι δάσκαλοι δεν είναι εξοικειωµένοι να 

διδάσκουν παιδιά µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο από το δικό τους, µπορεί να 

παρερµηνεύσουν χαρακτηριστικά και συµπεριφορές των παιδιών αυτών. Όµως, η 

καταλληλότητα των καθηγητών καθώς και η προετοιµασία τους για εργασία σε 

πολυπολιτισµικά και πολυγλωσσικά σχολεία δυστυχώς είναι ένας τοµέας που δεν έχει 

ερευνηθεί αρκετά. Συνήθως, ως κριτήριο πρόσληψης αρκεί η γνώση της γλώσσας του 

σχολείου, καθώς και η εµπειρία σε διεθνή σχολικά περιβάλλοντα (Hayden & 

Thompson, 2008). Όµως, τα διεθνή σχολεία, και οι µαθητικοί πληθυσµοί τους, θα 

µπορούσαν να επωφεληθούν από µια αποτελεσµατικότερη προετοιµασία και µια 

συνεχή στήριξη των εκπαιδευτικών, συγκεκριµένα σχετικά µε αυτά τα πολυγλωσσικά 

και πολυπολιτισµικά πλαίσια. Η στήριξη αυτού του είδους παρέχεται τις 

περισσότερες φορές από έναν αριθµό οργανισµών που έχουν συσταθεί για τη στήριξη 
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τέτοιων σχολείων, όπως ο Council of International Schools (CIS) (Hayden & 

Thompson, 2008). 

1.2.5 Ο ρόλος των διεθνών σχολείων στην παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης  
Είναι σηµαντικό να εξερευνηθεί και το µέλλον των διεθνών σχολείων στο 

επίπεδο της παγκόσµιας εκπαίδευσης. Ενώ τα πρώτα τέτοιου είδους σχολεία 

δηµιουργήθηκαν πριν από την έννοια της παγκοσµιοποίησης, είναι σαφές ότι είναι 

αδύνατο πλέον να εξεταστεί το παγκόσµιο δίκτυο των διεθνών σχολείων εκτός του 

πλαισίου των αποτελεσµάτων της παγκοσµιοποίησης που έχουν αναµφισβήτητα 

συµβάλει στην ανάπτυξή τους (Hayden & Thompson, 2008). Αναλυτικότερα, υπάρχει 

µια αυξανόµενη κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας ως διεθνούς γλώσσας, καθώς 

υπάρχει και µία αυξανόµενη οµαλότητα µιας διεθνούς διάστασης ακόµη και σε 

εθνικό και επιχειρηµατικό εµπόριο, όπως επίσης και µία τεράστια επίδραση των 

πολυεθνικών εµπορικών και πολιτικών οργανώσεων. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι, η 

µορφή εκπαίδευσης που επιδιώκεται από τις µεταβατικές επαγγελµατικές τάξεις και 

που παρέχεται από τα αγγλόφωνα διεθνή σχολεία που προσφέρουν διεθνώς 

αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών, θα συνεχίσει να είναι υψηλή σε ζήτηση 

(Hayden & Thompson, 2008).  

Τα διεθνή σχολεία έχουν πολλά χαρακτηριστικά και προσφέρουν υπηρεσίες 

άτυπες σε σχέση µε αυτές των εθνικών σχολείων. Για παράδειγµα, πολλά διεθνή 

σχολεία έχουν αναπτύξει προγράµµατα υποστήριξης των εκπατρισµένων µαθητών, 

προσφέροντας δραστηριότητες στην τάξη για να διευκολύνουν την άφιξή τους, όπως 

η συµβουλευτική από τους δασκάλους µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατανόηση της 

µετάβασης και του πολιτισµικού σοκ που µπορεί να βιώνει ο µαθητής (Hayden & 

Thompson, 2008). Ορισµένα διεθνή σχολεία έχουν δηµιουργήσει «µεταβατικές 
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οµάδες» για να εξασφαλίσουν ότι η υποστήριξη της µετάβασης των µαθητών είναι 

καλά συντονισµένη σε ολόκληρο το σχολικό πλαίσιο.  

Η επιτυχία των διεθνών προγραµµάτων σπουδών που υπάρχει σήµερα 

υποδεικνύει ότι στο µέλλον θα προκύψουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές λύσεις για να 

καλύψουν τις ανάγκες του µεταβαλλόµενου µαθητικού πληθυσµού. Δεν είναι 

δύσκολο να φτάσει κάποιος στο συµπέρασµα, τελικά, ότι τα εκπαιδευτικά αυτά 

ιδρύµατα θα αρχίσουν να αναπτύσσουν τις δικές τους µορφές διεθνών προγραµµάτων 

σπουδών (Hayden & Thompson, 2008). Ίσως οι επιχειρηµατικοί όµιλοι διεθνών 

σχολείων να µπορέσουν ακόµη να προχωρήσουν στην παροχή της δικής τους µορφής 

αρχικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να διδάξουν στα σχολεία 

τους. Όµως, δεδοµένου της έλλειψης εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για διεθνείς 

σχολικές θέσεις, ένα σηµαντικό ζήτηµα στο µέλλον θα είναι η αναγνώριση, η 

κατάρτιση και η διατήρηση των εκπαιδευτικών µε τις κατάλληλες δεξιότητες για το 

διεθνές σχολικό πλαίσιο (Hayden & Thompson, 2008). 
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1.3 English Language Learners (ELL) 

1.3.1 Ορισµός, Τύποι και Δηµογραφικά Στοιχεία Μαθητών της Αγγλικής 
Γλώσσας 

Τα τελευταία 15 χρόνια, ο αριθµός των µαθητών που διδάσκονται στα 

αγγλικά ενώ η µητρική τους γλώσσα είναι άλλη, έχει σχεδόν διπλασιαστεί - σε 

περίπου 5 εκατοµµύρια στις Ηνωµένες Πολιτείες. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2025, 

σχεδόν ένας στους τέσσερις µαθητές θα ανήκει σε αυτήν την οµάδα. Ένας µαθητής 

της αγγλικής γλώσσας είναι ένα άτοµο που µαθαίνει την αγγλική γλώσσα εκτός από 

τη µητρική του γλώσσα (Garcia, Kleifgen & Flachi, 2008). Οι εκπαιδευτικοί 

χρησιµοποιούν πολλούς όρους όταν αναφέρονται σε µαθητές αγγλικής γλώσσας, 

όπως µαθητές Αγγλικής Γλώσσας (English Language Learners (ELL)), µαθητές µε 

περιορισµένη γνώση Αγγλικών (Limited English Proficiency (LEP)), Αγγλικά ως 

δεύτερη γλώσσα (English as Second Language (ESL)), Αγγλικά ως ξένη γλώσσα 

(English as Foreign Language (EFL)), Αγγλικά ως πρόσθετη γλώσσα (English as 

Additional Language (EAL)) ή Αγγλικά για οµιλητές άλλων γλωσσών (English for 

Speakers of Other Languages (ESOL)) (Wright, 2010). Αυτή η πληθώρα ορισµών 

πολλές φορές δηµιουργεί σύγχυση. Για παράδειγµα, ο όρος µαθητής αγγλικής 

γλώσσας ELL χρησιµοποιείται συχνά εναλλακτικά µε τον όρο µαθητής µε 

περιορισµένη γνώση Αγγλικών (Limited English Proficiency (LEP)), αλλά ορισµένες 

σχολικές περιφέρειες και κράτη µπορούν να ορίζουν διαφορετικά τους όρους για 

ξεχωριστές ταξινοµήσεις σπουδαστών (Abbott, 2014· Wright, 2010).  

Παρ 'όλα αυτά, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών καθώς 

και πολλές άλλες κυβερνητικές αρχές παγκοσµίως έχουν αναγνωρίσει ότι και οι δύο 

όροι αναφέρονται στην ίδια οµάδα µαθητών, εκείνων µε περιορισµένη επάρκεια στα 
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Αγγλικά (Abbott, 2014). Κατά την αναφορά σε µαθητές αγγλικής γλώσσας, είναι 

σηµαντικό να προσδιοριστεί επίσης µε ακρίβεια ο τρόπος µε τον οποίο ο επιλεγµένος 

ή ένας σχετικός όρος ορίζεται σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, για παράδειγµα, οι όροι χρησιµοποιούνται µε µια γενική 

έννοια, ενώ σε άλλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από επίσηµη ή τεχνική άποψη για 

να περιγράψουν µαθητές µε συγκεκριµένες γλωσσικές ανάγκες που λαµβάνουν 

εξειδικευµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα σχολεία στα οποία ανήκουν (Wright, 

2010). Ο συνηθέστερος όρος που χρησιµοποιείται διεθνώς είναι ο "µαθητής αγγλικής 

γλώσσας" (ELL) και αναφορικά, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Mark 

LaCelle-Peterson και Charlene Rivera το 1994 (LaCelle Peterson & Rivera, 1994).  

Οι ELL µαθητές δεν είναι µόνο το ταχύτερα αναπτυσσόµενο τµήµα του 

σχολικού πληθυσµού στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά είναι επίσης µια εξαιρετικά 

διαφορετική οµάδα που αντιπροσωπεύει πολλές γλώσσες, πολιτισµούς, έθνη, 

εθνικότητες και κοινωνικοοικονοµικά υπόβαθρα. Ενώ οι περισσότεροι µαθητές 

αγγλικής γλώσσας γεννήθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι γονείς και οι παππούδες 

τους είναι συχνά µετανάστες που µιλούν τη µητρική τους γλώσσα στο σπίτι 

(Kusuma-Powell, 1992). Επιπλέον, οι µαθητές της αγγλικής γλώσσας ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς 

την πρόοδο της µάθησης και τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατά τους, όπως η φτώχεια, η 

οικογενειακή µεταβίβαση ή το καθεστώς µη-ιθαγένειας. Ορισµένοι ELL µαθητές 

είναι επίσης µετανάστες ή πρόσφυγες που µπορεί να έχουν βιώσει πόλεµο, 

κοινωνικές αναταραχές, διώξεις και σηµαντικές περιόδους εκπαιδευτικής 

αναστάτωσης. Σε µερικές ακραίες περιπτώσεις, για παράδειγµα, έφηβοι ELL µαθητές 

ενδέχεται να έχουν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση, καθώς επίσης ενδέχεται να 
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υποφέρουν από ιατρικές ή ψυχολογικές καταστάσεις που σχετίζονται µε την εµπειρία 

τους (Kusuma-Powell, 1992). Τα επίπεδα ακαδηµαϊκών επιδόσεων των ELL µαθητών 

είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά των συνοµηλίκων τους σε σχεδόν κάθε µέτρο 

επίτευξης, ενώ µόνο το 29% βαθµολογείται σε ή πάνω από το βασικό επίπεδο στην 

ανάγνωση, σε σύγκριση µε το 75% των µη- ELL µαθητών (National Centre for 

Education Statistics, 2005). 

Οι ELL µαθητές είναι, στην πραγµατικότητα, εύκολα διακριτοί: πρόσφατοι 

νεοεισερχόµενοι σε µια αγγλόφωνη χώρα ή/ και στη διεθνή σχολική κοινότητα, ενώ 

για κάποιο διάστηµα µπορεί να παραµείνουν σιωπηλοί στην τάξη καθώς 

προσαρµόζονται σε ένα νέο σχολικό και πολιτισµικό περιβάλλον και πολιτισµό 

(Kusuma-Powell, 1992). Αυτή η λεγόµενη "σιωπηρή περίοδος" µπορεί να διαρκεί 

από λίγες µέρες έως αρκετούς µήνες ή ακόµα και σχεδόν ένα χρόνο και είναι συχνά 

µια περίοδος µεγάλης δυσφορίας για τον ELL µαθητή καθώς και για τον δάσκαλο. Ο 

µαθητής ανησυχεί για την αποκρυπτογράφηση της λεκτικής και της µη λεκτικής 

επικοινωνίας καθώς και για την κατανόηση του κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου του 

σχολείου (Ramirez, 1995⋅ Sears, 1998).  

Το ποσοστό των ELL µαθητών σε δηµόσια σχολεία στις Ηνωµένες Πολιτείες 

είναι περίπου στο 10%  (περίπου 4,5 εκατοµµύρια µαθητές). Σε κάποιες πολιτείες των 

Ηνωµένων Πολιτειών, το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 20% του συνολικού µαθητικού 

πληθυσµού (Hass, Tran, & Huang, 2016). Από το 2003 µέχρι και σήµερα, έχει 

σηµειωθεί συστηµατική αύξηση των ποσοστών ELL µαθητών, µε τους 

συγκεκριµένους µαθητές να αποτελούν κατά µέσο όρο το 14,1% των συνολικών 

εγγραφών σε δηµόσια σχολεία. Σε γενικές γραµµές, οι ELL µαθητές δεν έχουν την 

ικανότητα αγγλικής γλώσσας που απαιτείται για να συµµετάσχουν πλήρως στην 
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αµερικανική κοινωνία ή να αποκτήσουν το πλήρες ακαδηµαϊκό δυναµικό τους σε 

σχολεία και περιβάλλοντα µάθησης στα οποία η διδασκαλία παρέχεται σε µεγάλο 

βαθµό ή εξ ολοκλήρου στα αγγλικά (Hass, Tran, & Huang, 2016). Κατά µέσο όρο, οι 

ELL µαθητές τείνουν, σε σχέση µε τους αγγλόφωνους συνοµηλίκους τους, να 

συµµετέχουν σε σηµαντικά µικρότερα ποσοστά σε τυποποιηµένες εκπαιδευτικές 

εξετάσεις, να εγκαταλείπουν το σχολείο µε σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά, καθώς 

και να παρουσιάζουν µειωµένη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαιδευτική βαθµίδα. 

Οι µαθητές που φοιτούν σε αγγλόφωνα σχολεία ενώ τα Αγγλικά δεν είναι η µητρική 

τους γλώσσα, είναι µαθητές που δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε ευχέρεια ή να 

µάθουν αποτελεσµατικά στα αγγλικά, οι οποίοι συχνά προέρχονται από µη 

αγγλόφωνες κατοικίες και περιβάλλοντα και απαιτούν συνήθως εξειδικευµένες ή 

τροποποιηµένες οδηγίες στην αγγλική γλώσσα (Abbott, 2014).  

Ως αποτέλεσµα, οι ELL µαθητές συµµετέχουν σε κατάλληλα προγράµµατα 

γλωσσικής βοήθειας, όπως η γλωσσική κατάρτιση υψηλής έντασης και η δίγλωσση 

εκπαίδευση, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα αποκτήσουν κατάρτιση της 

αγγλικής γλώσσας µέσα στο αγγλόφωνο σχολικό πλαίσιο στο οποίο έχουν 

ενσωµατωθεί, καθώς και ότι θα αποκτήσουν υψηλά επίπεδα ακαδηµαϊκής επίδοσης 

(σε µαθήµατα που διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα) (Hass, Tran, & Huang, 2016). 

Οι τάξεις εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας για αυτούς τους µαθητές ονοµάζονται 

µάθηµα “Αγγλικά ως Δεύτερη γλώσσα” (ESL). Για να υπάρξει ένταξη σε αυτού του 

είδους τις τάξεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι µαθητές που αναγνωρίζονται ως 

ELL αφού ολοκληρώσουν µια επίσηµη αξιολόγηση του αγγλικού γραµµατισµού 

τους, κατά τη διάρκεια του οποίου δοκιµάζονται στην ανάγνωση, τη γραφή, την 

οµιλία και την κατανόηση της ακρόασης. Εφόσον τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
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δείχνουν ότι οι µαθητές θα εµφανίσουν σηµαντικές δυσκολίες στην συµµετοχή τους 

σε κανονικά ακαδηµαϊκά µαθήµατα, µπορεί να εγγραφούν είτε σε µαθήµατα διπλής 

γλώσσας είτε σε µια ESL τάξη Αγγλικών (Wright, 2010). Συνήθως για να 

εξασφαλισθεί η γλωσσική αυτή ικανότητα, οι µαθητές αυτοί λαµβάνουν ακαδηµαϊκή 

υποστήριξη για δύο χρόνια µετά τη µετάβασή τους σε κανονικά ακαδηµαϊκά 

µαθήµατα (Hass, Tran, & Huang, 2016). 

Η αύξηση του αριθµού των µαθητών αγγλικής γλώσσας στα δηµόσια σχολεία, 

σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές εκπαιδευτικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει αυτός 

ο πληθυσµός, έχει οδηγήσει σε πολλές αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών, στη 

διδασκαλία, στην αξιολόγηση καθώς και στην προετοιµασία των εκπαιδευτικών. Για 

παράδειγµα, πολλά κράτη και εθνικοί οργανισµοί έχουν αναπτύξει πρότυπα για να 

καθοδηγήσουν το πρόγραµµα σπουδών και την ESL διδασκαλία, ενώ 

προσαρµοσµένα υλικά διδασκαλίας και εκµάθησης για ELL µαθητές εισάγονται 

συνήθως στα κανονικά ακαδηµαϊκά µαθήµατα. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις και οι 

τυποποιηµένες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις έχουν επίσης προσαρµοστεί για να 

µετρούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια το ακαδηµαϊκό επίτευγµα των ELL µαθητών 

(Abbott, 2014).  

  

1.3.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Μάθηση στους ELL Μαθητές 
Η πρακτική διδασκαλίας σε µια ξένη γλώσσα συχνά υποθέτει ότι οι 

περισσότερες από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ELL µαθητές στη διδασκαλία 

στα Αγγλικά είναι συνέπεια του βαθµού στον οποίο η µητρική τους γλώσσα διαφέρει 

από την αγγλική (Jin & Cortazzi, 1998). Για παράδειγµα, οι µαθητές που έχουν ως 

µητρική γλώσσα τα Κινέζικα, µπορεί να αντιµετωπίζουν πολύ περισσότερες 
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δυσκολίες από µαθητές που έχουν ως µητρική γλώσσα τα γερµανικά, επειδή η 

γερµανική γλώσσα είναι πιο κοινή µε την αγγλική απ' ότι η κινεζική. Αυτό µπορεί να 

ισχύει για οποιονδήποτε µε οποιαδήποτε µητρική γλώσσα (που ονοµάζεται επίσης 

πρώτη γλώσσα, συνήθως συντοµογραφείται L1) που διδάσκεται σε οποιαδήποτε 

άλλη γλώσσα (που ονοµάζεται δεύτερη γλώσσα ή L2). Οι ELL µαθητές συχνά 

κάνουν σφάλµατα σύνταξης, λεξιλογίου και προφοράς που προκύπτουν από την 

επιρροή της L1, όπως η έκφραση ορισµένων ήχων, η δυσκολία και η σύγχυση 

λεξιλογίου. Αυτό είναι γνωστό ως µεταφορά L1 ή "γλωσσική παρεµβολή" (McKay & 

Schaetzel, 2008). Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσµατα µεταφοράς είναι συνήθως πιο 

εµφανή στην γλωσσική παραγωγή αρχάριων µαθητών.  

Μερικοί µαθητές µπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές πολιτισµικές αντιλήψεις 

στην τάξη όσον αφορά στην εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας. Οι πολιτισµικές 

διαφορές όσον αφορά τις µορφές επικοινωνίας και τις προτιµήσεις είναι επίσης 

σηµαντικές. Για παράδειγµα, µια µελέτη εξέτασε τους φοιτητές του κινέζικου ESL 

και τους Βρετανούς καθηγητές και διαπίστωσε ότι οι Κινέζοι µαθητές δεν είδαν τη 

συζήτηση και την αλληλεπίδραση στην τάξη ως σηµαντικές, αλλά έδωσαν πολύ 

µεγαλύτερη έµφαση στις διαλέξεις που κατευθύνουν οι δάσκαλοι (McKay & 

Schaetzel, 2008). 

Η ακριβής διαδικασία απόκτησης µιας δεύτερης γλώσσας είναι ακόµα 

αβέβαιη, διότι ο κάθε µαθητής παρουσιάζει διαφορετικά είδη, ποσοστά και στυλ 

απόκτησης. Για παράδειγµα, ορισµένοι µαθητές φαίνονται να γίνονται γρήγορα 

γνώστες των αγγλικών, ενώ άλλοι συνεχίζουν να αγωνίζονται ακόµα και µετά από 

µακρές περιόδους έκθεσης στη L2. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόκτηση της 

δεύτερης γλώσσας έχουν χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες, (α) τα 
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χαρακτηριστικά των µαθητών ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά (Izzo, 1981⋅ Kusuma-

Powell, 1992⋅ Ramirez, 1995⋅ Sears, 1998), (β) τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(Ramirez, 1995⋅ Sears, 1998), και (γ) την προηγούµενη γλωσσική ανάπτυξη και 

ικανότητα (Adamson, 1993⋅ Cummins, 1979). 

Τα χαρακτηριστικά των µαθητών είναι συγκεκριµένα σε κάθε άτοµο, και 

συµπεριλαµβάνουν τις µορφές και στρατηγικές µάθησης, τις στάσης, τα κίνητρα και 

την προσωπικότητα. Συχνά, παιδιά µε αυτοπεποίθηση και µε εξωστρεφείς 

προσωπικότητες θα επιχειρήσουν λεκτικές αλληλεπιδράσεις σε µια άλλη γλώσσα 

ταχύτερα από τους ανήσυχους συνοµηλίκους τους, επιταχύνοντας την κοινωνική τους 

προσαρµογή στο νέο περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά των µαθητών επηρεάζουν 

επίσης τον τρόπο µε τον οποίο ένα παιδί ανταποκρίνεται σε ένα εκπαιδευτικό στυλ 

(Sears, 1998). Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετίζονται µε ζητήµατα εκτός του 

µαθητή, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιαίτερου διδακτικού ύφους, της τάξης και του 

σχολικού ρυθµού, καθώς και της ποιότητας και της έκτασης της έκθεσης στα αγγλικά 

που είχε ο µαθητής πριν την ένταξή του στο αγγλόφωνο σχολείο (Sears, 1998). Ο 

Krashen (1982, 1985) αναλύει την ανάγκη των µαθητών αυτών για επαρκή έκθεση 

στη L2 και µια κατανοητή γλώσσα που να ξεπερνά όµως ελαφρώς το επίπεδο που 

µπορούν να παράγουν οι ίδιοι οι µαθητές. Η προγενέστερη ανάπτυξη γλωσσικών 

ικανοτήτων φαίνεται επίσης να είναι καθοριστική για τον καθορισµό του βαθµού 

στον οποίο ένας ELL µαθητής αποκτά την L2. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η επαρκής 

γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας συνεισφέρει θετικά στη 

εκµάθηση L2 (Cummins, 1986). Έτσι, αναγνωρίζεται η σηµασία της ποιότητας και 

της έκτασης κατοχής της L1 µε την οποία τα παιδιά έρχονται στα διεθνή σχολεία, 

ωστόσο, παρά τις γλωσσικές γνώσεις, είναι απίθανο οι σπουδαστές να επιτύχουν µια 
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εγγενή προφορά σε µια δεύτερη γλώσσα µετά την ηλικία των 14 ετών (Adamson, 

1993). 

1.3.3 Αναγνωστική Ικανότητα ELL Μαθητών 
Αν και υπάρχει περιορισµένη έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη της ανάγνωσης 

των ELL µαθητών, φαίνεται ότι η διαδικασία εκµάθησης των Αγγλικών ως δεύτερη 

γλώσσα, είναι όµοια µε αυτή των εγγενών αγγλόφωνων οµιλητών, διότι 

χρησιµοποιούνται σε γενικά πλαίσια οι ίδιες γενικές διαδικασίες (August & 

Shanahan, 2006). Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι αυτοί οι µαθητές προσθέτουν 

στην ανάγνωση µια νέα γλώσσα, είναι πιθανό ότι η ανάπτυξη του γραµµατισµού τους 

στα αγγλικά θα διαφέρει κατά κάποιο τρόπο από τους εγγενείς αγγλόφωνους µαθητές 

(McMaster, Kung, Han, & Cao, 2008). 

Η ανάπτυξη του αγγλικού γραµµατισµού είναι µια διαδικασία που είναι 

συσσωρευτική και ιεραρχική για όλους τους µαθητές που µαθαίνουν αγγλικά. 

Δηλαδή, µερικές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πραγµατοποιηθεί η 

αναγνωστική διαδικασία δεν µπορούν να επιτευχθούν µέχρις ότου κατακτηθούν 

κάποιες άλλες. Για παράδειγµα, οι αναγνώστες δεν µπορούν να κατανοήσουν ένα 

γραπτό κείµενο, εάν δεν έχουν πρώτα δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων µε γρήγορη 

ταχύτητα και ακρίβεια (Rhodes, Ochoa & Ortiz, 2005). Ωστόσο, αυτή η διαδικασία 

µπορεί επίσης να είναι αρκετά πολύπλοκη για έναν ELL µαθητή λόγω της 

πολυπλοκότητας των παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως η ηλικία, η 

προηγούµενη σχολική εµπειρία, οι δεξιότητες γραµµατισµού που αποκτήθηκαν στην 

πρώτη γλώσσα, οι γνωστικές ικανότητες, η ικανότητα στην ακρόαση και οµιλία της 

αγγλικής γλώσσας, και οι οµοιότητες µεταξύ της πρώτης γλώσσας του µαθητή και 

της αγγλικής (McMaster, Kung, Han, & Cao, 2008). Αυτό σηµαίνει ότι κανένας 
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µαθητής δεν θα ακολουθήσει την ίδια πορεία κατά την ανάγνωση. Για παράδειγµα, οι 

µαθητές που έχουν µάθει να διαβάζουν στην πρώτη γλώσσα τους θα αποκτήσουν 

πιθανώς αγγλικά ταχύτερα από τους φοιτητές που έχουν µόνο προφορικές γνώσεις 

στην πρώτη τους γλώσσα (McMaster, Kung, Han, & Cao, 2008). 

Οι ELL µαθητές, όσον αφορά στην αναγνωστική διαδικασία και τα 

συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες 

και χαρακτηριστικά σε όλα τα χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, στην φωνολογική 

επίγνωση, στην ορθογραφία, στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια, στο λεξιλόγιο, 

καθώς και στην κατανόηση. Η φωνολογική επίγνωση, η οποία είναι µια ευρεία 

κατηγορία που περιλαµβάνει και τη φωνητική επίγνωση, ορίζεται ως η αντίληψη των 

ήχων οµιλίας ξεχωριστά από τις έννοιές τους. Είναι ίσως ένα από τα πιο στοιχειώδη 

χαρακτηριστικά της ανάγνωσης σε όλες τις γλώσσες και επιτρέπει την αναγνωστική 

απόκτηση τόσο στη L1 όσο και στη L2 (Durgunoglu, 2002). Ορισµένα φωνήµατα 

ενδέχεται να µην είναι παρόντα στη µητρική γλώσσα του ELL µαθητή και, ως εκ 

τούτου, να είναι δύσκολο για αυτόν το µαθητή να τα προφέρει, να τα διακρίνει, 

καθώς και να τα τοποθετήσει σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο (Gunderson, & Siegel, 

2001).  

Αναλυτικότερα, η Αγγλική γλώσσα περιέχει ορισµένους ήχους, καθώς και 

συνδυασµούς γραµµάτων που δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης η ποιότητα εκφώνησης του κειµένου σχετίζεται µε τους γραµµατικούς 

συνδυασµούς των λέξεων (Abbott, 2000). Για παράδειγµα, οι ήχοι  / θ / και / ð / (και 

οι δύο γραµµένες ως th) είναι σχετικά σπάνιοι σε άλλες γλώσσες (Clopper, 

Pierrehumbert & Tamati, 2000). Επίσης, οι µόνες άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες µε / 

θ / και / ð / ήχους είναι τα ισπανικά και τα ελληνικά. Οι εγγενείς οµιλητές των 
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Ιαπωνικών, Κορεατικών και των περισσότερων κινέζικων διαλέκτων δυσκολεύονται 

να διακρίνουν το / r / και / l /, ενώ γηγενείς οµιλητές Πορτογαλικών, Βραζιλιάνικων, 

και  Ισπανικών ή της Γαλλίας και της Ουκρανίας εκφωνούν /h/ ήχους εκεί που θα 

αναµένονταν a / r /, / s /, ή / ɡ / αντίστοιχα. Οι γηγενείς οµιλητές της Αραβικής, της 

Ιαπωνικής, και της Κορεατικής γλώσσας δυσκολεύονται να διακρίνουν τα [b] από τα 

[v] (Bigelow & Schwartz, 2010⋅ Clopper, Pierrehumbert & Tamati, 2008). Οι 

οµιλητές της Ουκρανικής, της Τουρκικής και της Αζεριανής γλώσσας µπορεί να 

έχουν προβλήµατα στο να διακρίνουν µεταξύ / v / και / w / καθώς και οι δύο 

προφορές χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για το γράµµα v στις γλώσσες αυτές. Οι 

γλώσσες µπορεί επίσης να διαφέρουν στη δοµή συλλαβών. Η αγγλική γλώσσα 

επιτρέπει ένα σύµπλεγµα να εµπεριέχει µέχρι τρία σύµφωνα πριν από το φωνήεν και 

πέντε µετά από αυτό (π.χ. strengths, straw, desks, glimpsed, sixths). Όµως, για 

παράδειγµα, οι µαθητές από την Ιαπωνία και τη Βραζιλία συχνά τοποθετούν 

φωνήεντα ανάµεσα στα συµπλέγµατα (π.χ. Η λέξη desks γίνεται [desukusu] ή 

[deskis]) (Clopper, Pierrehumbert & Tamati, 2008). 

Παράλληλα, όπως µε πολλές άλλες γλώσσες, η σωστή χρήση προθέσεων στην 

αγγλική γλώσσα είναι δύσκολο να διδαχτεί και µπορεί να αποδειχθεί µια αρκετά 

απογοητευτική εµπειρία µάθησης για τους ELL µαθητές. Για παράδειγµα, οι 

προθέσεις "on" (πάνω) (rely on, fall on), "of" (του) (think of, because of, in the 

vicinity of), και "at" (στο) (turn at, meet at, start at), χρησιµοποιούνται µε πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους και εκφράσεις. Επιπλέον, οι ίδιες λέξεις χρησιµοποιούνται 

συχνά ως επιρρήµατα (come in, press on, listen in, step in), ως µέρος ενός σύνθετου 

ρήµατος (make up, give up, get up, give in, turn in, put on), ή µε περισσότερους από 

έναν τρόπους µε διαφορετικές έννοιες (look up, look on, give in) (He looked up her 
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skirt/He looked up the spelling/Things are looking up/When you're in town, look me 

up!; He gave in his homework/First he refused but then he gave in; He got up at 6 

o'clock/He got up the hill/He got up a nativity play) (Clopper, Pierrehumbert & 

Tamati, 2008). Επίσης, για ορισµένες γλώσσες, όπως τα ισπανικά, υπάρχουν µερικές 

προθέσεις που µπορεί να σηµαίνουν διαφορετικές αγγλικές προθέσεις. Για 

παράδειγµα, “en” στα ισπανικά µπορεί να σηµαίνει “on”, “in”, ή “at” στα Αγγλικά. 

