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Περίληψη
Η  παρούσα  έρευνα  έχει  ως  στόχο  να  διερευνήσει  τις  γνώσεις  των  εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  σχετικά με την  Φωνολογική Επίγνωση και τη σημασία της στην

κατάκτηση της ικανότητας ανάγνωσης δυσλεκτικών μαθητών και  τις γνώσεις τους σχετικά

με τη φύση της Δυσλεξίας και τη σχέση της με την Φωνολογική Επίγνωση. Επιπλέον,  η

έρευνα στοχεύει να διερευνήσει κατά πόσο αυτές οι απόψεις διαφοροποιούνται σε σημαντικό

βαθμό ως προς την ειδικότητα (Ειδική - Γενική Αγωγή, πρωτοβάθμια σχολική - προσχολική

εκπαίδευση), την εμπειρία τους στην Ειδική Αγωγή, το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας. Στη

διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν 142 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 93 ήταν δάσκαλοι

γενικής αγωγής,  οι  42 νηπιαγωγοί  και  οι  7 δάσκαλοι  ειδικής αγωγής.   Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί  αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της Φωνολογικής Επίγνωσης

για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής και ότι αποτελεί προβλεπτικό δείκτη για

την  ικανότητα  ανάγνωσης  στις  πρώτες  τάξεις  του  Δημοτικού.  Παρουσιάζουν,  όμως,

ασάφειες,  παρανοήσεις  και  σύγχυση  σχετικά  με  τη  Δυσλεξία  και  τη  σχέση  της  με  τη

Φωνολογική Επίγνωση, αγνοώντας ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το

έλλειμμα στη Φωνολογική Επίγνωση. 

Λέξεις – κλειδιά

Δυσλεξία, Φωνολογική Επίγνωση, Ανάγνωση,  Γνώσεις εκπαιδευτικών
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Abstract

The purpose of this research is to investigate the knowledge of primary education teachers on

Phonological Awareness and its importance in acquiring the ability to read dyslexic students

and their knowledge of the nature of Dyslexia and its relation to Phonological Awareness. In

addition,  the research aims to  investigate  whether  these views differ significantly in  their

specialty (Special - General Education, Primary and Pre-school Education), their experience

in Special Education, gender and years of service. 142 teachers were involved in the survey,

93 of whom were general education teachers, 42 nurses and 7 special education teachers. The

results showed that teachers recognize the importance of phonological awareness for learning

reading and writing and that it is a predictive indicator of reading ability in the first grades of

Primary.  However,  they  present  ambiguities,  misunderstandings  and  confusion  about

Dyslexia and its relation to Phonological Awareness, ignoring the fact that the main feature of

Dyslexia is the lack of Phonological Awareness.

Keywords

Dyslexia, Phonological Awareness, Reading, Teacher Knowledge
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Εισαγωγή
Η Δυσλεξία ως ειδική μαθησιακή δυσκολία έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα πολλούς

ερευνητές, οι οποίοι επιδιώκουν την ακριβέστερη προσέγγιση της διαταραχής και την εύρεση

εκπαιδευτικών  στρατηγικών  για  την  αντιμετώπισή  της.  Καθώς,  η  πλειοψηφία  των

ερευνητικών θεωριών συναινούν ως προς το ότι τα φωνολογικά ελλείμματα είναι ο κύριος

αιτιολογικός παράγοντας της δυσλεξίας, η καλλιέργεια και η συστηματική διδασκαλία της

Φωνολογικής  Επίγνωσης  σε  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  και  ειδικότερα  Δυσλεξία

κρίνεται απαραίτητη, ήδη από τη προσχολική ηλικία. Ο ρόλος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού

κρίνεται καθοριστικός παράγοντας για την εκπαίδευση των παιδιών με δυσλεξία. Για αυτό

και  οι  γνώσεις  που  φέρουν  γύρω  από  τη  φύση  της  Δυσλεξίας  και  τη  σχέση  της  με  τη

Φωνολογική  Επίγνωση  επηρεάζουν  τον  τρόπο  και  το  περιεχόμενο  των  διδακτικών  τους

παρεμβάσεων. 

Η  παρούσα  έρευνα,  λοιπόν,  έχει  ως  στόχο  να  διερευνήσει  τις  γνώσεις  των

εκπαιδευτικών,  γενικής  και  ειδικής  αγωγής,  πρωτοβάθμιας  σχολικής  και  προσχολικής

εκπαίδευσης, για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό υπόβαθρο – Ανασκόπηση της

Βιβλιογραφίας και το σχεδιασμό της έρευνας με τα αποτελέσματα και τη συζήτηση.

 Το  θεωρητικό μέρος  απαρτίζεται  από εφτά  υποκεφάλαια.  Πιο  συγκεκριμένα,  στο

πρώτο υποκεφάλαιο, δίνονται οι διάφοροι ορισμοί, οι τύποι, τα αιτία της Δυσλεξίας και τα

γνωστικά χαρακτηριστικά των δυσλεκτικών παιδιών. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, οριοθετείται

το  περιεχόμενο  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  τα  διάφορα  επίπεδα  της.  Στο  τρίτο

υποκεφάλαιο,  παρουσιάζονται  έρευνες  για  τη  σχέση  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και

Αναγνωστικής  Ικανότητας και  ακολούθως,  στο τέταρτο υποκεφάλαιο,  η  σχέση της  με τη

δυσλεξία.  Στο  πέμπτο  υποκεφάλαιο,  αναφέρονται  μελέτες  για  τη  διδασκαλία  της
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Φωνολογικής Επίγνωσης σε τυπικούς και δυσλεκτικούς μαθητές και τέλος, ο ρόλος και οι

γνώσεις  των  εκπαιδευτικών  γύρω  από  τη  Φωνολογική  Επίγνωση  και  τη  Δυσλεξία

παρουσιάζονται στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο. 

Στο σχεδιασμό της έρευνας περιγράφεται η διάρθρωση της μεθοδολογίας της έρευνας

που ακολουθήθηκε, γίνεται αναφορά στο δείγμα της μελέτης, στη μεθοδολογική διαδικασία

που εφαρμόστηκε, στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στον τρόπο ανάλυσης των

δεδομένων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της

έρευνας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τέλος, ακολουθεί μια συγκεντρωτική

συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι περιορισμοί της συγκεκριμένης μελέτης καθώς και η

παρουσίαση των εκπαιδευτικών συνεπειών της έρευνας και των προτάσεων για μελλοντική

μελέτη. 
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Ά μέρος: Θεωρητικά Δεδομένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: Θεωρητικό Υπόβαθρο – Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

1.1. Δυσλεξία 

1.1.1. Ορισμοί Δυσλεξίας 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που προσπαθούν με ακρίβεια να περιγράψουν τη δυσλεξία.

Το πρόβλημα του ορισμού της Δυσλεξίας είναι στενά συνυφασμένο με τις ποικίλες εκφάνσεις

της και αποδεικνύει  την πολυπλοκότητα του φαινομένου καθώς και τη σύγχυση που έχει

δημιουργηθεί,  γύρω  από  την  έννοια  της  δυσλεξίας,  στους  κόλπους  της  επιστημονικής

κοινότητας.  Η  Δυσλεξία  ήταν  και  εξακολουθεί  να  είναι  αντικείμενο  σύγχυσης  και

αμφισβήτησης μεταξύ των μελετητών της, με αποτέλεσμα τον προβληματισμό όχι μόνο στη

διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού αλλά και επιπροσθέτως στην εξεύρεση των αιτιών

που  προκαλούν  την  ειδική  αυτή  διαταραχή  καθώς  και  των  παρεμβατικών  στρατηγικών

αντιμετώπισής  της  (Riddick,  2001).   Οι  κυριότεροι  όροι  που  χρησιμοποιήθηκαν  ήταν

«σύμφυτη αμβλυωπία συμβόλων», «σύμφυτη αλεξία», «σύμφυτη λεξική τύφλωση», «ειδική

αναγνωστική επιβράδυνση» και «ειδική εξελικτική δυσλεξία».  Η ύπαρξη όλων αυτών των

όρων  οφειλόταν  στην  ανεπάρκεια  μερικών  από  αυτούς  στις  διαφορές  των  θεωρητικών

εξηγήσεων  που  δόθηκαν  καθώς  και  στον  ανεπαρκή  συντονισμό  και  συνεργασία  των

εκπροσώπων  των  σχετικών  επιστημών.   Στην  αγγλική  βιβλιογραφία,  και  για  λόγους

αντιδιαστολής  από  τον  όρο  «επίκτητη  δυσλεξία»,  ο  όρος  Δυσλεξία  προσδιορίζεται

επιπρόσθετα  από  τα  επίθετα  «ιδιοσυστατική»  (constitutional),  «ειδική»  (specific)  ή

«εξελικτική»  (developmental).  Στην  πράξη  οι  όροι  «ειδική  Δυσλεξία  »,  «εξελικτική

δυσλεξία» και «ειδική εξελικτική δυσλεξία» χρησιμοποιούνται εναλλάξ με την ίδια έννοια

(Στασινός, 2009).
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Η  Δυσλεξία  οριοθετήθηκε  αρχικά  το  1968  από  την  Παγκόσμια  Νευρολογική

Ομοσπονδία, η οποία πρότεινε δύο ορισμούς.  Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό: «η ειδική

αναπτυξιακή Δυσλεξία  είναι  μια διαταραχή που εκδηλώνεται  ως δυσκολία στη μάθηση της

ανάγνωσης,  παρά  την  κατάλληλη  εκπαίδευση,  την  επαρκή  νοημοσύνη  και  τις

κοινωνικοπολιτισμικές  ευκαιρίες.  Η  διαταραχή  αυτή  οφείλεται  σε  θεμελιακές  γνωστικές

δυσλειτουργίες  που  συνήθως  έχουν  ιδιοσυστασιακή  προέλευση».  Σύμφωνα  με  το  δεύτερο

ορισμό: «η Δυσλεξία είναι μια παιδική διαταραχή που παρά την ικανοποιητική εκπαίδευση το

παιδί δεν καταφέρνει να μάθει ανάγνωση, γραφή και συλλαβισμό ώστε να συμβαδίζει με την

ηλικία του». Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στις δυσκολίες του παιδιού σε γνωστικό επίπεδο

(Καραπέτσας, 1993, σ. 14), έχει ιατρικό προσανατολισμό (Στασινός, 1993, σ. 119) και δεν

επεξηγεί  κυρίως  τους  όρους  «κατάλληλη  εκπαίδευση»,  «επαρκής  νοημοσύνη»  και

«κοινωνικοπολιτιστικές ευκαιρίες» (Στασινός, 1993,σ. 119). Παρόλα αυτά επηρέασε πολλούς

ερευνητές  και  κλινικούς  (  Rutter &  Yule,  1975·  Snowling,  1987,  όπως  αναφέρεται  στο

Αναστασίου, 1998).

Η δυσλεξία, σύμφωνα με το Eisenberg (1978, όπως αναφέρεται στο Στασινός, 2009, σ.

271),  είναι  «μια  αδυναμία  του  παιδιού  στην  εκμάθηση  της  ανάγνωσης,  παρόλο  που

χαρακτηρίζεται από ένα πολιτισμικά επαρκές οικογενειακό περιβάλλον, κατάλληλα κίνητρα,

τυπική  νοημοσύνη,  επαρκή σχολική  εκπαίδευση,  ανέπαφες  αισθητηριακές  ικανότητες  και

απαλλαγή από μη ήπιο νευρολογικό έλλειμμα».

Ένας άλλος χαρακτηριστικός ορισμός που τονίζει ευρύτερες γλωσσικές δυσκολίες και

αναφέρεται  στις  φωνολογικές  δεξιότητες  των  μαθητών  με  Δυσλεξία  είναι  αυτός  της

αμερικανικής Εταιρείας Δυσλεξίας Orton Society (1994), σύμφωνα με τον οποίο:

η  Δυσλεξία  είναι  μια  ειδική  γλωσσική  διαταραχή,  νευρολογικής  φύσεως,  που

χαρακτηρίζεται  από  δυσκολίες  στην  αποκωδικοποίηση  λέξεων,  που  συνήθως

αντικατοπτρίζουν ανεπαρκείς ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες
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στην αποκωδικοποίηση λέξεων συχνά δεν είναι αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία και

άλλες γνωστικές ακαδημαϊκές ικανότητες και δεν είναι το αποτέλεσμα μιας γενικευμένης

αναπτυξιακής  αναπηρίας  ή  αισθητηριακής  ανεπάρκειας.  Η  Δυσλεξία  εκδηλώνεται  με

ποικίλες  δυσκολίες,  στις   οποίες   περιλαμβάνονται,  εκτός  των  προβλημάτων  με  την

ανάγνωση,  προβλήματα  στην  κατάκτηση  της  ικανότητας  ορθογραφημένης  γραφής

(Snowling, 2000, σ. 24-25). 

Ο εν λόγω ορισμός, λοιπόν, αναγνωρίζει τη Δυσλεξία ως μαθησιακή δυσκολία, τονίζει

την  ύπαρξη  φωνολογικών  δυσκολιών  και  αναφέρει  πως  πρόκειται  για  δυσκολίες  στην

αποκωδικοποίηση και στην ορθογραφημένη γραφή (Snowling, 2000, σ. 25).  Παράλληλα,

δίνει έμφαση στη νευρολογική βάση της Δυσλεξίας (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίκου-

Νάκου, 2009). 

 Η βρετανική εταιρεία  Δυσλεξίας (1997), έδωσε τον εξής ορισμό: 

«Δυσλεξία είναι μια σύνθετη νευρολογική κατάσταση που έχει ιδιοσυστατική προέλευση. Τα

συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν πολλούς τομείς της μάθησης και μπορεί να περιγραφεί

ως ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, την γραφή και την ορθογραφία. Ένας ή περισσότεροι

από αυτούς τους τομείς μπορεί να επηρεάζονται. Ο χειρισμός των αριθμών, οι κινητικές

λειτουργίες και οι οργανωτικές δεξιότητες μπορεί ακόμα να εμπλέκονται. Ωστόσο, σχετίζεται

κυρίως με τον έλεγχο του γραπτού λόγου, αν και ο προφορικός λόγος επηρεάζεται σε κάποιο

βαθμό» ( Jacobson, 1997, σ. 33, όπως αναφέρεται από τον Αναστασίου, 1998, σ. 6).