Όταν οι ELL µαθητές µεταφράζουν πίσω στην αντίστοιχη L1 τους ένα Αγγλικό 

κείµενο µε τέτοιου είδους λέξεις, η µετάφραση µπορεί να είναι σωστή σε µία 

περίπτωση, αλλά και πολύ συχνά λανθασµένη (Bigelow & Schwartz, 2010⋅ Clopper, 

Pierrehumbert & Tamati, 2008). 

Παράλληλα, στα αγγλικά, σχεδόν κάθε γράµµα (εκτός των F, J, Q, R, V και 

Y) έχει την δυνατότητα να µην διαβάζεται σε µία λέξη. Αυτά τα γράµµατα 

ονοµάζονται σιωπηλά (Clopper, Pierrehumbert & Tamati, 2008). Το συνηθέστερο 

σιωπηλό γράµµα είναι το e, όταν συνήθως βρίσκεται στο τέλος µιας λέξης, διότι 

χρησιµοποιείται για να επιµηκύνει το προηγούµενο φωνήεν. Αυτή η ιδιαιτερότητα 

των σιωπηλών γραµµάτων της αγγλικής γλώσσας δηµιουργεί σηµαντικά εµπόδια 

στην ανάγνωση και στην γραφή των ELL µαθητών, καθώς συνήθως η βάση της 

εκµάθησης της ανάγνωσης και της γραφής στις περισσότερες γλώσσες είναι η 

φωνολογική αποκωδικοποίηση και αντιστοιχία, κάτι που εδώ δεν υφίσταται. 

(Meunier & Granger, 2008).  

Η ανάπτυξη λεξιλογίου στους ELL µαθητές αναφέρεται στη γνώση των 

αποθηκευµένων πληροφοριών σχετικά µε τις έννοιες και τις προφορικές λέξεις που 

είναι απαραίτητες για την επικοινωνία. Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι σηµαντική για 

την αρχή της ανάγνωσης διότι όταν ένας µαθητής διαβάζει µια λέξη, καθορίζει και το 
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νόηµα της λέξης βάσει της κατανόησής του για τον ορισµό της λέξης αυτής. Εάν ο 

µαθητής δεν γνωρίζει την έννοια της λέξης, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί εάν η 

λέξη ταιριάζει µε το νόηµα της πρότασης στην οποία υπάρχει. Η ανάπτυξη 

λεξιλογίου αποτελεί επίσης πρωταρχικό παράγοντα κατανόησης της ανάγνωσης. Οι 

αναγνώστες δεν µπορούν να κατανοήσουν το περιεχόµενο αυτού που διαβάζουν αν 

δεν κατανοήσουν την έννοια της πλειοψηφίας των λέξεων στο κείµενο (Adler & 

Fisher, 2001). Το εύρος του λεξιλογίου της Αγγλικής γλώσσας είναι αρκετά µεγάλο 

(Schmitt & Marsden, 2006). Το αγγλικό λεξικό εµπεριέχει περίπου 250.000 

µοναδικές λέξεις. Αυτό το εύρος επηρεάζει αρκετά την κατάκτηση της γλώσσας από 

έναν ELL µαθητή (Schmitt & Marsden, 2006). Επίσης, στα Αγγλικά η συν-

εγκατάσταση αναφέρεται στην τάση να συνδυάζονται συγκεκριµένες λέξεις µε 

κάποιες άλλες. Για παράδειγµα, υπάρχουν ρήµατα και ουσιαστικά που πηγαίνουν 

µαζί (ride a bike/ drive a car). Οι ELL µαθητές κάνουν συχνά λάθη µε συν-

εγκαταστάσεις των λέξεων αυτών (Schmitt & Marsden, 2006).  

Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την 

διδασκαλία ανάγνωσης για τους ELL µαθητές, διότι για να διαβάσουν άνετα αλλά και 

να κατανοήσουν αυτό που είναι γραµµένο, πρέπει να χρησιµοποιήσουν όχι µόνο τη 

φωνολογική τους επίγνωση αλλά και τις γενικές τους γνώσεις. Είναι δυνατό οι 

µαθητές να διαβάσουν εντελώς φωνητικά και να µην κατανοήσουν τι έχουν διαβάσει 

επειδή δεν έχουν το λεξιλόγιο (Adler & Fisher, 2001). Αυτό το χαρακτηριστικό της 

ανάγνωσης έχει σοβαρές συνέπειες για τους ELL µαθητές, των οποίων οι γονείς και 

οι άλλοι ενήλικες στη ζωή τους συχνά δεν µιλούν άπταιστα αγγλικά (Adler & Fisher, 

2001). Επιπλέον, όσον αφορά στο λεξιλόγιο των ELL µαθητών, πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός ότι µπορεί να έχουν το λεξιλόγιο να διεξάγουν µια συζήτηση σχετικά µε τις 
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δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου, αλλά να µην µπορούν να κατανοήσουν ένα 

επιστηµονικό ή κοινωνικό κείµενο. 

Η αναγνωστική ευχέρεια είναι η δυνατότητα ανάγνωσης λέξεων µε ακρίβεια 

και ταχύτητα. Οι ELL αναγνώστες δυσκολεύονται στην ταυτόχρονη αναγνώριση και 

αντίληψη νοήµατος µιας λέξης. Έτσι λοιπόν, η ευχέρεια ανάγνωσης είναι ένας 

κρίσιµος παράγοντας απαραίτητος για την κατανόηση της ανάγνωσης, ο οποίος 

δυσκολεύει αρκετά τους ELL µαθητές. Τα ποσοστά έκθεσης σε βιβλία και κείµενα, 

καθώς και φωναχτής ανάγνωσης είναι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σηµαντικά 

την αναγνωστική ευχέρεια στα αγγλικά των µαθητών αυτών (Hiebert et al., 1998). Η 

εκµάθηση της προφορικής αγγλικής γλώσσας συνεισφέρει στην αναγνωστική 

ευχέρεια των µαθητών αυτών στην ανάγνωση, καθώς η προφορική ικανότητα παρέχει 

τη βάση για την υποστήριξη της µεταγενέστερης µάθησης για την αλφαβητική αρχή 

µέσω της κατανόησης της δοµής των προφορικών αγγλικών λέξεων και του 

γλωσσικού περιεχόµενου του κειµένου που διαβάζουν (Snow, Burns, & Griffin, 

1998).  

Η κατανόηση ανάγνωσης είναι η συσσώρευση όλων των ανωτέρω δεξιοτήτων 

ανάγνωσης και ο τελικός στόχος της εκµάθησης της ανάγνωσης. Ο σκοπός της 

καθεµιάς από τις προηγούµενες δεξιότητες είναι να καταστεί δυνατή η κατανόηση. 

Όµως στους ELL µαθητές η κατανόηση της ανάγνωσης διευκολύνει την κυριαρχία 

των άλλων δεξιοτήτων, διότι για αυτούς η αναγνωστική κατανόηση είναι µια ενεργή 

διαδικασία που σχετίζεται σαφώς και µε τη γνώση και την ανάπτυξη του λεξιλογίου, 

και την αποκωδικοποίηση λέξεων µέσω της φωνολογικής επίγνωσης (Snow, Burns, 

& Griffin, 1998). Υπάρχουν και άλλες δεξιότητες που επηρεάζουν την αναγνωστική 

κατανόηση στους ELL µαθητές, όπως οι ικανότητες ακρόασης, σκέψης, και δοµής 
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του προφορικού λόγου, η εξοικείωση των λέξεων που διαβάζονται, καθώς και η 

κατανόηση της γλώσσας και των αναφορών του κειµένου που πρέπει να διαβαστούν 

(Snow, Burns, & Griffin, 1998). Καθώς οι ELL µαθητές µπορεί να εργάζονται 

επιµελώς για να µεταφράσουν τις αγγλικές έννοιες που διαβάζουν κυριολεκτικά, η 

εικονιστική γλώσσα, όπως «κροκοδείλια δάκρυα» (crocodile tears) ή «γλυκό δόντι» 

(sweet tooth) µπορεί να είναι δύσκολα να κατανοηθούν (Hiebert, et.al. 1998). Τέλος, 

ο τύπος του κειµένου είναι άλλος παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση της 

ανάγνωσης στους ELL µαθητές, διότι ορισµένα κείµενα είναι εύκολο να γίνουν 

αντιληπτά κάποια άλλα είναι πολύ δύσκολα (Adler & Fisher, 2001). 

Συµπερασµατικά, οι ELL µαθητές αντιµετωπίζουν ποικίλα εµπόδια κατά την 

διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας, εµπόδια που αντιµετωπίζουν και οι µαθητές 

µε Ε.Μ.Δ., των οποίων όµως πηγάζουν από διαφορετικές αιτίες. 
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1.4 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) 

1.4.1 Ορισµός και Αιτιολογία  
Ο πιο αναγνωρισµένος ορισµός των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, ανήκει 

στη Συντονιστική Επιτροπή για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Joint Committee 

for Learning Disabilities) και είναι ο ευρύτερα χρησιµοποιούµενος από όλους τόσο 

σε ερευνητικό όσο και κλινικό επίπεδο, µε νέες προσθήκες που αφορούν την 

ετερογένεια των δυσκολιών, την επιµονή των δυσκολιών, την ενδογενή αιτιολογία 

και τη συνύπαρξη µε άλλα προβλήµατα (Παντελιάδου, 2011). Σε αυτόν ορίζεται πως 

οι µαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µια ανοµοιογενή 

οµάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισµού ή µαθηµατικής ικανότητας (Hammill, 1990). Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς στο άτοµο και όχι επίκτητες, ενώ παράλληλα αποδίδονται σε δυσλειτουργία 

του κεντρικού νευρικού συστήµατος και υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης µπορεί να συνυπάρχουν µε τις Ε.Μ.Δ., αλλά δεν τις συνιστούν από 

µόνα τους. Παρότι οι Ε.Μ.Δ. µπορεί να εµφανίζονται µαζί µε άλλες καταστάσεις 

µειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηµατική 

διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισµικές διαφορές ή η 

ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άµεσο αποτέλεσµα αυτών των 

καταστάσεων ή επιδράσεων (Παντελιάδου, 2011⋅ Hammill, 1990). 

Αυτές οι δυσκολίες πρέπει να προέρχονται από οργανικούς, ενδογενείς 

παράγοντες και να εδράζονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού 
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συστήµατος (Hammill, 2005⋅ Ysseldyke, 2005). Οι Ε.Μ.Δ., επίσης, διαφοροποιούνται 

από άλλα σύνδροµα, όπως η νοητική καθυστέρηση, διότι το άτοµο δεν 

χαρακτηρίζεται από αισθητηριακές βλάβες, και η νοηµοσύνη του είναι σε τυπικά 

επίπεδα (Hammill, 2005⋅ Ysseldyke, 2005).  Έτσι λοιπόν, ένα παιδί που 

χαρακτηρίζεται από Ε.Μ.Δ. εµφανίζει µια σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στο 

γνωστικό δυναµικό του και στη σχολική του επίδοση, και συγκεκριµένα µια 

απόκλιση του νοητικού πηλίκου (IQ) από την επίδοση σε σταθµισµένες ακαδηµαϊκές 

δοκιµασίες, ή µια απόκλιση ανάµεσα στο λεκτικό και στον πρακτικό δείκτη 

νοηµοσύνης (Bender, 2004). 

Αιτιολογικά, ο βασικότερος παράγοντας που έχει βρεθεί να προβλέπει την 

εµφάνιση  µαθησιακών δυσκολιών είναι τα προβλήµατα στη γλωσσική επεξεργασία, 

και αναλυτικότερα τα ελλείµµατα στη φωνολογική επίγνωση και στην επίγνωση και 

ορθή χρήση γλωσσικών φωνηµάτων (Stanovich, 1988⋅ Wagner, & Torgesen, 1987). 

 Επεξηγηµατικά, οι ελλείψεις στη φωνολογική επίγνωση οδηγούν σε σηµαντικές 

δυσκολίες αποθήκευσης, ανάκλησης και επεξεργασίας λέξεων (ως σύνολα διακριτών 

ορθογραφικών αναπαραστάσεων). Αυτό αποτρέπει τη δηµιουργία συνδέσµων 

ανάµεσα στη γραπτή και προφορική αναπαράσταση µιας λέξης, και αποτελεσµατικά 

αποφέρει ελλείψεις στην ευχέρεια αναγνωστικής αποκωδικοποίησης (Snowling, 

2000⋅	Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).  

1.4.2 Επιδηµιολογία 
Οι Ε.Μ.Δ. χαρακτηρίζονται ως η µεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, το 50% των µαθητών 

που κάνουν χρήση δοµών ειδικής αγωγής, σε µονάδες ειδικής αλλά και γενικής 
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εκπαίδευσης, έχουν διαγνωσθεί µε Ε.Μ.Δ. (Παντελιάδου, 2004⋅ Kavale & Forness, 

2000). Αναλυτικότερα, το 80% αυτών των παιδιών χαρακτηρίζεται από αναγνωστικές 

δυσκολίες (Παντελιάδου, 2004). Η συχνότητα εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών στο 

συνολικό σχολικό πληθυσµό ποικίλλει από χώρα σε χώρα, λόγω διαφόρων 

παραγόντων όπως για παράδειγµα την χρήση διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων 

(Τρίγκα- Μερτίκα, 2010). Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα τα ποσοστά 

εµφάνισης µαθησιακών δυσκολιών υπολογίζονται στο 15%, ενώ στη Γαλλία και στην 

Αγγλία στο 14% (Μήτσιου- Δακτυλά, 2009). Όµως, ανεξαρτήτως αυτών των 

διακυµάνσεων, υπολογίζεται ότι παγκοσµίως, το ποσοστό παιδιών σχολικής ηλικίας 

που χαρακτηρίζονται από Ε.Μ.Δ. κυµαίνεται ανάµεσα στο 15% (Αναγνωστόπουλος 

& Σίνη, 2005) και στο 30% του συνολικού πληθυσµού (Μαριδάκη- Κασσιωτάκη, 

2010). 

Αναφορικά, βάση στατιστικών δεδοµένων και ερευνών, ένα στα πέντε παιδιά 

εµφανίζει δυσκολίες στην ανάγνωση, και αυτές οι δυσκολίες τα ακολουθούν σε όλη 

τη σχολική και επαγγελµατική τους πορεία, ακόµα και αν δεχτούν κατάλληλη 

εκπαίδευση και κατακτήσουν την αναγνωστική διαδικασία. Αναλύοντας και 

εξετάζοντας τα ποσοστά εµφάνισης των διαφορετικών ειδών µαθησιακών δυσκολιών, 

οι Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό (Τρίγκα- Μερτίκα, 

2010). Παράλληλα, οι Ε.Μ.Δ. εµφανίζονται µε σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα στα 

αγόρια απ' ότι στα κορίτσια, µε σχέση 3: 1 ή 4:1 σε βάρος των αγοριών (American 

Psychiatric Association, 2004). Τέλος, υποστηρίζεται πως υπάρχει µια αυξηµένη 

εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών σε παραβατικά παιδιά, καθώς και σε παιδιά τα 

οποία προέρχονται από αστικά κέντρα έναντι αγροτικών περιοχών 

(Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005).    
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1.4.3 Διαγνωστικά Κριτήρια και Μέσα 
Το κυριότερο διαγνωστικό κριτήριο των µαθησιακών δυσκολιών είναι η 

απόκλιση του νοητικού δυναµικού και της σχολικής επίδοσης ενός ατόµου 

(Berninger & Amtmann, 2003⋅ Kavale, 1987⋅ Kavale & Forness, 1984⋅ Scruggs & 

Mastropieri, 2002⋅ Stanovich, 2005). Τα τελευταία χρόνια, αυτή η απόκλιση έχει 

αρχίσει να αµφισβητείται ως το βασικό διαγνωστικό κριτήριο, στοχεύοντας στην 

εξασφάλιση µιας πιο ασφαλής και ακριβής διάγνωσης (Francis, Fletcher, Stuebing, 

Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2005). Ένα άλλο διαγνωστικό κριτήριο µαθησιακών 

δυσκολιών είναι και το κριτήριο αποκλεισµού άλλων αιτιών (Mercer & Pullen, 2005⋅ 

Fletcher, Foorman, Boudousquie, Barnes, Schatscchneider & Francis, 2002⋅ 

Παντελιάδου, 2011).  

Παράλληλα, υπάρχουν και εναλλακτικές µέθοδοι διάγνωσης των µαθησιακών 

δυσκολιών. Αυτοί οι µέθοδοι είναι η χρήση ψυχοµετρικών δοκιµασιών, όπως η 

απόκλιση µεταξύ ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης (Joshi, 2003), η 

απόκλιση ανάµεσα στην πραγµατική και στην αναµενόµενη επίδοση (σύµφωνα µε 

την τάξη/ ηλικία του ατόµου) (Fletcher, et.al., 1994⋅ Siegel, 1992), η αξιολόγηση 

ενδοατοµικών διαφορών σε ορισµένες γνωστικές δεξιότητες (Kavale & Forness, 

2000), η αξιολόγηση των επιπέδων ανάπτυξης συγκεκριµένων γνωστικών δεξιοτήτων 

όπως η φωνολογική επεξεργασία (Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu, & Fuchs, 

2006⋅ Stanovich, 1988⋅ Wolf & Bowers, 1999), καθώς και η ανταπόκριση στη 

διδασκαλία, η οποία εξετάζει την απόκλιση στην επίδοση πριν και µετά την 

υλοποίηση µιας στοχευµένης παρέµβασης (Gresham, 1991). 
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1.4.4 Ταξινόµηση και Κατηγοριοποίηση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 
 Παγκοσµίως, δεν υπάρχει οµοφωνία στην επιστηµονική κοινότητα σχετικά µε 

την κατηγοριοποίηση των µαθησιακών δυσκολιών (Μαριδάκη- Κασσωτάκη, 2010). 

Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς τρόπους ορισµού των µαθησιακών δυσκολιών 

καθώς και στην υιοθέτηση διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων (Μαριδάκη- 

Κασσωτάκη, 2010). Ο συνηθέστερος τρόπος ταξινόµησης των µαθησιακών 

δυσκολιών γίνεται σύµφωνα µε τη διεθνής ταξινόµηση DSM – V (American 

Psychiatric Association, 2013). Το DSM- V είναι η πέµπτη έκδοση του Διαγνωστικού 

και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών που δηµοσιεύθηκε από την 

Αµερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American Psychiatric Association, 2013).  

Σύµφωνα µε το DSM- V (American Psychiatric Association, 2013), οι 

Ε.Μ.Δ. είναι ένας τύπος νευροαναπτυξιακής διαταραχής που εµποδίζει την ικανότητα 

µάθησης ή χρήσης ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, η γραφή ή η 

αριθµητική. Οι µαθησιακές δυσκολίες είναι "απροσδόκητες", ενώ η υπόλοιπη 

ανάπτυξη του παιδιού ακολουθεί µια τυπική τροχιά. Τα πρώτα σηµάδια µαθησιακών 

δυσκολιών µπορεί να διακριθούν στα προσχολικά έτη (π.χ. δυσκολία στην εκµάθηση 

των ονοµάτων των γραµµάτων ή στην καταµέτρηση των αντικειµένων), αλλά η 

διάγνωση µπορεί να γίνει µόνο µετά την έναρξη της δηµοτικής εκπαίδευσης. Οι 

Ε.Μ.Δ. τοποθετούνται πλέον στις διαταραχές του νευρικού συστήµατος, παράλληλα 

µε τη διαταραχή του φάσµατος του αυτισµού, τη διαταραχή έλλειψης προσοχής / 

υπερδραστηριότητας (ΔΕΠ-Υ). και Διαταραχές διανοητικών αναπηριών (American 

Psychiatric Association, 2013).  

Στο DSM – V (American Psychiatric Association, 2013) οι Ε.Μ.Δ. ορίζονται 

ως µία γενική κατηγορία µαθησιακών δυσκολιών, η οποία στη συνέχεια 
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χαρακτηρίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια µέσω της χρήσης «προσδιοριστών» για την 

παροχή µιας περιεκτική περιγραφής των εκδηλώσεών της στους τοµείς της 

ανάγνωσης, της γραφής και της αριθµητικής (American Psychiatric Association, 

2013). Ενώ οι προηγούµενες εκδόσεις του DSM διαφοροποιούσαν διάφορους 

υποτύπους των Ε.Μ.Δ. (π.χ., διαταραχή ανάγνωσης, διαταραχή της γραπτής 

έκφρασης, διαταραχή των µαθηµατικών), το DSM- V θεωρεί ότι αυτοί οι "υποτύποι" 

είναι πλέον "προσδιοριστές" για διάφορες εκδηλώσεις µίας µόνο διαταραχής που 

καθιστά την µάθηση πολύ δύσκολη, παρά την ύπαρξη τουλάχιστον µέσων 

διανοητικών ικανοτήτων, και η οποία προκαλεί αξιοσηµείωτα προβλήµατα στο σπίτι, 

στο σχολείο, στην εργασία και στις καθηµερινές δραστηριότητες του ατόµου. Ενώ οι 

υποτύποι καθορίζουν αµοιβαία αποκλειστικές και από κοινού εξαντλητικές 

φαινοµενολογικές υποοµάδες, πλέον στο DSM- V (American Psychiatric Association, 

2013) οι «προσδιοριστές» δεν προορίζονται να είναι αµοιβαία αποκλειστικοί. 

Αντιθέτως, οι «προσδιοριστές»  έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την ευκαιρία να 

ορίσουν µια πιο οµοιογενή υποοµάδα ατόµων µε αυτή διαταραχή, που µοιράζονται 

µερικά βασικά χαρακτηριστικά. Είναι σηµαντικό ότι οι “προσδιοριστές” αναφέρονται 

στην τρέχουσα κλινική εκδήλωση κατά τη στιγµή της αξιολόγησης και δεν έχουν 

σκοπό να υποδηλώσουν µόνιµη εκδήλωση ή πάθηση.  

Στο DSM- V (American Psychiatric Association, 2013) παρατίθενται τρεις 

βασικοί “προσδιοριστές” για τις Ε.Μ.Δ.: 

1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µε αναπηρία στην ανάγνωση 

Ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων, ρυθµός ανάγνωσης ή ευχέρεια, 

κατανόηση ανάγνωσης,  

2.  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µε αναπηρία στη γραφή 
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Ακρίβεια ορθογραφίας, ακρίβεια γραµµατικής και στίξης, σαφήνεια 

ή οργάνωση γραπτής έκφρασης.  

3. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µε αναπηρία στην στα µαθηµατικά 

 Αριθµητική αίσθηση, αποµνηµόνευση µαθηµατικών γεγονότων, ακριβή ή 

αθόρυβη υπολογισµό, ακριβή συλλογιστική µαθηµατικών. 

  

Τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM – V (American Psychiatric Association, 

2013) χωρίζονται σε τέσσερα κριτήρια, (α) τα βασικά συµπεριφορικά 

χαρακτηριστικά των Ε.Μ.Δ., (β) µέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών, (γ) η ηλικία 

έναρξης των συµπτωµάτων και (δ) τα κριτήρια αποκλεισµού. Το κριτήριο (α) παρέχει 

µια λίστα µε 6 τυπικές εκδηλώσεις µαθησιακών δυσκολιών (µε παραδείγµατα). Ένα 

από τα ακόλουθα συµπτώµατα πρέπει να είναι παρόν και να διατηρείται για 

τουλάχιστον 6 µήνες παρά την παροχή παρέµβασης που στοχεύει στις δυσκολίες: i) 

ανακριβής ή αργή ανάγνωση λέξεων, ii) δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση, iii) 

δυσκολίες ορθογραφίας, iv) δυσκολίες γραπτής έκφρασης, v) δυσκολίες στην 

κατανόηση αριθµών ή υπολογισµών, ή vi) δυσκολίες µε τη µαθηµατική 

συλλογιστική.  

Το κριτήριο (β) απαιτεί ότι οι επηρεαζόµενες ακαδηµαϊκές δεξιότητες να 

επιβεβαιώνονται και να ποσοτικοποιούνται ως χαµηλότερες από αυτές που 

αναµένονται για τη χρονολογική ηλικία (δηλ. χαµηλό ακαδηµαϊκό επίτευγµα) και να 

προκαλούν σηµαντική εξασθένιση στην ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική απόδοση ή 

στις καθηµερινές δραστηριότητες (American Psychiatric Association, 2013). Αυτό 

πρέπει να γίνει τόσο µε κλινική αξιολόγηση όσο και µε εξατοµικευµένες, 

τυποποιηµένες ακαδηµαϊκές δοκιµές. Το κριτήριο (γ) καθορίζει την ηλικία έναρξης 
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των µαθησιακών δυσκολιών. Οι µαθησιακές δυσκολίες πρέπει να αρχίζουν κατά τη 

διάρκεια των δηµοτικών σχολικών σπουδών, ωστόσο, σε µερικά άτοµα οι 

µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να µην εκδηλωθούν πλήρως µέχρι αργότερα (π.χ. 

γυµνάσιο, µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενηλικίωση) (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Το κριτήριο (δ) καθορίζει ότι οι δυσκολίες δεν οφείλονται σε διανοητικές 

αναπηρίες, σε ελλείµµατα ακουστικής ή οπτικής οξύτητας, άλλες σηµαντικές 

ψυχιατρικές ή νευρολογικές διαταραχές, σοβαρές ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες, 

έλλειψη γνώσης στη γλώσσα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας ή ανεπάρκεια 

εκπαιδευτικών εντολών (American Psychiatric Association, 2013). Επίσης, υπάρχουν 

τρεις βαθµίδες Ε.Μ.Δ.: ήπιες, µέτριες, και σοβαρές (American Psychiatric 

Association, 2013). Οι βαθµίδες των Ε.Μ.Δ. προσδιορίζονται βάση της σειράς 

εµφανίσεις των µαθησιακών δυσκολιών και της πιθανότητας απόκτησης επάρκειας 

στις ακαδηµαϊκές δεξιότητες µέσω τις παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών και 

διδασκαλίας (American Psychiatric Association, 2013).  

1.4.5 Χαρακτηριστικά Ατόµων µε Ε.Μ.Δ. 

1.4.5.1 Χαρακτηριστικά ατόµων µε Ε.Μ.Δ. µε Αναπηρία στην Ανάγνωση 
Αναλυτικότερα, µια ειδική µαθησιακή δυσκολία/ διαταραχή στην ανάγνωση 

σηµαίνει ότι το άτοµο θα χαρακτηρίζεται από σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις στην 

ανάγνωση (ακρίβεια, ταχύτητα και κατανόηση) βάσει της αναµενόµενης επίδοσης 

λόγω της ηλικίας, της εκπαίδευσης και του νοητικού του επιπέδου (IQ). Αυτές οι 

χαµηλές επιδόσεις πρέπει να επηρεάζουν τη σχολική του επίδοση ή άλλες 

δραστηριότητες που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες. Η ανάγνωση αυτού του 

ατόµου χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις, αντικαταστάσεις ή παραλείψεις, µικρή 
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ταχύτητα και λάθη στην κατανόηση. Υπάρχει µειονεξία στη διάκριση των λέξεων, 

δυσκολία µε τη διαδοχή τους και δυσκολία στην φωνητική ακουστικό – οπτική 

απαρτίωση (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007).  

Ένα παιδί το οποίο έχει τυπική ανάπτυξη, στο τέλος της Γ’ δηµοτικού 

θεωρείται ότι έχει κατακτήσει την αναγνωστική επάρκεια, έχει δηλαδή την ικανότητα 

να διαβάζει και να κατανοεί έννοιες και κείµενα αντίστοιχα της ηλικίας του, ενώ 

παράλληλα µπορεί να διακρίνει και να διαχωρίζει όλα τα µορφο-συντακτικά στοιχεία 

του γραπτού λόγου (Λεγάκη, 2007⋅ Παντελιάδου, Πατσιοδήµου, 2007⋅ Σπαντιδάκης, 

2007). Τα παιδιά µε δυσκολίες ανάγνωσης µπορεί να εµφανίσουν δυσκολίες από το 

στάδιο της αποκωδικοποίησης, όπως συνήθως συµβαίνει στα παιδιά µε οπτικό – 

αντιληπτικά ελλείµµατα τα οποία προσπαθούν να αντισταθµίσουν τις φωνολογικές 

τους δυσκολίες αποµνηµονεύοντας ολόκληρες λέξεις, γεγονός που τα οδηγεί 

δευτερογενώς να αποκτήσουν δυσκολίες και στο µορφοσυντακτικό και στο 

εννοιολογικό σύστηµα. (Μαστροπαύλου, Παπαδοπούλου & Τσιµπλή, 2007� 

Πρωτόπαπας, 2007). Οι µαθητές µε δυσκολίες ανάγνωσης δεν προχωρούν σε 

ανώτερα επίπεδα, δεν αποκτούν αναγνωστική ευχέρεια και εν τέλει οι δυσκολίες από 

την ανάγνωση µεταφέρονται και στο γραπτό τους λόγο (Σακελλαρίου, 

Βλασσοπούλου, Αναγνωστόπουλος, & Πλουµπίδης, 2007⋅ Westwood, 2001).  

Η ειδική µαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση συνοδεύεται συχνά και από την 

ειδική µαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση/ορθογραφία ή και την ειδική 

µαθησιακή δυσκολία στα µαθηµατικά/αριθµητική (Βρυώνης, 2004). Η συχνότητά της 

υπολογίζεται στο 4% των παιδιών της σχολικής ηλικίας, και από αυτό τον πληθυσµό 

το 60 – 80% είναι αγόρια. Η διάγνωση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν το τέλος 

της πρώτης τάξης και συχνά καθυστερεί, ιδιαίτερα αν το παιδί λειτουργεί σε 
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ικανοποιητικό επίπεδο (Αθανασιάδη, 2001). Οι δυσκολίες ανάγνωσης µπορούν να 

προκύψουν από διαφορετικά ελλείµµατα και για το λόγο αυτό απαιτούνται και 

διαφορετικοί παιδαγωγικοί χειρισµοί ανάλογοι µε τα ελλείµµατα των µαθητών. 

Όµως, ανεξάρτητα από πού προέρχεται το πρόβληµα στο τέλος επηρεάζεται το 

σύνολο της αναγνωστικής λειτουργίας και στη συνέχεια ο γραπτός λόγος 

(Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007). 

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών στην 

ανάγνωση σχετίζεται µε δυσκολίες στη διάκριση φθόγγων στις λέξεις που ακούει. 

Αυτό το έλλειµµα είναι καθοριστικής σηµασίας γιατί οι φωνολογικές δεξιότητες 

αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εκµάθηση της ανάγνωσης (Τρίγκα- Μερτίκα, 

2010). Έτσι, είτε το παιδί πραγµατοποιεί φωναχτή είτε εσωτερική ανάγνωση, 

παρουσιάζει παραµορφώσεις, υποκαταστάσεις ή παραλείψεις⋅ έχει αργή ταχύτητα και 

παρουσιάζονται λάθη στην κατανόηση του κειµένου (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 

2000). 