Σύμφωνα με  τον  Παυλίδη  (2016,  σ.  2)  η  Δυσλεξία είναι  «βιολογική,  κληρονομική

δυσκολία, με κύρια συμπτώματα την υπερβολική δυσκολία στην ανάγνωση, στην ορθογραφία,

στα φιλολογικά - γλωσσικά μαθήματα, και κυρίως στα γραπτά.  Χαρακτηρίζεται από μεγάλη

διαφορά μεταξύ ανώτερης προφορικής και χαμηλότερης γραπτής επίδοσης, καθώς και μεταξύ

ανώτερων πνευματικών  δυνατοτήτων  και  μειωμένης  σχολικής  επίδοσης».  Συγκεκριμένα,  η

Δυσλεξία μπορεί να εμφανισθεί με ένα συνδυασμό δυσκολιών στη φωνολογική επεξεργασία,
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στην  κατανόηση  όσο  και  στην  κωδικοποίηση  /  αποκωδικοποίηση  του  γραπτού  λόγου

(ανάγνωση και γραφή), στους μαθηματικούς υπολογισμούς, στη μνήμη εργασίας, στην ταχεία

ανάκληση  και  αλληλουχία,  καθώς  επίσης  και  στον  αυτοματισμό  βασικών  δεξιοτήτων

(Δόικου, 2002). 

Δυο σύγχρονοι ορισμοί διατυπώθηκαν από τους Lyon, Shaywitz & Shaywitz (2003, σ.

2, όπως αναφέρεται στο Ness & Southall, 2010) και Reid (2013, σ. 7, όπως αναφέρεται στο

Τζουριάδου,  Βουγιούκας,  Αναγνωστοπούλου & Μενεξές,  2017).  Σύμφωνα με τους  Lyon,

Shaywitz και Shaywitz, η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής

προέλευσης. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες ακριβούς και/ή ευχερούς αναγνώρισης λέξεων

και από φτωχές ικανότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. Οι δυσκολίες αυτές είναι το

αποτέλεσμα  ελλείμματος  στο  φωνολογικό  επίπεδο  της  γλώσσας  που  συχνά  είναι

απροσδόκητο σε σχέση με άλλες  γνωστικές  ικανότητες  και  την  παροχή αποτελεσματικής

διδασκαλίας  στο  σχολείο.  Ο  ορισμός  αυτός  εντοπίζεται  και  στην  επίσημη  σελίδα  του

Παγκόσμιου Οργανισμού Δυσλεξίας (International Dyslexia Association) και προσθέτει ότι

δευτερεύουσες  συνέπειες  της  Δυσλεξίας  μπορεί  να  είναι  προβλήματα  στην  αναγνωστική

κατανόηση και μειωμένη αναγνωστική εμπειρία που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του

λεξιλογίου και γνώσεων υποβάθρου. Κατά τον Reid, «η Δυσλεξία αναφέρεται σε διαφορές

στην επεξεργασία των πληροφοριών και συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην απόκτηση

του γραμματισμού που επηρεάζει την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Μπορεί επίσης

να  επηρεάζει  τις  γνωστικές  διεργασίες  όπως  τη  μνήμη,  την  ταχύτητα  επεξεργασίας,  τη

διαχείριση του χρόνου, το συντονισμό και την αυτοματοποίηση. Μπορεί να αφορά οπτικές ή

φωνολογικές  δυσκολίες  και  συνήθως  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  έχουν  διαφοροποιήσεις  στις

σχολικές επιδόσεις. Παρουσιάζει συνήθως διαφορετικές εκδηλώσεις στις διάφορες περιπτώσεις

μαθητών και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το μαθησιακό ύφος και το
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περιεχόμενο της μάθησης και της διδασκαλίας όταν σχεδιάζονται οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις

και πρακτικές»  (Reid, 2013, σ. 7, όπως αναφέρεται από Τζουριάδου κ. ά., 2017, σ. 6).

1.1.2. Τύποι Δυσλεξίας 

Η  δυσλεξία,  ως  πρόβλημα  επεξεργασίας  του  γραπτού  λόγου,  διακρίνεται  σε  δύο

μεγάλες  και  με  σαφήνεια  καθορισμένες  μορφές:  την  «επίκτητη»   Δυσλεξία  (acquired

dyslexia) και την  «ειδική» (specific) ή «εξελικτική» (developmental) δυσλεξία. Και οι δύο

αυτές  μορφές  χαρακτηρίζονται  από  δυσκολία  του  παιδιού  για  επεξεργασία  του  γραπτού

λόγου,  αλλά η βασική διαφορά τους κρίνεται στο γεγονός ότι  η επίκτητη Δυσλεξία είναι

επακόλουθο εγκεφαλικού τραυματισμού. Σε αντίθεση η ειδική εξελικτική Δυσλεξία είναι εκ

γενετής ( Πόρποδας, 1997).

Επίκτητη δυσλεξία.

Αυτή  η  μορφή  χαρακτηρίζεται  από  μια  δυσκολία  ή  ανικανότητα  του  ατόμου  να

επεξεργαστεί το γραπτό λόγο. Αποτελεί γνώρισμα του ενήλικα, ο οποίος είχε ήδη αποκτήσει

πλήρως τη δεξιότητα της ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας στην παιδική ηλικία αλλά, στη

συνέχεια  έπαψε  να  έχει  αυτή  τη  δεξιότητα  συνήθως  εξαιτίας  κάποιας  ασθένειας  ή  ενός

τραύματος σε ιδιαίτερες περιοχές του εγκεφάλου (πλευρικο- κροταφική χώρα του αριστερού

ημισφαιρίου  του  εγκεφάλου)  (  Πόρποδας,  1997).   Η  επίκτητη  Δυσλεξία  διακρίνεται   σε

βαθιά, σε επιφανειακή, σε φωνολογική, σε άμεση και σε λεκτικού τύπου δυσλεξία. (Ellis,

1984, όπως αναφέρεται στο Αναστασίου, 1998). 

Βαθιά  δυσλεξία. Τα  άτομα  αυτά  κάνουν  σημασιολογικά  λάθη  κατά  την  ανάγνωση

μεμονωμένων  λέξεων  (π.χ.  αντί  διαβάζουν  αντί  για  δέντρα  δάσος),  οπτικά  (κάστανο  –

κατσαρό)  και  παράγωγα  λάθη  (οδηγώ  –  οδηγός).  Έχουν  δυσκολίες  στην  ανάγνωση

αφηρημένων λέξεων, ενώ δεν μπορούν να διαβάσουν ψευδολέξεις (  Ellis, 1984·  Lytton &
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Brust, 1989, όπως αναφέρεται στο Αναστασίου, 1998).  Συντρέχουν σε δεξιότητες του δεξιού

ημισφαιρίου,  αφού  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  αναγνωστικά  συστήματα  του

αριστερού, και έτσι διαβάζουν ολικά  λαμβάνοντας υπόψη τα συμφραζόμενα. 

Επιφανειακή  δυσλεξία.  Τα  άτομα  αυτά  διαβάζουν  λέξεις  με  ομαλή  ορθογραφία  αλλά  και

ψευδολέξεις.  Δυσκολεύονται,  όμως,  στις  λέξεις  με  ¨ανώμαλη¨  ορθογραφία,  καθώς

εφαρμόζουν πιστά τους κανόνες γραφημικής – φωνημικής αντιστοιχίας (π.χ. παύλα μπορεί να

διαβαστεί πά-ύλα) (Αναστασίου, 1998).

Φωνολογική  δυσλεξία. Άτομα με φωνολογική Δυσλεξία έχουν δυσκολίες στην φωνολογική

ανάλυση των λέξεων. Ενώ διαβάζουν οικείες λέξεις, δυσκολεύονται στις μη οικείες και δεν

μπορούν να διαβάζουν καθόλου ψευδολέξεις. Συνήθως δεν γίνονται σημασιολογικά λάθη,

αλλά οπτικά. 

Άμεση  δυσλεξία.  Τα άτομα  αυτά  μπορούν  να  διαβάσουν  απλές  ή  δύσκολες  ορθογραφικά

λέξεις, όμως δεν μπορούν ψεδολέξεις ή ασυνήθιστες λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο

τους.  Επίσης,  χαρακτηρίζονται  από  αδυναμία  αναγνωστικής  κατανόησης  (Αναστασίου,

1998).

Λεκτικού τύπου ή γράμμα – γράμμα δυσλεξία. Τα άτομα αυτά αδυνατούν να διαβάσουν μια λέξη

ως ένα  σύνολο ή  συλλαβιστά.  Διαβάζουν κάθε  γράμμα μιας  λέξης  ξεχωριστά,  ώστε  στη

συνέχεια  να  την  προφέρουν  ως  ένα  σύνολο,  με  αποτέλεσμα  να  διαβάζουν  πολύ  αργά

(Αναστασίου, 1998).

 Ειδική εξελικτική δυσλεξία

Επειδή το πρόβλημα της ειδικής Δυσλεξίας παρουσιάζει πολλές όψεις, σήμερα είναι

παραδεκτό ότι η δυσκολία αυτή μπορεί να διακριθεί σε διάφορους τύπους. Η διαφοροποίηση

αυτή  έχει  πρακτική  χρησιμότητα  αφού  προσφέρει  ένα  ορθολογικό  πλαίσιο  για  τον

προγραμματισμό της ειδικής αναγνωστικής αγωγής. Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι
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όροι  για  τους  διάφορους  τύπους  της  ειδικής  δυσλεξίας,  οι  δύο  κύριοι  τύποι  της  ειδικής

εξελικτικής Δυσλεξίας είναι η οπτική και η ακουστική δυσλεξία.

Οπτική δυσλεξία. Συνδέεται με ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, την οπτική διάκριση και

την  οπτική  μνήμη.  Η  δυσκολία  του  παιδιού  με  οπτική  Δυσλεξία  είναι  συνυφασμένη  με

βασικό  έλλειμμα  της  δεξιότητας  του  να  μετουσιώνει  με  ακρίβεια  και  ευχέρεια  γραπτά

σύμβολα σε προφορικό λόγο. Διευκρινίζεται ότι το έλλειμμα αυτό συνδέεται ελάχιστα ή και

καθόλου  με  τη  λειτουργία  της  όρασης  αυτής  καθεαυτής.  Αυτό  έχει  αποδειχθεί  και

ερευνητικά,  καθώς  η  χορήγηση  τεστ  αξιολόγησης  της  οπτικής  οξύτητας  σε  άτομα  με

Δυσλεξία έδειξε ότι η οπτική ικανότητα κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα (Στασινός, 2009).

Εκδηλώνεται ως δυσκολία στη μάθηση εξαιτίας κακής λειτουργίας του οπτικού συστήματος

ανάλυσης  και  αναγνώρισης  των  λέξεων.  Στην  ανάγνωση  το  παιδί  με  οπτική  Δυσλεξία

παρουσιάζει  μια  τάση  να  συγχέει  λέξεις  ή  γράμματα  που  έχουν  οπτική  ομοιότητα  ή

καθρεπτική αντιστοιχία με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναγνωρίσει άμεσα και γρήγορα

τις λέξεις. Αυτό αποδόθηκε στην αδυναμία της οπτικής μνήμης για οπτικά σύνολα, η οποία

επιπλέον  ευθύνεται  για  την  εκμάθηση  της  σωστής  θέσης  και  προσανατολισμού  των

γραμμάτων. Το παιδί στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζει όλες τις λέξεις σα να τις βλέπει για

πρώτη φορά, πράγμα που δικαιολογεί την άποψη ότι έχει περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο.

Επιπλέον, δυσκολεύεται να διαβάσει τις λέξεις «ολικά» σαν ολότητες, αλλά τις επεξεργάζεται

αναλυτικά  χρησιμοποιώντας  την  ανάλυση  και  τη  σύνθεση,  η  οποία  τους  βοηθάει  να

διαβάσουν ακόμα και ψευδολέξεις (Πόρποδας, 1997). Ακόμη, εμφανίζονται δυσκολίες στη

διάκριση  σύνθετων  σχεδίων,  στην  αντίληψη  και  αναπαραγωγή  οπτικών  ακολουθιών,

αδεξιότητα στη γενική κινητικότητα και συγκεχυμένη κατανόηση των γραπτών συμβόλων

(Στασινός, 2009).

Ακουστική  δυσλεξία. «Χαρακτηρίζεται  από ένα  σοβαρό έλλειμμα ικανότητας του ατόμου να

προβαίνει σε ακριβείς αναπαραστάσεις διακριτών ήχων της ομιλούμενης γλώσσας και σε μίξη –
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σύνθεση ήχων, να κατονομάσει με ευχέρεια πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις και να τηρεί

την  ακουστική  ακολουθία  προσλαμβανόμενων  πληροφοριών,  η  οποία  συνδέεται  με  την

ικανότητα του να απομνημονεύει συναφή πληροφοριακά στοιχεία τηρώντας τη σωστή διάταξη

και σειρά εμφάνισή τους» (Vellutino, 1981,  όπως αναφέρεται στο Στασινός, 2009, σ. 285). Το

παιδί με ακουστική Δυσλεξία δυσκολεύεται να αναλύει τις λέξεις σε ακουστικές μονάδες

συλλαβικής  και  κυρίως  φωνημικής  βάσης  και  να  συνθέτει  τις  μονάδες  αυτές  σε  λέξεις.

Βέβαια, η ανάγνωση σχετίζεται άμεσα με το οπτικο-συμβολικό σύστημα, αλλά παράλληλα

υποβοηθιέται από λειτουργίες ακουστικής φύσης όπως είναι η ικανότητα για τη διάκριση

ηχητικών ομοιοτήτων ή διαφορών και η ικανότητα σύνθεσης ήχων σε λέξεις ή αντίστροφα.