Τα παιδιά µε διαταραχές στην ανάγνωση εµφανίζουν τυπικά δυσκολίες 

καθρεπτισµού (σ/δ, 3/ε), αντιµεταθέσεων (σταυρός/σταβός, αργός/αγρός), 

αναστροφών (µ/η), και παραλείψεων (σύνεση αντί σύνθεση, πέρα αντί πέτρα) 

(Λιβανίου, 2004). Το βασικό έλλειµµα το οποίο σχετίζεται µε τις διαταραχές 

ανάγνωσης αφορά πρωταρχικά τις δυσκολίες αποκωδικοποίησης (αναγνώρισης των 

µεµονωµένων γραµµάτων και συλλαβών σε µια λέξη) σε συνδυασµό µε τα 

προβλήµατα ανάγνωσης απλών µικρών λέξεων. Τα παιδιά αυτά δεν µπορούν να 

διακρίνουν τη φωνολογική δοµή της γλώσσας και ν’ αναγνωρίσουν αυτόµατα απλές 

λέξεις, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της ικανότητας του παιδιού να 

συγκρατήσει το βασικό νόηµα µιας πρότασης ή ακόµα περισσότερο, µιας ολόκληρης 
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παραγράφου (Παντελιάδου, 2009⋅ Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007). Παράλληλα, 

τα άτοµα µε ειδική µαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση αργούν να µάθουν το 

µηχανισµό ανάγνωσης σε σχέση µε τους συµµαθητές τους, χάνουν τη σειρά του 

κειµένου που διαβάζουν, η ανάγνωσή τους είναι χωρίς χρώµα, ή µε λάθος 

χρωµατισµό, δεν ακολουθούν σηµεία στίξης, συγχέουν γράµµατα που µοιάζουν, 

αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά γραµµάτων, µαντεύουν λέξεις, δυσκολεύονται να 

διαβάσουν πολυσύλλαβες και µη οικείες λέξεις, αντικαθιστούν λέξεις από άλλες που 

έχουν την ίδια ή συγγενή σηµασία, και δυσκολεύονται στα συµπλέγµατα συµφώνων 

(Τρίγκα-Μερτίκα, 2010⋅ Φλωράτου, 2009). 

Συµπερασµατικά, οι αναγνωστικές δυσκολίες παιδιών µε Ε.Μ.Δ. 

χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων, αρχικές 

δυσκολίες αποκωδικοποίησης λέξεων, δυσκολίες στην συνολική και όχι φωνολογική 

ανάγνωση λέξεων, στην φωνολογική επεξεργασία (δηλαδή, στην κατανόηση ότι οι 

προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και οι 

συλλαβές αποτελούνται από µεµονωµένους ήχους ή φωνήµατα), δυσκολίες στην 

έκφραση, καθώς και δυσκολίες στην κατανόηση (American Psychiatric Association, 

2004). Για τους µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση, οι δυσκολίες αυτές είναι µόνιµες 

και σταθερές, διότι παρόλο που η ικανότητα ανάγνωσης ενός ατόµου µπορεί τελικά 

να φτάσει σε αποδεκτή απόδοση, συχνά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 

βραδύτερο ρυθµό ανάγνωσης.   

1.4.5.2. Χαρακτηριστικά Ατόµων µε Ε.Μ.Δ. µε Αναπηρία στην Γραφή 
Στην ειδική µαθησιακή δυσκολία της γραπτής έκφρασης οι δεξιότητες της 

γραφής είναι σηµαντικά χαµηλότερες από τις αναµενόµενες, µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζεται η σχολική επίδοση ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν σύνθεση 
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γραπτών κειµένων (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007). Για την ολοκλήρωση της 

γραφής µε το χέρι ο µαθητής ανεξάρτητα από το ύφος της γραφής, χρειάζεται να 

συντονίζει οπτικές, κινητικές, γνωστικές και µετα-γνωστικές δεξιότητες. Για τους 

µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στη γραφή, η γραφή παραµένει µια εξαιρετικά επίπονη και 

ιδιαίτερα κουραστική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που ένας µαθητής αδυνατεί να 

παράγει ευανάγνωστα κείµενα µε σχετική ευκολία και ταχύτητα δηµιουργούνται 

πολλά προβλήµατα (Αναστασίου & Μπαντούνα, 2007⋅ Μαυροµµάτη, 2004). 

Επεξηγηµατικά, δυσχεραίνεται η επικοινωνιακή του ικανότητα, ενώ το 

δυσανάγνωστο κείµενο επιδρά αρνητικά στην αυτο-εικόνα και στο αυτο-συναίσθηµά 

του και δηµιουργεί δυσκολίες στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων που 

σχετίζονται µε την παραγωγή του γραπτού λόγου. Κατά συνέπεια, ο µαθητής 

πιθανότατα αναπτύσσει αρνητική στάση απέναντι στο γραπτό λόγο, το οποίο έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική του επίδοση και στην ακαδηµαϊκή του εξέλιξη και 

επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα και ποσότητα των κειµένων του (Αναστασίου & 

Μπαντούνα, 2007⋅ Μαυροµµάτη, 2004). Όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία, γιατί ο µαθητής χρησιµοποιεί το γραπτό λόγο για να ολοκληρώσει το 30% 

έως 60% των σχολικών του υποχρεώσεων (Βρυώνης, 2004).  

Οι δυσκολίες γραφής µπορεί να οφείλονται είτε στην προβληµατική οπτική 

µνήµη της σειράς των γραµµάτων µιας λέξης, είτε στις προβληµατικές δεξιότητες που 

σχετίζονται µε το λεπτό οπτικο-κινητικό συντονισµό. Μαθητές µε Ε.Μ.Δ. γραφής 

δυσκολεύονται να γράψουν ή να αντιγράψουν και να µετατρέψουν την οπτική εικόνα 

σε κινήσεις λεπτής κινητικότητας ή να εκτελέσουν δραστηριότητες που απαιτούν 

οπτική και κινητική αντίληψη. Συνήθως, παρουσιάζουν κείµενα δυσανάγνωστα, παρά 

τον επαρκή χρόνο, τα κατάλληλα µέσα και την προσοχή που δίνεται στην εκτέλεση 
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του έργου (Lerner, 2005). Οι σοβαρότερες δυσκολίες γραπτής έκφρασης 

συνυπάρχουν µε αυτές της ανάγνωσης σε περιπτώσεις που προέρχονται από 

ελλείµµατα στο λόγο ή γίνονται εµφανείς µόνο στο γραπτό λόγο. Οι περιπτώσεις 

αυτές δυστυχώς εντοπίζονται µε καθυστέρηση, συνήθως µετά την Α ́ τάξη δηµοτικού 

(Παντελιάδου, 2009).  

Αυτή η καθυστέρηση στη διάγνωση συµβαίνει διότι συνήθως τα παιδιά µε 

µαθησιακή δυσκολία στην γραφή στην προσχολική ηλικία δυσκολεύονται στην 

ταχεία ονοµασία ψηφίων, στην περιγραφή λέξεων ή στο αντίστροφο, στην οργάνωση 

και ανάκληση ιστοριών καθώς και στη χρήση του πλάγιου λόγου (Αναστασίου & 

Μπαντούνα, 2007). Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά παράγουν λόγο, παρά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν ότι οι µαθητές αυτοί βρίσκονται 

σε επικινδυνότητα και για το λόγο αυτό οι δυσκολίες τους εντοπίζονται αργά 

(Αναστασίου & Μπαντούνα, 2007). Στο δηµοτικό αρχικά παρουσιάζουν γραµµατικού 

τύπου λάθη κυρίως στις καταλήξεις των λέξεων, δεν µπορούν να µάθουν την 

ορθογραφία σε µεµονωµένες λέξεις, τα γραπτά τους συχνά χαρακτηρίζονται από 

ακυριολεξίες και ασυνταξίες και γενικότερα εµφανίζουν µεγάλες δυσκολίες στην 

οργάνωση και χρήση του γραπτού λόγου (Κασσέρης, 2002). Η δυσκολία αυτή, 

λοιπόν, παραβλάπτει τη γραφή σωστών γραµµατικά προτάσεων, την οργάνωση 

παραγράφων, την ορθογραφία και το γραφικό χαρακτήρα (Davis, 2000).  

Οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στην γραφή παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις στη 

µορφολογική επίγνωση και συχνά κάνουν θεµατικά και καταληκτικά λάθη. Τα 

γραπτά των µαθητών µε Ε.Μ.Δ. γραφής συγκρινόµενα µε αυτά των συµµαθητών τους 

παρουσιάζουν πολλά ορθογραφικά λάθη. Τα λάθη αυτά συνήθως εµφανίζονται νωρίς 

στη σχολική φοίτηση και µετά την απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας και 
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πολλές φορές επηρεάζουν και την ενήλικη ζωή (Βαρσαµίδου, Σπαντιδάκης, 2007⋅ 

Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Αυτό που διαφοροποιεί τους ορθογράφους από τους µαθητές 

µε Ε.Μ.Δ. γραφής δεν είναι η οπτική µνήµη, αλλά η ορθογραφική µνήµη, η οποία 

είναι πιο σηµαντική γιατί οι µαθητές πρέπει να θυµούνται τα πρότυπα των 

γραµµάτων και των λέξεων (Αθανασιάδη, 2001). Οι ορθογράφοι έχουν ανεπτυγµένες 

φωνολογικές δεξιότητες, οι οποίες τους βοηθούν να προφέρουν τις λέξεις και να 

µάθουν τα πρότυπα των γραµµάτων µέσα από αυτές. Η καλή γνώση των συντακτικών 

κανόνων, της µορφολογίας και της σηµασιολογίας µαζί µε τη φωνολογική 

ενηµερότητα και τη γνώση των ορθογραφικών κανόνων βοηθούν το µαθητή να 

γράφει ορθογραφηµένα. Οι ανορθόγραφοι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. γραφής βασίζονται 

κυρίως στη γνώση της σχέσης ήχου – γράµµατος και δεν αξιοποιούν τόσο καλά την 

οπτική µνήµη και τη γνώση των ορθογραφικών κανόνων (Πάµπουλου, Detheridge, & 

Detheridge, 2007⋅ Σπαντιδάκης, 2007).  

Η δυσορθογραφία είναι µια ειδική δυσκολία της µάθησης της ορθογραφίας 

που συναντάται σε παιδιά µε φυσιολογική νοηµοσύνη, και θεωρείται ως ειδική 

µαθησιακή δυσκολία γραφής. Τα λάθη που παράγει το παιδί µπορεί να οφείλονται σε 

Διαταραχές της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και ακολουθίας, σε διαταραχές 

της ανάπτυξης του προφορικού λόγου (µεταγλωσσικές ικανότητες), είτε/ και σε 

δυσκολία στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου (Μεσσίνης, 2000⋅ Παντελιάδου 

& Πατσιοδήµου, 2007). Οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. γραφής αντιµετωπίζουν ποικίλα 

προβλήµατα, των οποίων η έκφραση και ο συνδυασµός ποικίλει από άτοµο σε άτοµο. 

Κάποιοι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. γραφής αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εσωτερίκευση 

και την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων στίξης. Όταν γράφουν, 

χρησιµοποιούν πολύ λιγότερο από τους συµµαθητές τους τα σηµεία στίξης για να 
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καθορίσουν τα όρια και τα είδη των προτάσεων (ερωτηµατικών, αρνητικών κ.λπ.). Το 

σηµείο στίξης που χρησιµοποιούν περισσότερο είναι η τελεία (Πάµπουλου, 

Detheridge & Detheridge, 2007⋅ Σπαντιδάκης, 2007⋅ Φούρλας, 2007). Οι µαθητές µε 

Ε.Μ.Δ. στο γραπτό λόγο κάνουν λανθασµένη χρήση του ενικού και πληθυντικού 

αριθµού, καθώς και ασυνεπή χρήση των χρόνων των ρηµάτων. Επίσης, 

χρησιµοποιούν περιορισµένης πολυπλοκότητας προτάσεις, καθώς και µειωµένο 

αριθµό λέξεων ανά πρόταση συγκριτικά µε τους συµµαθητές τους. Επιπλέον, 

δυσκολεύονται στη χρήση της παθητικής σύνταξης και χρησιµοποιούν περισσότερο 

τον ευθύ λόγο (Παντελιάδου, 2009⋅ Φούρλας, 2007).  

Παράλληλα, οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. γραφής κάνουν πολλά συντακτικά λάθη, 

όπως παράλειψη λέξεων, λανθασµένη δοµή προτάσεων, λάθη στις καταλήξεις, 

εσφαλµένη χρήση ενικού και πληθυντικού αριθµού, ασύµβατη χρήση κεφαλαίων 

γραµµάτων, ασυνεπή χρήση του χρόνου των ρηµάτων, προβληµατική συνοχή 

κειµένου, περιορισµένη χρήση προσδιορισµών, επιθέτων και εµπρόθετων φράσεων. 

Γενικά, εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές στην ποιότητα του προφορικού και του 

γραπτού λόγου τους, µε πιο προβληµατικό το γραπτό λόγο (Καλαντζής, 2011⋅ 

Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007⋅ Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Επίσης, ιδιαίτερο 

πρόβληµα αποτελεί η χρήση των κανόνων τονισµού. Τα πιο συνηθισµένα λάθη σ’ 

αυτόν τον τοµέα είναι η παράλειψη των τόνων και ο λανθασµένος τονισµός των 

λέξεων (Λιβανίου, 2004). Η χρήση κεφαλαίων γραµµάτων ανάµεσα στα πεζά και 

γενικά η µη συµβατή χρήση των κεφαλαίων γραµµάτων αποτελεί ένα πρόσθετο 

πρόβληµα για πολλούς µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στη γραφή (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 

2000).  
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Μερικά ακόµη χαρακτηριστικά των παιδιών µε Ε.Μ.Δ. στη γραφή είναι το να 

αντικαθιστούν γράµµατα σε λέξεις, κυρίως εκεί που δεν υπάρχουν, µε αυτά που 

µοιάζουν ακουστικά ή οπτικά, να µην κρατάνε τις αποστάσεις µεταξύ των λέξεων, να 

παράγουν τηλεγραφικές εκθέσεις, να συντοµεύουν λέξεις, π.χ. στάτης αντί 

στρατιώτης, να γράφουν µε αντιστροφές και µεταθέσεις γραµµάτων και συλλαβών 

µέσα στην ίδια λέξη, π.χ. φρένω αντί φέρνω (Μεσσίνης, 2000� Φλωράτου, 2009). 

Τέλος, πολλές φορές στην ορθογραφία φαίνεται να γνωρίζουν τη συµβατικά ορθή 

γραφή µιας λέξης, την οποία ωστόσο δεν ακολουθούν όταν γράφουν δικά τους 

κείµενα, ίσως επειδή η προσοχή τους επικεντρώνεται στο πώς θα αποδώσουν την ιδέα 

που έχουν στο µυαλό τους ή στο πώς θα συνδέσουν τη µια ιδέα µε την άλλη 

(Καλοµοίρης, 2007⋅ Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

  

1.4.5.3. Χαρακτηριστικά Ατόµων µε Ε.Μ.Δ. µε Αναπηρία στα Μαθηµατικά 
Στην ειδική µαθησιακή δυσκολία των µαθηµατικών/αριθµητικής 

(δυσαριθµησία) η µαθηµατική ικανότητα είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την 

αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα να επηρεάζει τη σχολική επίδοση ή άλλες 

δραστηριότητες που απαιτούν µαθηµατική ικανότητα (American Psychiatric 

Association, 2000), όπως (α) λεκτικές (κατανόηση ή ονοµασία µαθηµατικών όρων, 

αποκωδικοποίηση γραπτών προβληµάτων σε µαθηµατικά σύµβολα), (β) αντιληπτικές 

(αναγνώριση ή διάβασµα αριθµητικών συµβόλων και σηµείων, συγκρότηση 

αντικειµένων σε οµάδες), (γ) προσοχής (αντιγραφή αριθµών και συµβόλων, 

παρατήρηση λειτουργικών σηµείων, πρόσθεση των «κρατουµένων»), καθώς και (δ) 

µαθηµατικές (ακολουθία µαθηµατικών αλληλουχιών, µέτρηµα αντικειµένων και 

µάθηση της προπαίδειας) (Αγαλιώτης, 2000).  



	

76	
	

Η συχνότητα της ειδικής αυτής δυσκολίας χωρίς τη συνύπαρξη άλλης ειδικής 

µαθησιακής δυσκολίας υπολογίζεται στο 1% των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η 

διάγνωση δεν τίθεται πριν το τέλος της πρώτης τάξης και συχνά καθυστερεί, 

ιδιαίτερα αν το παιδί λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο (Τρίγκα & Μερτίκα, 2010). 

Δυστυχώς, οι Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά αποτελούν τη λιγότερο µελετηµένη µαθησιακή 

διαταραχή (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007). Οι µαθητές  µε αυτού του είδους 

Ε.Μ.Δ. εµφανίζουν είτε γενικευµένες δυσκολίες, είτε επηρεάζονται µόνο ορισµένοι 

τοµείς του µαθηµατικού συλλογισµού τους. Συνήθως οι δυσκολίες εντοπίζονται στην 

κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών και αλγόριθµων, καθώς και στο µαθηµατικό 

συλλογισµό για την επίλυση προβληµάτων (Αγαλιώτης, 2000). Οι δυσκολίες αυτές 

µπορεί να συνδέονται µε ανεπάρκειες σε αντιληπτικές και γνωστικές λειτουργίες 

όπως ικανότητα ταξινόµησης, αντιστοίχησης, σχέσεων στο χώρο ανάκλησης αλλά 

και διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου. Ακόµη, εµφανίζουν δυσκολίες στην 

επιλογή των κατάλληλων αρχών για να επιλύουν προβλήµατα µαθηµατικού 

συλλογισµού (Βρυώνης, 2004). Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται, λοιπόν ν’ 

αναπτύξουν αριθµητική σκέψη µε αποτέλεσµα να µην τα καταφέρνουν στις 

αριθµητικές πράξεις, στη σειριοθέτηση και στην κατηγοριοποίηση (Αθανασιάδη, 

2001).  

Οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά χαρακτηρίζονται από µια µειωµένη 

ικανότητα αντιστροφής, και επειδή δυσκολεύονται σε έννοιες ποσοτήτων, µεγεθών 

και σχέσεων µέσα στο χώρο, δεν αποδίδουν σε ικανοποιητικό βαθµό και στη 

γεωµετρία (Αγαλιώτης, 2000). Τα παιδιά αυτά αν και καταφέρνουν πολλές φορές να 

κάνουν πρόσθεση και πολλαπλασιασµό δεν µπορούν να κάνουν αφαιρέσεις και 

διαιρέσεις. Επίσης, καταφέρνουν να κάνουν πράξεις µε το µυαλό, αλλά δεν µπορούν 
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να τις γράψουν. Συνήθως τελειώνουν πρώτοι στο µάθηµα τις ασκήσεις της 

αριθµητικής, αλλά τις έχουν κάνει όλες λάθος. Τέλος, έχουν σοβαρό πρόβληµα 

µνήµης και αυτό τους δυσκολεύει να µάθουν την προπαίδεια (Αγαλιώτης, 2000). 

Όπως αναφέρεται από πολλούς ερευνητές των ειδικών µαθησιακών 

δυσκολιών στα µαθηµατικά, οι δυσκολίες αυτές εµφανίζονται µε ποικίλους 

συνδυασµούς και µε διάφορες µορφές, ενώ µπορεί να επηρεάζουν την επίδοση του 

παιδιού σε έναν ή περισσότερους τοµείς της σχολικής µάθησης (Τρίγκα- Μερτίκα, 

2010). Τα άτοµα αυτά µπορούν να εµφανίζουν διάφορους παράγοντες – κατηγορίες 

προβληµάτων. Αναλυτικότερα, παιδιά µε δυσκολίες στην αντίληψη µορφής και 

πλαισίου δεν µπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους αποκλειστικά σε ένα 

συγκεκριµένο ερέθισµα, όταν αυτό παρουσιάζεται µέσα στα πλαίσια πολλών 

παρόµοιων ερεθισµάτων. Για παράδειγµα, για τα παιδιά αυτά µεγάλη δυσκολία 

παρουσιάζει ο χειρισµός των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε µια σελίδα 

γεµάτη µε ασκήσεις και προβλήµατα. Τα παιδιά αυτά µπορεί να χάνουν το σηµείο 

στο οποίο εκείνη τη στιγµή εργάζονται, να περνούν από άσκηση σε άσκηση χωρίς να 

ολοκληρώνουν την επίλυση, να χρησιµοποιούν στα προβλήµατα και τους αύξοντες 

αριθµούς που βρίσκονται στην αρχή τους ή τους αριθµούς που ανήκουν σε κάποιο 

γειτονικό πρόβληµα (Αγαλιώτης, 2000). Επίσης, δυσκολίες αντίληψης µορφής – 

πλαισίου µπορεί να βρίσκονται και στη βάση προβληµάτων, όπως η ανακριβής χρήση 

αριθµοµηχανών (το παιδί δυσκολεύεται να εντοπίσει ένα συγκεκριµένο κουµπί) ή η 

ανακριβής ανάγνωση πολυψήφιων αριθµών. Ακόµα και οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν ορισµένα παιδιά στην προσπάθειά τους να διακρίνουν τη φωνή του 

δασκάλου µέσα στο ηχητικό σύνολο που συντίθεται από το συνήθη θόρυβο της τάξης 
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και του περιβάλλοντος χώρου, σχετίζεται συνήθως άµεσα µε δυσκολίες αντίληψης 

µορφής – πλαισίου (Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000).  

Τα παιδιά µε ειδικές Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά µπορούν να χαρακτηρίζονται 

από δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών µορφών και δεν διακρίνουν σωστά σύµβολα, 

σχήµατα και γενικά αντιληπτικές µορφές, µέσω των οποίων µεταφέρονται ποσοτικές 

πληροφορίες, όπως για παράδειγµα, τα σύµβολα των αριθµών και των πράξεων, τα 

νοµίσµατα ή οι δείκτες του ρολογιού (Αγαλιώτης, 2000). Το αποτέλεσµα είναι ότι 

κάνουν διάφορα λάθη, όπως καταγραφή ανακριβή αποτελέσµατος πράξεων λόγω 

λαθών στην ανάγνωση και στη γραφή αριθµών και συµβόλων, δυσκολία να πουν την 

ώρα σε αναλογικό ρολόι, λόγω του ότι αργούν πολύ να καθορίσουν το µικρό και το 

µεγάλο δείκτη, αναποτελεσµατικός χειρισµός των νοµισµάτων, λόγω δυσκολίας στη 

διάκριση των σχετικών µεγεθών, αντιστροφές και καθρεπτικές αποδόσεις κατά τη 

γραφή µονοψήφιων και διψήφιων αριθµών, π.χ. αντί του 3 µπορεί να γράφει το ε, και 

αντί του 12 µπορεί να γράφει 21 (Μαρκάκης, 2006). Οι δυσκολίες διάκρισης µορφών 

µπορεί να εντοπίζονται µόνο στην ακουστική αντίληψη, οπότε έχουµε λάθη λόγω 

σύγχυσης µεταξύ όρων ή λέξεων που µοιάζουν ακουστικά. Για παράδειγµα, αν για τα 

σύµβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης χρησιµοποιούνται στην τάξη µόνο οι 

λέξεις «βάζω» και «βγάζω» αντίστοιχα, µπορεί ένα παιδί µε δυσκολίες στην 

ακουστική διάκριση να αντιµετωπίσει προβλήµατα κατά την υλοποίηση σχετικών 

προφορικών εντολών, καθώς δεν θα είναι σίγουρο για τη λέξη που άκουσε (Magne, 

2003).  

 Παιδιά µε αυτού του είδους Ε.Μ.Δ. χαρακτηρίζονται επίσης από σηµαντικές 

δυσκολίες στο χώρο και στη χρονική οργάνωση. Η οργάνωση του χώρου και του 

χρόνου είναι σηµαντικές παράµετροι της µαθηµατικής ικανότητας του παιδιού καθώς 
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επηρεάζουν δεξιότητες, όπως η εκτέλεση πράξεων και η επίλυση προβληµάτων διότι 

επηρεάζονται άµεσα όταν υπάρχουν δυσκολίες µε το χειρισµό εννοιών, όπως: πάνω, 

κάτω, αριστερά, δεξιά, εµπρός, πίσω, πριν, µετά (Αγαλιώτης, 2000). Τα παιδιά µε 

δυσκολίες στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου τοποθετούν αριθµούς σε λάθος 

στήλη, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σηµασία της θέσης, µεταφέρουν λάθος 

ψηφίο στην επόµενη στήλη και δεν τηρούν τη σωστή ακολουθία ενεργειών κατά την 

εφαρµογή των αλγορίθµων (Τρίγκα- Μερτίκα, 2010).  

Οι µαθηµατικές αυτές δυσκολίες επιδρούν αρνητικά σε δεξιότητες λεπτής 

κινητικότητας και οπτικο - κινητικού συντονισµού, όπως η απαρίθµηση, η µέτρηση 

και η γραφή αριθµών, συµβόλων και όρων. Οι δυσκολίες ακριβούς απαρίθµησης και 

µέτρησης, µε τη σειρά τους, δεν επιτρέπουν στο παιδί να χειριστεί χειροπιαστό υλικό 

µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να βρει σωστά αποτελέσµατα κατά την εκτέλεση 

πράξεων. Το παιδί γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν µπορεί να το µεταφράσει σε 

σωστή κινητική δραστηριότητα. Το αποτέλεσµα είναι ότι κάθε προσπάθεια να 

σχηµατιστούν τα αριθµητικά σύµβολα και γενικά να γράψει το παιδί σε συγκεκριµένο 

και µάλιστα περιορισµένο χώρο γίνεται ιδιαίτερα επίπονη, οπότε κάθε γραπτή 

εργασία εµπεριέχει τον κίνδυνο της αποτυχίας. Γενικά, η ύπαρξη αδυναµιών λεπτής 

κινητικότητας και οπτικό – κινητικού συντονισµού οδηγεί σε δραµατική αύξηση του 

χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση της µνήµης και τη 

χαλάρωση της προσοχής (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007).  

Τα µνηµονικά προβλήµατα που εµφανίζουν τα παιδιά µε Ε.Μ.Δ. στα 

µαθηµατικά εµποδίζουν σηµαντικά την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των µαθηµατικών, καθώς η συγκράτηση πληροφοριών στη µνήµη είναι 

µια απαραίτητη προϋπόθεση της µάθησης. Τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από 
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διάφορα είδη µνηµονικών προβληµάτων, όπως προβλήµατα βραχυπρόθεσµης 

µνήµης, µακροπρόθεσµης µνήµης, και µνήµης ακολουθιών (Αγαλιώτης, 2000). Τα 

παιδιά µε προβλήµατα βραχυπρόθεσµης µνήµης κάνουν λάθη στην 

εκτέλεση πράξεων και στην επίλυση προβληµάτων, καθώς δυσκολεύονται να 

διατηρήσουν στη µνήµη τους τους αριθµούς που µε εσωτερικό ή εξωτερικό λόγο 

εκφωνούν ή ακόµη και το είδος της πράξης που εκτελούν, µε αποτέλεσµα να µη 

µπορούν να βρουν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Όταν η αριθµητική πράξη είναι 

µεγάλη, τα παιδιά αυτά είναι δυνατόν να ξεχάσουν κάποιο βήµα. Στην περίπτωση 

προβληµάτων µε περισσότερες από µία πράξεις, τα παιδιά µε δυσκολίες βραχύχρονης 

µνήµης δεν µπορούν να συγκρατήσουν όλες τις πληροφορίες, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να σχηµατίσουν µια ακριβή νοητική αναπαράσταση του προβλήµατος. Τα 

προβλήµατα βραχυπρόθεσµης µνήµης ίσως δυσκολεύουν τα παιδιά και σε σχετικά 

απλά έργα, όπως η εύρεση ενός αποτελέσµατος µε αριθµοµηχανή, αφού το γεγονός 

ότι δεν µπορούν να συγκρατήσουν ολόκληρη µια αριθµητική παράσταση κάνει 

αναγκαίο το συνεχή έλεγχο της ακρίβειας και πιστότητας των ενεργειών, πράγµα που 

βέβαια αυξάνει πολύ το χρόνο εκτέλεσης. (Αγαλιώτης, 2000⋅ Magne, 2003).  

Τα άτοµα µε Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά που χαρακτηρίζονται από προβλήµατα 

στη µακροπρόθεσµη µνήµη παρουσιάζουν τον πολύ αργό ρυθµό προόδου σε θέµατα 

όπως η αυτοµατοποιηµένη χρήση των βασικών αριθµητικών δεδοµένων (π.χ. της 

προπαίδειας), παρά την κατανόηση της έννοιας των σχετικών πράξεων (Magne, 

2003). Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι, ενώ στο καθηµερινό µάθηµα µπορεί 

να αποδίδουν καλά, αποτυγχάνουν συχνά σε ανακεφαλαιωτικά µαθήµατα και 

εξετάσεις ή στην περίπτωση που χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν παλιότερες γνώσεις 

για να συνθέσουν µια νέα (π.χ. να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους στην αφαίρεση 
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για να εκτελέσουν διαιρέσεις) (Magne, 2003⋅ Mercer & Pullen, 2005). Πολλές από τις 

µαθηµατικές έννοιες και δεξιότητες στα µαθηµατικά απαιτούν την ικανότητα 

συγκράτησης αρκετών γνωστικών στοιχείων σε συγκεκριµένη σειρά. Παράδειγµα 

τέτοιων δεξιοτήτων είναι οι αλγόριθµοι, τα προβλήµατα πολλών πράξεων, το να πει 

κανείς την ώρα ή τη µέτρηση χρηµάτων. Παιδιά µε Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά και 

ιδιαίτερες αδυναµίες στη µνήµη ακολουθιών παραλείπουν κάποια από τα αναγκαία 

στάδια ή βήµατα κατά την εφαρµογή των εννοιών και των δεξιοτήτων, µε 

αποτέλεσµα η εργασία τους να είναι ελλιπής ή ηµιτελής (Αγαλιώτης, 2000⋅ Lerner, 

2005).  

Παιδιά µε Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά και δυσκολίες ολοκλήρωσης εµφανίζουν 

σηµαντικές αδυναµίες στο συνδυασµό και τη σύνθεση επιµέρους πληροφοριών για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων και την κατασκευή νέων γνώσεων. Αυτές οι αδυναµίες, 

στην πράξη, εµφανίζονται ως δυσκολίες στην ταξινόµηση και γενικά στην εύρεση 

οµοιοτήτων και διαφορών χειροπιαστό, εικονιστικό και συµβολικό υλικό 

(δυσκολεύεται στη διάκριση µονών και ζυγών αριθµών), δυσκολίες στην ανάγνωση 

πολυψήφιων αριθµών, λόγω αποτυχίας στη λογική οµαδοποίηση των ψηφίων ανά 

τρία (3), αρχίζοντας από τις µονάδες, δυσκολίες στην έναρξη της µέτρησης από 

τυχαίο αριθµό, στην ονοµασία του αριθµού που ακολουθεί έναν αριθµό που θα του 

δοθεί ή στη µέτρηση ανά δύο (2), τρία (3) κ.λπ., και τέλος δυσκολίες στην επίλυση 

προβληµάτων και ιδιαίτερα στην εύρεση της κατάλληλης πράξης (Μαρκάκης, 2006).  

Παράλληλα, αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται από αδυναµίες προσληπτικού 

και εκφραστικού λόγου που παρεµποδίζουν σηµαντικά την προσπάθεια τους να 

πάρουν και να δώσουν πληροφορίες µέσω της µαθηµατικής γλώσσας (Μιχελογιάννης 

& Τζενάκη, 2000). Οι αδυναµίες προσληπτικού λόγου κάνουν δύσκολη τη σύνδεση 
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των αριθµητικών όρων (π.χ. προσθετέος, µείον, γινόµενο κ.λπ.) µε το περιεχόµενό 

τους. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι µαθητές αυτοί δεν µπορούν να εκτελέσουν οδηγίες 

που περιλαµβάνουν όρους (π.χ. βρες το άθροισµα), προβληµατίζονται ιδιαίτερα µε 

έννοιες που εκφράζονται µε ποικιλία όρων (π.χ. συν, και, βάζω, προσθέτω), καθώς 

και έχουν µεγάλη δυσκολία µε τα προβλήµατα, αφού δεν µπορούν να µεταφράσουν 

σε µια ικανοποιητική νοητική αναπαράσταση τις πληροφορίες που παρουσιάζονται 

λεκτικά (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2007⋅ Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  

Οι αδυναµίες εκφραστικού λόγου δεν επιτρέπουν στο παιδί να παρουσιάσει 

µέσω του λεκτικού κώδικα αυτό που στην πραγµατικότητα κατανοεί. Η επιλογή της 

κατάλληλης λέξης (όρου, ονόµατος αριθµού κ.λπ.) είναι µια δύσκολη υπόθεση για το 

συγκεκριµένο παιδί, µε αποτέλεσµα να αποφεύγει τις προφορικές απαντήσεις, 

ιδιαίτερα όταν πρέπει να τις δώσει γρήγορα. Παιδιά µε αυτού του είδους τη δυσκολία 

αποδίδουν συνήθως καλύτερα στα γραπτά παρά στα προφορικά (Mercer & Pullen, 

2005). Επίσης, οι αδυναµίες αφηρηµένης σκέψης είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των παιδιών µε ειδικές Ε.Μ.Δ. και αναφέρονται σε σηµαντικές 

αδυναµίες τόσο στην κατανόηση εννοιών, που παρουσιάζονται αποκλειστικά µέσω 

γραπτών συµβόλων, όσο και στη χρήση των γραπτών συµβόλων για την έκφραση 

µαθηµατικών ιδεών. Οι αδυναµίες αυτές έχουν ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται 

τα µαθηµατικά σύµβολα, οι τύποι και οι παραστάσεις ως κάτι που δεν έχει σύνδεση 

µε την πραγµατικότητα (Αγαλιώτης, 2000). Παιδιά µε αυτού του είδους τις δυσκολίες 

είναι δυνατόν να λειτουργούν πολύ καλύτερα σε επίπεδο χειροπιαστών αντικειµένων 

ή εικόνων, δείχνοντας ότι συχνά τα προβλήµατά τους αφορούν κυρίως τον τρόπο 

αναπαράστασης και όχι το περιεχόµενο της γνώσης. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

αδυναµιών αφηρηµένης σκέψης είναι οι δυσκολίες στην κατανόηση των ιδιοτήτων 
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των πράξεων ή οι δυσκολίες στην επιλογή της κατάλληλης πράξης για την επίλυση 

προβληµάτων (Αγαλιώτης, 2000).  

Αρκετά παιδιά µε ειδικές Ε.Μ.Δ. στα µαθηµατικά παρουσιάζουν διαταραχές 

γνωστικού ύφους. Αυτές οι διαταραχές µπορεί να οδηγούν σε µια ιδιαίτερη δυσκολία 

αναφορικά µε την προσαρµογή στις απαιτήσεις νέων καταστάσεων ή σε µια 

παρορµητική αντιµετώπιση των διαφόρων εργασιών (Αγαλιώτης, 2000⋅ Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). Για παράδειγµα, σε µια σελίδα µε διαφορετικές πράξεις είναι 

δυνατόν να εκτελείται συνεχώς και µόνο η πράξη που βρίσκεται στην αρχή (π.χ. 

πρόσθεση), παρόλο που το παιδί είναι σε θέση να διακρίνει τα σύµβολα των 

διαφόρων πράξεων. Επίσης, το παιδί είναι δυνατόν να µη µπορεί να σταµατήσει εκεί 

που πρέπει µια δραστηριότητα την οποία έχει αρχίσει (π.χ. κατά την αρίθµηση για την 

εύρεση του αθροίσµατος 9+5, το παιδί µπορεί να µη σταµατήσει στο 14, αλλά να 

συνεχίσει να µετρά ως το 20, εξαντλώντας τους αριθµούς που γνωρίζει). Ακόµη, είναι 

δυνατόν να αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις µε βάση επιµέρους ερεθίσµατα, χωρίς 

να εκτιµά το συνολικό πλαίσιο, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν σκέφτεται αυτά που 

λέει (Αγαλιώτης, 2000⋅ Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

1.4.6 Αναγνωστική Ικανότητα Μαθητών µε Ε.Μ.Δ. 
Το παιδί µε Ε.Μ.Δ. αντιµετωπίζει πολλές φορές σηµαντικά προβλήµατα 

στην πραγµάτωση του έργου της ανάγνωσης. Η διαταραχή της ανάγνωσης, λοιπόν, 

αποτελεί σηµαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόβληµα. Η συχνότητά της 

υπολογίζεται ανάµεσα στο 5% και στο 17% του συνολικού σχολικού πληθυσµού και 

µπορεί, λοιπόν, να χαρακτηριστεί ως µια από τις συχνότερες νευρο-αναπτυξιακές 

διαταραχές (Τρίγκα- Μερτίκα, 2010).  Στην ανάγνωση υπεισέρχονται όλα τα 

συστήµατα του λόγου, το φωνολογικό (φωνηµικό-γραφηµικό), το εννοιολογικό, και 
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το µορφοσυντακτικό (Adams, 1990). Τα συστήµατα αυτά υπεισέρχονται σταδιακά 

κατά την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, ξεκινώντας από το φωνολογικό, το οποίο 

συνδέεται µε το πρώτο στάδιο της ανάγνωσης, την αποκωδικοποίηση (Chall, 1983). 

Τα παιδιά µε Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση µπορεί να εµφανίσουν δυσκολίες και στα τρία 

στάδια και συστήµατα. Έτσι, δεν προχωρούν σε ανώτερα επίπεδα, δεν αποκτούν 

αναγνωστική ευχέρεια και, εν τέλει, οι δυσκολίες από την ανάγνωση µεταφέρονται 

και στο γραπτό τους λόγο. 

Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. εντοπίζονται 

στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και την αναγνωστική ευχέρεια (Archer, Gleason 

&Vachon, 2003). Η φωνολογική αποκωδικοποίηση αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες δεξιότητες για επιτυχηµένη ανάγνωση (Ziegler & Goswami, 2005). 

Είναι µία διαδικασία που απαιτεί πολλή προσοχή (Reynolds & Besner, 2006), καθώς 

συνδυάζει αποτελεσµατικό προσανατολισµό του οπτικού ερεθίσµατος σε συνδυασµό 

µε τις απαραίτητες φωνολογικές δεξιότητες (Ziegler & Goswami, 2005). 

Αναλυτικότερα, ο µαθητής πρέπει να ενεργοποιήσει την επιλεκτική του προσοχή, να 

εστιάσει τα µάτια του σε συγκεκριµένα σηµεία της λέξης ή του κειµένου, να 

συγκρατήσει τις οπτικές πληροφορίες αυτές στην βραχυπρόθεσµη οπτική µνήµη ώστε 

να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο γνωστικό σύστηµα να «αναγνωρίσει» την λέξη 

και να εισέλθει στο εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων που διαβάζει και τέλος να 

δηµιουργήσει ένα µηχανικό κώδικα, ο οποίος θα δώσει τις κατάλληλες εντολές στο 

αρθρωτικό του σύστηµα, ώστε αυτό να αρθρώσει έναν-έναν τους συστατικούς 

φθόγγους από τους οποίους αποτελείται η λέξη ή οι προς ανάγνωση λέξεις 

(Νικολόπουλος, 2007). 
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Η δεξιότητα αποκωδικοποίησης των µαθητών µε Ε.Μ.Δ. είναι συνήθως 

φτωχή και ως εκ τούτου επηρεάζει την εξαγωγή νοήµατος του κειµένου (Πόρποδας, 

2003). Αναλυτικότερα, οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ., επειδή συναντούν δυσκολία στη 

γρήγορη και ακριβή αποκωδικοποίηση, δεσµεύουν σηµαντικές γνωστικές πηγές 

υπερφορτώνοντας την ήδη περιορισµένη µνήµη τους και ως εκ τούτου εµφανίζουν 

µια γενικευµένη αναγνωστική δυσκολία που χαρακτηρίζεται από αδυναµία καλής 

αναγνωστικής κατανόησης (Wolf, O’Brien, Adams, Joffe, Jeffrey, Lovett et al., 

2003). Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζουν, επίσης, στην αναγνώριση και ανάκληση 

των συµβολικών αναπαραστάσεων των φθόγγων (µάσεψε αντί µάζεψε), γεγονός που 

επηρεάζει και τη γλωσσική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και επιδρά αρνητικά στη 

µαθησιακή διαδικασία της ανάγνωσης (Stanovich, 1985 ⋅ Nation & Snowling, 2004). 

Ακόµη, δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση συµπλεγµάτων (πάτρι αντί 

πάρτυ), δίψηφων (στίρκο αντί τσίρκο, πάτσα αντί πάστα), κάνουν συχνά 

αντιµεταθέσεις συλλαβών (νάµα αντί µάνα) και γραµµάτων (χα αντί αχ, αν αντί να), 

αντικαταστάσεις γραµµάτων που µοιάζουν φωνητικά ή οπτικά µεταξύ τους 

(χαρογράφησαν αντί χορογράφησαν, γρόνου αντί χρόνου, γαλώ αντί γελώ) και 

λέξεων (πρόγραµµα αντί πράγµατα), παραλείψεις συλλαβών (διάβουµε αντί 

διαβάζουµε), προσθέσεις γραµµάτων και συλλαβών (µάθηθηµα αντί µάθηµα) 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007⋅ Αναγνωστόπουλος, 2001). 

Οι µέθοδοι επεξεργασίας που χρησιµοποιούν οι µαθητές είναι κυρίως 

ολιστικές και ως αποτέλεσµα δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια στην απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων σχετικών µε την ανάγνωση (Lerner, 2002). Πιο συγκεκριµένα, η 

ολική µέθοδος για την εκµάθηση της ανάγνωσης έγκειται στην ψυχολογική άποψη 

ότι δεν υφίσταται καµία διαφορά ανάµεσα στην αντίληψη µιας φράσης µε την ακοή 
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και στην αντίληψή της µε την όραση. Μια γραπτή φράση αποτελεί µια εικόνα που 

αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη λέξη και ενέχει συγκεκριµένο νόηµα. Στην ολική 

µέθοδο οι µαθητές δεν ξεκινούν από τα γράµµατα και τις συλλαβές, αλλά από λέξεις 

και ολοκληρωµένες φράσεις. Το παιδί «φωτογραφίζει» αυτές τις λέξεις και τις 

φράσεις που έχουν νόηµα (και το ενδιαφέρουν). Η σύγκριση που κάνει το παιδί (τις 

περισσότερες φορές ασυνείδητη) των λέξεων-εικόνων µε τους ήχους, µε τους οποίους 

αντιστοιχούν, οδηγεί στην αναγνώριση του ήχου που αντιστοιχεί σε κάθε γράµµα και 

σε κάθε συλλαβή (Ανθουλιάς, 2001). 

Ακόµη, η αναγνωστική ευχέρεια είναι εξίσου κοµβικό σηµείο της 

αναγνωστικής διαδικασίας, καθώς συµβάλλει στην αναγνωστική κατανόηση, ενώ 

αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη αναγνωστικών δυσκολιών (Speech & Ritchey, 

2005). Ως ευχέρεια έχει οριστεί, η ικανότητα ανάγνωσης των λέξεων ενός κειµένου 

µε ακρίβεια, ταχύτητα, έκφραση και προσωδία (Speece & Ritchey, 2005⋅ Archer, 

Gleason &Vachon, 2003). Αναλυτικότερα, οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ., σχετικά µε την 

αναγνωστική τους ευχέρεια, συνήθως διαβάζουν αργά και µε δυσκολία, σταµατούν 

συχνά για να προφέρουν µια λέξη συλλαβιστά ή γράµµα γράµµα και συχνά 

επαναλαµβάνουν µέρη του κειµένου για να τα κατανοήσουν (Archer, Gleason & 

Vachon, 2003). Ακόµη, συνηθίζουν να διαβάζουν κοφτά, αµήχανα και αδέξια, µε 

χαµηλή ταχύτητα, µικρή ακρίβεια, φτωχή ευχέρεια ανάγνωσης, και κατά συνέπεια 

την φτωχή εξαγωγή νοήµατος του κειµένου (Πόρποδας, 2003⋅	Πρωτόπαπας, 2008). 

Παράλληλα, η αναγνωστική τους δεξιότητα είναι µηχανιστική, µε εµφανή 

προβλήµατα στον χρωµατισµό, στις παύσεις και στην στίξη π.χ. στις τελείες, τα 

κόµµατα ή ίσως να σταµατούν σε λάθος σηµείο. Παράλληλα, η ροή της ανάγνωσής 

τους είναι προβληµατική, ενώ κατά την διάρκεια της ανάγνωσης κοµπιάζουν, 
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αντικαθιστούν φωνήµατα (παππούθ αντί παππούς), και παραλείπουν (βάκα αντί 

βάρκα) ή προσθέτουν άλλα φωνήµατα και φθόγγους µέσα σε λέξεις (µπααλα αντί 

µπάλα). Επίσης, χάνουν την σειρά τους πολλές φορές (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000⋅ 

Καρυώτης, 1997⋅ Κόµπος, 1992). Τέλος, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας 

αναγνωστικής κατανόησης, δηµιουργούνται νοητικές αναπαραστάσεις των λέξεων 

και των προτάσεων που υπάρχουν στο γραπτό κείµενο. Αυτές όµως οι 

αναπαραστάσεις, στην περίπτωση των µαθητών µε Ε.Μ.Δ. είναι µάλλον ελλιπείς ή 

όχι καλά καθορισµένες (Haberlandt & Graesser, 1990). Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό, 

είναι γιατί αφενός αντιλαµβάνονται την κάθε πρόταση ως µεµονωµένο κείµενο, άρα η 

συνολική νοητική αναπαράσταση ενός κοµµατιού του κειµένου είναι αποσπασµατική 

και ασύνδετη, ενώ δεν κινητοποιούνται να χρησιµοποιήσουν βαθιά επεξεργασία και 

γλωσσικά στοιχεία του κειµένου, που είναι πιο σύνθετα (Haberlandt & Graesser, 

1985⋅ Perfetti, Marron &Foltz, 1996).  

Έτσι, ένας από τους στόχους της ειδικής αγωγής θα πρέπει να είναι η 

κατάκτηση της γνωστικής ικανότητας έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν µια ζωντανή 

και ανεξάρτητη ενήλικη ζωή (Κωστόπουλος, 1994). Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι 

παιδιά που προέρχονται από µειονότητες, δηλαδή από διαφορετικά πολιτισµικά και 

γλωσσικά πλαίσια, έχουν σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης 

αναγνωστικών µαθησιακών δυσκολιών (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005). Είναι, 

λοιπόν, προφανές ότι οι Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης και η εκµάθηση ανάγνωσης σε µια 

γλώσσα άλλη από την µητρική του µαθητή, είναι στενά συνδεδεµένες, και αποφέρουν 

κοινές δυσκολίες.  

Συµπερασµατικά, αν και η µελέτη των µαθησιακών δυσκολιών δεν έχει 

καθορίσει µε σαφήνεια ένα κεντρικό και κυρίαρχο προφίλ, ορισµένα χαρακτηριστικά 
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που σχετίζονται µε τη γνωστική ανάπτυξη και τις γνωστικές λειτουργίες, τα κίνητρα, 

τη συµπεριφορά και την κοινωνική ανάπτυξη συναντώνται σε µικρό ή µεγαλύτερο 

βαθµό σε αρκετούς µαθητές. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσονται, 

εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι πολύ σηµαντική στο 

βαθµό που επηρεάζει άµεσα το σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών παρεµβάσεων. 

Εφόσον ληφθούν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά στη διδακτική παρέµβαση στην 

οποία θα συµµετέχουν οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ., οι πιθανότητες επιτυχίας και 

αποτελεσµατικότητας, µεγιστοποιούνται (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 
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1.5 English Language Learners µε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) 
Τυπικά, οι ELL µπορούν να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

γλωσσικής επάρκειας στις καθηµερινές τους συνοµιλίες µέσα σε ένα έως δύο χρόνια 

ένταξης σε αγγλόφωνο σχολείο. Όµως, µπορεί να τους πάρει από πέντε έως επτά 

χρόνια για να αποκτήσουν δεξιότητες της Αγγλικής γλώσσας που απαιτούνται για την 

επιτυχή σχολική εκµάθηση και την ακαδηµαϊκή επιτυχία (Cummins, 1984). Προς το 

παρόν, θεωρείται ότι οι τυπικά γλωσσικά αναπτυσσόµενοι ELL µαθητές θα µπορούν 

να αποδίδουν περίπου στο ίδιο επίπεδο µε τους αγγλόφωνους συνοµηλίκους τους, 

υπό την προϋπόθεση ότι είχαν συνεπή και σταθερή έκθεση υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία στα αγγλικά (Geva & Farnia, 2012). Όπως και στο γενικό πληθυσµό, 

υπάρχουν και ELL µαθητές που εµφανίζουν σηµαντικά περισσότερες δυσκολίες από 

ότι τους λοιπούς ELL µαθητές µε παρόµοιο υπόβαθρο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανάγνωσης. Παρόλο που λαµβάνουν ποιοτική διδασκαλία και έκθεση στην 

ανάγνωση, µπορεί να δυσκολεύονται να αναπτύξουν ακριβείς δεξιότητες σε επίπεδο 

λέξεων λόγω µαθησιακών δυσκολιών ανάγνωσης (Farnia & Geva, 2011).  

1.5.1 ELL Μαθητές µε Ε.Μ.Δ. Ανάγνωσης 
Δυσκολίες στην ανάγνωση µπορεί να προκύψουν επειδή ένα παιδί έχει µια 

µαθησιακή δυσκολία στη γλώσσα που επηρεάζει την ικανότητά του να διαβάζει µε 

ευχέρεια και κατανόηση. Ούτως ή άλλως, οι ELL µαθητές είναι εξίσου πιθανό να 

εµφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση διότι οι Ε.Μ.Δ. κατανέµονται οµοιόµορφα σε 

όλους τους πληθυσµούς (Limbos & Geva, 2001). Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό 

να τονιστεί πως στους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης, τα προβλήµατα στις 

δεξιότητες ανάγνωσης δεν εµφανίζονται µόνο λόγω της αναπτυσσόµενης γλωσσικής 
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τους κατάστασης αλλά και των έµφυτων µαθησιακών δυσκολιών τους. Αυτή η οµάδα 

µαθητών, θα εµφάνιζε προβλήµατα στην ανάγνωση σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν 

µάθαιναν να διαβάζουν. Τα αναγνωστικά προβλήµατα λοιπόν που αντιµετωπίζουν 

είναι πέρα από αυτό που θα θεωρούνταν τυπικό για ένα ELL µαθητή εξαιτίας 

ελλείψεων σε συγκεκριµένους γνωστικούς παράγοντες (π. χ. φτωχή φωνολογική 

συνειδητοποίηση, συγκεκριµένη γλωσσική δυσλειτουργία και κακή µνήµη εργασίας) 

(Geva & Wiener, 2014). 

Μερικές φορές τα χαρακτηριστικά των τυπικών αναπτυσσόµενων ELL 

µαθητών µοιάζουν µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. στην 

ανάγνωση (Hamayan, Marler, Sanchez-Lopez, & Damico, 2007). Ο Πίνακας 7 

παρουσιάζει συνοπτικά τους δείκτες που διακρίνουν την τυπική ανάπτυξη ELL 

µαθητών από την ανάπτυξη ELL µαθητών που µπορεί να αντιµετωπίζουν Ε.Μ.Δ. 

στην ανάγνωση (Adelson, Geva & Fraser, 2014). 

 

Πίνακας 7. Δείκτες διάκρισης της τυπικής ανάπτυξης ELL µαθητών από την 

ανάπτυξη ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση (Adelson, Geva & Fraser, 2014). 

Τυπικοί ELL µαθητές ELL µαθητές µε Μ.Δ. στην ανάγνωση 

Υστερούν σε σχέση µε αγγλόφωνους µαθητές σε ορισµένες 
δεξιότητες που σχετίζονται µε την εκµάθηση αγγλικής 
γλώσσας (π.χ. λεξιλόγιο, κατανόηση της ανάγνωσης, 
προφορική γλώσσα) αλλά αναµένεται να σηµειώσουν σταθερή 
πρόοδο σε όλους αυτούς τους τοµείς 

Εµφανίζουν επίµονα προβλήµατα στην 
ανάγνωση λέξεων (αναγνώριση λέξεων, 
αποκωδικοποίηση), αναγνωστική 
ευχέρεια και ορθογραφία 
  

Εκτελούν παρόµοια µε αγγλόφωνους µαθητές γνωστικά 
καθήκοντα επεξεργασίας, όπως η µνήµη, η φωνητική 
συνείδηση και η ταχύτητα επεξεργασίας που σχετίζονται µε την 
ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων και την ευχέρεια 

Παρουσιάζουν επίµονες και 
διαδεδοµένες δυσκολίες παρά την 
ύπαρξη µιας συνεπής και 
στοχοθετηµένης εκπαίδευσης 
  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επίπεδο λέξεων (δηλαδή, αναγνώριση 
λέξεων, αποκωδικοποίηση άγνωστων λέξεων και ορθογραφία) 
µε επαρκή καθοδήγηση και ανάπτυξη 

Δεν χαρακτηρίζονται από τα ίδια 
επίπεδα προόδου µε άλλους µαθητές µε 
παρόµοια γλωσσικά και εκπαιδευτικά 
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υπόβαθρα 

Σταδιακή ανάπτυξη ακαδηµαϊκής γλώσσας (βάθος και εύρος 
λεξιλογίου), γραµµατικής και µορφολογικής γνώσης µε 
στοχοθετηµένη διδασκαλία 

Εµφανίζουν καλύτερη κατανόηση όταν 
ακούν παρά όταν διαβάζουν  

Σταθερή πρόοδο σε όλες τις γλώσσες που οµιλούν όταν 
παρέχεται ακαδηµαϊκή υποστήριξη σε αυτές 

Δεν παρουσιάζουν αύξηση στην 
κατανόηση του γραπτού λόγου καθώς 
αναπτύσσονται οι γενικές γλωσσικές 
τους γνώσεις 

Δεν εµφανίζουν ιστορικό ακαδηµαϊκών δυσκολιών στη 
µητρική τους γλώσσα 

Έχουν δυσκολίες σε όλες τις γλώσσες 
που οµιλούν 

  Έχουν ιστορικό ακαδηµαϊκών 
δυσκολιών πριν από την εκπαίδευση σε 
µια γλώσσα άλλη από τη µητρική τους 

  Χαρακτηρίζονται από περισσότερες 
αναγνωστικές δυσκολίες απ’ ότι τα 
αδέλφια τους 

 

Ιστορικά, οι ELL µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης είτε υπερεκτιµούνται (Cummins, 

1984) είτε υπο-εκτιµούνται (Limbos & Geva, 2001). Συµπερασµατικά, στους ELL 

µαθητές µε Ε.Μ.Δ. δεν παρέχεται η ειδική και εξατοµικευµένη εκπαιδευτική 

υποστήριξη που χρειάζονται (Flores & Chu, 2011). Αυτό συµβαίνει διότι είναι συχνά 

ασαφές αν η κακή ικανότητα ανάγνωσής τους πηγάζει από την ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων τους ή από ένα πραγµατικό πρόβληµα στην ανάγνωση (Geva, 

2000). Αυτή η αβεβαιότητα, σε συνδυασµό µε την πεποίθηση ότι οι Ε.Μ.Δ. 

ανάγνωσης δεν µπορούν να εκτιµηθούν σωστά µέχρι να επιτευχθούν επαρκή επίπεδα 

γλωσσοµάθειας L2, οδήγησε σε έλλειψη κατάλληλων µοντέλων για αξιολόγηση και 

ανακριβή ταυτοποίηση των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης (Flores & Chu, 

2011).  

Η υπερεκτίµηση της ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών ανάγνωσης σε ELL 

µαθητές  µπορεί να προκύψει εξαιτίας των οµοιόµορφων συµπεριφορών και των 

χαρακτηριστικών των µαθητών µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης και των ELL µαθητών (Geva 
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& Wiener, 2014). Και οι δύο οµάδες µπορεί να χαρακτηριστούν µε κακή 

αναγνωστική κατανόηση, δυσκολίες στην ακολουθία οδηγιών, λάθη στη γραµµατική 

και στη σύνταξη, δυσκολία στην ολοκλήρωση µιας εργασίας, χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

χαµηλότερες του τυπικού προφορικές δεξιότητες και χαµηλά κίνητρα (Flores & Chu, 

2011). 

Οι ELL µαθητές που έχουν πραγµατικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

µπορούν να υπο-εκτιµηθούν όταν οι επίµονες δυσκολίες οφείλονται στις 

αναπτυσσόµενες αγγλικές δεξιότητές τους, στην έλλειψη πολιτιστικού υπόβαθρου ή 

όταν οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να διαφοροποιούν ανάµεσα σε 

χαρακτηριστικά της διγλωσσίας και σε συµπεριφορές που υποδηλώνουν την ύπαρξη 

µαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση (Geva & Weiner, 2014). Οι εκπαιδευτικοί 

ενδέχεται να καθυστερήσουν την παραποµπή των ELL µαθητών σε θεσµούς ειδικής 

αγωγής, λόγω ύπαρξης αµφιβολιών για την αιτία της δυσκολίας του µαθητή και την 

ξεπερασµένη άποψη ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας πρέπει να καθιερωθεί πριν 

από την εκτίµηση των πιθανών µαθησιακών δυσκολιών (Geva, 2000). 

Έρευνες έδειξαν ότι ELL µαθητές µπορούν και πρέπει να αξιολογηθούν για 

Ε.Μ.Δ. µόλις προκύψει η ανάγκη, δεν υπάρχει ανάγκη επίτευξης αγγλικής επάρκειας 

(Geva & Wade-Woolley, 2004). Η καθυστέρηση των προσαρµογών του 

προγράµµατος και της επίσηµης διάγνωσης των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. στην 

ανάγνωση, οδηγεί στην ακαδηµαϊκή αποτυχία. Χωρίς ρητή διδασκαλία και 

προγραµµατισµό στους τοµείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, αυτοί οι µαθητές 

µπορεί να µην αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προχωρήσουν στην 

ανάγνωση, προκαλώντας τους να πέσουν περισσότερο πίσω στα σχολικά θέµατα 

(Geva & Weiner, 2014). 
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1.5.2 Αναγνωστική Ικανότητα ELL Μαθητών µε Ε.Μ.Δ. 
Όπως και οι αγγλόφωνοι συµµαθητές τους, οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. µπορεί 

να υστερούν σε µία ή περισσότερες περιοχές που σχετίζονται µε την ανάγνωση: 

φωνολογική αποκωδικοποίηση, ανάγνωση λέξεων, λεξιλόγιο και κατανόηση. Οι ELL 

µαθητές που έχουν Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση (π.χ. Δυσλεξία) επιδεικνύουν µια 

συνεχιζόµενη αδυναµία στην εκµάθηση της αποκωδικοποίησης λέξεων. Παράλληλα, 

εµφανίζουν µικρή πρόοδο (Cirino et al., 2009). Η ανικανότητα να ταιριάζουν τους 

ήχους µε τα γράµµατα, να διακρίνουν ρίµες, να αντικαθιστούν έναν ήχο µε άλλο, να 

σπάνε µια λέξη σε ήχους, να συνδυάζουν τους ήχους µαζί ή να διακρίνουν τον τόνο 

είναι παραδείγµατα µαθησιακών προβληµάτων και όχι δυσκολίες λόγω διγλωσσίας 

(Geva, 2006, Geva & Farnia, 2012). 

Οι ELL µαθητές που αντιµετωπίζουν µαθησιακά προβλήµατα στην ανάγνωση 

λέξεων είναι πιθανό να έχουν δυσκολίες τόσο στην αγγλική όσο και στη µητρική τους 

γλώσσα. Αυτοί οι µαθητές µπορεί να µην κάνουν επαρκή πρόοδο παρά την παροχή 

στοχευµένης διδασκαλίας στην ανάγνωση. Έχουν δυσκολία στην ανάγνωση λέξεων 

σε λίστα µε ακρίβεια, καθώς και στην ανάγνωση άγνωστων και ψευδολέξεων. Έχουν 

επίσης περισσότερες δυσκολίες µε την ταχεία ονοµασία λέξεων από τους ELL 

µαθητές που δεν έχουν Ε.Μ.Δ. (Geva, Yaghoub Zadeh, & Schuster, 2000). Τα προφίλ 

των ELL και των αγγλόφωνων µαθητών που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης 

είναι µάλλον παρεµφερείς µεταξύ τους. Οι Ε.Μ.Δ. στην αποκωδικοποίηση 

επηρεάζουν και την κατανόηση της ανάγνωσης. Οι ELL που έχουν κακές δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης έχουν επίσης κακές ικανότητες κατανόησης της ανάγνωσης 

(Ndlovu & Geva, 2008). Από την άλλη πλευρά, οι ELL που έχουν µέσες ή πάνω από 
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τις µέσες δεξιότητες αποκωδικοποίησης έχουν καλύτερες δεξιότητες κατανόησης της 

ανάγνωσης. 

Οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης επιδεικνύουν περιορισµένη γνώση 

λεξιλογίου και δεν βελτιώνονται µε την πάροδο του χρόνου, ακόµα και στη µητρική 

τους γλώσσα. Έχουν δυσκολία στο να θυµούνται λέξεις που έχουν διδαχθεί, 

αποτυγχάνουν να κάνουν συνδέσεις µεταξύ γνωστών και νέων λέξεων και έχουν 

επίσης πρόβληµα στη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ λέξεων µε την ίδια ρίζα (Farnia 

& Geva, 2013). Παράλληλα, οι αναγνωστικές δεξιότητες κατανόησης είναι 

χαµηλότερες από ό, τι αναµένεται µε βάση τις δεξιότητες ανάγνωσης λέξεων, δηλαδή 

οι δεξιότητες ανάγνωσης λέξεων είναι ανώτερες από τις δεξιότητες κατανόησης της 

ανάγνωσης. Οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης επίσης εµφανίζουν ελλείµµατα 

τόσο σε επίπεδο λέξεων όσο και σε επίπεδο κειµένου (Kirby, Cain, & White, 2012). 

Αυτά τα παιδιά µπορεί να χαρακτηρίζονται από τουλάχιστον µέσες δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης, αλλά να έχουν κακή αναγνωστική κατανόηση. Αποτυγχάνουν να 

κάνουν τακτική πρόοδο και δυσκολεύονται να εφαρµόσουν τις δεξιότητες 

κατανόησης και τις στρατηγικές που διδάσκονται. Αντίθετα µε τους τυπικούς ELL 

αναγνώστες, οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. ανάγνωσης δυσκολεύονται να αντλήσουν 

συµπεράσµατα και να κατανοήσουν τη συνοχή στα κείµενα που διαβάζουν (Bishop & 

Snowling, 2004). Παραδείγµατος χάριν, έχουν πρόβληµα στην κατανόηση ιδεών και 

προτάσεων σε κείµενο (συµβολισµός). Έχουν επίσης πρόβληµα µε τη χρήση ρητών 

(και έµµεσων) συνενώσεων που σηµατοδοτούν τις λογικές σχέσεις µεταξύ αυτών των 

ιδεών και των προτάσεων. Περαιτέρω, δυσκολεύονται στο να επαναλάβουν όσα 

διαβάστηκαν (Bishop & Snowling, 2004). 
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1.6 Απλούστευση Κειµένου ως Τρόπος Αντιµετώπισης Αναγνωστικών 
Δυσκολιών 

Έρευνες έδειξαν ότι για την κατανόηση του κειµένου πρέπει να είναι γνωστές 

στον αναγνώστη περίπου το 90% έως 95% των λέξεων του κειµένου (Carver, 1994· 

Nagy & Scott, 2000). Έτσι λοιπόν, η διαφοροποίηση διδακτικών υλικών και 

στρατηγικών είναι µια πολιτική η οποία χρησιµοποιείται στο µεγαλύτερο ποσοστό 

σχολείων σε παγκόσµιο επίπεδο (Corbett, 2001). Ένας τρόπος διαφοροποίησης 

κειµένων είναι η απλούστευση.  Η απλούστευση ενός κειµένου, ορίζεται ως µια 

διαδικασία µείωσης της γλωσσικής πολυπλοκότητας ενός κειµένου, διατηρώντας 

όµως παράλληλα τις αρχικές πληροφορίες και το νόηµα του κειµένου (Siddarthan, 

2014).  Ως στόχο έχει την ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας και κατανόησης 

των µαθητών. Τα κείµενα που δίνονται στους µαθητές τροποποιούνται έτσι ώστε οι 

έννοιες να µειώνονται στο βασικό τους µήνυµα, και η γλώσσα να απλοποιείται, 

χρησιµοποιώντας για παράδειγµα σύντοµες προτάσεις και απλές, συνηθισµένες 

λέξεις. Πολλές φορές γίνεται και χρήση εικόνων για την ενίσχυση του κειµένου ή ως 

βάση για το κείµενο (Nagy & Scott, 2000). 

Η απλούστευση κειµένων έχει εδώ και πολλές δεκαετίες γίνει µια εξαιρετικά 

διαδεδοµένη τεχνική διαφοροποίησης διδασκαλίας σε όλες τις βαθµίδες τις 

εκπαίδευσης και σε διάφορα µαθήµατα. Πολλά διδακτικά προγράµµατα ανάγνωσης 

παγκοσµίως τα τελευταία 60 χρόνια χρησιµοποιούν κείµενα διαβαθµισµένης 

πολυπλοκότητας, τα οποία ξεκινούν µε πολύ περιορισµένες και απλοποιηµένες 

λέξεις, και σταδιακά αναπτύσσουν την πολυπλοκότητα του λεξιλογίου και της 

γραµµατικής των κειµένων (West 1953). Ένα παράδειγµα είναι οι αναγνωστικοί 

οδηγοί Heinemann για τους µαθητές που µαθαίνουν αγγλικά καθώς και τα βιβλία 

Springboard για παιδιά που τώρα ξεκινούν να µαθαίνουν να διαβάζουν (Siddarthan, 
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2014). Παράλληλα, πολυάριθµα παραδείγµατα δηµοσιευµένων υλικών 

χρησιµοποιούν κάποια µορφή απλοποιηµένης γλώσσας, συνήθως της αγγλικής, έτσι 

ώστε να διαφοροποιούνται τα υλικά για τις ανάγκες των διαφόρων µαθητών. Αυτή η 

διαφοροποιηµένη απλοποίηση κειµένων έχει ως στόχο να καταστήσει πιο προσιτή 

την πληροφόρηση και την έννοια ενός κειµένου µέσω της αναδιατύπωσής του και 

της µείωσης της γλωσσικής πολυπλοκότητάς τους (L’Allier, 1980). Η απλούστευση 

κειµένων συνδέεται γενικά µε την ανάπτυξη γραµµατισµού και την εκµάθηση 

γλωσσών (Linderholm, et al., 2000). Σε γενικές γραµµές, περιλαµβάνει διάφορες 

διαδικασίες, πέρα από την απλούστευση του λεξιλογίου. Για παράδειγµα, η 

απλούστευση µπορεί να επέλθει µέσω µιας απλοποίησης εννοιών, περιεχοµένου, και 

µορφής.  

Παράλληλα υπάρχει και η εκτεταµένη τροποποίηση, όπου χρησιµοποιείται 

πλεονασµός και σαφήνεια του κειµένου για να τονιστούν τα βασικά σηµεία. Ένας 

άλλος τρόπος απλούστευσης είναι και η συνοπτική περιγραφή κειµένου, µε την 

οποία παραλείπονται οι περιφερειακές ή άχρηστες πληροφορίες (Siddarthan, 2014). 

Κατά την απλούστευση του κειµένου, η απλοποίηση µπορεί να συµπεριλάβει 

λειτουργίες και την απλοποίηση εννοιών. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο κύριος στόχος της 

απλούστευσης ενός κειµένου είναι να γίνει πιο προσιτή η πληροφόρηση του 

αναγνώστη. Υπάρχει ένα σηµαντικό σύνολο ερευνών που αποδεικνύουν ότι η 

απλοποίηση κειµένου είναι µια αποτελεσµατική παρέµβαση για πολλές κατηγορίες 

αναγνωστών. 
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1.6.1 Κριτική προς Απλουστευµένα Κείµενα 
Η απλούστευση κειµένων όσο διαδεδοµένη και αν είναι, έχει επικριθεί για 

διάφορους λόγους. Το κίνηµα αυθεντικών υλικών (Authentic Materials Movement) 

προωθεί τις επικοινωνιακές γλωσσικές προσεγγίσεις στην εκµάθηση ανάγνωσης και 

γλωσσών και την αυξανόµενη κατανόηση της αξίας και του δικαιώµατος των ELL 

µαθητών να µάθουν στην πρώτη γλώσσα τους (L1). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η 

εκµάθηση γλωσσών πηγαίνει από το σύνολο σε µέρη (Goodman & Freeman, 1993· 

 Olivares & Lemberger, 2002). Η κατανόηση του µηνύµατος προέρχεται από την 

κατανόηση της µορφής και της δοµής της γλώσσας του κειµένου. Το κίνηµα 

αυθεντικών υλικών πρεσβεύει ότι η απλούστευση του περιεχοµένου ή της γλώσσας 

µειώνει την αυθεντικότητα των κειµένων (Tommola, 1980). Εποµένως, θεωρείται 

ουσιαστικής σηµασίας το να χρησιµοποιείται η αυθεντική γλώσσα και να µην δίνεται 

στον µαθητή µια εσφαλµένη εντύπωση της µορφής και της δοµής, προκειµένου να 

αποκτήσει µια αυθεντική κατανόηση της γλώσσας. Η χρήση αυθεντικών υλικών 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο και του επικοινωνιακού µοντέλου εκµάθησης γλώσσας. 

Το µοντέλο αυτό µεταφέρθηκε σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης και πρεσβεύει ότι το 

περιεχόµενο πρέπει να παρέχεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο νοηµατικό πλαίσιο. 

Προτείνεται, λοιπόν από τους υποστηρικτές του επικοινωνιακού µοντέλου εκµάθησης 

ότι τα σχολεία πρέπει να προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν την έκθεση των µαθητών σε 

εξελιγµένο και τροποποιηµένο υλικό και όχι σε απλοποιηµένο (Barnard & Burgess, 

2001). 

Όσον αφορά στους δίγλωσσους µαθητές, ορισµένοι ερευνητές υπογραµµίζουν 

την ανάγκη για τους δασκάλους να παραδίδουν υλικό στην µητρική γλώσσα (L1) των 

µαθητών, προτείνοντας ότι η L1 έχει σαφώς σηµαντικό ρόλο στη µάθηση της 
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δεύτερης γλώσσας (L2) (Bourne, 2001· Olivares & Lemberger, 2002). Οι Olivares και 

Lemberger (2002), για παράδειγµα, καθιστούν απολύτως σαφές ότι χρειάζεται µια 

εποικοδοµητική προσέγγιση στη διδασκαλία και ότι η διαδικασία απλούστευσης 

κειµένων καθιστά συχνά την µάθηση πιο δύσκολη και δηµιουργεί παρανοήσεις 

σχετικά µε τη γλώσσα (Goodman & Freeman, 1993). Παράλληλα, ορισµένοι 

ερευνητές προτείνουν ότι ενώ τα απλουστευµένα κείµενα έχουν σηµαντικά 

αποτελέσµατα σε µαθητές που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο απόκτησης γλώσσας 

(Albus, Bielinski, Thurlow & Liu 2001·  Scarcella & Oxford, 1992·  Krashen 1982), η 

ακατάλληλη χρήση αυτών των υλικών µπορεί να εµποδίσει τόσο την ανάπτυξη όσο 

και τον πλούτο της γλώσσας των παιδιών µε την πάροδο του χρόνου (Krashen 1982· 

 Scarcella & Oxford, 1992). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές φαίνεται να 

βλέπουν την παραγωγή απλουστευµένων κειµένων ως µια λύση στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν µε τους µαθητές που εµφανίζουν προβλήµατα στην ανάγνωση. Αντί, 

λοιπόν, ένας εκπαιδευτικός να απλοποιήσει την αναγνωστική εργασία έτσι ώστε να 

δώσει στον µαθητή πρόσβαση στις πληροφορίες, τείνει να απλοποιεί το γλωσσικό 

υλικό, ως µια εύκολη και γρήγορη λύση (Barnard & Burgess, 2001). 

1.6.2 Είδη και Τρόποι Απλούστευσης Κειµένων  
Υπάρχουν διάφορα είδη απλούστευσης γλώσσας παγκοσµίως. Τα δύο πιο 

διαδεδοµένα είναι τα “µαµαδίστικα” (motherese) και η ελεγχόµενη γλώσσα (O’Brien, 

2003⋅ Siddharthan, 2006). Τα “motherese” είναι η γλώσσα που χρησιµοποιούν οι 

ενήλικες όταν µιλούν µε παιδιά. Σε λεξιλογικό επίπεδο, το λεξιλόγιο µειώνεται, ο 

αριθµός των ρηµάτων µειώνεται και υπάρχει αντικατάσταση των αντωνυµιών µε 

ονόµατα (Gleitman et al., 1984). Σε συντακτικό επίπεδο, µειώνεται το µήκος και η 

πολυπλοκότητα του ρηµάτων, ο αριθµός των ενσωµατωµένων ρητρών, το µήκος των 
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προτάσεων καθώς και ο αριθµός των αποκλίσεων (Cross, 1977⋅ Papousek et al., 

1987). Παρόµοιες απλουστεύσεις υιοθετούνται και για δίγλωσσους ELL µαθητές και 

σύγχρονες έρευνες κάνουν χρήση αυτού του είδους απλούστευσης σε  ELL µαθητές 

καθώς και σε µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες (Brodsky et al., 2007⋅ Giles et al;, 

1973). Η ελεγχόµενη γλώσσα στοχεύει στο να δηµιουργήσει καλύτερα, λιγότερο 

αµφίβολα και ευκολότερα κείµενα (O’Brien, 2003⋅ Wojcik & Hoard, 1996). Σε 

λεκτικό επίπεδο, αποκλείονται τα ακρωνύµια, τα συνώνυµα, οι αντωνυµίες και οι 

δύσκολες αναφορές. Σε συντακτικό επίπεδο αποκλείονται οι ελλείψεις, 

χρησιµοποιείται κοινότοπη γλώσσα, µειώνεται η ασάφεια, αποκλείεται η παθητική 

φωνή και προσδιορίζεται η χρήση της στίξης. Παράλληλα, µειώνεται το µήκος των 

παραγράφων και των προτάσεων και η χρήση παρενθέσεων είναι περιορισµένη. 

Τέλος, αποκλείονται οι µεταφορές, η αργκό ή τα ιδιώµατα, και το κείµενο πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένο (O’Brien, 2003). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και µέθοδοι απλοποίησης κειµένων. 

Αναλυτικότερα, ένα µοντέλο απλοποίησης κειµένων προτάθηκε από τους Shafter, 

Belton-Kocher, Glasnapp και Poggio (2006). Οι ερευνητές αυτοί δηµιούργησαν µια 

λίστα ελέγχου της πολυπλοκότητας ενός κειµένου (Linguistic Complexity Checklist), 

βάση της οποίας η πολυπλοκότητα και η απλούστευση µπορεί να γίνει µε 17 

διαφορετικές γλωσσικο-συντακτικές τροποποιήσεις, όπως µείωση συνολικού αριθµού 

λέξεων, αποφυγή παθητικής φωνής, ελαχιστοποίηση δύσκολου λεξιλογίου και 

αποφυγή διφορούµενων λέξεων (Shafter, Belton-Kocher, Glasnapp & Poggio, 2006). 

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται συνήθως στην απλοποίηση µαθηµατικών 

προβληµάτων (Hanson, Hayes, Schriver, LeMahieu, & Brown, 1998˙ Kopřiva, 

1999˙ Shafter, Belton-Kocher, Glasnapp & Poggio, 2006).  
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Ο Siddharthan (2006) πρότεινε ότι η απλούστευση κειµένων πρέπει να 

βασίζεται σε έξι άξονες: (α) λεκτική απλοποίηση, (β) συντακτική απλοποίηση, (γ) 

απλοποίηση µήκους κειµένου, (δ) απλοποίηση είδους διαλέκτου και γλώσσας, (ε) 

σηµασιολογική απλοποίηση, και (στ) ποιοτική απλοποίηση. Στον πυρήνα της και 

µέσω των διάφορων αξόνων, η απλούστευση της πολυπλοκότητας αποσκοπεί στο να 

καταστήσει πιο προσιτή την πληροφόρηση και την έννοια µέσω της αναδιατύπωσης 

και της µείωσης της γλωσσικής πολυπλοκότητας του κειµένου (Siddharthan, 2006). 

Συνήθως όµως η απλούστευση περιορίζεται σε δύο άξονες, την λεκτική και 

συντακτική απλοποίηση, διότι έρευνες προτείνουν και υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή 

µιας λεκτικής και συντακτικής απλοποίησης σε κείµενα αρκεί για την βελτίωση της 

αναγνωστικής ικανότητας παιδιών µε µειονεξίες (Abedi & Lord, 2001⋅ Abedi, Lord, 

& Hofstetter, 1998⋅ Abedi et al., 1997⋅ Butler, Bailey, Stevens, Huang, & Lord, 2004⋅ 

Spanos, Rhodes, Dale, & Crandall, 1988). 

  

Λεκτική Απλοποίηση 

Ο πρώτος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στην λεκτική απλοποίηση, διότι 

οι λέξεις ενός κειµένου αντικατοπτρίζουν τη δυσκολία του θέµατος. Μέσω της 

λεκτικής απλοποίησης, οι δύσκολες λέξεις αντικαθίστανται µε απλούστερα συνώνυµα 

και η τεχνική ορολογία αντικαθίσταται µε ορισµούς (Chall & Dale, 1995⋅ 

Siddharthan, 2006). 

 

Συντακτική Απλοποίηση 

Ο δεύτερος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στην συντακτική απλοποίηση, 

διότι οι µεγαλύτερες προτάσεις µε ενσωµατωµένες ρήτρες είναι πιο δύσκολο να 
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διαβαστούν απ' ότι οι µικρότερες προτάσεις. Έτσι, το κείµενο απλοποιείται 

διαχωρίζοντας περίπλοκες, παρατεταµένες προτάσεις µε πολλαπλές ρήτρες σε 

απλούστερες (Chall & Dale, 1995⋅ Siddharthan, 2006). 

  

Απλοποίηση Μήκους Κειµένου 

Ο τρίτος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στο µήκος του κειµένου, διότι τα 

µεγαλύτερα κείµενα απαιτούν από τους αναγνώστες να έχουν µεγαλύτερη αντοχή και 

ικανότητα να θυµούνται τις λεπτοµέρειες. Το µήκος κειµένου µπορεί να µειωθεί µε 

τη διαγραφή των περιφερειακών και µη- σηµαντικών πληροφοριών. Παράλληλα, τα 

κείµενα µε βασικές πληροφορίες που επαναλαµβάνονται µε διαφορετικούς τρόπους 

είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν τον αναγνώστη στη διατήρηση των πληροφοριών. 

Εποµένως, συνιστάται η αύξηση του µήκους κειµένου µέσω της προσθήκης 

πλεονασµών, όπως οι αναδιατυπώσεις, οι αναλογίες, οι µεταφορές και τα 

παραδείγµατα (Siddharthan, 2006). 

  

Απλοποίηση Είδους Διαλέκτου και Γλώσσας 

Ο τέταρτος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στο είδος της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται. Όταν η χρονολογική σειρά ή η αιτία / αποτέλεσµα των προτάσεων 

είναι εύκολη τότε τα κείµενα είναι ευκολότερο να ακολουθηθούν, απ’ ότι αυτά µε πιο 

εξελιγµένες δοµές, όπως αυτά µε ιστορίες µέσα στις ιστορίες, αναδροµές, και 

παράλληλες πλοκές. Σε αυτό τον άξονα απλούστευσης, το κείµενο 

επαναδιαµορφώνεται όσον αφορά στις πληροφορίες, απλοποιείται η 

επιχειρηµατολογία, και το περιεχόµενο γίνεται πιο διαφανές κάνοντας ρητές τις 

σχέσεις του περιεχοµένου (Chall & Dale, 1995⋅ Siddharthan, 2006). 
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Σηµασιολογική Απλοποίηση 

Ο πέµπτος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στην σηµασιολογική απλοποίηση 

του κειµένου, διότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη επηρεάζουν την 

ικανότητά του να διαβάσει και να κατανοήσει ένα κείµενο. Έτσι, το νόηµα του 

κειµένου απλοποιείται εννοιολογικά και αριθµητικά (Siddharthan, 2006).  

 

Ποιοτική Απλοποίηση 

Ο έκτος άξονας απλούστευσης εστιάζεται στην ποιοτική απλοποίηση του 

κειµένου, διότι κείµενα µε λάθη και βαρετή θεµατολογία καθιστούν την ανάγνωση 

πιο δύσκολη. Σε αυτόν τον άξονα απλούστευσης, ελέγχεται η ορθογραφία και η 

γραµµατική του κειµένου, και αν γίνεται το κείµενο τροποποιείται σε πιο 

συναρπαστικό, έτσι ώστε να ζωγραφίζει µια εικόνα για τον αναγνώστη µέσω της 

χρήσης οπτικών λέξεων, προσωπικών αφηγήσεων και χιούµορ (Siddharthan,2006). 

 

Αναλυτικότερα, τα περισσότερα µέτρα για την κατανόηση του κειµένου, όπως 

οι δείκτες αναγνωσιµότητας, βασίζονται στο µήκος πρότασης (µέσος όρος λέξεων 

ανά φράση) ως γενικό δείκτη της γλωσσικής πολυπλοκότητας (Abedi, Lord, & 

Plummer, 1997 · Adams, 1990 · Chall & Dale, 1995, Mestre, 1988). Όσο µεγαλύτερο 

είναι το µήκος της πρότασης, τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των µεµονωµένων 

λέξεων για αποκωδικοποίηση και επεξεργασία. Εκτός από το µήκος, τα συντακτικά 

και γραµµατικά χαρακτηριστικά των προτάσεων επηρεάζουν επίσης την κατανόηση 

(Adams, 1990). Η σαφήνεια των συντακτικών σχέσεων µεταξύ των λέξεων και των 

προτάσεων είναι κρίσιµη για την κατανόηση του κειµένου (Adams, 1990). Για 
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παράδειγµα, τα ρήµατα σε παθητική φωνή είναι πιο δύσκολα από αυτά που είναι σε 

ενεργητική φωνή.  

Στην πραγµατικότητα, οι λέξεις ενός κειµένου αντανακλούν τη δυσκολία του. 

Η απλούστευση του κειµένου στοχεύει στην τεχνική φράση ή σύνθετες λέξεις στο 

κείµενο και αντικαθιστά τότε µε απλούστερα συνώνυµα και ορισµούς (Chall & Dale, 

1995). Τέλος, ερευνητές όπως η Kopriva (1999) και οι Hanson, Hayes, Schriver, 

LeMahieu και Brown (1998) έχουν δώσει οδηγίες για την ανάπτυξη απλοποιηµένων 

αγγλικών αξιολογήσεων. Παραδείγµατα γλωσσικών απλοποιήσεων που προτείνονται 

περιλαµβάνουν τη µείωση του συνολικού αριθµού λέξεων, την αποφυγή της 

παθητικής φωνής και σύνθετων φράσεων, την ελαχιστοποίηση του δύσκολου 

λεξιλογίου και την αποφυγή αµφιλεγόµενων ή µε πολλαπλά νοήµατα λέξεων. 

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως υπάρχει λίγη έρευνα σχετικά µε το ποια 

συγκεκριµένα γλωσσικά χαρακτηριστικά έχουν τον µεγαλύτερο αντίκτυπο στην 

απόδοση των ευάλωτων πληθυσµών µαθητών.  

1.6.3 Επίδραση Απλοποίησης Κειµένων στην Αναγνωστική Κατανόηση  
Οι άνθρωποι για τους οποίους η αποκωδικοποίηση λέξεων και η µετέπειτα 

µετατροπή τους σε έννοιες απαιτεί σηµαντική προσπάθεια τείνουν να είναι κακοί 

αναγνώστες (Anderson & Freebody, 1981), να βασίζονται υπερβολικά στο θεµατικό 

περιεχόµενο του κειµένου ως προς την κατανόησή του, και δεν διαθέτουν ικανότητες 

αποκωδικοποίησης. Παράλληλα, επειδή η µνήµη εργασίας τους διαχειρίζεται τη 

βασική επεξεργασία λέξεων, το υψηλότερο επίπεδο επεξεργασίας τους δυσλειτουργεί 

(Anderson, 1981· Quigley & Paul, 1984). Οι µαθητές που χαρακτηρίζονται από 

αναγνωστικές δυσκολίες έχουν µια µειωµένη ικανότητα επανακωδικοποίησης των 

εννοιών και των σχέσεων σε µεγαλύτερα πλαίσια και οµάδες, αδυνατώντας να 
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απελευθερώσουν έτσι τη µνήµη εργασίας τους για την επεξεργασία ενός υψηλότερου 

επιπέδου έργου (Daneman & Carpenter, 1980). Σε έρευνά τους οι Mason και Kendall 

(1979) αναφέρουν ότι η χειρωνακτική διαίρεση σύνθετων προτάσεων σε αρκετές 

µικρότερες είχε ως αποτέλεσµα την καλύτερη κατανόηση για τους λιγότερο 

εξειδικευµένους αναγνώστες. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η µείωση της ποσότητας 

των πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη εργασίας κατά τη διάρκεια 

της επεξεργασίας συντακτικών δεδοµένων, απελευθερώνει τη µνήµη εργασίας για την 

σηµασιολογική επεξεργασία υψηλότερου επιπέδου υλικού (Mason & Kendall, 1979). 

Αρκετές µελέτες τονίζουν το ρόλο της απλούστευσης κειµένων ως προς την 

αναγνωστική κατανόηση. Συνολικά, η αναγνωστική κατανόηση βελτιώνεται όταν τα 

κείµενα τροποποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε η γλώσσα τους να καθίσταται πιο 

προσιτή (L'Allier, 1980) ή ώστε το περιεχόµενό τους να καθίσταται πιο προφανές, 

κάνοντας τις σχέσεις του λόγου σαφείς (Beck et al., 1991). Αναλυτικότερα, ο L'Allier 

(1980) διαπίστωσε ότι η απλοποίηση ενός κειµένου έφερε τους αναγνώστες χαµηλής 

ικανότητας πάνω από το επίπεδο απόδοσης των αναγνωστών µεσαίας ικανότητας του 

αρχικού κειµένου, και οι Linderholm et al. (2000) διαπίστωσαν ότι η αναδιατύπωση 

των αιτιακών σχέσεων σε σχετικά δύσκολα κείµενα ήταν σηµαντική διευκόλυνση για 

τους φτωχούς αναγνώστες. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και για τους 

αναγνώστες µε χαµηλά επίπεδα εµπειρίας (Kamalski et al, 2008· McNamara et al., 

1996· Noordman & Vonk, 1992). Επιπλέον, συγκεκριµένες προσθήκες αναλυτικών 

πληροφοριών βρέθηκαν να διευκολύνουν τους αναγνώστες µε µειωµένη ικανότητα 

ανάγνωσης (Anderson & Davison, 1988 · Irwin, 1980).  

Συνοπτικά, τα στοιχεία από µελέτες που χρησιµοποιούν απλουστευµένα 

κείµενα προτείνουν ότι η αναγνωστική κατανόηση µπορεί να βελτιωθεί 
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αντικαθιστώντας δύσκολες λέξεις, διαιρώντας τις µακροσκελείς προτάσεις, 

καθιστώντας σαφείς τις σχέσεις λόγου, αποφεύγοντας τις προκαθορισµένες ρήτρες 

και παρουσιάζοντας πληροφορίες µε έναν πιο αναλυτικό και συγκεκριµένο τρόπο  

(Anderson & Davison, 1988·Beck et al., 1991· Clark & Clark, 1968· Katz & Brent, 

1968· L’Allier, 1980· Levy, 2003· Williams et al, 2003). Αυτές οι µελέτες παρέχουν 

κίνητρο για την απλοποίηση κειµένου ως βοήθηµα κατανόησης. 

 

1.6.4 Επιδράσεις Απλούστευσης Κειµένου σε ELL Μαθητές, σε Μαθητές µε 
Ε.Μ.Δ., και σε ELL Μαθητές µε Ε.Μ.Δ. 

Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε χαµηλού επιπέδου αναγνώστες 

πρότειναν πως η λεξιλογική και συντακτική απλοποίηση κειµένου φέρνει τους 

αναγνώστες χαµηλής ικανότητας πάνω από το επίπεδο απόδοσης των αναγνωστών 

µεσαίας ικανότητας στο αρχικό κείµενο (L'Allier, 1980). Επιπροσθέτως, οι Beck et al. 

(1991) πρότειναν ότι η αναγνωστική κατανόηση µαθητών βελτιώνεται µέσω της 

ρητής διατύπωσης του λόγου. Περαιτέρω, οι Lindrholm et al. (2000) διαπίστωσαν ότι 

η απλοποιηµένη αναδιατύπωση αιτιακών σχέσεων σε σχετικά δύσκολα κείµενα 

διευκολύνει την ανάγνωση στους φτωχούς αναγνώστες. Τέλος, οι Anderson και 

Davinson (1988) και ο Irwin (1980) διαπίστωσαν ότι η συγκεκριµενοποίηση 

πληροφοριών διευκόλυναν την κατανόηση σε αναγνώστες µε φτωχότερες ικανότητες 

ανάγνωσης.  

Ο στόχος της απλούστευσης ενός κειµένου είναι να ξαναγραφεί ένα πολύπλοκο 

κείµενο σε µια απλή γλώσσα χωρίς να αλλάξει ποιοτικά το περιεχόµενο, έτσι ώστε να 

γίνει πιο εύκολο ως προς την κατανόηση. Η έρευνα σχετικά µε το θέµα αυτό έχει 

πολλές πιθανές πρακτικές εφαρµογές στην εκπαίδευση. Για παράδειγµα, µπορεί να 
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παρέχει αναγνωστική βοήθεια σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Carroll et al, 1999⋅ 

Canning et al, 2000⋅ Inui et al, 2003) ή σε άτοµα που διδάσκονται σε µια γλώσσα που 

δεν είναι η µητρική τους (Petersen & Ostendorf, 2007⋅ Allen, 2009). Όπως 

προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια, έρευνες προτείνουν πως οι ELL µαθητές και οι 

µαθητές µε Ε.Μ.Δ., θα επωφεληθούν από µια γλωσσική απλούστευση κειµένων 

(Haag, Heppt, Roppelt, & Stanat, 2014).  Διότι, όπως υποστηρίζουν, µέσα από την 

απλοποίηση της γλώσσας θα µειωθεί το γνωστικό φορτίο των ELL µαθητών ή των 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ., και µέσα από αυτή τη µείωση, θα επέλθει βελτίωση στη 

αναγνώριση λέξεων και στην αναγνωστική κατανόηση από αυτούς τους µαθητές 

(Gillmor, Poggio & Embretson, 2015).  

Υπάρχει ένα µεγάλο σύνολο βιβλιογραφίας που διερευνά το ρόλο του 

απλουστευµένου κειµένου στη διαδικασία απόκτησης δεύτερης γλώσσας (L2). Τον 

σηµαντικό ρόλο της γλώσσας, του λεξιλογίου και του συντακτικού στην αναγνωστική 

κατανόηση σε ELL µαθητές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο οι σύγχρονες 

έρευνες (Chval, Pinnow & Thomas, 2015). Συνοπτικά, πολυάριθµες µελέτες δείχνουν 

ότι η κατανόηση της ανάγνωσης βελτιώνεται για τους ELL µαθητές όταν το κείµενο 

είναι απλοποιηµένο (π.χ. Crossley et al., 2007· Gardner & Hansen, 2007· Long & 

Ross, 1993· Petersen, 2007· Tweissi, 1998· Yano et al., 1994). Αναφορικά, µελέτες 

δείχνουν πως η χρήση κοινών και µικρών λέξεων βελτιώνει σηµαντικά την 

αναγνωστική ικανότητα και την κατανόηση των µαθητών µε συγκεκριµένα είδη 

µαθησιακών προβληµάτων (Rello, Baeza-Yates, Dempepe-Marco & Saggion, 2013). 