Κάθε  ελάττωμα  στις  λειτουργίες  αυτές  αναπόφευκτα  θα  επηρεάσει  την  αναγνωστική

απόδοση. Το ακουστικά δυσλεξικό παιδί είναι ικανό να συνδέει τις λέξεις με τις έννοιές τους

αλλά δυσκολεύεται να μετατρέπει τα οπτικά γλωσσικά σύμβολα σε ακουστικά. Αδυνατεί να

διαβάσει  άγνωστες  λέξεις  ή  λέξεις  χαμηλής  συχνότητας  που  δεν  υπάρχουν  στο  οπτικό

λεξιλόγιό του, επειδή δε μπορεί να τις αναλύσει. Γι’ αυτό διαβάζει τις λέξεις εκείνες που

μπορεί  να  συνδέει  τη  γραφημική  τους  παράσταση  με  τη  σημασία  τους.  Μερικές  φορές

αντικαθιστά λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά. Η απόδοσή του στη γραφή - ορθογραφία

είναι χαμηλή δεδομένου ότι η δυσκολία του παιδιού να διαβάσει φωνητικά αναπόφευκτα έχει

επιπτώσεις στην ικανότητά του να γράφει φωνητικά (Πόρποδας, 1997). Να διευκρινιστεί πως

η ακουστική Δυσλεξία ελάχιστα συνδέεται με το βαθμό ακουστικής οξύτητας του ατόμου.

Παιδιά με  ακουστική  Δυσλεξία  διαθέτουν κανονική ακοή,  όπως αυτή αξιολογείται  με  τη

χρήση  ακοομετρικού  τεστ.  Πρόκειται  για  μια  κατάσταση  κατά  την  οποία  το  άτομο

δυσκολεύεται  να  διακρίνει  με  ευχέρεια  τις  διαφορές  των  ήχων.  Εμπλέκονται  σε  αυτή  η

ακουστική  αντίληψη,  η  ακουστική  προσοχή και  η  ακουστική μνήμη που λειτουργούν με

σημαντικά ελλείμματα (Στασινός, 2009).
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Τύποι κατά Border. Η Border (1973, όπως αναφέρεται στο Στασινός, 2009) πρότεινε 3 τύπους:

τη  «δυσφωνητική  δυσλεξία»  («dysfonetic  dyslexia»)  που  αντιστοιχεί  στην  ακουστική,  τη

«δυσειδητική δυσλεξία» ( «dysdetic dyslexia»), που αντιστοιχεί στην οπτική, και το μεικτό

τύπο δυσλεξίας.  Στην δυσφωνητική  δυσλεξία,  τα  παιδιά δυσκολεύονται  να χωρίσουν μια

λέξη  σε  ήχους  ή  να  διακρίνουν  τις  διάφορες  φθογγικές  αποχρώσεις.  Στη  δυσειδητική

δυσλεξία, τα παιδιά πιθανόν να μην αντιλαμβάνονται τις λέξεις ως σύνολα, η ανάγνωση τους

είναι αργή και μπορεί να δυσκολεύονται σε λέξεις που τους είναι άγνωστες. Τέλος, ο μεικτός

τύπος, είναι η μείξη της δυσφωνητικής και δυσειδητικής Δυσλεξίας μαζί. Μετά την εξέταση

των  χαρακτηριστικών  γνωρισμάτων  της  δυσφωνητικής   και  δυσειδητικής  δυσλεξίας,

αξιοσημείωτο  είναι  πως  αμιγείς  περιπτώσεις  του  καθενός  από  τους  δύο  αυτούς  τύπους

Δυσλεξίας είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξουν. Το συνηθέστερο είναι ότι σε κάθε περίπτωση

δυσλεξικού  παιδιού  είναι  πολύ  πιθανό  να  συνυπάρχουν  και  οι  δύο  τύποι.  Έχοντας  αυτά

υπόψη   η  Border διακρίνεται  και  τη  «μεικτή»  (mixed)  ή  αλλιώς  τη  «δυσφωνητική-

δυσειδητική δυσλεξία» («dysfonetic - dysdetic dyslexia»)  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει

παιδιά  που  έχουν  ανεπάρκεια  και  στην  αναγνώριση  και  εκμάθηση  ολόκληρων  λέξεων

(ακουστική δυσλεξία) και στη χρήση της φωνητικής τους ανάλυσης γράμμα προς γράμμα

(οπτική δυσλεξία) που σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη λειτουργία και των

δύο λειτουργικών καναλιών επεξεργασίας του γραπτού λόγου (Πόρποδας, 1997· Στασινός,

2009). 

1.1.3. Αίτια Δυσλεξίας 

Η  έρευνα  σχετικά  με  την  αιτία  της  Δυσλεξίας  είναι  σε  εξέλιξη,  καθώς  έχουν

διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Οι βασικές θεωρίες που διατυπώθηκαν για την αιτιολογία της

Δυσλεξίας  αντιπροσωπεύουν  είτε  τη  νευρο-βιολογική  προσέγγιση  που  έχει  ιατρικό

προσανατολισμό  και  αποδίδει  τη  Δυσλεξία  σε  ένα  μόνο  παράγοντα  είτε  τη  γνωστική

προσέγγιση  που  είναι  πολυπαραγοντική  και  έχει  ψυχολογικό  προσανατολισμό

14



(Στασινός,1999:109). Η ιατρική προσέγγιση εστιάζει σε έναν μόνο παράγοντα που σχετίζεται

με τη λειτουργία  του εγκεφάλου,  όπως είναι  η  κληρονομικότητα,  εγκεφαλική βλάβη ή η

καθυστερημένη ή και καθόλου εκδήλωση της εγκεφαλικής κυριαρχίας. Παράλληλα, καθώς η

ικανότητα ανάγνωσης εξαρτάται από μια σειρά από γνωστικές λειτουργίες, αναπτύχθηκε η

γνωστική προσέγγιση, η οποία  αναφέρει την ύπαρξη πολλών παραγόντων που σχετίζονται με

τις  γνωστικές  λειτουργίες,  όπως  είναι  τα  ελλείμματα  στην  οπτική  αντίληψη  ή  στην

ακουστική, οι δυσκολίες στη βραχύχρονη μνήμη ή οι αδυναμίες στη φωνολογική επεξεργασία

(Δόικου, 2002:22). Παρακάτω αναφέρονται κάποιες, ίσως από τις σημαντικότερες, θεωρίες.

Γενετικά αίτια

Ο ρόλος της κληρονομικότητας έχει θεωρηθεί από πολλούς ερευνητές, ως υπεύθυνος

για την εμφάνιση των ειδικών μαθησιακών διαταραχών και συγκεκριμένα της δυσλεξίας. Οι

Paracchini, Scerri και Monaco (2007), μελέτησαν ένα μεγάλο αριθμό ερευνών σχετικά με την

κληρονομικότητα  των  γλωσσικών  ικανοτήτων  και  συμπέραναν  ότι  οι  γλωσσικές

δυσλειτουργίες  και  η  Δυσλεξία  μεταβιβάζονται  πράγματι  κληρονομικά.  Έρευνες

υποστηρίζουν  επίσης  ότι  συγκεκριμένες  αναγνωστικές  και  μαθηματικές  δυσκολίες

εντοπίζονται συχνότερα στους μονοζυγώτες διδύμους (Hawke, Wadsworth & DeFries, 2005).

Οι μελέτες που σχετίζονται με την προσπάθεια σύνδεσης των γενετικών παραγόντων με τα

αίτια της δυσλεξίας, έχουν επικεντρωθεί στη γονιδιακή έρευνα. Οι έρευνες στον τομέα αυτό

έχουν αναδείξει πως τα χρωμοσώματα 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15 και 18 διαδραματίζουν σημαντικό

ρόλο στην αναγνωστική δυσκολία (Démonet, Taylor & Chaix, 2004). 

Νευροβιολογικά αίτια

Πολλοί  ερευνητές  από το χώρο της  ιατρικής  που ασχολήθηκαν με τις  μαθησιακές

δυσκολίες, υποθέτουν πως η Δυσλεξία είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης. Την υπόθεση

αυτή διατύπωσαν παρατηρώντας ότι η συμπεριφορά των δυσλεκτικών παιδιών μοιάζει με τη

συμπεριφορά ατόμων με εγκεφαλική βλάβη. Παρότι η παρατήρηση αυτή είναι αληθινή, δεν
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έχει μέχρι τώρα επιβεβαιωθεί με εμπειρικά δεδομένα (Mercer & Pullen, 2009). Όσον αφορά

τις  νευροβιολογικές έρευνες,  πρέπει  να τονιστεί ότι  δεν έχουν δείξει  πως υπάρχει  κάποια

ομάδα νευρολογικών συμπτωμάτων που να μπορεί να θεωρηθεί σαν παθογνωμική και να

αποτελέσει έτσι μια διαγνωστική ακολουθία δυσλεξίας. Τα νευρολογικά συμπτώματα που

μπορεί  να  παρουσιάσει  ένα  παιδί  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  ελαφριάς  μορφής  και  μια

προσεκτική  νευρολογική  εξέταση  του  δυσλεκτικού  παιδιού  μπορεί  να  αποκαλύψει

προβλήματα  προφορικού  λόγου,  κινητικές  δυσκολίες,  ασταθή  εγκεφαλική  κυριαρχία,

διαταραχές  στην  αντίληψη  του  χρόνου  και  του  χώρου,  οφθαλμοκινητική  ανωριμότητα,

υπερκινητικότητα  και  διαστροφή  της  εικόνας  του  σώματος  (σωματικό  σχήμα),  κ.ά.

(Πολυχρονοπούλου,  2003).  Τα  περισσότερα  από  τα  νευρολογικά  συμπτώματα

παρουσιάζονται συνήθως σε παιδιά μικρής ηλικίας, ξεπερνιούνται με την πάροδο του χρόνου

και σπάνια διατηρούνται μέχρι την εφηβεία. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί μαθητές με

συναισθηματικές  διαταραχές,  αλλά  καλές  ή  άριστες  ικανότητες  ανάγνωσης  και  γραφής,

παρουσιάζουν συχνά τα ίδια νευρολογικά συμπτώματα που επισημαίνονται στα μικρά παιδιά

που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πολύ πιθανόν, τα συμπτώματα αυτά να είναι απλώς

επιφαινόμενα  που  πρέπει  να  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  όταν  συμβούν,  αλλά  όχι  να

αντιμετωπιστούν ως αιτίες των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της δυσλεξίας. Όταν

παρουσιάζονται έντονα και υπάρχουν ακόμα και μετά την παιδική ηλικία, τότε πιθανόν να

είναι συνέπειες κάποιας εγκεφαλικής βλάβης, οπότε η ύπαρξη της Δυσλεξίας να είναι απλώς

συμπτωματική (Αναστασίου, 2011). 

Ελλιπής  εγκεφαλική κυριαρχία

Στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται ότι η Δυσλεξία έχει σαν αιτία την καθυστερημένη ή

και καθόλου εκδήλωση της εγκεφαλικής κυριαρχίας. Φυσιολογικά, το αριστερό ημισφαίριο

είναι  μεγαλύτερο  από  το  δεξί,  ενώ  στα  άτομα  με  Δυσλεξία  έχει  παρατηρηθεί  ότι  τα

ημισφαίρια είναι ισομεγέθη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το δεξί είναι ελαφρώς μεγαλύτερο
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από το κανονικό μέγεθος. Με τη χρήση ειδικών τεχνικών, όπως η μαγνητική τομογραφία

(MRI:  Magnetic Resonance Imaging)  και το  PET –scan (Positron Emission Tomography)

έγιναν  κάποιες  παρατηρήσεις  στη  δομή  και  τη  λειτουργία  του  εγκεφάλου  τους  κατά  τη

διάρκεια  γνωστικών  διαδικασιών  (Μαυρομάτη,  2004).  Το  αριστερό  ημισφαίριο  είναι  το

κυρίαρχο για τις γλωσσικές λειτουργίες, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με τις ικανότητες

γραφής και ανάγνωσης, την κατανόηση και την εκφορά του λόγου. Στο δεξιό ημισφαίριο

πραγματοποιείται  η  επεξεργασία  των  μη-λεκτικών  ερεθισμάτων,  όπως  η  προσωδία  ή  η

χωρική διάσταση της γραφής. Στα δυσλεκτικά άτομα αυτή η πλαγίωση των λειτουργιών ως

προς το λόγο δεν είναι ξεκάθαρη, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά άτομα, με συνέπεια τη

δυσκολία της κατάκτησης της αναγνωστικής λειτουργίας (Πόρποδας, 1997). 

Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία

Στην  ιστορική  διαδρομή  της  εξέλιξης  του  χώρου των  μαθησιακών  δυσκολιών,  οι

αντιληπτικές  λειτουργίες  θεωρήθηκαν  η  αιτία  και  το  κύριο  συστατικό  των  μαθησιακών

δυσκολιών.  Παρότι  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  δεν  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  όρασης  ή

ακοής, επικράτησε η άποψη ότι διαφέρουν από τους τυπικούς μαθητές πρώτα στην οπτική

και αργότερα στην ακουστική αντίληψη και επεξεργασία.  

Μία παράμετρος που θεωρήθηκε ότι συνδέεται με τη Δυσλεξία είναι τα προβλήματα

της περιφερειακής όρασης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά η υπόθεση αυτή

(Kriss & Evans, 2005, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). Μία άλλη άποψη ήταν ότι

οι  ελαττωματικές οφθαλμικές  κινήσεις  αποτελούν διαγνωστικό παράγοντα της  Δυσλεξίας,

καθώς παρατηρήθηκαν ασυνήθιστες οφθαλμικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης

(Pavlidis,  1981).  Η άποψη αυτή,  όμως,  έχει  αμφισβητηθεί  από ερευνητικά δεδομένα που

έδειξαν  ότι  μόνο  το  10%  των  αναγνωστικών  δυσκολιών  σχετίζονται  με  τέτοιου  τύπου

προβλήματα (Eden, Stein, Wood, & Wood, 1994, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011),

οπότε  και  τα  προβλήματα οφθαλμικών κινήσεων θεωρούνται  συνέπεια  και  όχι  αιτία  των
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αναγνωστικών  δυσκολιών  των  δυσλεκτικών  (Morris,  Rayner &  Pollatsek,  1990,  όπως

αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011).

Επίσης, αξίζει  να αναφερθεί ότι  από τις σημαντικότερες έρευνες σε αυτό το χώρο

είναι της νευροψυχολόγου Tallal, η οποία υποστήριζε πως η δυσκολία των μαθητών στην

αναγνώριση ήχων μικρής διάρκειας που εδράζει  στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου

είναι ο πυρήνας των φτωχών φωνολογικών δεξιοτήτων τους και της χαμηλής αναγνωστικής

τους επίδοσης (Tallal, 1980, όπως αναφέρεται στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007, σ. 22-23).