Η απλούστευση κειµένων µπορεί επίσης να συµβάλει στη βελτίωση της επεξεργασίας 

ποικίλων γλωσσικών διεργασιών, όπως η εξαγωγή πληροφοριών από κείµενα (Miwa 

et al., 2010), µε τη µετατροπή µεγάλων και περίπλοκων προτάσεων σε προτάσεις που 
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επεξεργάζονται εύκολα (Xu, Burch & Napoles, 2015). Ο Krashen (1985) βρήκε ότι οι 

ELL µαθητές κατακτούν καλύτερα την γλώσσα στην οποία διαβάζουν όταν το είδος 

της γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι κατανοητό.  Οι Abedi, Lord, Hofstetter, et. al., 

(2000) εξέτασαν τον αντίκτυπο των απλοποιηµένων κειµένων σε ELL µαθητές. Τα 

ευρήµατα έδειξαν ότι η απλοποίηση µείωσε το χάσµα µεταξύ των ELL µαθητών και 

των τυπικών µαθητών όσον αφορά στην απόδοσή τους σε ένα σταθµισµένο τεστ 

(Abedi, Lord, Hofstetter, et. al., 2000). 

Ωστόσο, η επιστηµονική κοινότητα παραµένει διχασµένη όσον αφορά στη 

χρήση απλουστευµένων κειµένων σε ELL µαθητές. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας 

απλοποίησης κειµένων σε ELL µαθητές υποδηλώνουν ότι η απλοποίηση της γλώσσας 

µπορεί να έχει περιορισµένη αξία στην αύξηση της αναγνωστικής κατανόησης 

(Lotherington-Woloszyn, 1998). Ενώ οι µαθητές κατέταξαν τα απλοποιηµένα κείµενα 

ως πιο κατανοητά, δεν καταγράφηκε στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη αναγνωστική 

κατανόηση (Lotherington-Woloszyn, 1998). Μια επαναλαµβανόµενη ανησυχία 

σχετίζεται µε τους δυνητικά αντικρουόµενους στόχους βελτίωσης της κατανόησης 

ανάγνωσης σε συγκεκριµένα κείµενα και βελτίωσης της απόκτησης της L2. Η 

απλοποίηση του κειµένου µπορεί να στερήσει από τους µαθητές την ευκαιρία να 

µάθουν τις φυσικές µορφές της γλώσσας ή να επιβραδύνουν την απόκτηση 

γλωσσικών γνώσεων µε την αποµάκρυνση των γλωσσικών αντικειµένων που 

χρειάζεται ο αναγνώστης (Honeyfield, 1977·  Long & Ross, 1993·  Oh, 2001· Yano et 

al. 1994).  

Τρεις έρευνες εξέτασαν την επίδραση της απλοποίησης κειµένων σε µαθητές µε 

Ε.Μ.Δ. (δυσλεξία) (Ramus, 2003· Rello et al., 2013· Velluntino et al., 2004) και τα 

ευρήµατά τους προτείνουν ότι η απλοποίηση επηρεάζει σηµαντικά την επεξεργασία 
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και κατανόηση κειµένων στους µαθητές αυτούς. Αναλυτικότερα, οι Rello et al. 

(2013) εξέτασαν αν οι δυσλεξικοί αναγνώστες επωφελούνται από τη λεκτική 

απλοποίηση κειµένων. Βάσει των αποτελεσµάτων τους, διαπίστωσαν ότι η χρήση 

κοινότυπων λέξεων είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντικά ταχύτερη ανάγνωση, ενώ η 

χρήση µικρότερων λέξεων αύξησε σηµαντικά την αναγνωστική τους ικανότητα 

(Rello et al., 2013).  Οι Velluntino et al. (2004) και Ramus (2003) βρήκαν ότι η 

απλοποίηση κειµένων σε λεξιλογικό επίπεδο, και συγκεκριµένα η αντικατάσταση 

µεγάλων και δυσνόητων λέξεων µε µικρές και οικείες λέξεις είχε σηµαντικά θετική 

επίδραση στην αναγνωστική ικανότητα µαθητών µε δυσλεξία. 

Ο Oh (2001) εξέτασε την χρήση απλοποιηµένων  κειµένων στην αναγνωστική 

ικανότητα ELL µαθητών και µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η 

τροποποίηση δεν ενίσχυσε την αναγνωστική κατανόηση των µαθητών µε χαµηλές 

γλωσσικές ικανότητες, όπως οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. ή οι  ELL µαθητές (Oh, 2001). Οι 

Kiplinger, Haug και Abedi (2000) εξέτασαν την απλούστευση κειµένων σε ELL 

µαθητές καθώς και σε µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

απλούστευση κειµένων είχε θετικά αποτελέσµατα στην κατανόηση στους ELL 

µαθητές. Αντιθέτως, οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. απέφεραν χαµηλότερα ποσοστά 

κατανόησης στα απλουστευµένα κείµενα (Kiplinger, Haug & Abedi, 2000).  

Έτσι συνοπτικά, θεωρήθηκε πως η γλωσσική και συντακτική πολυπλοκότητα 

της αγγλικής γλώσσας, θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους ELL µαθητές και 

τους µαθητές µε Ε.Μ.Δ., λόγω των χαµηλότερων δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα ή 

των χαµηλότερων γενικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Abedi, 2004⋅ Johnson & Monroe, 

2004). Ως αποτέλεσµα, προτάθηκε πως η απλούστευση κειµένων θα είχε θετικά 

αποτελέσµατα ως προς την ανάγνωση και κατανόησή τους σε µαθητές µε µειονεξίες 
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στη γλώσσα, ακόµα και αν τα ευρήµατα για την απλοποίηση κειµένων στους µαθητές 

µε Ε.Μ.Δ. ήταν στην πλειοψηφία τους αρνητικά (Cummins et al., 1988⋅ De Corte, 

Verschaffel, & De Win, 1985⋅ Kintsch & Greeno, 1985). Παγκοσµίως δεν υπάρχει 

κάποια έρευνα η οποία να εξετάζει τα αποτελέσµατα της πρακτικής της απλοποίησης 

κειµένων στην αναγνωστική ικανότητα ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. Όµως ο 

υπολογισµός του αντίκτυπου της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην ειδική µαθησιακή 

διαδικασία είναι πολύπλοκος. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να βοηθήσει προς 

αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας τις διαφορές στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών δηµοτικού µε Ε.Μ.Δ. σε απλοποιηµένα και µη κείµενα. 

 

Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Πλέον, η κινητικότητα των προσφυγικών και µεταναστευτικών πληθυσµών, 

καθώς και η κινητικότητα λόγω εργασιακών αναγκών, έχουν µετατρέψει τα σχολεία 

από οµοιογενείς µονάδες σε ετερογενή ινστιτούτα εκπαίδευσης. Αντιθέτως, 

παγκοσµίως, ο αριθµός σύγχρονων ερευνών που να εξετάζουν αποτελεσµατικές 

διδακτικές στρατηγικές για τους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. όσον αφορά την 

αναγνωστική διαδικασία, είναι εξαιρετικά περιορισµένος (Gersten & Baker, 2000⋅ 

Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006⋅ Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Έτσι, οι 

πρακτικές που υιοθετούνται για ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., συχνά βασίζονται σε 

έρευνες µε δείγµα από καθαρά ELL πληθυσµούς (Muller & Markowitz, 2004), ή σε 

έρευνες µε δείγµα µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Klingner et al, 2006). Αυτή λοιπόν η έλλειψη 

διδακτικών πρακτικών βασισµένων σε ερευνητικά δεδοµένα, επηρεάζει αρνητικά το 

επίπεδο των µαθησιακών υπηρεσιών που προσφέρονται σε ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. 
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Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι φορείς για την δηµιουργία εκπαιδευτικών 

πολιτικών, χρειάζονται λοιπόν, περισσότερα στοιχεία σχετικά µε θέµατα που 

αφορούν ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., ώστε να µπορούν να κινούν τις κατάλληλες 

πολιτικές και πρακτικές για ELL µαθητές ειδικής αγωγής. Η συγκεκριµένη έρευνα 

µπορεί να προσφέρει στο ρεπερτόριο των διαδικασιών εκπαιδευτικής διδασκαλίας και 

αξιολόγησης των παιδιών αυτών, καθώς και τα ευρήµατά της θα ωφελήσουν όχι µόνο 

διεθνή σχολεία, αλλά όλα τα σχολεία µε διεθνείς µαθητικούς πληθυσµούς. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, εξετάστηκε η επίδραση λεκτικής και συντακτικής 

απλοποίησης κειµένων στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. Τα 

ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας ήταν τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) 

κείµενα; 

a. Μηδενική Υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και 

απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα. 

b. Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και 

απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα. 

2. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα; 

a. Μηδενική Υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών ανάµεσα σε τυπικά και 
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απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα. 

b. Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών σε τυπικά και απλουστευµένα 

(λεκτικά και συντακτικά) κείµενα. 

3. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά κείµενα; 

a. Μηδενική Υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. 

σε τυπικά κείµενα. 

b. Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. 

σε τυπικά κείµενα. 

4. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε απλουστευµένα (λεκτικά και 

συντακτικά) κείµενα; 

a. Μηδενική Υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. 

σε απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα. 

b. Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. 

σε απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα; 
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2. Ερευνητικό Μέρος 
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2. Μεθοδολογία 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 
Η ερευνητική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτηµάτων έγινε µε ποσοτική 

έρευνα, µε χρήση ενός εργαλείου αναγνωστικής κατανόησης. Συγκεκριµένα, 

υιοθετήθηκε ένας πειραµατικός σχεδιασµός, χωρίς οµάδα ελέγχου, ο οποίος 

ακολούθησε τα εξής βήµατα: 

Διάγραµµα 1. Βήµατα Σχεδιασµού Έρευνας 

 

2.2 Συµµετέχοντες 
Οι συµµετέχοντες που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριµένη έρευνα ήταν µαθητές 

δηµοτικού (Πρώτη έως Πέµπτη δηµοτικού) που φοιτούσαν στο ιδιωτικό διεθνές 

αγγλόφωνο σχολείο στην Θεσσαλονίκη, Pinewood American International School of 

Thessaloniki. Συνολικά, 80 µαθητές συµµετείχαν, οι οποίοι έπρεπε να έχουν 

υποχρεωτικά το εξής χαρακτηριστικό: να διδάσκονται σε µια γλώσσα άλλη από την 

µητρική τους. Ένας µαθητής για να χαρακτηριστεί ELL και να συµµετέχει έπρεπε να 

παρακολουθεί ενισχυτικά µαθήµατα Αγγλικών (ESL) στο σχολείο. Ένας µαθητής για 

να χαρακτηριστεί µε Ε.Μ.Δ. έπρεπε να έχει διάγνωση από διαγνωστικό κέντρο η 

οποία να λέει ρητά ότι έχει κάποιου τύπου µαθησιακή δυσκολία, η οποία να 

επηρεάζει την ανάγνωση. Οι συµµετέχοντες που ήταν στην οµάδα των ELL µαθητών 

Έλεγχος Οµάδας Υποκειµένων και Καθορισµός Επιπέδων Αναγνωστικής 
Κατανόησης σε Τυπικά Κείµενα 

Καθορισµός Επιπέδων Αναγνωστικής Κατανόησης σε Τυπικά Κείµενα 
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µε Ε.Μ.Δ. έπρεπε να παρακολουθούν ενισχυτικά µαθήµατα Αγγλικών (ESL) στο 

σχολείο, καθώς και να έχουν διάγνωση ειδικών µαθησιακών δυσκολιών. 

Η ηλικία των 80 συµµετεχόντων κυµαίνονταν από 6 έως 12 ετών (Μ.Ο. = 

8.93 έτη, Τ.Α. = 1.48 έτη), ενώ το τελικό δείγµα αποτελούνταν από 37 αγόρια 

(46.25%) (Μ.Ο. = 8.97 έτη, Τ.Α. = 1.50 έτη) και 43 κορίτσια (53.75%) (Μ.Ο. = 8.88 

έτη, Τ.Α. = 1.48 έτη). Οι συµµετέχοντες προερχόντουσαν από 20 χώρες, και 

συγκεκριµένα 22 από την Ελλάδα (27.50%), επτά από την Κίνα (8.75%), τέσσερις 

από την Ιταλία (5.00%), οκτώ από την Ρωσία (10.00%), 13 από την Ισπανία 

(16.25%), τέσσερις από την Πορτογαλία (5.00%), τρεις από την Τσεχία (3.75%), 

τρεις από την Τουρκία (3.75%), δύο από την Βενεζουέλα (2.50%), τρεις από το 

Βέλγιο (3.75%), δύο από την Αρµενία (2.50%), και από ένας από τις εξής χώρες: 

Βραζιλία, Λιβύη, Ρουµανία, Αίγυπτο, Ουρουγουάη, Βουλγαρία, το Καζακστάν, και 

τον Καναδά (συνολικά 10.00%) (Διάγραµµα 2).  

Διάγραµµα 2. Χώρες Γέννησης Συµµετεχόντων 
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Παράλληλα, όλοι από τους 80 συµµετέχοντες ήταν κάτοικοι της Ελλάδας, 

και συγκεκριµένα της Θεσσαλονίκης, καθώς και όλοι είχαν άλλη γλώσσα από τα 

Αγγλικά ως µητρική. Αναλυτικότερα, από τους συµµετέχοντες οι 11 φοιτούσαν στην 

πρώτη δηµοτικού (13.75%, Μ.Ο. = 6.82 έτη, Τ.Α. =  .41 έτη), 11 στην δευτέρα 

δηµοτικού (13.75%, Μ.Ο. = 7.64 έτη, Τ.Α. =  .67 έτη), 21 στην τρίτη δηµοτικού 

(26.25%, Μ.Ο. = 8.48 έτη, Τ.Α. = .51 έτη), 21 στην τετάρτη δηµοτικού (26.25%, Μ.Ο. 

= 9.67 έτη, Τ.Α. = .73 έτη) και 16 στην πέµπτη δηµοτικού (20.00%, Μ.Ο. = 10.87 έτη, 

Τ.Α. = .72 έτη) (Διάγραµµα 3).  

Διάγραµµα 3. Συχνότητα Συµµετεχόντων ανά Τάξη 

 

 

Ταυτόχρονα, από τους 80 συµµετέχοντες οι 22 είχαν ως µητρική γλώσσα τα 

Ελληνικά (27.50%), 16 τα Ισπανικά (20.00%), εννέα τα Ρώσικα (11.25%), επτά τα 

Κινέζικα (8.75%), τέσσερις τα Ιταλικά (5.00%), τέσσερεις τα Πορτογαλικά (5.00%), 

από τρεις τα Τούρκικα (3.75%), τα Τσέχικα (3.75%), και τα Ολλανδικά (3.75%), δύο 

τα Αρµένικα (2.50%), και από ένας τα Βραζιλιάνικα, Αλβανικά, Αιγυπτιακά, 

Γαλλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά και Ρουµάνικα (8.75%) (Πίνακας 8).  
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Πίνακας 8. Ποσοστά και Συχνότητες Μητρικών Γλωσσών Συµµετεχόντων  

Μητρική Γλώσσα Συχνότητα Ποσοστό 

Ελληνικά 22 27.50% 

Ισπανικά 16 20.00% 

Ρώσικα 9 11.25% 

Κινέζικα 7 8.75% 

Ιταλικά 3 5.00% 

Πορτογαλικά 3 5.00% 

Λοιπά 18 11.25% 

 

Τέλος, από τους 80 συµµετέχοντες συνολικά από παιδικό σταθµό (από τριών 

ετών), σε αγγλόφωνο σχολείο (Μ.Ο. =  4 έτη φοίτησης, Τ.Α. =  1.82 έτη φοίτησης), οι 

17 είχαν φοιτήσει τέσσερα χρόνια (21.25%), οι 15 είχαν φοιτήσει τρία χρόνια 

(18.75%), από 11 είχαν φοιτήσει δύο (13.75%), πέντε (13.75%) και έξι (13.75%) 

χρόνια, οι επτά είχαν φοιτήσει έναν χρόνο (8.75%), οι πέντε είχαν φοιτήσει επτά 

χρόνια (6.25%), και οι τρεις είχαν φοιτήσει οκτώ χρόνια (3.75%), (Διάγραµµα 4).  Τα 

υπόλοιπα χρόνια σχολικής πορείας τα φοίτησαν σε άλλη γλώσσα από τα Αγγλικά. 

Διάγραµµα 4. Συχνότητα ετών φοίτησης σε Αγγλόφωνο Σχολείο 
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Από τους 80 συµµετέχοντες οι 23 (28.75%) είχαν διαγνωσθεί µε Ε.Μ.Δ.. Η 

ηλικία των συµµετεχόντων µε Ε.Μ.Δ. κυµαίνονταν από 6 έως 12 ετών (Μ.Ο. = 9.04 

έτη, Τ.Α. = 1.69 έτη), ενώ το τελικό δείγµα αποτελούνταν από 13 αγόρια (46.25%) 

(Μ.Ο. = 9.15 έτη, Τ.Α. = 1.62 έτη) και 10 κορίτσια (53.75%) (Μ.Ο. = 8.90 έτη, Τ.Α. = 

1.85 έτη). Οι συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ. προερχόντουσαν 11 χώρες, και συγκεκριµένα 

πέντε από την Ελλάδα (21.74%), τρεις από την Κίνα (13.04%), τρεις από την Ιταλία 

(13.04%), τέσσερις από την Ρωσία (17.39%), δύο από την Ισπανία (8.70%), και από 

ένας από την Ρουµανία, Βενεζουέλα, Τουρκία, Τσεχία, Βέλγιο, και Ουρουγουάη 

(συνολικά 26.01%)  

Αναλυτικότερα, από τους συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ., οι τέσσερις φοιτούσαν 

στην πρώτη δηµοτικού (17.39%, Μ.Ο. = 6.75 έτη, Τ.Α. =  .50 έτη), οι τρεις στην 

δευτέρα δηµοτικού (13.04%, Μ.Ο. = 7.67 έτη, Τ.Α. =  1.15 έτη), οι έξι στην τρίτη 

δηµοτικού (26.09%, Μ.Ο. = 8.67 έτη, Τ.Α. =  .52 έτη), οι πέντε στην τετάρτη 

δηµοτικού (21.74%, Μ.Ο. = 10.00 έτη, Τ.Α. = .71 έτη) και οι πέντε στην πέµπτη 

δηµοτικού (21.74%, Μ.Ο. = 11.20 έτη, Τ.Α. =  .45 έτη) (Διάγραµµα 5). Ταυτόχρονα, 

οι πέντε συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ. είχαν ως µητρική γλώσσα τα Ελληνικά (21.74%), 

τέσσερις τα Ισπανικά (17.39%), τέσσερις τα Ρώσικα (17.39%), τρεις τα Κινέζικα 

(13.04%), τρεις τα Ιταλικά (13.04%), και από ένας τα Ρουµάνικα, τα Τούρκικα, τα 

Τσέχικα, και τα Ολλανδικά (17.39%) (Πίνακας 9). 
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Διάγραµµα 5. Συχνότητα Συµµετεχόντων µε Ε.Μ.Δ. ανά Τάξη 

 

Πίνακας 9. Μητρικές Γλώσσες Συµµετεχόντων µε Ε.Μ.Δ. 

Μητρική Γλώσσα Συχνότητα Ποσοστό 

Ελληνικά 5 21.74% 

Ισπανικά 4 17.39% 

Ρώσικα 4 17.39% 

Κινέζικα 3 13.04% 

Ιταλικά 3 13.04% 

Λοιπά 4 17.39% 

 

Επίσης, σχετικά µε τα χρόνια φοίτησής τους σε αγγλόφωνο σχολείο, από 

τους 23 συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ., οι οκτώ είχαν φοιτήσει τρία χρόνια (34.78%), οι 

τέσσερις είχαν φοιτήσει πέντε χρόνια (17.39%), οι τρεις είχαν φοιτήσει ένα χρόνο 

(13.04%), και από δύο είχαν φοιτήσει δύο, τέσσερα, έξι ή επτά χρόνια (34.78%) 

συνολικά από παιδικό σταθµό (τριών χρονών) σε αγγλόφωνο σχολείο (Πίνακας 10). 

Τέλος, από τους 23 συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ., οι οκτώ είχαν διαγνωσθεί µε δυσλεξία 

(34.78%), οι οκτώ είχαν διαγνωσθεί µε Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση (34.78%), και οι επτά 

µε Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής ή/ και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 

(30.44%).  
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Πίνακας 10. Έτη Φοίτησης σε Αγγλόφωνο Σχολείο Συµµετεχόντων µε Ε.Μ.Δ. 

Έτη Φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό 

1 3 13.04% 

2 2 8.70% 

3 8 34.78% 

4 2 8.70% 

5 4 17.39% 

6 2 8.70% 

7 2 8.70% 

 

Από τους 80 συµµετέχοντες οι 57 (71.25%) ήταν ELL χωρίς Ε.Μ.Δ.. Η 

ηλικία των ELL συµµετεχόντων 6 έως 12 ετών (Μ.Ο. = 8.88 έτη, Τ.Α. = 1.40 έτη), 

ενώ το τελικό δείγµα αποτελούνταν από 24 άνδρες (42.10%) (Μ.Ο. = 8.87 έτη, Τ.Α. = 

1.45 έτη) και 33 γυναίκες (57.89%) (Μ.Ο. = 8.88 έτη, Τ.Α. = 1.38 έτη). 

Αναλυτικότερα, από τους ELL συµµετέχοντες, οι επτά φοιτούσαν στην πρώτη 

δηµοτικού (12.28%, Μ.Ο. = 6.86 έτη, Τ.Α. =  .38 έτη), οι οκτώ στην δευτέρα 

δηµοτικού (14.03%, Μ.Ο. = 7.62 έτη, Τ.Α. =  .52 έτη), οι 15 στην τρίτη δηµοτικού 

(26.31%, Μ.Ο. = 8.40 έτη, Τ.Α. =  .51 έτη), οι 16 στην τετάρτη δηµοτικού (28.07%, 

Μ.Ο. = 9.56 έτη, Τ.Α. = .73 έτη) και οι 11 στην πέµπτη δηµοτικού (19.30%, Μ.Ο. = 

10.73 έτη, Τ.Α. =  .79 έτη) (Διάγραµµα 6).  
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Διάγραµµα 6. Συχνότητα Συµµετεχόντων Χωρίς Ε.Μ.Δ. ανά Τάξη 

 

 

Επίσης, από τους 57 ELL συµµετέχοντες χωρίς Ε.Μ.Δ., οι τρεις είχαν 

φοιτήσει ένα χρόνο (%), οι εννέα είχαν φοιτήσει δύο χρόνια (%), οι επτά είχαν 

φοιτήσει τρία χρόνια (%), οι 15 είχαν φοιτήσει τέσσερα χρόνια (34.78%), οι έξι είχαν 

φοιτήσει πέντε χρόνια (%), οι δέκα είχαν φοιτήσει επτά χρόνια (%), και οι τρεις είχαν 

φοιτήσει οκτώ χρόνια (%), συνολικά από παιδικό σταθµό (τριών χρονών) σε 

αγγλόφωνο σχολείο (Πίνακας 11).  

Πίνακας 11. Έτη Φοίτησης σε Αγγλόφωνο Σχολείο Συµµετεχόντων Χωρίς Ε.Μ.Δ. 

Έτη Φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό 

1 3 5.26% 

2 9 15.80% 

3 7 12.28% 

4 15 26.32% 

5 6 10.53% 

6 10 17.54% 

7 4 7.02% 

8 3 5.26% 
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2.3 Εργαλεία και Διαδικασία 

Δηµογραφικά Δεδοµένα 
Τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων συλλέχθηκαν µε ένα 

ερωτηµατολόγιο 11 κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων (βλ. Παράρτηµα 1). 

Συγκεκριµένα οι εξής κλειστές δηµογραφικές ερωτήσεις αφορούσαν: Φύλο, µε δύο 

πιθανές απαντήσεις (Αγόρι ή Κορίτσι), Ηλικία µε επτά πιθανές απαντήσεις (6, 7, 8, 9, 

10, 11, ή 12 ετών), Τάξη µε πέντε πιθανές απαντήσεις (1η, 2α, 3η, 4η, ή 5η 

δηµοτικού), Χρόνια Εκπαίδευσης σε Αγγλόφωνο σχολείο µε οκτώ πιθανές 

απαντήσεις (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) και τέλος Παρακολούθηση Ενισχυτικής Τάξης 

Αγγλικής Γλώσσας (ESL) µε δύο πιθανές απαντήσεις (Ναι ή Όχι). Με τις εξής 

ανοικτές δηµογραφικές ερωτήσεις αναζητήθηκαν:  Εθνικότητα, Χώρα Γέννησης, 

Χώρα Κατοικίας, και Μητρική Γλώσσα.  Η εξής τελευταία ερώτηση ήταν µεικτή: 

Μαθησιακή Δυσκολία µε δύο πιθανές απαντήσεις (Ναι ή Όχι), Εφόσον Ναι, Τι Είδος.  

 

Αναγνωστική Κατανόηση 
Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης των παιδιών 

χρησιµοποιήθηκε το Qualitative Reading Inventory -3 (Leslie & Caldwell, 2001). Το 

Qualitative Reading Inventory – 3 (Leslie & Caldwell, 2001) είναι ένα σύστηµα 

αξιολόγησης της ανάγνωσης το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής, καθώς και στον Καναδά. Πρόκειται για ένα σύστηµα 

αξιολόγησης που περιέχει λίστες λέξεων και κείµενα για κάθε τάξη από το 

νηπιαγωγείο µέχρι την τρίτη λυκείου (Leslie & Caldwell, 2001). 

 Το Qualitative Reading Inventory -3 (Leslie & Caldwell, 2001) περιλαµβάνει 

τόσο αφηγηµατικά όσο και εκθετικά κείµενα για κάθε τάξη. Στο νηπιαγωγείο µέχρι 
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και την δευτέρα δηµοτικού, τα κείµενα χωρίζονται σε αυτά µε εικόνες και αυτά χωρίς 

εικόνες. Οι θεµατικές ενότητες των κειµένων του νηπιαγωγείου και της δευτέρας 

δηµοτικού είναι οικεία στους µαθητές. Από το επίπεδο τρίτης δηµοτικού και έπειτα, 

τα θέµατα των επιλογών διαφέρουν ως προς την εξοικείωση του αναγνώστη. Τα 

κείµενα που επιλέχτηκαν για τους µαθητές της τρίτης, τετάρτης και πέµπτης 

δηµοτικού είχαν θεµατικές ενότητες γνωστές στους µαθητές, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί σε όλους τους συµµετέχοντες η ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης (Leslie 

& Caldwell, 2001). Για κάθε κείµενο, περιλαµβάνονται ερωτηµατολόγια για την 

αξιολόγηση των προηγούµενων γνώσεων του µαθητή, της ικανότητας ανάγνωσης και 

της κατανόησης. Η κατανόηση µπορεί να αξιολογηθεί µε τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: την ανάκληση από τους µαθητές χωρίς βοήθεια, τις ερωτήσεις χωρίς την 

δυνατότητα επαναληπτικής ανάγνωσης του κειµένου, και τις ερωτήσεις µε την 

δυνατότητα επαναληπτικής ανάγνωσης του κειµένου (Leslie & Caldwell, 2001). 

Τέλος, το Qualitative Reading Inventory -3 (Leslie & Caldwell, 2001) παρέχει 

ποσοτικές βαθµολογίες. Συνολικά επιλέχθηκαν 10 κείµενα, δύο για κάθε τάξη 

(Πίνακας 12).  

Πίνακας 12. Επιλεγµένα Κείµενα για Αξιολόγηση Αναγνωστικής Κατανόησης 

Τάξη Τυπικό Κείµενο Απλοποιηµένο Κείµενο 

1η What you Eat Mouse in House 

2α Whales and Fish The Lucky Cricket 

3η Wool: From Sheep to You A Trip to the Zoo 

4η Amelia Earhart Johnny Appleseed 

5η Martin Luther King, Jr Christopher Columbus 
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Σε κάθε σετ κειµένων, το ένα απλοποιήθηκε λεκτικά και συντακτικά, 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Siddharthan (2006). Αναλυτικότερα, η 

απλοποίηση εστιάστηκε στους πρώτους δύο άξονες, στη λεκτική και συντακτική 

απλοποίηση δηλαδή. Οι εξής 5 απλοποιήσεις εφαρµόστηκαν στα επιλεγµένα κείµενα: 

1. Οι περίπλοκες προτάσεις «σπάστηκαν» σε 2 ή 3. 

2. Οι άχρηστες πληροφορίες αφαιρέθηκαν από το κείµενο. 

3. Αντί για αντωνυµίες έγινε χρήση των ονοµάτων. 

4. Η παθητική φωνή αντικαταστάθηκε µε ενεργητική. 

5. Οι δύσκολες λέξεις αντικαταστάθηκαν µε ευκολότερα συνώνυµα. 

(Πίνακας 13) 

Πίνακας 13. Παραδείγµατα Απλοποιηµένων Κειµένων 

Τυπικό Κείµενο Απλοποιηµένο Κείµενο 
The man who lived in the house heard the 
mouse. 
He knew the mouse lived in the wall but 
he didn’t mind. 
Then one day the man decided to sell the 
house. 
He loved the old house but it was too big. 
 

A man lived in the house. 
The man heard the mouse. 
The man knew the mouse lived in the wall. 
The man did not mind. 
The man wanted to sell the house. 
The house was too big. 

Christopher Columbus was determined to 
find an all-water route to the East- Indies. 
Discovering this would bring him fame 
and fortune. However, Columbus also 
believed that the world was round. Many 
people laughed at this idea. They thought 
the world was flat. Columbus hoped to 
prove this theory. He would sail west in 
order to reach the East. 
 

Christopher Columbus wanted to find an all-water route 
to the East- Indies. Columbus believed the world was 
round. People thought the world was flat. Columbus 
hoped to prove his theory. Columbus would sail West 
to reach the East. 
 