Η Tallal, σε έργα που απαιτούσαν ακουστική επεξεργασία ταχέως αναπτυσσόμενων ηχητικών

ερεθισμάτων ομιλίας και μη ομιλίας, κατέδειξε τη σχέση μεταξύ ακουστικής επεξεργασίας

και αναγνωστικών δυσκολιών. Τα παιδιά, όμως, που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν παιδιά με

διαγνωσμένες διαταραχές προφορικού λόγου (Παντελιάδου, 2011). Η παραπάνω υπόθεση δεν

επιβεβαιώθηκε από άλλες έρευνες (Studdert-Kennedy, & Mody, 1995, όπως αναφέρεται στο

Μπότσας  & Παντελιάδου,  2007,  σ.  23)  και  η  δυσκολία  διάκρισης  ήχων  του λόγου  (π.χ.

δυσκολία  διάκρισης  φωνημάτων)  αποδόθηκε σε γλωσσικό έλλειμμα φωνολογικής  και  όχι

ακουστικής επεξεργασίας.

Θεωρία Φωνολογικού Ελλείμματος – θεωρία Διπλού Ελλείμματος

 Λόγω της κυριαρχίας των προβλημάτων στην αποκωδικοποίηση αλλά και από την

εκτεταμένη έρευνα στο χώρο της δυσλεξίας, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη φωνολογική

δομή της γλώσσας και διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις για την αιτιακή τους σχέση: η υπόθεση

φωνολογικού ελλείμματος1 και η υπόθεση του διπλού ελλείμματος. 

Στις περισσότερες θεωρίες για την εξελικτική δυσλεξία, τα ελλείμματα φωνολογικής

επεξεργασίας  φαίνεται  να  βρίσκονται  στο  επίκεντρο.  Σημαντικός  αριθμός  επιστημόνων

1  Με την φράση «φωνολογικό έλλειμμα»  γίνεται λόγος για τη δυσχέρεια που εμφανίζουν τα παιδιά με 
Δυσλεξία να συνειδητοποιήσουν ό,τι ακριβώς ακούγεται στον ρέοντα προφορικό λόγο, με άλλα λόγια, τις 
«φωνές», τους φθόγγους και τους «ήχους», που συνθέτουν τις λέξεις που ακούμε (Μαυρομμάτη, 2004).
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συναινούν  ως  προς  το  ότι  οι  δυσκολίες  κατά  τη  φωνολογική  επεξεργασία2 είναι  ο

βασικότερος  αιτιολογικός  παράγοντας  της   δυσλεξίας,  και  για  αυτόν  το  λόγο  στις

αιτιολογικές υποθέσεις για τη Δυσλεξία επικρατέστερη θέση καταλαμβάνει η υπόθεση περί

φωνολογικού ελλείμματος  των δυσλεξικών ατόμων,  σύμφωνα με  την οποία  τα άτομα με

Δυσλεξία  έχουν ελλείμματα στις  φωνολογικές  τους  ικανότητες  και  χαμηλή επίδοση στην

αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των ήχων της ομιλίας (Paul et al., 2006). Πολλοί ερευνητές

έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά με Δυσλεξία στη

γλωσσική επεξεργασία, μπορεί να συνδέονται λειτουργικά με διαδικασίες που σχετίζονται με

τη  διαμόρφωση  βασικών  φωνολογικών  αναπαραστάσεων.  Έρευνες  έχουν  δείξει  πως  η

Φωνολογική Επίγνωση είναι φτωχή στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα με

Δυσλεξία  (Boada & Pennington,  2006·  Kotoulas,  2004).  Η θεωρία  αυτή  στηρίζεται  στην

υπόθεση  ότι  το  φωνολογικό  έλλειμμα  οδηγεί  τόσο  σε  δυσκολίες  αποθήκευσης  ή   και

ανάκλησης  των  λέξεων  ως  ενοποιημένων  συνόλων  και  διακριτών  ορθογραφικών

αναπαραστάσεων, όσο και σε δυσκολίες επεξεργασίας πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη

(Vellutino,  Fletcher,  Snowling & Scanlon,  2004).  Αναλυτικότερα,  τα  παιδιά με  Δυσλεξία

εμφανίζουν προβλήματα στη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ της  γραπτής  και  προφορικής

αναπαράστασης της λέξης. 

Εκτός από την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος, που εξακολουθεί και σήμερα

να κυριαρχεί στην ερμηνεία των Μαθησιακών Δυσκολιών στο γραπτό λόγο, την τελευταία

δεκαετία διατυπώθηκε και η υπόθεση του διπλού ελλείμματος (Wolf & Bowers, 1999˙ 2000,

όπως αναφέρεται  στο Παντελιάδου,  2011).  Σύμφωνα με  αυτή,  οι  Μαθησιακές  Δυσκολίες

στην ανάγνωση και γραφή δεν έχουν ως μοναδικό πυρήνα τους το φωνολογικό έλλειμμα,

αλλά και ένα δεύτερο έλλειμμα στην ικανότητα για αυτόματη ονομασία οπτικών συμβόλων,

2 Ο όρος φωνολογική επεξεργασία αναφέρεται στη χρήση φωνολογικών πληροφοριών, που σχετίζονται με τα
φωνήματα μιας γλώσσας κατά την επεξεργασία του γραπτού και προφορικού λόγου (Wagner & Torgesen, 1987,
όπως αναφέρεται στο Αναστασίου, 1998).
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το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από το πρώτο. Με τη δοκιμή της ταχείας αυτοματοποιημένης

κατονομασίας (το παιδί πρέπει να ονοματίσει εικόνες ή λέξεις που εμφανίζονται μαζί σε μια

σελίδα),  φάνηκε  πως  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία  παρουσίαζαν  προβλήματα  στην  ταχύτητα

εκτέλεσης  των  δοκιμασιών.  Έτσι  τα  προβλήματα  στην  φωνολογία  και  στην  ταχύτητα

επεξεργασίας πληροφοριών οδήγησαν στη διατύπωση της θεωρίας του διπλού ελλείμματος,

που υποστηρίζει πως η Δυσλεξία προκαλείται από ελλείμματα σε αυτές τις λειτουργίες  (Wolf

& Bowers, 1999). Άμεση συνέπεια είναι η κατηγοριοποίηση των μαθητών σε τρεις ομάδες: α)

μαθητές με έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης, β) μαθητές με χαμηλή ταχύτητα ονομασίας

οπτικών συμβόλων και γ) μαθητές με διπλό έλλειμμα στη Φωνολογική Επίγνωσηκαι στην

ταχύτητα ονομασίας συμβόλων. Από τις ομάδες αυτές, η τρίτη εμφανίζει τις πιο σοβαρές

δυσκολίες, ενώ η δεύτερη τις λιγότερο έντονες (Lovett,  Steinbach, & Frijters, 2000, όπως

αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,  2011).  Οι  μαθητές  με  χαμηλή  ικανότητα  για  αυτόματη

ονομασία, χρειάζονται σημαντικά περισσότερο χρόνο από τους τυπικούς συμμαθητές τους

για  να  ονομάσουν  οικεία  οπτικά  ερεθίσματα  που  γνωρίζουν  καλά,  όπως  χρώματα,

αντικείμενα, αριθμούς και γράμματα, χωρίς να σημειώνουν λάθη στα ονόματα που λένε. Η

χαμηλή  επίδοσή  τους,  που  αφορά  μόνο  σε  ταχύτητα  και  όχι  σε  ακρίβεια,  συσχετίζεται

αρνητικά με την αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα (Lovett  et al., 2000· Manis,

Doi & Bhadha, 2000· Korhonen, 1995, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011) και μπορεί

να λειτουργήσει και ως προβλεπτικός δείκτης των δύο τελευταίων ικανοτήτων (Holopainen,

Ahonen,  &  Lyytiner,  2001·  Wolf,  Pfeil,  Lotz  &  Biddle,  1994,  όπως  αναφέρεται  στο

Παντελιάδου, 2011).

Σήμερα είναι γνωστό ότι η αργή κατονομασία αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα από τη

Φωνολογική  Επίγνωση ή  την εργαζόμενη μνήμη (  Ishaik,  Bowers &  Steffy,  2001,  όπως

αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011) και ότι εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την αναγνωστική

ευχέρεια  (  Bowers &  Kennedy,  1993·  Young,  1997,  όπως  αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,
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2011).  Ιδιαίτερα σε γλώσσες με εύκολη αποκωδικοποίηση, για παράδειγμα, τα γερμανικά

(Wimmer,  1993, όπως αναφέρεται  στο Παντελιάδου, 2011),  τα ολλανδικά (Van den Bos,

1998, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011) και τα κινέζικα (Ho, 2001, όπως αναφέρεται

στο  Παντελιάδου,  2011),  η  ταχύτητα  κατονομασίας  μπορεί  να  διακρίνει  τα  παιδιά  με

Δυσλεξία από τους τυπικούς μαθητές.

Αν και οι έρευνες που μελέτησαν την υπόθεση για το διπλό έλλειμμα δεν ήταν λίγες,

δεν  μπόρεσαν  να  υποκαταστήσουν  την  υπόθεση  του  φωνολογικού  ελλείμματος.  Οι

κυριότερες  αιτίες  είναι  η  έλλειψη  σαφήνειας  στην  περιγραφή  της  σχέσης  μεταξύ  της

ικανότητας  για  αυτόματη  ονομασία  και  της  αναγνωστικής  δεξιότητας,  καθώς  και  η

περιορισμένη  επίδραση  της  ικανότητας  για  αυτόματη  ονομασία  στον  καθορισμό  της

αναγνωστικής  επίδοσης  σε  σχέση  με  τη  Φωνολογική  Επίγνωση(Penninghton,  Cardoso-

Martins, Green, & Lefly, 2001, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). Επιπρόσθετα, οι

δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας μπορούν να διδαχθούν και έχουν θετικά αποτελέσματα

στην ανάπτυξη της  Αναγνωστικής  Ικανότητας  (Κωτούλας,  Μανούση,  Άνθη,  2001·  Τάφα,

Καλύβα,  Φραγκιά,  1998·  Πόρποδας,  Παλαιοθόδωρος  &  Παναγιωτόπουλος,  1998,  όπως

αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,  2011)  σε  αντίθεση  με  τα  απογοητευτικά  ή  αμφιλεγόμενα

αποτελέσματα  των  προγραμμάτων  παρέμβασης  που  στηρίχτηκαν  στην  καλλιέργεια  της

ικανότητας για αυτόματη ονομασία (De Jong & Vrielink, 2004· Wolf, Miller & Donnelly,

2000, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). 

1.1.4. Γνωστικά χαρακτηριστικά  παιδιών με Δυσλεξία 

Ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες 

Η Δυσλεξία  ως  αναγνωστική  διαταραχή  ενέχει  δυσλειτουργία  ή  ελλειμματικότητα

γνωστικών  δεξιοτήτων  και  ως  εκ  τούτου  έχει  πολλές  και  ποικίλες  μαθησιακές  και

ψυχοκοινωνικές  επιπτώσεις  ενώ  εμφανίζει  περίπλοκη  εμφάνιση,  οξύτητα  και  φύση
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χαρακτηριστικών.  Αν  και  ο  πυρήνας  της  διαταραχής  έχει  αποδοθεί  σήμερα  από  μεγάλη

ομάδα  μελετητών  κυρίως  στην  ελλειμματική  ικανότητα  φωνολογικής  επεξεργασίας,

παράλληλα  ελλείμματα  έχουν  περιγραφεί  να  αφορούν  την  απομνημόνευση,  ταχύτητα

ανάκλησης και επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών αλλά και την άμεση οπτική μνήμη και

αντίληψη. 

Σχετικά με την οπτική αντίληψη3, οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οπτικής

και ακουστικής οξύτητας, αλλά διαφέρουν από τους συνομηλίκους τους  τυπικής ανάπτυξης

πρώτα  στην  οπτική  και  εν  συνεχεία  στην  ακουστική  αντίληψη  και  επεξεργασία

(Παντελιάδου,  2011).  Οι  μαθητές  με  προβλήματα  αντίληψης  σχέσεων  στο  χώρο4

δυσκολεύονται  να  αντιληφθούν  αντικείμενα  του  χώρου,  να  διακρίνουν  το  δεξί  και  το

αριστερό, την κατεύθυνση, καθώς και να εκτιμήσουν την απόσταση και την ταχύτητα (Satz,

& Morris, 1981· Money, 1966, όπως αναφέρεται στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007, σ. 21-

22). Οι μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας συχνά είναι αδέξιοι στις κινήσεις

τους,  δυσκολεύονται  να  κινηθούν  ανάμεσα  σε  αντικείμενα,  συχνά  χάνουν  πράγματα  και

δυσκολεύονται  να προσανατολιστούν στο χαρτί.  Οι μαθητές  αυτοί  σε μεγαλύτερες τάξεις

πιθανά να εκδηλώσουν αδυναμίες στην κατασκευή και ερμηνεία χαρτών, διαγραμμάτων και

πινάκων. Σε ό τι αφορά στην οπτική διάκριση, αυτή αναφέρεται στην ικανότητα για διάκριση

των αντικειμένων με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές με ελλειμματική οπτική

διάκριση  έχουν  αδυναμίες  στη  διάκριση  σχημάτων,  χαρακτήρων  ή  λεπτομερειών

αντικειμένων. Ακόμη, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να εξηγούν την καθρεπτική γραφή (π.χ. 3

3 Αντίληψη είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει πληροφορίες – ερεθίσματα από το περιβάλλον, να τις
ερμηνεύει, να τις οργανώνει, να τις αποθηκεύει και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα όποτε χρειάζεται (Hunt &
Marshall, 2005, όπως αναφέρεται στο Μπότσας &Παντελιάδου, 2007, σ. 21). 