 

 Παράλληλα, εάν τα κείµενα από την πρώτη και τη δευτέρα δηµοτικού είχαν 

εικόνες, αυτές διαγράφηκαν, έτσι ώστε να µην υπάρχει κάποια ενίσχυση στην 

αναγνωστική κατανόηση των συµµετεχόντων. Το είδος των 2 κειµένων ήταν το ίδιο 

σε κάθε τάξη, στην Πρώτη έως Τρίτη δηµοτικού τα κείµενα ήταν λογοτεχνικά, και 
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στην Τετάρτη και Πέµπτη τα κείµενα ήταν πληροφοριακά. Η θεµατολογία των 

πληροφοριακών κειµένων ελέγχθηκε ότι ήταν γνωστή στους µαθητές και ότι τους 

είχε διδαχτεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το κάθε κείµενο συνόδευε η λίστα µε τις 

ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση παρέχεται στον εξεταστή η απάντηση που 

πρέπει να δώσει ο µαθητής για να θεωρηθεί σωστή. Τα κείµενα καθώς και οι 

ερωτήσεις γράφτηκαν από την ερευνήτρια σε λευκές Α4 κόλλες. Το µέγεθος και το 

είδος της γραµµατοσειράς, το διάστιχο, και τα περιθώρια των κειµένων και των 

ερωτήσεων παρέµειναν ίδια µε αυτά του εργαλείου (βλ. Παράρτηµα 2). 

 

Διαδικασία 
Η αξιολόγηση έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου, και 

κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο διδακτικών ωρών και διήρκεσε έξι εβδοµάδες. Η 

ερευνήτρια έβγαζε τον κάθε συµµετέχοντα µαθητή, έναν ανά φορά από την τάξη του, 

και τους συνόδευε στο τµήµα ένταξης του σχολείου. Η αίθουσα αυτή τους ήταν 

οικεία, καθώς όλα τα παιδιά είχαν πραγµατοποιήσει συνεδρίες εκεί, είτε ατοµικά είτε 

οµαδικά. Εφόσον τα παιδιά κάθονταν στο γραφείο, η ερευνήτρια τους έδινε το 

δηµογραφικό ερωτηµατολόγιο προφορικά, ενώ η ίδια συµπλήρωνε τις απαντήσεις.  

Έπειτα στα παιδιά δινόταν το πρώτο κείµενο το οποίο ήταν το τυπικό. Κάθε 

µαθητής κλήθηκε να διαβάσει το κείµενο σιωπηλά µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αφού ο συµµετέχων ολοκλήρωνε την ανάγνωση, ο εξεταστής έθετε προφορικά τις 

ερωτήσεις κατανόησης και βαθµολογούσε τις απαντήσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

του ίδιου του τεστ. Υπήρχαν δύο τύποι ερωτήσεων που συνόδευαν κάθε κείµενο, οι 

ρητές και αυτές που έπρεπε να απαντηθούν βάσει των υποδείξεων και των 

υπονοούµενων του κειµένου. Οι ρητές ερωτήσεις αξιολογούσαν αν ο συµµετέχων 
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µπορούσε να κατανοήσει και να θυµηθεί τις πληροφορίες που δηλώνονταν απευθείας 

από τον συγγραφέα µέσα στο κείµενο. Για τις ερωτήσεις µε υπονοούµενο, ο 

συµµετέχων έπρεπε να χρησιµοποιήσει ενδείξεις του κειµένου για να βγάλει 

συµπεράσµατα και να απαντήσει σωστά.  

Οι απαντήσεις βαθµολογούνταν είτε σωστά είτε λάθος, δεν δίνονταν µισοί 

βαθµοί. Αν µια απάντηση προέκυπτε από προϋπάρχουσα γνώση και όχι από το 

κείµενο, δεν θεωρείτο σωστή, έστω και αν ήταν. Όταν η απάντηση ενός 

συµµετέχοντα προερχόταν από προϋπάρχουσα γνώση, η ερευνήτρια αναγνώριζε την 

λογικότητά της και στη συνέχεια ρωτούσε: "Αλλά τι λένε οι ενδείξεις στο κείµενο;" 

Στους συµµετέχοντες δεν δινόταν χρονικό περιθώριο για την πραγµάτωση της 

αξιολόγησης. Μόλις απαντούσαν όλες τις ερωτήσεις, η ερευνήτρια τους έδινε το 

δεύτερο κείµενο προς ανάγνωση, το απλοποιηµένο. Η διαδικασία που 

ακολουθούνταν για το απλοποιηµένο κείµενο ήταν η ίδια µε το αυθεντικό, ενώ 

παράλληλα πάλι δεν δινόταν χρονικό περιθώριο για την πραγµάτωση της 

αξιολόγησης στους συµµετέχοντες. Μετά την ολοκλήρωση και των δύο 

αξιολογήσεων, η ερευνήτρια πήγαινε τον κάθε συµµετέχοντα πίσω στην τάξη του 

(Πίνακας 14).  
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Πίνακας 14. Δοµή Ερευνητικής Διαδικασίας 

 

  

2.4 Ανάλυση Αποτελεσµάτων 
Για την ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων θα 

γίνει µια περιγραφική ανάλυση των δεδοµένων, βρίσκοντας µέσους όρους, τυπικές 

αποκλίσεις, µέγιστες και ελάχιστες τιµές. Τα δηµογραφικά δεδοµένα 

χρησιµοποιήθηκαν ως έλεγχος για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των οµάδων, 

γιατί χρησιµοποιήθηκε ένα ισορροπηµένος σχεδιασµός έρευνας (balanced design).  

Για την κατανόηση κειµένων, το κάθε κείµενο είχε πέντε, έξι, οκτώ ή δέκα 

ερωτήσεις. Για να υπολογιστεί το αποτέλεσµα σε ποσοστό, η ερευνήτρια υπολόγισε 
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τον συνολικό αριθµό ερωτήσεων και τον συνολικό αριθµό σωστών απαντήσεων, ενώ 

στη συνέχεια διαίρεσε τον συνολικό αριθµό των σωστών απαντήσεων µε τον αριθµό 

των ερωτήσεων που ζητούνταν, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα µε το 100. Αυτή 

η διαδικασία επαναδιατυπώθηκε για τις ρητές ερωτήσεις καθώς και για τις ερωτήσεις 

µε υπονοούµενο για κάθε κείµενο, προκειµένου να αξιολογηθούν περαιτέρω τα δύο 

διαφορετικά είδη ερωτήσεων κατανόησης. 

Για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήµατος, εάν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ. ανάµεσα σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα, 

πραγµατοποιήθηκε ένα Paired Samples T-test, έτσι ώστε να συγκρίνουµε τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις αναγνωστικής ικανότητας (ποσοτική 

µεταβλητή), ανάµεσα στα αυθεντικά και στα απλοποιηµένα κείµενα (κατηγορικές), 

δεδοµένου ότι πρόκειται για 2 διαφορετικές µετρήσεις µιας οµάδας. Ένας ακόµα 

λόγος που η ερευνήτρια χρησιµοποίησε το t-test ως στατιστική ανάλυση είναι διότι το 

δείγµα είχε µικρό µέγεθος. Έτσι, λοιπόν, το ζευγαρωµένο t-test χρησιµοποιήθηκε 

στην απάντηση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, διότι είναι µια στατιστική 

διαδικασία που χρησιµοποιείται για να καθοριστεί εάν η µέση διαφορά µεταξύ δύο 

συνόλων παρατηρήσεων είναι µηδενική (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Για την απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήµατος, εάν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών χωρίς 

Ε.Μ.Δ. ανάµεσα σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα, 

πραγµατοποιήθηκε ένα Paired Samples T-test, έτσι ώστε να συγκρίνουµε τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις αναγνωστικής ικανότητας (ποσοτική 

µεταβλητή), ανάµεσα στα αυθεντικά και στα απλοποιηµένα κείµενα (κατηγορικές, 2 
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διαφορετικές µετρήσεις µιας οµάδας). Ένας ακόµα λόγος που η ερευνήτρια 

χρησιµοποίησε το t-test ως στατιστική ανάλυση είναι διότι το δείγµα είχε µικρό 

µέγεθος. Έτσι, λοιπόν, το ζευγαρωµένο t-test χρησιµοποιήθηκε στην απάντηση της 

πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, διότι είναι µια στατιστική διαδικασία που 

χρησιµοποιείται για να καθοριστεί εάν η µέση διαφορά µεταξύ δύο συνόλων 

παρατηρήσεων είναι µηδενική (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Για την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήµατος, εάν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ. και ELL µαθητών χωρίς Ε.Μ.Δ. ανάµεσα στα τυπικά (λεκτικά και 

συντακτικά) κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένα t-test ανεξάρτητων οµάδων, έτσι ώστε 

να συγκρίνουµε τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις αναγνωστικής 

ικανότητας (ποσοτική µεταβλητή), ανάµεσα στα αυθεντικά κείµενα των οµάδων 

(κατηγορικές, ανεξάρτητες οµάδες). Έτσι, λοιπόν, το t-test χρησιµοποιήθηκε στην 

απάντηση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, διότι είναι µια στατιστική δοκιµασία 

που καθορίζει εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων σε δύο 

άσχετες οµάδες (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Για την απάντηση του τέταρτου ερευνητικού ερωτήµατος, εάν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ. και ELL µαθητών χωρίς Ε.Μ.Δ. ανάµεσα στα απλουστευµένα (λεκτικά και 

συντακτικά) κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένα t-test ανεξάρτητων οµάδων, έτσι ώστε 

να συγκρίνουµε τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις αναγνωστικής 

ικανότητας (ποσοτική µεταβλητή), ανάµεσα στα αυθεντικά κείµενα των οµάδων 

(κατηγορικές, ανεξάρτητες οµάδες).  
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 3. Αποτελέσµατα 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των δεδοµένων οι 

απαντήσεις των µαθητών ελέγχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ως σωστές ή 

λανθασµένες. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση αυτών των δεδοµένων µε 

το στατιστικό πρόγραµµα PSPP. Για την επεξεργασία των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν κατά την έρευνα χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι βασικής περιγραφικής, 

αλλά και επαγωγικής στατιστικής. Για το έργο της κατηγοριοποίησης στη µεταβλητή 

ΦΥΛΛΟ το Αρσενικό πήρε την τιµή: 2 και το Θηλυκό την τιµή: 1, στη µεταβλητή 

Μαθησιακές Δυσκολίες η απάντηση ΝΑΙ πήρε την τιµή: 1 και η απάντηση ΟΧΙ την 

τιµή: 2, και τέλος στα έτη φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο, οι απαντήσεις έως 4 ετών 

πήραν τιµή: 1 και οι απαντήσεις από 5 έως 8 ετών πήραν τιµή: 2.  

3.1 Περιγραφική Στατιστική  
Αρχικά εξετάζοντας τα ποσοστά κατανόησης των τυπικών και 

απλοποιηµένων κειµένων βρέθηκαν οι παρακάτω µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, και 

ελάχιστες και µέγιστες τιµές (αφορούν στο σύνολο του δείγµατος ELL µαθητών και 

ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.) (Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή της 

αναγνωστικής κατανόησης στα τυπικά και απλοποιηµένα κείµενα. 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστη Τιµή Μέγιστη Τιµή 

Τυπικό Κείµενο 43.02% 21.68% 0.00% 100.00% 

Απλοποιηµένο 

Κείµενο 

51.04% 23.31% 0.00% 100.00% 
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Έπειτα, εξετάζοντας τα ποσοστά κατανόησης των τυπικών και 

απλοποιηµένων κειµένων στους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. βρέθηκαν οι παρακάτω 

µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, και ελάχιστες και µέγιστες τιµές  (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή της 

αναγνωστικής κατανόησης στα τυπικά και απλοποιηµένα κείµενα σε ELL µαθητές µε 

Ε.Μ.Δ.. 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστη Τιµή Μέγιστη Τιµή 

Τυπικό Κείµενο 33.88% 20.07 0.00% 75.00% 

Απλοποιηµένο 

Κείµενο 

38.41% 17.85 0.00% 75.00% 

 

Τέλος, εξετάζοντας τα ποσοστά κατανόησης των τυπικών και απλοποιηµένων 

κειµένων στους ELL µαθητές βρέθηκαν οι παρακάτω µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, 

και ελάχιστες και µέγιστες τιµές  (Πίνακας 17). 

 

Πίνακας 17. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή της 

αναγνωστικής κατανόησης στα αρχικά και απλοποιηµένα κείµενα σε ELL µαθητές. 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ελάχιστη Τιµή Μέγιστη Τιµή 

Τυπικό Κείµενο 46.71% 21.37 0.00% 100.00% 

Απλοποιηµένο 

Κείµενο 

56.04% 23.31 12.50% 100.00% 

 

Επιπρόσθετα, εξετάζοντας την αναγνωστική κατανόηση των µαθητών ανά 

τάξη, σε τυπικά και σε απλοποιηµένα κείµενα, βρέθηκαν οι παρακάτω µέσοι όροι 
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(Πίνακας 18). 

Πίνακας 18. Μέσος όρος της αναγνωστικής κατανόησης σε τυπικά και απλοποιηµένα 

κείµενα ανά τάξη φοίτησης. 

 Τυπικό Κείµενο Απλοποιηµένο Κείµενο 

1
η
 Δηµοτικού 42.36% 53.00% 

2
α
 Δηµοτικού 

 

53.73% 64.91% 

3
η
 Δηµοτικού 53.19% 59.76% 

4
η
 Δηµοτικού 34.19% 41.91% 

5
η
 Δηµοτικού 33.75% 41.63% 

 

Τέλος, εξετάζοντας τα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης των µαθητών 

σύµφωνα µε τα χρόνια φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο, σε τυπικό και απλοποιηµένο 

κείµενο, βρέθηκαν οι παρακάτω µέσοι όροι (Πίνακας 19) 

 

Πίνακας 19. Μέσος όρος της αναγνωστικής κατανόησης σε τυπικά και απλοποιηµένα 

κείµενα ανά χρόνια φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο. 

 Ν Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

0 έως 4 έτη 50 47.16% 24.91% 

5 έως 8 έτη 30 57.50% 19.03% 
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3.2 Επαγωγική Στατιστική  
Πρώτη (1) Ερευνητική Υπόθεση 

Για να ερευνηθεί η πρώτη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή αν η αναγνωστική 

κατανόηση των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα τυπικά κείµενα και στα απλοποιηµένα κείµενα, 

πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος Paired Samples T-test, όπου η µία µέτρηση ήταν τα 

ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα τυπικά κείµενα και η δεύτερη µέτρηση ήταν 

τα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα απλουστευµένα κείµενα. Ο µέσος όρος 

των τιµών της αναγνωστικής κατανόησης των τυπικών κειµένων των ELL µαθητών 

µε Ε.Μ.Δ. (Μ.Ο. = 33.88, Τ.Α. = 20.07) δεν είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος 

(t= -1.24, DF= 22, p= .227, δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν της αναγνωστικής 

ικανότητας των απλουστευµένων κειµένων των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Μ.Ο. = 

38.41, Τ.Α. = 17.85). 

 

Δεύτερη (2) Ερευνητική Υπόθεση 

Για να ερευνηθεί η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή αν η αναγνωστική 

κατανόηση των ELL µαθητών παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στα τυπικά κείµενα και στα απλοποιηµένα κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος 

Paired Samples T-test, όπου η µία µέτρηση ήταν τα ποσοστά αναγνωστικής 

κατανόησης στα τυπικά κείµενα και η δεύτερη µέτρηση ήταν τα ποσοστά 

αναγνωστικής κατανόησης στα απλουστευµένα κείµενα. Ο µέσος όρος των τιµών της 

αναγνωστικής κατανόησης των τυπικών κειµένων των ELL µαθητών (Μ.Ο. = 46.71, 

Τ.Α. = 21.37) είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος (t= -5.36, DF= 56, p= .00, 

δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν της αναγνωστικής ικανότητας των απλουστευµένων 
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κειµένων των ELL µαθητών (Μ.Ο. = 56.13, Τ.Α. = 23.43). 

 

Τρίτη (3) Ερευνητική Υπόθεση 

Για να ερευνηθεί η τρίτη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή αν η αναγνωστική 

κατανόηση των ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα τυπικά κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος 

Independent Samples T-test, όπου η µία µέτρηση ήταν τα ποσοστά αναγνωστικής 

κατανόησης στα τυπικά κείµενα των ELL µαθητών και η δεύτερη µέτρηση ήταν τα 

ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα τυπικά κείµενα των ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ.. Ο µέσος όρος των τιµών της αναγνωστικής κατανόησης των τυπικών 

κειµένων των ELL µαθητών (Μ.Ο. = 46.71, Τ.Α. = 21.37) είναι στατιστικά σηµαντικά 

χαµηλότερος (t= -2.47, DF= 78, p= .02, δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν της 

αναγνωστικής ικανότητας των τυπικών κειµένων των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Μ.Ο. 

= 33.88, Τ.Α. = 20.07). 

 

Τέταρτη (4) Ερευνητική Υπόθεση 

Για να ερευνηθεί η τέταρτη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή αν η αναγνωστική 

κατανόηση των ELL µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα απλουστευµένα κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένας 

έλεγχος Independent Samples T-test, όπου η µία µέτρηση ήταν τα ποσοστά 

αναγνωστικής κατανόησης στα απλουστευµένα κείµενα των ELL µαθητών και η 

δεύτερη µέτρηση ήταν τα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα απλουστευµένα 

κείµενα των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. Ο µέσος όρος των τιµών της αναγνωστικής 

κατανόησης των απλουστευµένων κειµένων των ELL µαθητών (Μ.Ο. = 56.13, Τ.Α. = 
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23.43) είναι στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερος (t= -3.26, DF= 78, p= .01, δίπλευρος 

έλεγχος) από αυτόν της αναγνωστικής ικανότητας των απλουστευµένων κειµένων 

των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Μ.Ο. = 38.41, Τ.Α. = 17.85). 

Για να ερευνηθεί αν η αναγνωστική κατανόηση των µαθητών µε λιγότερο 

από 5 έτη φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο και των µαθητών µε περισσότερο από 5 

έτη φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στα απλουστευµένα κείµενα, πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος Independent Samples 

T-test, όπου η µία µέτρηση ήταν τα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα 

απλουστευµένα κείµενα των µαθητών µε λιγότερο από 5 έτη φοίτησης σε αγγλόφωνο 

σχολείο και η δεύτερη µέτρηση ήταν τα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης στα 

απλουστευµένα κείµενα των µαθητών µε περισσότερο από 5 έτη φοίτησης σε 

αγγλόφωνο σχολείο. Ο µέσος όρος των τιµών της αναγνωστικής κατανόησης των 

απλουστευµένων κειµένων των µαθητών µε λιγότερο από 5 έτη φοίτησης σε 

αγγλόφωνο σχολείο (Μ.Ο. = 47.16, Τ.Α. = 24.91) είναι στατιστικά σηµαντικά 

χαµηλότερος (t= -2.09, DF= 78, p= .04, δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν της 

αναγνωστικής ικανότητας των απλουστευµένων κειµένων των µαθητών µε 

περισσότερο από 5 έτη φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο (Μ.Ο. = 57.50, Τ.Α. = 

19.03). 
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 4. Συζήτηση- Συµπεράσµατα 

4.1 Συζήτηση 
Η παρούσα µελέτη είχε ως σκοπό την εύρεση και ερµηνεία των επιπτώσεων 

της λεκτικής και συντακτικής απλοποίησης στην αναγνωστική κατανόηση κειµένου 

σε ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. Οι ερευνητικές ερωτήσεις που καθοδήγησαν τη 

διαµόρφωση και εφαρµογή της παρούσας έρευνας ήταν: 

1. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) 

κείµενα; 

2. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών σε τυπικά και απλουστευµένα (λεκτικά και συντακτικά) κείµενα; 

3. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά κείµενα; 

4. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση ELL 

µαθητών και ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε απλουστευµένα (λεκτικά και 

συντακτικά) κείµενα; 

Αυτά τα ερωτήµατα προέκυψαν από την έρευνα στους τοµείς της 

τροποποίησης του κειµένου, και συγκεκριµένα της απλούστευσης κειµένου, και των 

πιθανών επιπτώσεών της στην αναγνωστική κατανόηση ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ.. 

Αυτή η συγκεκριµένη οµάδα µαθητών είναι σηµαντικό να ερευνηθεί διότι πλέον, η 

κινητικότητα των προσφυγικών και µεταναστευτικών πληθυσµών, αλλά και η 

κινητικότητα λόγω εργασιακών αναγκών, έχουν µετατρέψει τα σχολεία από 

οµοιογενείς µονάδες σε ετερογενή ινστιτούτα εκπαίδευσης (Saenz, Fuchs, & Fuchs, 

2005). 
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Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, δείχνουν ότι στους ELL µαθητές η 

απλούστευση κειµένου ενδείκνυται ως µέθοδος διότι αποφέρει στατιστικά σηµαντική 

αύξηση στην αναγνωστική τους κατανόηση. Αυτό το εύρηµα συµβαδίζει µε τα 

αποτελέσµατα των ερευνών απλοποίησης κειµένων σε ELL πληθυσµούς (Abedi, 

Lord, Hofstetter, et. al., 2000· Crossley et al., 2007· Gardner & Hansen, 2007· 

Gillmor, Poggio & Embretson, 2015⋅ Haag, Heppt, Roppelt, & Stanat, 2014· Long & 

Ross, 1993· Petersen, 2007· Tweissi, 1998· Yano et al., 1994). Τα αποτελέσµατα 

αυτών των ερευνών, καθώς και της παρούσας, προτείνουν ότι οι τεχνικές 

απλοποίησης κειµένων, όπως η διαίρεση σύνθετων προτάσεων σε αρκετές 

µικρότερες, αποφέρουν αύξηση στην αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση στους 

λιγότερο εξειδικευµένους αναγνώστες (Mason & Kendall, 1979). Η παρούσα µελέτη 

είναι σε συµφωνία µε άλλες µελέτες οι οποίες τονίζουν το ρόλο της απλούστευσης 

κειµένων, υποστηρίζοντας πως η τροποποίηση κειµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε η 

γλώσσα τους να καθίσταται πιο προσιτή και το περιεχόµενο πιο σαφές, βελτιώνουν 

την αναγνωστική κατανόηση (Beck et al., 1991⋅ L'Allier, 1980⋅ Linderholm et al., 

2000). Συνοπτικά, τα στοιχεία της παρούσας έρευνας καθώς και προηγούµενων 

µελετών προτείνουν ότι αυτή η τεχνική βελτιώνει την αναγνωστική κατανόηση 

(Anderson & Davison, 1988·Beck et al., 1991· Clark & Clark, 1968· Katz & Brent, 

1968· L’Allier, 1980· Levy, 2003· Williams et al, 2003). 

Από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας προέκυψε επίσης ότι η 

κατανόηση της ανάγνωσης βελτιώνεται για τους ELL µαθητές όταν το κείµενο 

απλοποιηθεί, εύρηµα που είναι σε πλήρης συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες (π.χ. 

Crossley et al., 2007· Gardner & Hansen, 2007· Long & Ross, 1993· Petersen, 2007· 

Tweissi, 1998· Yano et al., 1994). Αυτή η συµφωνία στα συµπεράσµατα και στα 
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ευρήµατα, ενισχύει την ευρέως διαδεδοµένη και αποδεκτή πεποίθηση ότι η 

απλοποίηση κειµένου είναι µια κατάλληλη µέθοδος διαφοροποίησης για αυτόν τον 

συγκεκριµένο πληθυσµό-στόχο, δηλαδή τους ELL µαθητές. 

Μέσα από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι στους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. 

η απλούστευση δεν αποφέρει στατιστικά σηµαντική αύξηση στην αναγνωστική τους 

κατανόηση. Είναι σηµαντικό όµως να τονιστεί πως ενώ δεν βρέθηκε στατιστική 

σηµαντικότητα, η αναγνωστική κατανόηση των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. παρουσίασε 

αύξηση στα απλουστευµένα κείµενα. Από τις διαθέσιµες µελέτες και έρευνες που 

είχαν ως πληθυσµό-στόχο τους µαθητές µε Ε.Μ.Δ., οι µισές συµφώνησαν µε τα 

παρόντα αποτελέσµατα (Ramus, 2003· Rello et al., 2013· Velluntino et al., 2004), ενώ 

οι άλλες  µισές έδειξαν το αντίθετο, δηλαδή πρότειναν πως οι µαθητές µε Ε.Μ.Δ. θα 

εµφάνιζαν αυξηµένη αναγνωστική κατανόηση µετά την απλοποίηση του κειµένου 

(Kiplinger, Haug & Abedi, 2000· Oh, 2001).  

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, διακρίνεται 

µια τάση στα αποτελέσµατα, τα οποία έδειξαν πως και στα τυπικά και στα 

απλουστευµένα κείµενα οι ELL µαθητές είχαν στατιστικά σηµαντικά πιο υψηλή 

αναγνωστική κατανόηση απ’ ότι οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ... Το γεγονός ότι οι ELL 

συµµετέχοντες υπερτερούσαν στην αναγνωστική κατανόηση και στα τυπικά και στα 

απλουστευµένα κείµενα από τους ELL συµµετέχοντες µε Ε.Μ.Δ., σύµφωνα µε 

προηγούµενες µελέτες, µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αντίθετα µε τους 

τυπικούς ELL αναγνώστες, οι ELL αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ. δυσκολεύονται να 

δηµιουργήσουν συµπεράσµατα για τα κείµενα που διαβάζουν, καθώς και να 

κατανοήσουν την συνοχή τους (Bishop & Snowling, 2004). Η απλούστευση των 

κειµένων πιθανόν να προκάλεσε παρανοήσεις σχετικά µε την γλώσσα στα ELL 
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παιδιά µε Ε.Μ.Δ. και να έκανε τα κείµενα πιο δυσνόητα και όχι πιο απλά, λόγω του 

«σπάσιµου» των προτάσεων, και την συχνή επανάληψη λέξεων (Crossley, Allen & 

McNamara⋅ Goodman & Freeman, 1993).  

Παράλληλα, αναλύοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, σε όλο το 

δείγµα ELL αναγνωστών και ELL αναγνωστών µε Ε.Μ.Δ., τα ποσοστά κατανόησης 

ήταν πολύ χαµηλά (τυπικό κείµενο 43.02% και απλουστευµένο κείµενο 51.04% 

κατανόηση). Αυτό σηµαίνει πως συνολικά οι µαθητές ήταν σε χαµηλότερο 

αναγνωστικό επίπεδο από την τάξη στην οποία φοιτούσαν. Ανησυχητικό επίσης είναι 

το γεγονός πως όσο αυξανόταν η τάξη φοίτησης, τόσο χαµήλωναν τα ποσοστά 

αναγνωστικής κατανόησης. Αυτή η εκλογίκευση των ευρηµάτων υποστηρίζεται 

περαιτέρω και από το γεγονός πως οι αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ. αντιλαµβάνονται την 

κάθε πρόταση ενός κειµένου ως µεµονωµένο και αυτόνοµο κείµενο (Haberlandt & 

Graesser, 1985). Έτσι, πιθανόν, κατά την προσπάθεια της αναγνωστικής κατανόησης 

του απλουστευµένου κειµένου, να δηµιουργήθηκαν ελλιπείς και αποσπασµατικές 

νοητικές αναπαραστάσεις των προτάσεων και κατ’ επέκταση του κειµένου. Η µη 

χρήση, λοιπόν, µιας επικοινωνιακής γλωσσικής προσέγγισης, είναι πολύ πιθανό να 

οδήγησε τους ELL αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ. στο να χάσουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

να µπορούσαν να εντάξουν το κείµενο, και έτσι να µην κατανόησαν πλήρως το 

µήνυµά του (Barnard & Burgess, 2001⋅ Olivares & Lemberger, 2002). 

Τέλος, αναλύοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, βλέπουµε ότι τα 

οι µαθητές µε παραπάνω από 5 χρόνια φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο έχουν 

στατιστικά σηµαντικότερα ποσοστά αναγνωστικής κατανόησης απ’ ότι οι µαθητές µε 

λιγότερο από  5 χρόνια φοίτησης σε αγγλόφωνο σχολείο. Αυτό το εύρηµα, αν και 

οριακό ως προς την σηµαντικότητά του, συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες οι 
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οποίες προτείνουν πως συνήθως χρειάζονται περίπου πέντε χρόνια για να επέλθει 

σχολική και ακαδηµαϊκή επιτυχία στους ELL µαθητές (Cummings, 1984). 

 

4.2 Συµπεράσµατα 
Μελέτες των τελευταίων ετών, καθώς και τα ευρήµατα της συγκεκριµένης 

έρευνας προτείνουν πως οι ELL µαθητές επωφελούνται από την απλούστευση 

κειµένων και ως τεχνική χρησιµοποιείται ευρέως και σε παγκόσµιο επίπεδο (Gillmor, 

Poggio & Embretson, 2015⋅ Haag, Heppt, Roppelt, & Stanat, 2014).  Όσον αφορά 

στους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., ο αριθµός σύγχρονων ερευνών που εξετάζουν 

αποτελεσµατικές στρατηγικές για τους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. σχετικά µε την 

αναγνωστική διαδικασία, είναι εξαιρετικά περιορισµένος (Gersten & Baker, 2000⋅ 

Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006⋅ Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Η σχετική 

έλλειψη µελετών που εξετάζουν την ειδική οµάδα-στόχο των ELL µαθητών µε 

Ε.Μ.Δ. οδήγησε στο σχεδιασµό της παρούσας µελέτης, τα αποτελέσµατα της οποίας 

όµως, όσον αφορά στη συγκεκριµένη οµάδα µαθητών, δεν µπορούν να συγκριθούν 

µε άλλες έρευνες διότι δεν υπάρχουν.  

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν την 

χρήση απλουστευµένων διδακτικών υλικών σε ELL µαθητές, ενώ αν και δεν βρέθηκε 

στατιστική σηµαντικότητα, η ύπαρξη µιας αύξησης της αναγνωστικής κατανόησης 

ενισχύει την πρακτική χρήση αυτών των υλικών και σε ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. Τα 

αποτελέσµατα όµως δείχνουν συγκριτικά πως οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. είναι σε 

χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι οι ELL µαθητές, και πως όσο αυξάνεται η τάξη 

φοίτησης, η διαφορά εδραιώνεται και αυξάνεται. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να 

τονιστεί πως η έλλειψη διδακτικών πρακτικών βασισµένων σε ερευνητικά δεδοµένα 
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για ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., µπορεί να επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο των 

µαθησιακών υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτά τα παιδιά, καθιστώντας τους, ως 

αποτέλεσµα, σε ένα υποδεέστερο ακαδηµαϊκό επίπεδο απ’ ότι οι ELL µαθητές.  