4 Οι  κυριότερες  περιοχές  της  οπτικής  αντίληψης  στις  οποίες  εμφανίζονται  προβλήματα  είναι:  η  αντίληψη
σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική μνήμη και η οπτική ακολουθία (Μπότσας &Παντελιάδου,
2007, σ. 21).
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αντί ε), καθώς και την αργοπορία των παιδιών αυτών να μάθουν να αντιγράφουν σχήματα και

χαρακτήρες, που οδηγεί σε μεγαλύτερη ηλικία σε κακό γραφικό χαρακτήρα και ακατάστατη

γραφή  με  σβησίματα,  άνισα  ή  καθόλου  κενά  μεταξύ  λέξεων  ή  γραμμάτων  (Willows  &

Terepocki, 1993· Satz, & Morris, 1981· Kaufman, 1980, όπως αναφέρεται στο Μπότσας &

Παντελιάδου,  2007,  σ.  22).  Τέλος,  οι  μαθητές  αυτοί  δεν  μπορούν  να  αναγνωρίσουν  ένα

σύμβολο  ή  αντικείμενο  από  κάποιο  μέρος  του  (πρόβλημα  οπτικής  ολοκλήρωσης)  με

αποτέλεσμα  να  δυσκολεύονται  να  κατανοήσουν  κυρίως  μαθηματικές  έννοιες  ανώτερου

(αφαιρετικού)  επιπέδου  (Bley  &  Thorton,  1995,  όπως  αναφέρεται  στο  Μπότσας  &

Παντελιάδου, 2007, σ. 22). Οι μαθητές με προβλήματα στην οπτική μνήμη, παρουσιάζουν

δυσκολίες στην αποθήκευση και ανάκληση των πληροφοριών που προσλαμβάνονται οπτικά.

Οι δυσκολίες αυτές αφορούν και στην ακρίβεια και στην ταχύτητα της μνήμης των οπτικών

ερεθισμάτων και είναι εντονότερη στους μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού από

ότι σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων (Willows, Corcos, & Kershner, 1993· Lyle & Goyen,

1975,  όπως  αναφέρεται  Μπότσας  &  Παντελιάδου,  2007,  σ.  22).  Είναι  εμφανές,  ότι  η

δυσκολία  των  μαθητών  αυτών  να  διαχωρίζουν  οπτικά  στοιχεία  σχημάτων,  ακολουθιών

αντικειμένων, γραμμάτων και αριθμών, παίζει σημαντικό και αρνητικό ρόλο στη σχολική

τους ζωή και μάθηση. Οι μαθητές με προβλήματα οπτικής ακολουθίας έχουν δυσκολίες στην

αντίληψη  ακολουθιών  αντικειμένων,  συμβόλων  ή  γεγονότων  που  παρουσιάζονται  ή

αναπαρίστανται  οπτικά.  Έτσι δεν μπορούν να επιλέξουν ένα κομμάτι  που λείπει  από μια

σειρά  συμβόλων,  αντιμεταθέτουν  γράμματα  μέσα  σε  λέξεις  και  αριθμητικά  ψηφία  σε

πολυψήφιους  αριθμούς  (Bley  &  Thorton,  1995,  όπως  αναφέρεται  στο  Μπότσας  &

Παντελιάδου, 2007, σ. 22).

 Οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα

ακουστικής αντίληψης και επεξεργασίας. Οι περισσότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν

εξέταζαν  τα  ακουστικά  ελλείμματα  σε  αντιδιαστολή  με  τα  οπτικά  (Bryan,  1972,  όπως
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αναφέρεται Μπότσας & Παντελιάδου, 2007, σ. 22). και αναφέρουν προβλήματα ακουστικής

μνήμης (δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά) και

ακουστικής ακολουθίας (δυσκολία ανάκλησης/αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών

πληροφοριών). 

Επιπρόσθετα,  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία  παρουσιάζουν  ιδιαίτερες  αδυναμίες  στην

Φωνολογική  Επίγνωσηκαι,  κυρίως,  στη  συνειδητοποίηση  της  φωνημικής  δομής  του

προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002). Πιο συγκεκριμένα,  δυσκολεύονται στην κατάκτηση

της  φωνολογικής  δομής5 της  γλώσσας  και  στην  αντιστοιχία  γραφήματος-φωνήματος6

(Πόρποδας, 2002). Παράλληλα, οι μαθητές με Δυσλεξία έχουν σημαντικές δυσκολίες στο να

χωρίζουν τις προτάσεις  σε λέξεις, τις  λέξεις  σε συλλαβές και τις συλλαβές σε φωνήματα

(Bender & Larkin, 2003, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). Ακόμη, εκτός από τη

δεξιότητα  στην  ανάλυση,  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  στην  παραγωγή  και  εύρεση

ομοιοκαταληξίας,  στη σύνθεση φωνημάτων,  στη διάκριση του είδους  και  της  θέσης τους

μέσα στη λέξη και στην αντιστροφή τους. Ακόμη, δεν χειρίζονται με επιτυχία τα φωνήματα

και τις συλλαβές, όταν καλούνται να τις αφαιρέσουν ή να τις προσθέσουν σε λέξεις που τους

παρουσιάζονται  προφορικά (Κωτούλας  & Παντελιάδου,  2003).   Επιπλέον,  οι  μαθητές  με

Δυσλεξία δυσκολεύονται στην ανάλυση των λέξεων σε φωνήματα ή και σε συλλαβές και

στην απαλοιφή φωνημάτων ή και συλλαβών από την αρχή, τη μέση ή και το τέλος μιας

λέξης.  Παράλληλα,  τα  παιδιά  αυτά  εμφανίζουν  περισσότερα  λάθη  κατά  την  επανάληψη

λέξεων  που  δε  χρησιμοποιούνται  συχνά  και  ψευδολέξεων,  καθώς  και  στην  ανάγνωση

ψευδολέξεων.  Οι  δυσκολίες  στην  ανάγνωση  ψευδολέξεων  υποδηλώνουν  δυσκολίες  στην

εφαρμογή φωνολογικής στρατηγικής (Πόρποδας, 2002:259) και δε αδυναμία φωνολογικής

κατάτμησης του προφορικού λόγου (Snowling, Goulandris, Bowlby & Howell, 1986).  

5 Φωνολογική δομή είναι  «η  εσωτερική δομή των λέξεων που  προκύπτει  από το  συνδυασμό ενός  μικρού
αριθμού φωνολογικών στοιχείων με βάση τους κανόνες της φωνολογίας» (Πόρποδας, 2002:213)
6 Φωνήματα  είναι  «τα  διαφοροποιημένα  φωνολογικά  στοιχεία  από  τα   οποία  αποτελείται  το  φωνολογικό
σύστημα της γλώσσας» (Πόρποδας, 2002:205). 
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Όσο  αφορά  τη  διαχείριση  δραστηριοτήτων  φωνολογικής  επίγνωσης,  παιδιά  με

Δυσλεξία συγκρίθηκαν, με τυπικά παιδιά ίδιας και μικρότερης ηλικίας, για τις επιδόσεις τους

σε δραστηριότητες συλλαβικής κατάτμησης, ομοιότητας αρχικής συλλαβής, ομοιοκαταληξίας

και  φωνημικής  επίγνωσης.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  οι  επιδόσεις  των  δυσλεκτικών

παιδιών ήταν χειρότερες σε όλες τις δραστηριότητες σε σχέση με τα παιδιά ίδιας ηλικίας, ενώ

σε σχέση με  τα  παιδιά  μικρότερης ηλικίας  παρατηρήθηκε παρόμοια  επίδοση σε  όλες  τις

δραστηριότητες  εκτός  από  αυτές  της  φωνημικής  επίγνωσης   (Swan &  Goswami,  1997).

Παράλληλα,  οι  δυσλεκτικοί  μαθητές  σημειώνουν χαμηλότερη επίδοση σε δραστηριότητες

φωνημικής επίγνωσης από ότι σε δραστηριότητες ομοιοκαταληξίας.  Έτσι, ενώ το παιδί με

Δυσλεξία τυπικά τα καταφέρνει σε αναγνωστικά τεστ που απαιτούν κατάτμηση λέξεων σε

συλλαβές  ή χειρισμό σε ομοιοκαταληξίες, το ίδιο δεν συμβαίνει και σε δραστηριότητες που

απαιτούν χειρισμό φωνημάτων (Marshall et al., 2001,  όπως αναφέρεται στο Στασινός, 2009).

Βέβαια,  όταν  οι  γραφοφωνημικές  αντιστοιχίες  είναι  φανερές,  τότε,  έρευνες  έδειξαν  ότι,

ελλείμματα στη φωνημική επίγνωση  ή δεν παρατηρούνται (Γαλλικά:  Sprenger-Charolles et

al.,  2009,  Γερμανικά:  Landerl &  Wimmer,  2000)  ή  παρατηρούνται  μόνο  στην  αρχή

εκμάθησης της ανάγνωσης ( Landerl & Wimmer, 2000). 

Παράλληλα,  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία  εμφανίζουν  ελλείμματα  στην  ταχύτητα

ονοματοδοσίας  οικείων  αντικειμένων,  γεγονός  το  οποίο  οφείλεται  σε  δυσλειτουργία  του

«μηχανισμού  ακριβούς  χρονικού  συγχρονισμού»,  που  φυσιολογικά  επηρεάζει  το  χρονικό

συγκερασμό φωνολογικών και ορθογραφικών συστατικών των γραπτών λέξεων. Λόγω αυτής

της ασυγχρονίας, τα ορθογραφικά πρότυπα δεν μπορούν να παραχθούν αυτόματα και έτσι η

αναγνώριση  των  λέξεων  παραμένει  αργή  και  επίπονη.  Η  θεώρηση  της  ταχύτητας

ονοματοδοσίας ως έκφανση της φωνολογικής επεξεργασίας οδήγησε και στη διατύπωση της

υπόθεσης του Διπλού Ελλείμματος, όπως προαναφέρθηκε (Wolf & Bowers, 2000). 
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Τέλος,  οι  δυσκολίες  των  μαθητών  με  Μαθησιακές  Δυσκολίες  στη  μνήμη  έχουν

ερευνηθεί αρκετά, γιατί αντικατοπτρίζουν όλες τις όψεις της μάθησής τους, εφόσον η μνήμη

είναι η ικανότητα να κωδικοποιεί κάποιος, να επεξεργάζεται και να ανακαλεί πληροφορίες

στις  οποίες  κάποια  στιγμή  είχε  εκτεθεί  (Swanson,  Cooney  &  McNamara,  2004,  όπως

αναφέρεται στο Μπότσας & Παντελιάδου, 2007, σ. 25). Πιο συγκεκριμένα, οι μνημονικές

δυσκολίες των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες εκτείνονται σε ολόκληρο το μνημονικό

μηχανισμό.  Στη  βραχύχρονη  μνήμη,  σύμφωνα  με  ερευνητικά  δεδομένα,  οι  μαθητές  με

Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή επίδοση σε δραστηριότητες που απαιτούν γλωσσική

επεξεργασία και ιδίως όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της παρουσίασης του ερεθίσματος

και  της  ανάκλησης  είναι  μεγάλο.  Σχετικά  με  τη  μακρόχρονη  μνήμη,  οι  μαθητές  με

Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν διακριτές λειτουργικές δυσκολίες σε αυτή (Sousa, 2001·

Swanson, 1994, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011).  Τα προβλήματα μακρόχρονης

μνήμης  οφείλονται  στην αναποτελεσματική  χρήση του φωνολογικού  κώδικα  μαζί  με  την

περιορισμένη  χωρητικότητα  της  βραχύχρονης  μνήμης  και  τη  φτωχή  χρήση  στρατηγικών

εσωτερικής  επανάληψης  και  οργάνωσης  (Swanson,  Cooney  &  McNamara,  2004,  όπως

αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). Αν και η χωρητικότητά της μακρόχρονης μνήμης είναι

απεριόριστη, η έλλειψη αποτελεσματικών στρατηγικών οργάνωσης, αλλά και η επιφανειακή

επεξεργασία των σημασιολογικών αναπαραστάσεων, οδηγούν σε σημαντικό περιορισμό της

(Wong, 1982, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). 

1.2. Φωνολογική Επίγνωση

1.2.1. Ορισμοί Φωνολογικής Επίγνωσης

Ο  όρος  «Φωνολογική  Επίγνωση»  αποτελεί  μετάφραση  του  αγγλικού  όρου

«phonological  awareness»,  που  έκανε  την  εμφάνιση  του  στην  ξενόγλωσση  βιβλιογραφία

ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις  αρχές του 1980 (Gillon,  2004).  Στην
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ελληνική βιβλιογραφία συναντάται συχνά και ως «φωνολογική ενημερότητα» ή «φωνολογική

συνειδητοποίηση» ή «φωνολογική συνειδητότητα». 

Το άτομο που έχει αναπτυγμένη τη φωνολογική του επίγνωση μπορεί να αναγνωρίζει

και  να  παράγει  ομοιοκαταληξίες,  να  αναλύει  και  να   συνθέτει  λέξεις  σε  συλλαβές  και

φωνήματα, να απομονώνει, να προσθέτει και να αφαιρεί φωνήματα ώστε να παράγει νέες

λέξεις και γενικά να επιδρά στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα χειρίζεται.

Έτσι, υπερβαίνει την επικοινωνιακή πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική της

δομή (Ball, 1983, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011, σ. 172).  

Η  Φωνολογική  Επίγνωση  αφορά  την  ικανότητα  του  ατόμου  να  χειρίζεται  τις

φωνημικές μονάδες του λόγου και να στοχάζεται πάνω σε αυτές. Έχει  χαρακτηριστεί ως μια

από τις  μεταγλωσσικές ικανότητες,  οι οποίες φανερώνουν μια στοχαστική σκέψη και ένα

συνειδητό  και  σκόπιμο  έλεγχο  του  υποκειμένου  πάνω στη  δομή  και  τις  λειτουργίες  της

γλωσσικής διαδικασίας. Η συγκεκριμένη ικανότητα είναι συνέπεια της ομιλίας μιας γλώσσας

που  αφορά  στην  παραγωγή  και  την  αντίληψη  των  δομικών  στοιχείων  αυτής  σε  επίπεδο

συνειδητότητας (Liberman et al., 1989, όπως αναφέρεται στον Πόρποδα, 2002).

Επομένως,  η  Φωνολογική  Επίγνωση  ορίζεται  ως  η  ευαισθητοποίηση  ή  η  ρητή

συνειδητοποίηση της φωνολογικής δομής των λέξεων μιας γλώσσας (Torgesen, 1994, όπως

αναφέρεται στο Justin, 2001). 

Σύμφωνα με τους Padeliadu, Kotoulas, και Botsas (1998), η Φωνολογική Επίγνωση

αποτελεί μια μεταγλωσσική δεξιότητα και αναφέρεται συγκεκριμένα στη σαφή κατανόηση

ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη: συλλαβές και φωνήματα. Επίσης, αναφέρεται

στην αναγνώριση των φωνολογικών δομών των λέξεων και στην ικανότητα του ατόμου να

αναγνωρίζει τις δομές του λόγου και να επιδρά σε αυτές. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει όχι

μόνο  την  κατανόηση  και  παραγωγή  λόγου  για  επικοινωνιακούς  σκοπούς  αλλά  και  την
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δεξιότητα διάκρισης της διαφοράς μεταξύ της δομής της γλώσσας και του επικοινωνιακού

της σκοπού.  

Ακόμη, η Φωνολογική Επίγνωση μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς

τρόπους  με  τους  οποίους  μπορεί  η  γλώσσα  να  διαιρεθεί  σε  μικρότερα  τμήματα  και  να

χειριστεί με διάφορους τρόπους. Η ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να αναλυθεί με ποικίλους

τρόπους,  συμπεριλαμβανομένου  την  ανάλυση  προτάσεων  σε  λέξεις  και  των  λέξεων  σε

συλλαβές και φωνήματα,  εντοπισμό αρχικής συλλαβής και  ομοιοκαταληξίας.  Ο χειρισμός

ήχων περιλαμβάνει την απαλοιφή, την προσθήκη ή την αντικατάσταση συλλαβών ή ήχων.

Φωνολογική Επίγνωση σημαίνει ότι το άτομο δείχνει  μια γενική κατανόηση σε όλα αυτά τα

επίπεδα  (Chard & Dickson, 1999). 

Περιλαμβάνει  την  αναγνώριση  και  διαχείριση  μεγαλύτερων  τμημάτων  του

προφορικού λόγου, όπως είναι οι λέξεις, οι συλλαβές, οι ομοιοκαταληξίες και τα φωνήματα.

Παράλληλα, ενσωματώνει και την ικανότητα παραγωγής ομοιοκαταληξίας, παρήχησης και

τονισμού (National Reading Panel, 2000).

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002, σ. 217), η Φωνολογική Επίγνωση είναι η ικανότητα

του ατόμου «να κινείται από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της γλώσσας και να χειρίζεται

τα βασικά δομικά στοιχεία της λέξης, όπως είναι τα φωνήματα. Η ικανότητα αυτή δεν έχει

σχέση  με  την  κατανόηση  της  σημασίας  της  λέξης  και  συνεπώς  αναπτύσσεται  και

διεκπεραιώνεται ανεξάρτητα από τη σημασιολογία της λέξης». Συνεπώς, είναι η ικανότητα των

παιδιών να αντιλαμβάνονται τη λέξη ως μονάδα του λόγου, να χειρίζονται κατά βούληση τα

φωνολογικά της δομικά στοιχεία και να μπορούν τα στοιχεία αυτά να τα αναλύουν και να τα

συνθέτουν (Πόρποδας, 2002).

Η Φωνολογική Επίγνωση ορίζεται από τον  Gillon (2004) ως η επίγνωση της δομής

των  ήχων  ή  της  φωνολογικής  δομής  μιας  προφορικής  λέξης.  Πιο  συγκεκριμένα,  η

Φωνολογική Επίγνωση ορίζεται ως η επίγνωση της δομής του προφορικού λόγου σε επίπεδο

28



λέξης, συλλαβής, ρίμας και φωνημάτων (Justice & Kaderavek, 2004).  Το περιεχόμενο της

Φωνολογικής Επίγνωσης είναι ευρύ, καθώς περιλαμβάνει απλές και σύνθετες δεξιότητες και

αναπτύσσεται από τη νηπιακή ηλικία μέχρι τα πρώτα χρόνια του δημοτικού (Gillon, 2004).  

Η Φωνολογική Επίγνωση συντίθεται από δεξιότητες που αφορούν στην αναδυόμενη

κατανόηση  της  κατατμημένης  δομής  του  προφορικού  λόγου  (Perfetti et al.,  1987,  όπως

αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,  2001,  σ.  152).  Καθώς  αποτελείται  από  δεξιότητες  του

προφορικού λόγου, οι οποίες είναι σχετικές με το γραπτό λόγο, η Φωνολογική Επίγνωση

αποτελεί  μέρος  του αναδυόμενου γραμματισμού (  Teale &  Sulzby,  1986·  Ferreiro,  1988·

Pontecorvo & Zucchermaglio, 1988, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2001, σ.152 ) και

αναφέρεται στη σαφή επίγνωση ύπαρξης φωνολογικών μερών του λόγου στο επίπεδο της

λέξης  και  στη  χρήση  τους  πέρα  από  το  νόημα  και  την  επικοινωνιακή  φύση  της  λέξης

(Παντελιάδου, 2001, σ. 152).

1.2.2. Επίπεδα  Φωνολογικής Επίγνωσης

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η Φωνολογική Επίγνωσηδεν είναι

μια  μονοδιάστατη  γνωστική  δεξιότητα  αλλά  αποτελείται  από  επιμέρους  δεξιότητες  που

αφορούν  διαφορετικά  επίπεδα  επεξεργασίας  του  λόγου  και  από  διαφορετικό  βαθμό

δυσκολίας (Adams, 1990, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). 

Οι  Cataldo  και  Ellis  (1988)  διακρίνουν  τη  Φωνολογική  Επίγνωσησε  «άδηλη»  και

«έκδηλη».  Ως  «άδηλη  Φωνολογική  Επίγνωση»  («implicit  phonological  awareness»)

χαρακτηρίζεται η γενική γνώση των ήχων των λέξεων, ενώ «έκδηλη Φωνολογική Επίγνωση»

(«explicit phonological awareness») θεωρείται η αναλυτική γνώση των μεμονομένων ήχων

μέσα στις  λέξεις.  Έτσι,  από το πρώτο επίπεδο της άδηλης φωνολογικής επίγνωσης,  όπου

αποκτάται η αρχική γνώση των ήχων των λέξεων, το παιδί περνάει στο επόμενο επίπεδο της

έκδηλης  φωνολογικής  επίγνωσης,  που  αναφέρεται  στη  βαθύτερη  γνώση  της  φωνημικής

δομής των λέξεων. 
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Αντίθετα, κάποιοι άλλοι ερευνητές, όπως οι Hoein, Lundeberg, Stanovich και Bjaalid

(1995), διέκριναν τρία επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης: ένα επίπεδο φωνημικής επίγνωσης,

ένα επίπεδο συλλαβικής επίγνωσης και ένα επίπεδο ομοιοκαταληξίας. Επιπρόσθετα, οι Muter

και  Diethelm  (2001),  κατέληξαν  επίσης  στην  ύπαρξη  τριών  επιπέδων  φωνολογικής

επίγνωσης,  ένα  επίπεδο ομοιοκαταληξίας  και  δύο επίπεδα φωνολογικής  κατάτμησης,  ένα

άδηλης κι ένα έκδηλης κατάτμησης. Το επίπεδο άδηλης κατάτμησης γίνεται αντιληπτό σε

έργα  αναγνώρισης  συλλαβής  και  φωνήματος,  ενώ  το  επίπεδο  έκδηλης  κατάτμησης

διαφαίνεται σε έργα αφαίρεσης αρχικού ή τελικού φωνήματος. 

Ωστόσο,  τα  τρία  βασικά  επίπεδα  Φωνολογικής  Επίγνωσης  που  φαίνονται  να

σχετίζονται με τη μάθηση της ανάγνωσης είναι τα εξής: α) η επίγνωση της φωνημικής δομής

του προφορικού λόγου, β) η επίγνωση της συλλαβικής δομής του προφορικού λόγου και γ) η

επίγνωση της δομής στο επίπεδο της γλωσσικής μονάδας που ορίζεται μεταξύ της φωνημικής

και της συλλαβικής δομής (Πόρποδας, 2002). 

 Η φωνημική επίγνωση7 αφορά την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται ότι οι

λέξεις  αποτελούνται  από  φωνήματα8 και  να  χειρίζεται  τα  φωνήματα  αυτά  (να  αναλύει,

συνθέτει, αντιστρέφει, απαλείφει κτλ) (Πόρποδας, 2002). Η φωνημική επίγνωση, σε διάφορες

γλώσσες, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποκτηθεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Πόρποδας,

2002).  

7  Όταν τα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν μια λέξη που δεν έχουν ξαναδιαβάσει, δημιουργούν έναν ήχο
(φώνημα)  για  κάθε  γράμμα  που  βλέπουν  και  συνθέτουν  (blend)  όλα  αυτά  τα  φωνήματα  μεταξύ  τους,
δημιουργώντας ένα σύνολο φωνημάτων που αποτελεί τη λέξη αυτή. Η αντίστροφη διαδικασία είναι η φωνημική
κατάτμηση (segmentation), δηλαδή η ανάλυση της λέξης στα φωνήματα που την αποτελούν, η οποία είναι η
βάση της ορθογραφίας, όπου, κατά την προφορική εκφώνηση μιας λέξης, τα παιδιά αναγνωρίζουν όλους τους
ήχους (φωνήματα) που ακούν και στη συνέχεια προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τον κάθε ήχο με ένα γράμμα. Η
ανάμειξη των φωνημάτων και η κατάτμηση των λέξεων στα φωνήματα που τις αποτελούν είναι οι βασικές
δεξιότητες που ορίζουν τη φωνημική επίγνωση (Τζιβινίκου, 2015).
8 Τα φωνήματα αποτελούν τις ελάχιστες μονάδες της γλώσσας με διακριτή αξία για το νόημα του γλωσσικού
ήχου. Τα φωνήματα δεν είναι φορείς σημασίας, αλλά χρησιμεύουν στο να διαφοροποιούν σημασιολογικά τα
μορφήματα.  Επίσης,  δεν  εκφέρονται  αυτόνομα,  αλλά  επηρεάζονται  από  τα  φωνήματα  που  προηγούνται  κι
έπονται. Αυτό συμβαίνει επειδή το αυτί αναλύει ακουστικά το λόγο σε κομμάτια μεγαλύτερα του φωνήματος,
όπως  είναι  οι  συλλαβές,  οι  οποίες  έχουν  αυτονομία  στην  εκφορά  τους.  Τα  φωνήματα  συνδυάζονται  με
ιδιαίτερους τρόπους και παράγουν γλωσσολογικές μονάδες γνωστές ως λέξεις (Τζιβινίκου, 2015). 

30



Αντίστοιχα,  η  συλλαβική  επίγνωση  αφορά  την  ικανότητα  του  ατόμου  να

αντιλαμβάνεται  ότι  οι   προφορικές  λέξεις  αποτελούνται  από  συλλαβικές  μονάδες  και  να

μπορεί  να διαχειρίζεται  (να  αναλύει  κτλ.,  όπως  παραπάνω)  τις  συλλαβές  της  κάθε  λέξης

(Πόρποδας, 2002).  Από έρευνες έχει φανεί πως η  επίγνωση της συλλαβικής δομής είναι

ευκολότερη  από  τη  φωνημική  και  συνεπώς,  προγενέστερη  (Aidinis  &  Nunes,  2001·

Libertman et al., 1974, όπως αναφέρεται στο Αναστασίου, 1998). Σύμφωνα με έρευνα των

Aidinis και  Numes (2001),  η  συνεισφορά της  συλλαβικής  επίγνωσης στη κατάκτηση της

ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής δε φαίνεται να είναι ίδια σε σχέση με αυτή της

φωνημικής επίγνωσης (όπως αναφέρεται στο Πόρποδας, 2002).

 Τέλος, η επίγνωση των τμημάτων της συλλαβής  αφορά τη συνειδητοποίηση ότι η

συλλαβή αποτελείται από δύο δομικά τμήματα, τα οποία παρόλο που είναι μεγαλύτερα από

τα φωνήματα αποτελούνται από φωνήματα. Τα δομικά αυτά στοιχεία αποτελούν  το αρχικό

τμήμα της συλλαβής (onset), που περιλαμβάνει το σύμφωνο ή το σύμπλεγμα συμφώνων που

ενδεχομένως  υπάρχουν  στη  συλλαβή,  και  το  τελικό  τμήμα  της  συλλαβής  (rime),  που

περιλαμβάνει το φωνήεν ή το/α σύμφωνο/α που ακολουθούν. Αυτού του είδους επίγνωση

βοηθά το παιδί να αξιοποιεί την ενδοσυλλαβική δομή9 προκειμένου να μάθει την αγγλική

γλώσσα.  Η επίγνωση των ενδοσυλλαβικών αυτών τμημάτων δε φαίνεται να παίζει σημαντικό

ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας (Πόρποδας, 2002).

Λίγα  χρόνια  αργότερα,  ο  Αϊδίνης  (2007),  επιβεβαίωσε  την  ύπαρξη  τριών

διαφορετικών παραγόντων της φωνολογικής επίγνωσης: έναν παράγοντα ομοιοκαταληξίας,

έναν επιγλωσσικής  επίγνωσης  και  έναν μεταγλωσσικής  επίγνωσης.  Η ύπαρξη αυτών των

τριών κατηγοριών ερμηνεύει  καλύτερα τη δομή της φωνολογικής επίγνωσης,  καθώς δίνει

σημασία και στο είδος της γνώσης που χρειάζεται το άτομο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει

στα διάφορα έργα Φωνολογικής Επίγνωσης(Αϊδίνης, 2007).

9 Δηλαδή τη δομή που συγκροτείται από το αρχικό και το τελικό τμήμα της συλλαβής.
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Η  ικανότητα  των  παιδιών  να  αντιλαμβάνονται  τη  φωνολογική  δομή  των  λέξεων

ξεκινάει πολύ πριν αρχίσουν να διαβάζουν και να γράφουν. Από την προσχολική ήδη ηλικία

αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν ευρέως ομοιοκαταληξίες και παραφράσεις σε παιχνίδια και

τραγούδια (Παντελιάδου, 2011). Έρευνα των Bradley και Bryant (1983) έδειξε ότι παιδιά

ηλικίας 4 ή και ακόμη 3 ετών μπορούν να εντοπίζουν  ομοιοκαταληξίες και χωρίς ιδιαίτερη

διδασκαλία.  Το γεγονός  αυτό οφείλεται,  ίσως,  στο ότι  από πολύ μικρή ηλικία  τα παιδιά

έρχονται σε επαφή με τραγούδια, ποιήματα και στίχους που ομοιοκαταληκτούν. 