Τα χαµηλότερα ποσοστά κατανόησης των µαθητών στις µεγαλύτερες τάξεις 

µπορεί επίσης να οφείλονται στο γεγονός ότι η απλοποίηση πιθανόν να «έσπασε» τα 

αποµνηµονευµένα λεκτικά και συντακτικά σχήµατα που είχαν δηµιουργήσει έως 

τώρα οι µαθητές βάσει της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας που είχαν δεχτεί, και 

η απλοποίησης να τους µπέρδεψε και να δυσκολεύτηκαν στην άντληση νοήµατος από 

το κείµενο λόγω της µη αντιστοιχίας της νέας µορφής κειµένου µε αυτήν των 

προυπάρχουσων γνώσεών τους (Ανθούλιας, 2001). Έτσι, πιθανόν, κατά την 

προσπάθεια της αναγνωστικής κατανόησης του απλουστευµένου κειµένου, να 

δηµιουργήθηκαν ελλιπείς και αποσπασµατικές νοητικές αναπαραστάσεις των 

προτάσεων και κατ’ επέκταση του κειµένου. Είναι πολύ πιθανό αυτό να οδήγησε 

τους ELL αναγνώστες µε Ε.Μ.Δ. στο να χάσουν το γνωστικό πλαίσιο και σχήµα µέσα 

στο οποίο να µπορούσαν να εντάξουν το κείµενο, και έτσι να µην κατανόησαν το 

µήνυµά του στο βαθµό που το κατανόησαν οι ELL αναγνώστες (Barnard & Burgess, 

2001⋅ Olivares & Lemberger, 2002). Συµπερασµατικά, λοιπόν, µπορεί να προταθεί 

πως η απλοποίηση κειµένων αποφέρει σηµαντικότερα αποτελέσµατα στην 

αναγνωστική κατανόηση σε χαµηλότερα επίπεδα γλώσσας, απ’ ότι σε αναγνώστες 

που έχουν εδραιωµένες γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Επίσης, ενώ οι δοµικές διαδικασίες απλοποίησης µπορεί να φαίνονται σαφείς, 

τα αποτελέσµατα της τροποποίησης του κειµένου απέχουν πολύ από τη σαφήνεια. 

Δηλαδή, τα κείµενα γενικά απλοποιούνται ώστε να γίνουν πιο κατανοητά µε την 

τροποποίηση του λεξικού τους και της συντακτικής δοµής τους (Simensen, 1987, 
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Young, 1999). Όµως η έλλειψη σηµαντικότητας στην αύξηση της αναγνωστικής 

κατανόησης στους ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., δείχνει ότι η απλοποίηση µπορεί να έχει 

απρόβλεπτες συνέπειες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να παράγει κείµενα που είναι 

λιγότερο κατανοητά (Crossley, Allen & McNamara, 2012). 

Συνοπτικά και συµπερασµατικά, βάσει των αποτελεσµάτων της παρούσας 

έρευνας αλλά και προηγούµενων ερευνών, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι οι 

γνωστικοί µηχανισµοί που εµπλέκονται στην απόκτηση γλωσσών και ανάγνωσης 

βασίζονται σε διαδικασίες παρόµοιες µε εκείνες που βρίσκονται σε απλοποιηµένα 

κείµενα (Tweissi, 1998). Τα απλοποιηµένα κείµενα µιµούνται αυτούς τους 

γνωστικούς µηχανισµούς και βοηθούν τον ELL µαθητή και τον µαθητή µε Ε.Μ.Δ. να 

αποκτήσει µια γλώσσα µε σχετικά δοµηµένο τρόπο αποφεύγοντας ένα περιττό και 

αποσπασµατικό στυλ και διατηρώντας χαρακτηριστικά επικοινωνίας (Allen & 

Widdowson, 1979). Τέλος, µπορεί να προταθεί πως η χρήση απλουστευµένων 

κειµένων οδηγεί σε πιο κατανοητή γλώσσα, και αποτελεσµατικά στην αύξηση της 

αναγνωστικής κατανόησης. 

 

4.3 Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις 
Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ. 

έχουν διαφορετικές ανάγκες απ’ ότι οι ELL µαθητές. Όµως, οι πρακτικές που 

υιοθετούνται για ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., συχνά βασίζονται σε έρευνες µε δείγµα 

από καθαρά ELL πληθυσµούς (Muller & Markowitz, 2004), ή σε έρευνες µε δείγµα 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Klingner et al, 2006). Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούµε εάν το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς 

τους διαφορετικούς πληθυσµούς ανταποκρίνονται σωστά στις ανάγκες τους. Η 
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απλοποίηση κειµένων λοιπόν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος µιας 

διαφοροποιηµένης, εξατοµικευµένης και τροποποιηµένης διδασκαλίας, έτσι ώστε να 

προσφέρεται στους µαθητές αυτούς ένα πιο στοχευµένο πρόγραµµα σπουδών, το 

οποίο να εστιάζει στις ανάγκες τους (Corbett, 2001).  

Επιπρόσθετα, τα απλουστευµένα κείµενα θα πρέπει να θεωρούνται πολύτιµοι 

βοηθοί στη µάθηση επειδή αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια αυτό που ο αναγνώστης 

γνωρίζει ήδη σχετικά µε τη γλώσσα και, θα επιτρέπει στους µαθητές να επεκτείνουν 

αυτήν την γνώση (Davies & Widdowson, 1974). Η απλούστευση κειµένων µπορεί να 

λειτουργήσει, λοιπόν, ως ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους ELL 

µαθητές. Οι απλοποιήσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να αποφευχθεί η 

αποµόνωση των ELL µαθητών και των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. (Rix, 2003), ενώ η 

χρήση ενός απλοποιηµένου Αγγλικού κειµένου στην αρχή ενός µαθήµατος θα 

µπορούσε να χρησιµεύσει ως εισαγωγή στην ενότητα για όλους τους µαθητές, όχι 

µόνο τους ELL (Rix, 2003).  

Ωστόσο, πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός κατά τη δηµιουργία και τη 

χρήση τέτοιων υλικών, εξασφαλίζοντας ότι είναι συνεκτικά και όχι διαιρετικά, 

χρησιµοποιώντας πολιτισµικές και κοινωνικές αντιλήψεις, καθώς και προϋπάρχουσες 

γνώσεις, προκειµένου να καταργηθούν όποια εκπαιδευτικά εµπόδια υπάρχουν 

(Lotherington- Woloszyn, 1988). Οι απλοποιήσεις στα κείµενα θα µπορούσε επίσης 

να υιοθετηθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία στις µικρότερες τάξεις, ή στους µαθητές µε πιο 

περιορισµένη γνώση της L2, διότι η αφαίρεση περίπλοκων γλωσσικών µορφών υπέρ 

των πιο απλουστευµένων µπορεί να εµποδίσει τους µαθητές από το να µάθουν τις 

φυσικές µορφές γλώσσας (Long & Ross, 1993). 
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4.4 Περιορισµοί Έρευνας 
 Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το είδος των κειµένων ενδέχεται να είχε ένα 

σηµαντικό αντίκτυπο στη συνολική κατανόηση των κειµένων. Στους µαθητές της 

Πρώτης έως της Τρίτης δηµοτικού δόθηκαν λογοτεχνικά κείµενα, ενώ στους µαθητές 

της Τετάρτης και της Πέµπτης δηµοτικού δόθηκαν πληροφοριακά κείµενα. Μια άλλη 

µεταβλητή που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εξέταση των αποτελεσµάτων, 

είναι το γεγονός ότι ο αριθµός των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ. ήταν µικρός συγκριτικά 

µε αυτόν των ELL µαθητών. Τέλος, για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας, θα έπρεπε το δείγµα των συµµετεχόντων να ήταν µεγαλύτερο. Παρά την 

αύξηση που παρατηρήθηκε στην αναγνωστική κατανόηση, το γεγονός ότι δεν υπήρχε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της αναγνωστικής κατανόησης των ELL 

µαθητών µε Ε.Μ.Δ. σε τυπικά και σε απλουστευµένα κείµενα µπορεί να οφείλεται 

στον µικρό αριθµό του δείγµατος. 

4.5 Προτάσεις 
Δεδοµένων των εφαρµογών της απλούστευσης κειµένων και της ανάγκης για 

αυστηρότερες και διαφοροποιηµένες αξιολογήσεις καθώς και διδακτικό υλικό, είναι 

σηµαντικό να υιοθετηθεί µια πιο διεπιστηµονική και συστηµατική προσέγγιση στον 

τοµέα της απλούστευσης κειµένων. Βάση των αποτελεσµάτων τις παρούσας έρευνας, 

καθώς και τα ευρήµατα των προαναφερθεισών ερευνών, δηµιουργούνται τα εξής 

ερωτήµατα που καλούνται οι µελλοντικές έρευνες να απαντήσουν: 

 

1. Πόσο ποιοτική πρέπει να είναι η απλούστευση κειµένων; Η διαδικασία 

απλοποίησης είναι περίπλοκη και απαιτεί επάρκεια, καθώς είναι δυνατόν να 

µειωθούν οι ιδέες και η γλώσσα των σε ένα βαθµό που δεν έχει νόηµα και δεν 
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είναι σχετικός µε τους µαθητές (Rix, 2003⋅ Siddharthan, 2014)). Άρα, πρέπει να 

γίνει καλύτερη κατανόηση της ποιότητας των απλουστεύσεων και των 

συνδυασµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτευχθεί το βέλτιστο 

αποτέλεσµα σε διάφορες οµάδες µαθητών, όπως οι ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ.. 

 

2. Κρίνοντας από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, ένα άλλο βασικό 

ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει απλοποιηθεί 

η γλώσσα. Η πολυπλοκότητα της γλώσσας δεν πρέπει να απλουστευτεί στο ίδιο 

επίπεδο για όλους τους µαθητές, αλλά λαµβάνοντας υπόψιν τα ατοµικά τους 

χαρακτηριστικά και τις ατοµικές τους ανάγκες. Παρόλο που πολλοί υποδηλώνουν 

ότι η απλοποίηση κειµένου µπορεί να επιτρέψει την κατανόηση ενός θέµατος για 

την πλειοψηφία των µαθητών (Abedi, Lord & Plummer, 1997), τα ευρήµατα από 

την τρέχουσα έρευνα υποδηλώνουν ότι η αύξηση στην αναγνωστική κατανόηση 

δεν εµφανίζεται σε µαθητές ELL µε Ε.Μ.Δ.. Εποµένως, µπορεί κανείς να υποθέσει 

ότι η απλούστευση έχει τους περιορισµούς της και είναι δεν είναι ευαίσθητη 

υπονοµευτική στις µεταβαλλόµενες ανάγκες ενός διαφορετικού αναγνωστικού 

κοινού (Brumfit, 1993). 

 

3. Το τελευταίο βασικό ερώτηµα που πρέπει να ερευνηθεί είναι εάν η απλοποίηση 

κειµένου µπορεί να εφαρµοστεί πραγµατικά σε όλους τους µαθητές. Οι 

διαφορετικοί πληθυσµοί-στόχοι έχουν διαφορετικές ανάγκες απλούστευσης και 

αντιδρούν διαφορετικά σε απλουστευµένα κείµενα. Εποµένως, δεν είναι σαφές εάν 

η απλούστευση µπορεί να προσαρµοστεί σε όλους τους χρήστες. Οι 

απλουστευµένες εκδοχές των κειµένων, όταν χρησιµοποιούνται µε σύνεση, έχει 
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αποδειχθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην πλειοψηφία των µαθητών (Abedi, 

Lord & Plummer, 1997), όµως υπάρχει έλλειψη µιας ευρείας βάσης αποδεικτικών 

ερευνητικών στοιχείων που να καθιστά δυνατή την διαπίστωση αυτή.  

 

Βάση των ανωτέρων ερωτηµάτων και των ευρηµάτων της παρούσας µελέτης, 

δηµιουργούνται αρκετές καρποφόρες κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα. 

Συγκεκριµένα, µπορεί να λειτουργήσει ως έναυσµα για την δηµιουργία ερευνών που 

να εξετάζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης αυτών των παιδιών, καθώς και τα 

ευρήµατά της µπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο σε διεθνή σχολεία, αλλά σε όλα 

τα σχολεία µε διεθνείς µαθητικούς πληθυσµούς. Όµως υπάρχει σηµαντική και άµεση 

ανάγκη για την υλοποίηση ερευνών οι οποίες να εξετάζουν τους ELL µαθητές µε 

ειδικές µαθησιακές ανάγκες. Αυτή η αναγκαιότητα πηγάζει διότι οι εκπαιδευτικοί και 

οι υπεύθυνοι φορείς για την δηµιουργία εκπαιδευτικής πολιτικής, χρειάζονται 

περισσότερα στοιχεία σχετικά µε θέµατα που αφορούν ELL µαθητές µε Ε.Μ.Δ., ώστε 

να µπορούν να κινούν τις κατάλληλες πολιτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές για τους 

ELL µαθητές ειδικής αγωγής.  

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν έρευνες οι οποίες να χαρακτηρίζονται από 

µια δοµηµένη προσέγγιση ως προς την απλούστευση κειµένων και τις διαφορετικές 

µεθόδους και προσεγγίσεις, καθώς και τις µετρήσεις που χρησιµοποιούνται για τη 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των απλοποιήσεων αυτών. Επίσης, περαιτέρω 

έρευνες πρέπει να εξετάσουν την ευρέως αποδεκτή διαδικασία υιοθέτησης 

διδακτικών µεθόδων ELL µαθητών σε ELL  µαθητές µε Ε.Μ.Δ., διότι οι ακαδηµαϊκές 

δυσκολίες και αποτυχίες αυτών των παιδιών µπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι 

δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσµατική διδασκαλία. Οι ερευνητές θα πρέπει να 
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συνεχίσουν να διερευνούν τις επιπτώσεις των χαρακτηριστικών, τροποποιήσεων και 

απλοποιήσεων κειµένου µε την ελπίδα ότι µπορεί να εξελιχθεί µια πιο συνεπής 

προσέγγιση για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Τέλος, πρέπει παγκοσµίως 

να υπάρξει αναγνώριση της ανοµοιογένειας των ELL µαθητών και των ELL µαθητών 

µε Ε.Μ.Δ., διότι αυτή η παράλειψη έχει οδηγήσει στην παντελή έλλειψη ερευνών που 

να εξετάζουν τις µαθησιακές, γνωστικές και αναγνωστικές διαδικασίες, διδακτικές 

µεθόδους και διεργασίες των ELL µαθητών µε Ε.Μ.Δ..  
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I. Δηµογραφικό Ερωτηµατολόγιο 
	

1. Grade:  

1st 2nd 3rd 4th 5th 

 

2. Age: 

6 7 8 9 10 11 12 

 

3. Gender:  

Male Female 

 

4. Ethnicity: 

 

5. Country of birth: 

 

6. Country of residence: 

 

7. Native language(s): 

 

8. Years of schooling in English:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. ESl class participation: 

Yes No 
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10. Learning Difficulty: 

Yes No 

 

11. If yes, what kind? 
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II.Απλοποιηµένο και Τυπικό Κείµενο 1ης Τάξης 
    Απλοποιηµένο Κείµενο 1ης Τάξης 
	

Mouse in a House 

A mouse lived in the wall of a house.  

The house was old. 

At night the mouse went to the kitchen to find 

food to eat.  

A man lived in the house.  

The man heard the mouse.  

The man knew the mouse lived in the wall.  

The man did not mind.  

The man wanted to sell the house.  

The house was too big.  

The man wrote an add in the paper. 

The add said that an old house was for sale.  

People called and wanted to visit the house.  

Two people came on Sunday. 

They walked up the stairs.  

The mouse ran up and down the wall.  

The people heard the mouse.  
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They did not want the house.  

The mouse was happy.  

The mouse was afraid that new people would not 

want him.  

Every time people visited the house the mouse 

run up and down the wall.  

Every time the people did not buy the house.  

A family came to see the house.  

The house was right for them.  

The family walked up the stairs. 

The mouse ran up and down the wall.  

The family heard him.  

The family loved the house.  

The family did not care about the mouse.  

The family bought the house. 

 
Comprehension Questions 

1. Where did the mouse live in the house? 

2. What did the old man decide to do? 

3. What did the mouse do when people came to visit the house? 

4. How many floors did the house have? 
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5. Why didn’t some people want to buy the house? 

6. Why did the last family buy the house even though it had a mouse? 
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Τυπικό Κείµενο 1ης Τάξης 

What You Eat 

People eat many kinds of foods. 

The different kinds of foods are called food 

groups. 

There are four food groups. 

One food group is the cereal and bread group. 

Cereal and breads are foods made of grain. 

It is good to eat them three times a day. 

Another food group is the dairy group. 

Milk and cheese are part of the dairy group. 

You should have milk three times a day, too. 

Another food group is fruit and vegetables. 

Did you know that tomatoes are a fruit? 

The fourth group is the meat group. 

Meat, eggs, and fish are part of this group. 
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You should eat some of thee foods every day. 

Eating the right foods makes you grow and 

keeps you healthy. 

 

Comprehension Questions 

1. What food group does butter belong to? 

2. What are cereals and breads made of? 

3. What two food groups should you have three times a day? 

4. What kind of food is a tomato? 

5. Name one member of the meat group other than meat. 

6. To what food group does a chicken belong? 
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III.Απλοποιηµένο και Τυπικό Κείµενο 2ας Τάξης 
					Απλοποιηµένο Κείµενο 2ας Τάξης 

	
The Lucky Cricket 

 

Ling - Ling was a young girl. Ling - Ling was playing 

in a garden. She found a cricket. “Crickets are lucky,” Ling 

- Ling said. “I will keep this cricket. It will bring me luck”, 

Ling - Ling said. Ling - Ling put the cricket in her pocket. 

The cricket said “I am not lucky. I am just a cricket.” 

Ling - Ling looked at the sky. A crane landed beside 

her. The crane looked at Ling - Ling before it flew away. “I 

am lucky to have seen this crane. It must be the cricket”, 

Ling - Ling said. The cricket heard Ling - Ling. The cricket 

said “I am not lucky. Ling - Ling is wrong”.  

Ling - Ling walked onto a bridge. Ling - Ling looked 

into the stream. She saw a goldfish. She sat on the bridge. 

Ling - Ling looked at the fish. The fish stopped swimming. 

It looked into Ling - Ling’s eyes. “What a beautiful fish. I 

am lucky to have seen this fish. It must be the cricket,” 

said Ling - Ling. The cricket thought “I am not lucky. Ling - 

Ling is wrong. I want to get out of here”.  

Ling - Ling saw a shiny stone in the water. Ling - Ling 

wanted to give the stone to her grandmother. Ling - Ling 

reached to pick the stone up. The cricket jumped out of 
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her pocket. The cricket landed on her neck. Ling - Ling 

was surprised. Ling - Ling pulled her hand back. She saw 

a snake coiled around the stone. “I wanted to pick up that 

stone. That snake would have bitten me. My lucky cricket 

saved me.”  Ling - Ling said. The cricket said “ I saved 

her. If I had not jumped on her Ling - Ling would have 

picked up the stone with the snake.  Maybe I am lucky.” 

 

Comprehension Questions 

1. Where did the story take place? 

2. At the beginning of the story, why did Ling-Ling keep the cricket she found? 

3. Why did Ling-Ling think the cricket was lucky after she’d seen the crane? 

4. Why did the cricket want to get away from Ling-Ling? 

5. What did Ling-Ling see when she sat on the bridge? 

6. Why did Ling-Ling want to pick up the shiny stone in the water? 

7. How did the cricket surprise Ling-Ling when she reached to pick up the stone? 

8. Why did the cricket decide at the end that he was lucky? 
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Τυπικό Κείµενο 2ας Τάξης 

Whales and Fish 

 Whales and fish both live in the water, but they are 

different in many ways. Whales are large animals that live 

in the water. Even though whales live in the water, they 

must come to the top of the water, whales breath in air 

through a hole in the top of their heads. At the same time 

they blow out old air from the water. 

 Mother whales give birth to live whales. The baby 

whale must come to the top of the water right away for air. 

The baby drinks milk from its mother for about a year. 

Then it finds its own food. Fish have babies in a different 

way. Most mother fish lay eggs. The babies are born when 

the eggs hatch. Right after they are born, the baby fish 

must find their own food. 

 Whales and fish are alike in some ways too. Whales 

and fish have flippers on their sides. They also have fins 
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on their tails. Flippers and fins help whales and fish swim. 

Fins move and push the water away. 

Comprehension Questions 

1. What is this passage mainly about? 

2. According to the passage, how are whales and fish different? 

3. According to the passage, name another way that whales and fish are different. 

4. What part of the whale is like our nose? 

5. Why does a baby whale stay with its mother for a year? 

6. What part of whales and fish are alike? 

7. Where are fins found on fish and whales? 

8. Why might a mother fish not know her baby? 
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IV. Απλοποιηµένο και Τυπικό Κείµενο 3ης Τάξης 

Απλοποιηµένο Κείµενο 3ης Τάξης 

	
The Trip to the Zoo 

Carlos and Maria got ready for school very fast. Today was a 

special day. Carlos’ and Maria’s classes were going to the zoo. 

The children were waiting outside to get on the bus. The second 

and third graders got on the bus. They drove to the zoo. Joe and 

Carlos wanted to see the lion. Maria and Angela wanted to see the 

monkeys. Maria thought the monkeys acted a lot like people. The 

children got to the zoo.  

The teachers divided them into four groups. Mr. Lopez, a 

teacher, said if a student got lost to go to the ice cream shop. All 

the students would meet there at noon. Maria went to the monkey 

house. Maria spent a long time watching the monkeys act like 

people. Maria kept notes. The notes would help her write a report. 

Carlos went to the lion house. Carlos was watching a lion very 

carefully. He did not see the group leave. Carlos turned around 

and did not see anyone. Carlos remembered what Mr. Lopez had 

said. Carlos went to the entry of the zoo and found a map. Carlos 

followed the map to the ice cream shop. Everyone was at the ice 

cream shop for lunch. Joe smiled. Joe said everyone thought the 

lion ate Carlos for lunch. 
 

Comprehension Questions 

1. Why was it a special day for Carlos and Maria? 
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2. What grades were Carlos and Maria in? 

3. What animals did Carlos want to see? 

4. Why was Maria watching the chimps so carefully? 

5. How did Carlos get separated from his group? 

6. What made Carlos realize that his classmates had left the lion house? 

7. Where did Carlos find the map? 

8. Why did Carlos go to get a map from the zoo entrance? 
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Τυπικό Κείµενο 3ης Τάξης 

Wool: From Sheep to You 

 Do you have a sweater? Do you know what it is made from? One 

fiber used to make sweaters is wool. Do you know where wool comes 

from? It comes from sheep. However, many things must be done before 

the wool on a sheep can be woven or knitted to make clothing for you. 

 First, the wool must be removed from the sheep. People shear wool 

off the sheep with electric clippers somewhat like a barber uses when he 

gives haircuts. Like our hair, the sheep’s wool will grow back again. 

Most sheep are shorn only once a year. After the wool is removed, it must 

be washed very carefully to get out all the dirt. When the locks of wool 

dry, they are combed or carded to make all the fibers lie in the same 

direction. It is somewhat like combing or brushing your hair. Then the 

wool is formed into fine strands. These can be spun to make yarn. The 

yarn is knitted or woven into fabric. The fabric is made into clothing. 

 Yarn can also be used to knit sweaters by hand. Sweaters made 

from wool are very warm. They help keep you warm even when they are 

damp. Just think, the sweater you wear on a winter day may once have 

been on a sheep. 
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Comprehension Questions 

1. What is this passage mainly about? 

2. What is the first step in the making of wool? 

3. What do people use to cut wool off sheep? 

4. Why can sheep give wool for many years? 

5. What is done to the wool after it is washed and dried? 

6. What happens to wool fibers after they are combed? 

7. What two different things can people do with the wool yarn? 

8. Why would it be good to ear a wool sweater out in the snow? 
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V. Απλοποιηµένο και Τυπικό Κείµενο 4ης Τάξης 

Απλοποιηµένο Κείµενο 4ης Τάξης 

Johnny Appleseed 
 John Chapman was born in 1774 in Massachusetts. John 
became a farmer. John grew crops. John liked to grow. John liked 
to eat apples. People were moving west to Ohio and Pennsylvania. 
John knew apples were a good food for the settlers to have. 
Apples could be used as food in many ways. In 1797 John decided 
to go west. John wanted to plant apple trees for the settlers.  
 John got many seeds from farmers. Farmers squeezed 
apples to make a drink called cider. He left for the western frontier. 
He planted seeds as he went along. He gave seeds away to 
people who knew the value of apples.  
 John walked miles, crossed rivers and went through forests. 
John was hungry and wet. John had to hide from unfriendly 
Indians. His clothes got torn. John used a sack for a shirt. John cut 
out holes in the sack for the arms. He did not wear shoes.  

John’s fame spread. He was nicknamed Johnny Appleseed. 
Settlers accepted seeds for John gratefully. Legends grew up 
about Johnny Appleseed. Many legends were not true. Thanks to 
Johnny Appleseed apple trees grow in many parts of America. 
 
From America’s History by B. B. Armbruster, C. L. Mitsakas, and V. R. Rogers, copyright © 1986 by Schoolhouse 
Press. Reprinted by permission of the publisher.  

 
Comprehension Questions 

1. What was John Chapman’s main goal? 

2. Why did John choose apples to plant instead of other fruit? 

3. Where did John get most of his seeds? 

4. Why would John be able to get so many seeds from cider makers? 

5. How do we know that John cared about planting apple trees? 

6. How did John get to the many places he visited? 
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7. Name one hardship John suffered? 

8. Why should we thank Johnny Appleseed? 
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Τυπικό Κείµενο 4ης Τάξης 

Amelia Earhart 

 Amelia Earhart was an adventurer and a pioneer in the field of flying. She did 

things no other woman had ever done before. 

 During World War I, Earhart worked as a nurse. She cared for pilots who had 

been hurt in the war. Earhart listened to what they said about flying. She watched 

planes take off and land. She knew that she, too, must fly. 

 In 1928, Earhart was the first woman to cross the Atlantic in a plane. But 

someone else flew the plane. Earhart wanted to be more than just a passenger. She 

wanted to fly a plane across the ocean herself. For four years, Earhart trained to be a 

pilot. Then, in 1932, she flew alone across the Atlantic to Ireland. The trip took over 

fourteen hours. 

 Flying may seem easy today. However, Earhart faced many dangers. 

Airplanes had just been invented. They were much smaller than our planes today. 

Mechanical problems happened quite often. There were also no computers to help 

her. Flying across the ocean was as frightening as sailing across it had been years 

before. Earhart knew the dangers she faced. However, she said, “I want to do it 

because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they 

fail, their failures must be a challenge to others.” 

 Earhart planned to fly around the world. She flew more than twenty thousand 

miles. Then, her plane disappeared somewhere over the huge Pacific Ocean. People 

searched for a long time. Finally they gave up. Earhart and her plane were never 

found. 
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Adapted from Scott, Foresman Social Studies, Grade 4: Regions of Our Country and Our World (Glenview, III: Scott, Foresman 

and Co., 1983), p. 83 

 

Comprehension Questions 

1. What was Amelia Earhart’s main goal? 

2. What was Amelia Earhart doing in a plane when she first crossed the Atlantic? 

3. How long did it take Amelia Earhart when she flew alone across the Atlantic? 

4. Why would flying alone across the Atlantic be an especially dangerous thing 

to do? 

5. What was one of the dangers of flying in those early days? 

6. How do we know Amelia Earhart believed in equal rights for women? 

7. What was Amelia Earhart trying to do when her plane disappeared? 

8. Why do you think her plane was never found? 
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VI. Απλοποιηµένο και Τυπικό Κείµενο 5ης Τάξης 

Απλοποιηµένο Κείµενο 5ης Τάξης 

	
Christopher Columbus 

Christopher Columbus wanted to find an all-water route to East Indies. 

Columbus believed that the world was round. People thought the world was 

flat. Columbus hoped to prove his theory. Columbus would sail west to reach 

the East.  

King Ferdinand and Queen Isabella of Spain thought Columbus’s idea 

had merit. Spain was fighting a war. Columbus had to wait seven years for 

money for his expedition. It was easy for Columbus to buy ships and supplies. 

It was difficult for Columbus to find sailors. In 1492 he set sail to explore the 

Atlantic Ocean. Columbus had ninety sailors and three ships. Columbus’s 

ships were the Nina, the Pinta and the Santa Maria.  

They had not seen land for a month. The sailors were afraid. They 

believed were going to sail too far to the edge of the world. No one had even 

sailed so far. The sailors talked mutiny. Columbus tried to convince them they 

had nothing to fear. Columbus reminded them of the gold they would get. 

Columbus told them they would be famous. But the sailors threatened to take 

over the ship and turn back.  

It seemed they would go no further. They saw branches and leaves in 

the water. The sailors felt better and agreed to continue sailing. On October 

12, 1492, the sailors sighted land. Columbus claimed the land for Spain. 

Columbus named the inhabitants Indians. He thought he had found a new 

route to the East. He was mistaken. Columbus died believing he had reached 

the Indies. 

 

Comprehension Questions 

1. What was Christopher Columbus’s main goal? 
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2. How long did Christopher Columbus have to wait before he got the money 

from the king and queen of Spain? 

3. Why was it more difficult to get sailors than ships and supplies? 

4.  Why did the text say the sailors became frightened after being out of sight of 

land for a month? 

5. Why did many people of that time call the Atlantic Ocean a “Sea of 

Darkness?”? 

6. How did Christopher Columbus try to convince the sailors to continue the 

voyage? 

7. What did the sailors see that made them agree to continue sailing? 

8. Why did Christopher Columbus name the inhabitants of the new lands Indian 
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Τυπικό Κείµενο 5ης Τάξης 

Martin Luther King, Jr. 

 When Martin Luther King, Jr., was a boy, many laws would not allow black 

people to go to the same places as whites. Some people thought blacks were not as 

good as whites. Vlack children could not attend some schools, and certain restaurants 

had signs that said “whites only.“ Blacks could not sit in the front of a bus and, if a 

bus got crowded, they had to give up their seat to a white person. King did not agree 

with laws like these, for he believed that all people are equal. He did not think that 

skin color should keep people apart. Laws separating blacks and whites were unjust, 

and King decided to protest such laws. 

 Many people organized to help him. King said that they must protest in a 

peaceful way. King told his followers to “meet hate with love.” IN Montgomery, 

Alabama, Rosa Parks, a black woman, was arrested and fined for not giving up her 

seat to a white man on a bus. King led the movement to protest this action. Thousands 

of people refused to ride the buses. The bus companies began to lose money. In time 

the law was changed. King traveled to many cities. He talked to the people and led 

them in peaceful marches. 

 More and more people heard about King’s peaceful protests and joined him. 

King led a march to our center of government, Washington, D.C., to ask that the 

unjust laws be changed. Finally the United States Supreme Court agreed with King. 

The laws separating blacks and whites were changed. King was given the Nobel 

Peace Prize for his work. Today people still admire King because he fought for justice 

in a peaceful way. January 15 was named as a national holiday in honor of Martin 

Luther King, Jr. 
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From Holt Social Studies, Our World, Our Regions, and Our History, edited by JoAnn Cangemi, copyright © 1983 by Holt, 

Rinehart and Winston, Inc. Reprinted by permission of the publisher. 

 

Comprehension Questions 

1. What was Martin Luther King’s main goal? 

2. Why had people made laws separating blacks and whites? 

3. In some cities, what did blacks have to do on a crowded bus? 

4. Why was Rosa Parks arrested? 

5. What did many people do to protest Rosa Park’s arrest? 

6. What happened when people refused to ride the bus? 

7. Why was Washington, D.C., an important place to protest unjust laws? 

8. Name one way in which Martin Luther King was honored for his work. 

 

	