Από τη νηπιακή κιόλας ηλικία παρατηρείται και η Φωνολογική Επίγνωσησε επίπεδο

συλλαβής. Σε έρευνα τους, οι Liberman, Shankweiler, Fischer και Carter (1974) βρήκαν ότι

σχεδόν  τα  μισά  (46  -  48%)  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  (4  –  5  ετών)  μπορούσαν  να

εντοπίσουν συλλαβές,   ενώ το 90% των παιδιών  που αποφοιτούσαν από τη πρώτη τάξη

σημείωσε  επιτυχία  σε  δραστηριότητες  συλλαβισμού.  Παρομοίως,  μελέτη  των  Cossu,

Shankweiler, Liberman, Katz και Tola (1988) που σύγκρινε Ιταλόφωνους με Αγγλόφωνους

Αμερικανούς μαθητές έδειξε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας (4 -5 ετών) εντόπιζαν συλλαβές

σε ποσοστό 67% -  80%, ενώ όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας (7 ετών) είχαν πλήρη επίγνωση

της συλλαβής.

 Όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, έχει αποδειχθεί επίσης ότι η συλλαβική επίγνωση

κατακτάται  νωρίς  κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  φοίτησης.  Η  έρευνα  των  Padeliadu,

Kotoulas και  Botsas (1998) έδειξε ότι το 88% των παιδιών, που δεν είχαν διδαχθεί ακόμη

ανάγνωση,  μπορούσαν  να  αναλύσουν  τις  λέξεις  σε  συλλαβές,  το  87% να  συνθέτουν  τις

συλλαβές σε λέξεις, το 67% να κατηγοριοποιούν με βάση την αρχική και το 67% με βάση την

τελική συλλαβή.

Σχετικά με τη φωνημική επίγνωση, έρευνες έδειξαν τη δυσκολία των παιδιών στις

φωνημικές  δομές  των  λέξεων.  Συγκεκριμένα,   στην  έρευνα  των  Liberman  et al..  (1974)
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φάνηκε ότι κανένα παιδί ηλικίας 4 ετών δεν μπορούσε να εντοπίσει φωνήματα, μόλις το 17%

των παιδιών ηλικίας 5 ετών είχε την ικανότητα φωνημικής κατάτμησης ενώ το 70% των

παιδιών που αποφοιτούσαν από τη πρώτη δημοτικού σημείωναν επιτυχία σε δραστηριότητες

φωνημικής  επίγνωσης.  Αντιστοίχως,  οι  Treiman και  Baron (1981)  ζητώντας  από  παιδιά

προσχολικής ηλικίας να εντοπίσουν τον αριθμό των συλλαβών και των φωνημάτων σε λέξεις,

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ οι μαθητές δεν είχαν δυσκολίες στη διεκπεραίωση του

τεστ συλλαβικής κατάτμησης, η διεκπεραίωση του τεστ φωνημικής επίγνωσης ήταν αδύνατη.

Παρομοίως, στην έρευνα του Cossu κ.ά. (1988), η ικανότητα συλλαβικής κατάτμησης ήταν

ισχυρότερη από την κατάτμηση του φωνήματος, τόσο για τους Ιταλόφωνους όσο και για τους

Αγγλόφωνους μαθητές. 

Στην Ελλάδα, όσον αφορά τη φωνημική ανάλυση, από έρευνα που πραγματοποίησαν

οι  Padeliadu,  Kotoulas και  Botsas (1998),  προέκυψε  ότι  το  40%  των  μαθητών  της  Α’

Δημοτικού που έλαβε μέρος στην ερευνητική διαδικασία μπορούσε να διακρίνει το αρχικό

φώνημα και  το  26% το τελικό φώνημα.  Ακόμη,  18% των μαθητών αυτών μπορούσε να

συνθέσει λέξεις από φωνήματα και 15% να αναλύσει λέξεις στα επιμέρους φωνήματά. Πολύ

χαμηλά ποσοστά επιτυχίας παρουσιάστηκαν στις ασκήσεις που αφορούσαν στην αφαίρεση

του  αρχικού  φωνήματος  (8%),  στην  αφαίρεση  του  τελικού  φωνήματος  (10%)  και  στην

αντιστροφή φωνημάτων (6%). Ανάλογη μελέτη των Aidinis και Nunes (2001), έδειξε πως τα

παιδιά  παρουσίαζαν  μεγαλύτερη  ευκολία  στην  ανάλυση  των  αρχικών  παρά  των  τελικών

φωνημάτων  των  λέξεων,  καθώς  επίσης  και  των  φωνημάτων  που  τονίζονταν.  Επομένως,

γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  συλλαβική  επίγνωση  αποκτάται  από  τα  παιδιά  νωρίτερα  και

ευκολότερα από ότι η φωνημική επίγνωση (Πόρποδας, 2002). 

Παράλληλα, η ανάπτυξη της Φωνολογικής Επίγνωσης δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά.

Ορισμένα τελειώνουν το νηπιαγωγείο χωρίς να έχουν το επίπεδο Φωνολογικής Επίγνωσης

που  αντιστοιχεί  στην  ηλικία  και  τις  εμπειρίες  τους  και  δεν  μπορούν  να  υπερβούν  τις
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δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα,  κατά  την  είσοδό  τους  στο

δημοτικό ή ακόμη και μετά τη φοίτησή τους στην Α’ τάξη, να έχουν εξαιρετικά «φτωχή»

Φωνολογική Επίγνωση. Τα παιδιά αυτά που δε φαίνεται  να ακολουθούν το γενικό τρόπο

ανάπτυξης  των  γλωσσικών  ικανοτήτων,  αντιμετωπίζουν  τον  κίνδυνο  να  αναπτύξουν

αναγνωστικές  δυσκολίες  και  έχουν  άμεση  ανάγκη  από  παροχή  ειδικής  εκπαιδευτικής

βοήθειας (Παντελιάδου, 2011).

1.3. Σχέση  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  κατάκτησης  της  Αναγνωστικής

Ικανότητας

Από  το  σύνολο  των  ερευνητικών  μελετών  των  δύο  τελευταίων  δεκαετιών  που

αφορούν τη Φωνολογική Επίγνωση συνάγεται ένα πλήθος συμπερασμάτων. Το σπουδαιότερο

από  αυτά  είναι  η  σύνδεση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  με  την  Αναγνωστική

Ικανότητα( Παντελιάδου, 2011). Η σχέση της Φωνολογικής Επίγνωσης και της αναγνωστικής

επίδοσης  όχι  μόνο  είναι  ισχυρή  κατά  τη  διάρκεια  μάθησης  της  ανάγνωσης,  στην

πρωτοσχολική  ηλικία,  αλλά  παραμένει  ισχυρότατη  σε  όλες  τις  τάξεις  του  δημοτικού

(Παντελιάδου,  2001,  σ.  179).  Μάλιστα,  θεωρείται  από  πολλούς  ερευνητές  ο  πλέον

σημαντικός  δείκτης  πρόγνωσης  και  διάγνωσης  της  αναγνωστικής  επίδοσης,  από  την

προσχολική ως και την ΣΤ΄ Δημοτικού (Παντελιάδου, 2001, σ. 152). Ωστόσο, υπάρχει μια

διαφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς την ερμηνεία της σχέσης αυτών των γνωστικών

ικανοτήτων.  Το  γεγονός  αυτό,  έχει  ως  αποτέλεσμα  στη  βιβλιογραφία  να  συναντώνται

διαφορετικές  απόψεις  για  τη  σχέση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  με  την  απόκτηση  της

ανάγνωσης και την κατάκτηση του γραπτού λόγου (Πόρποδας, 2002). 

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, λοιπόν, η Φωνολογική Επίγνωση συνδέεται αιτιακά με

τη  μάθηση της  ανάγνωσης  και  της  γραφής.  Οι  ερευνητές,  μάλιστα,  υποστηρίζουν  πως  η

Φωνολογική Επίγνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της εκμάθησης της ανάγνωσης και
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του γραπτού λόγου και επομένως, η υψηλή Φωνολογική Επίγνωση οδηγεί σε επιτυχημένη

διδασκαλία  της  ανάγνωσης,  ενώ  το  αντίθετο  σε  αναγνωστικές  δυσκολίες  (Bradley  &

Bryant,1983·  Liberman &  Shankweiler,  1987·  Lundberg,  Frost &  Petersen,  1988·  Mann,

1984· Πόρποδας, 1989)

Σε αντιπαράθεση με αυτή τη θέση, βρίσκεται η άποψη κάποιων άλλων ερευνητών, οι

οποίοι πιστεύουν ότι η Φωνολογική Επίγνωση αποτελεί τη συνέπεια, αλλά και το αποτέλεσμα

της  διδασκαλίας  του  γραπτού  λόγου  και  της  ανάγνωσης.  Συνεπώς,  η  ανάπτυξη  της

Φωνολογικής Επίγνωσης επηρεάζεται σημαντικά από τη μάθηση της ανάγνωσης (Morais,

Cary,  Alegria  & Bertelson, 1979·  Mann,  1986·  Morais,  Cary,  Read,  Zhang,  Nie & Ding,

1986). 

Τέλος, σύμφωνα με μια τρίτη άποψη, η σχέση μεταξύ Φωνολογικής Επίγνωσης και

μάθησης ανάγνωσης και γραφής είναι αμοιβαία. Οι ερευνητές που συμφωνούν με αυτήν την

άποψη, υποστηρίζουν ότι η Φωνολογική Επίγνωση συνιστά και αιτία, καθώς και συνέπεια

της  εκμάθησης  της  ανάγνωσης  και  του  γραπτού  λόγου.  Έτσι,  η  Φωνολογική  Επίγνωση

διευκολύνει τη μάθηση της ανάγνωσης, αλλά και διευκολύνεται από αυτή (Hatcher, 1994·

Roth & Schneider, 2001· Yopp, 1992). 

1.3.1. Η Φωνολογική Επίγνωση ως προϋπόθεση για τη μάθησης της ανάγνωσης

Μερικοί  ερευνητές   υποστηρίζουν  ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωσηπροϋπάρχει  της

αναγνωστικής  επίδοσης  και  άρα  η  αναγνωστική  επίδοση  εξαρτάται  από  το  επίπεδο  της

φωνολογικής  επίγνωσης.  Μάλιστα,  η  Φωνολογική  Επίγνωσηαποτελεί  κύριο  παράγοντα

πρόγνωσης αναγνωστικών δυσκολιών  ( Perfetti, 1992· Velluntino, 1981 & 1991· Wagner &

Torgesen, 1987·  Wagner,  Torgesen &  Rashotte, 1994, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου,

2001,  σ.  153).  Στα  εκπαιδευτικά  συστήματα  που  διδάσκουν  την  αγγλική  γλώσσα  έχει

τεκμηριωθεί  ότι  η  απόδοση  των  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας  σε  δραστηριότητες
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Φωνολογικής Επίγνωσης αποτελεί αξιόλογη πρόβλεψη της αναγνωστικής τους επίδοσης μετά

από λίγα χρόνια (Bradley & Bryant, 1983·  Mann, 1984·  Mann &  Liberman, 1984·  Share,

Jorm,  MacLean &  Matthews, 1984·  Stanovich,  Cunningman &  Cramer,  1984·  Tynmer &

Nesdale, 1985, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2001, σ.153).

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  Bradley  και  Bryant  (1983),  κατέδειξαν  ότι  η  Φωνολογική

Επίγνωση συνδέεται αιτιακά με την Αναγνωστική Ικανότητα του ατόμου και τα αναγνωστικά

προβλήματα  και  αποτελεί  έναν  πολύ  καλό  προβλεπτικό  παράγοντα  της  επίδοσης  στην

ανάγνωση. Παρομοίως, την άποψη της αιτιώδους σχέσης της Φωνολογικής Επίγνωσης µε τη

μάθηση της ανάγνωσης υιοθέτησε και η ομάδα της Liberman (Πόρποδας, 2002). Οι Liberman

και Shankweiler (1987) αναφέρουν μάλιστα ότι η κατάκτηση της Φωνολογικής Επίγνωσης

διακρίνει τους καλούς αναγνώστες και ορθογράφους από τους λιγότερο ικανούς. Ακόμη, η

Mann  (1984),  κατέληξε  στην  ύπαρξη  σχέσης  μεταξύ  της  βραχύχρονης  μνήμης  και  της

Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  την  επίδρασή  τους  στην  κατάκτηση  της  ανάγνωσης.

Επιπρόσθετα, οι Treiman, Broderick, Tincoff και Rodriguez (1998), διαπίστωσαν την ύπαρξη

θετικής σχέσης ανάμεσα στο επίπεδο της Φωνολογικής Επίγνωσης και της ικανότητας για

ανάγνωση ψευδολέξεων. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο επίπεδο

φωνολογικής  επίγνωσης,  προκειμένου τα  παιδιά να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σχέση

ήχου-γράμματος. 

Σε διαχρονική μελέτη των  Hulme κ.ά. (2002), σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα

στάδια εκμάθησης της ανάγνωσης (5 και 6 ετών), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φωνημική

επίγνωση αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την απόκτηση της Αναγνωστικής Ικανότητας και

ότι η φωνημική επίγνωση προβλέπει πόσο καλά θα διαβάζουν τα παιδιά εισερχόμενα στο

δημοτικό σχολείο. 
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Επιπλέον, η μελέτη των Mutter, Hulme και Snowling (2004), σε παιδιά δημοτικών

σχολείων  του  Λονδίνου,   φανέρωσε  ότι  η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  αναγνώρισης  λέξεων

εξαρτάται από τις  φωνολογικές δεξιότητες των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα,  η γνώση των

γραμμάτων  και  η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  ισχυροί  προγνωστικοί  δείκτες  των

διακυμάνσεων των δεξιοτήτων αναγνώρισης λέξεων, ενώ οι δεξιότητες ομοιοκαταληξίας, η

γνώση λεξιλογίου και οι γραμματικές δεξιότητες εμφανίζονται σχετικά άνευ σημασίας. Για

αυτό η Φωνολογική Επίγνωση είναι απαραίτητη για την μάθηση της ανάγνωσης. 

Ακόμη, όσο αφορά τη φωνημική επίγνωση, οι Mann και Foy (2003), στην έρευνά τους

βρήκαν ότι παιδιά που μπορούν να ξεχωρίζουν και να χειρίζονται με ευκολία φωνήματα,

μαθαίνουν να διαβάζουν και να συλλαβίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία από τους συνομήλικούς

τους που δεν κατέχουν αυτές τις δεξιότητες, καθιστώντας την φωνημική επίγνωση τον πιο

ισχυρό προγνωστικό δείκτη της πρώιμης Αναγνωστικής Ικανότητας. 

Η  σημασία  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  ως  προαναγνωστικού  δείκτη  έχει

επισημανθεί και στην ελληνική πραγματικότητα. Σε έρευνα των Aidinis και Nunes (2001),

διερευνήθηκε η σχέση της Φωνολογικής Επίγνωσης με την ανάγνωση και τη γραφή τόσο σε

παιδιά  νηπιαγωγείου,  όσο  και  σε  παιδιά  Α’  και  Β’  τάξης  του  Δημοτικού  σχολείου.  Τα

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στη συλλαβική, καθώς και

στη  φωνημική  επίγνωση  εξηγούσαν  τη  διακύμανση  της  επίδοσης  των  παιδιών  στην

ανάγνωση,  ενώ μόνο  η  συλλαβική  επίγνωση εξηγούσε  τη  διακύμανση  της  επίδοσης  των

παιδιών στη γραφή.

Σχετικές μελέτες (Παλαιοθόδωρου, 2004· Πόρποδας, 2002) έδειξαν την αιτιώδη σχέση

της Φωνολογικής Επίγνωσης µε την ανάγνωση και τη γραφή. Διαπιστώθηκε υπεροχή των

μαθητών που διδάχθηκαν τη Φωνολογική Επίγνωση, ωστόσο αυτή η υπεροχή φαίνεται να

παύει  να  υπάρχει  στη  Γ΄  Δημοτικού,  όπου  οι  επιδόσεις  όλων  των  ομάδων  τείνουν  να

συγκλίνουν. Φαίνεται επομένως ότι η Φωνολογική Επίγνωση διευκολύνει μεν την εκμάθηση
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της ανάγνωσης κυρίως στην Α΄ Δημοτικού, αλλά η διάρκεια της επίδρασης αυτής δεν είναι

μακροχρόνια, καθώς ίσως εμπλέκονται στην πορεία και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν

την αναγνωστική επίδοση. Το εύρημα αυτό φαίνεται να ισχύει για τα περισσότερο διαφανή

ορθογραφικά  συστήματα,  όπου  η  αντιστοιχία  φωνήματος  -  γραφήματος  είναι  σχετικά

σταθερή  και  αμετάβλητη,  συγκεκριμένα  δηλαδή  φωνήματα  αναπαριστώνται  από

συγκεκριμένα γραφήματα. (Πόρποδας, 2002). 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και έρευνα των Rothou, Padeliadu και Sideridis

(2013),  η  οποία,  μεταξύ  άλλων,  έδειξε  ότι  οι  δεξιότητες  φωνολογικής  επεξεργασίας,

λεξιλογίου  και  μορφολογικής  συνειδητοποίησης  προβλέπουν   την  ικανότητα

αποκωδικοποίησης Ελλήνων μαθητών Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Μάλιστα, για την Α΄ Δημοτικού

η Φωνολογική Επίγνωση προβλέπει την ικανότητα αποκωδικοποίησης. Η διαπίστωση αυτή

είναι  σύμφωνη  και  με  προηγούμενες   έρευνες  σε  άλλες  διαφανείς  γλώσσες,  όπως  τα

ολλανδικά,  τα  φιλανδικά  και  τα  γερμανικά   (de  Jong  & van  der  Leij,  2002·  Landerl  &

Wimmer,  2000· Leppanen, Niemi,  Aunola & Nurmi, 2006, όπως αναφέρεται στο  Rothou,

Padeliadu & Sideridis, 2013) που έδειξαν ότι η Φωνολογική Επίγνωσηέπαιξε σημαντικό ρόλο

μόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό.

 Από τα δεδομένα της ερευνητικής βιβλιογραφίας, φαίνεται οι περισσότεροι ερευνητές

να προσπαθούν να αποδείξουν ότι  υπάρχει  μια  αιτιώδης σχέση μεταξύ της  Φωνολογικής

Επίγνωσης και της ανάπτυξης της αναγνωστικής λειτουργίας και ορθογραφικής ικανότητας

(Goswami,  2002).  Από  την  άλλη,  οι  Castles  και  Coltheart  (2004)  πραγματοποίησαν  μια

συστηματική  επισκόπηση  των  σχετικών  ερευνών,  βασιζόμενοι  σε  διάφορα  κριτήρια,  με

σκοπό  να  διερευνήσουν  την  πιθανή  αυτή  αιτιώδης  σχέση  μεταξύ  της  Φωνολογικής

Επίγνωσης και της αναγνωστικής λειτουργίας. Έφτασαν στο συμπέρασμα ότι αν και πολλές

μελέτες  υποδηλώνουν  μια  τέτοια  σχέση,  ωστόσο  καμία  μέχρι  στιγμής  δεν  την  έχει

κατηγορηματικά τεκμηριώσει. Παρατηρούν βέβαια ότι αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν
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υφίσταται μια τέτοια σχέση, αλλά μάλλον ότι  η ερευνητική της απόδειξη δεν ήταν μέχρι

στιγμής εφικτή. 

Συνοψίζοντας,  όλα τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση της

αιτιώδους  σχέσης  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  της  εκμάθησης  της  ανάγνωσης  και

φανερώνουν ότι η Φωνολογική Επίγνωση είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης της μετέπειτα

Αναγνωστικής  Ικανότητας/δεξιότητας  (Padeliadu,  Kotoulas  &  Botsas,  1998·  Tafa &

Manolitsis, 2008). 

1.3.2. Η Φωνολογική Επίγνωση ως συνέπεια της μάθησης της ανάγνωσης

 Κάποιοι ερευνητές (Mann, 1986· Morais, Cary,  Alegria & Bertelson, 1979· Read,

Zhang, Nie & Ding, 1986) πιστεύουν ότι η Φωνολογική Επίγνωσηαποτελεί τη συνέπεια, αλλά

και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας του γραπτού λόγου και της ανάγνωσης. 

Οι  Morais κ.ά.  (1979)  σε  έρευνα  τους  με  αναλφάβητους  ενήλικες  και  πρώην

αναλφάβητους ενήλικες, που έμαθαν αργότερα στη ζωή τους ανάγνωση και γραφή,  έδειξαν

ότι  η  επίδοση  των  αναλφάβητων  στα  τεστ  φωνολογικής  και  φωνημικής  επίγνωσης  ήταν

χαμηλότερη από την επίδοση των πρώην αναλφάβητων. Επιπλέον, η επίδοση της ομάδας των

αναλφάβητων  ήταν  αρκετά  χαμηλή  όταν  οι  δραστηριότητες  Φωνολογικής  Επίγνωσης

αποτελούνταν από ψευδολέξεις. Με βάση αυτά τα ευρήματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

η μάθηση της ανάγνωσης είναι απαραίτητη για την απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης. 

Η  Mann (1986)  σύγκρινε  τη  Φωνολογική  Επίγνωση  Αμερικανών  και  Ιαπώνων

μαθητών. Στην Ιαπωνία το σύστημα γραφής είναι συλλαβικό, εν αντιθέσει με το σύστημα της

Αμερικής  που  είναι  αλφαβητικό.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  τα  παιδιά

ιαπωνικής  καταγωγής  αντιμετώπιζαν  πολλές  δυσκολίες  στη  διεκπεραίωση  των  τεστ

φωνημικής επίγνωσης. Μάλιστα, η επίδοση τους αυτή ήταν πολύ χειρότερη από αυτή των

παιδιών αμερικανικής καταγωγής. Επομένως, η φωνημική επίγνωση αποκτάται ευκολότερα

όταν η μάθηση της ανάγνωσης γίνεται σε αλφαβητικό σύστημα γραφής. 
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Τέλος,  οι  Read κ.ά.  (1986)  διερεύνησαν  το  φωνολογικό  επίπεδο  των  ατόμων

εκείνων  που  είχαν  διδαχθεί  ανάγνωση  με  κινέζικα  λογογράμματα  και  στη  συνέχεια  το

συνέκριναν με το αντίστοιχο επίπεδο των ατόμων που είχαν διδαχθεί ανάγνωση με τη χρήση

μιας  αλφαβητικής  παραλλαγής  του  κινέζικου  λογογραφικού  συστήματος.  Οι  ερευνητές

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που χρησιμοποίησαν την αλφαβητική παραλλαγή

των κινέζικων είχαν καλύτερα αποτελέσματα στις  δεξιότητες Φωνολογικής Επίγνωσης σε

σχέση  με  εκείνα  τα  άτομα  που  είχαν  διδαχθεί  ανάγνωση  με  τα  παραδοσιακά  κινέζικα

λογογράμματα.  Έτσι,  οι  ερευνητές  ισχυρίστηκαν  πως  η  Φωνολογική  Επίγνωση  όχι  μόνο

αποτελεί  αποτέλεσμα  της  ανάγνωσης,  αλλά  διευκολύνεται,  κιόλας,  ιδιαίτερα  από  τα

αλφαβητικά συστήματα γραφής. 

Η  Φωνολογική  Επίγνωση,  λοιπόν,  δεν  κατακτάται  αυτόματα  στην  πορεία  της

γνωστικής  ανάπτυξης,  αλλά  απαιτεί  κάποια  ειδική  εκπαίδευση,  η  οποία  παρέχεται  με  τη

μάθηση  της  ανάγνωσης  ενός  αλφαβητικού  συστήματος.   Μαθαίνοντας  το  παιδί  τη

ορθογραφική  δομή  των  λέξεων  και  την  αντιστοιχία  φωνημάτων  και  γραμμάτων,

διευκολύνεται η απόκτηση της Φωνολογικής Επίγνωσης(Rack, 1994·  Wagner &  Torgesen,

1987, όπως αναφέρεται στο Αναστασίου, 1998).  Επομένως, η απόκτηση της Φωνολογικής

Επίγνωσης αποτελεί αποτέλεσμα της μάθησης της ανάγνωσης. 

1.3.3. Η αμοιβαία σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και μάθησης της ανάγνωσης

Διάφορες αναπτυξιακές έρευνες έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ Φωνολογικής Επίγνωσης

και μάθησης ανάγνωσης και γραφής είναι αμοιβαία και αμφίδρομη (Hatcher, 1994· Roth &

Schneider,  2001·  Yopp,  1992).  Δηλαδή,  και  οι  φωνολογικές  δεξιότητες  επιδρούν  στην

ανάπτυξη της Αναγνωστικής Ικανότητας, αλλά και η Αναγνωστική Ικανότητα επιδρά στην

ανάπτυξη  των  φωνολογικών  δεξιοτήτων  (Αναστασίου,  1998).  Όσο  πιο  υψηλό  είναι  το

επίπεδο  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  που  διαθέτει  ένα  παιδί,  τόσο  καλύτερη  θα  είναι  η

μελλοντική αναγνωστική του ικανότητα, αλλά και όσο καλύτερη είναι η αναγνωστική του
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ικανότητα τόσο καλύτερη θα είναι η φωνολογική του επίγνωση. Η Φωνολογική Επίγνωση

περιγράφεται  όχι  ως  μονοδιάστατη  γνωστική  δεξιότητα αλλά ως  σύνολο  δεξιοτήτων που

συμβάλλουν στην κατανόηση της αλφαβητικής αρχής από το παιδί (Παντελιάδου, 2001, σ.

154). 

Καθώς η  εκμάθηση των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών εξελίσσεται, η γραφημική

γνώση με τη σειρά της προωθεί  και  τη βελτίωση της φωνολογικής  συνειδητοποίησης. Αυτή

η αμοιβαία σχέση προβλέπει  ότι η συνάφεια της σχέσης γραφημάτων – φωνημάτων,  τόσο

από  την  άποψη  της  προφοράς  όσο  και  της  ορθογραφίας,  θα  έχει  ένα  αντίκτυπο  στην

εκμάθηση της ανάγνωσης. Οι ερευνητές που συμφωνούν με αυτήν την άποψη, υποστηρίζουν

ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωση  συνιστά  και  αιτία,  καθώς  και  συνέπεια  της  εκμάθησης  της

ανάγνωσης και του γραπτού λόγου. Έτσι, η Φωνολογική Επίγνωση διευκολύνει τη μάθηση

της  ανάγνωσης,  αλλά και  διευκολύνεται  από αυτή (Hatcher,  1994,  όπως αναφέρεται  στο

Πόρποδας,  2002·   Yopp,  1992).  Η Φωνολογική  Επίγνωση είναι  πολύ σημαντική  για  την

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Προκειμένου, λοιπόν, ένα παιδί να γίνει ικανός

αναγνώστης, να μπορέσει να διαβάσει και να γράψει σε ένα αλφαβητικό σύστημα γραφής,

πρέπει να τηρήσει την αλφαβητική αρχή. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αντιληφθεί και να

κατανοήσει την αντιστοιχία γραμμάτων και φωνημάτων κάτι που είναι βασικό (Tajuddin &

Sha,  2015). Τα  παιδιά,  κατά  τη  φοίτησή  τους  στο  σχολείο  και  την  επαφή  τους  με  την

ανάγνωση και  τη  γραφή,  συνειδητοποιούν  καλύτερα  πως  οι  ήχοι  του  προφορικού  λόγου

μπορούν να αναπαρασταθούν με τα γράμματα (Παλαιοθόδωρου, 2004). Έτσι, η εκμάθηση

της  ανάγνωσης  και  της  γραφής  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  της

Φωνολογικής  Επίγνωσης  των  παιδιών,  καθώς  αντιλαμβάνονται  καλύτερα  τη  δομή  του

προφορικού λόγου. Επομένως, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η Φωνολογική Επίγνωση είναι

και  προαπαιτούμενη  δεξιότητα  αλλά  και  συνέπεια  της  Αναγνωστικής  Ικανότητας  (Yopp,

1992). 

41



Η άποψη αυτή φαίνεται να ενισχύεται από τα αποτελέσματα έρευνας των Hatcher,

Hulme και  Ellis (1994), ο οποίος προσπάθησε να διερευνήσει την υπόθεση της αμοιβαίας

αλληλεπίδρασης της απόκτησης της Φωνολογικής Επίγνωσης και μάθησης της ανάγνωσης

και της γραφής. Συγκεκριμένα, χώρισαν το δείγμα του σε τέσσερις ομάδες παιδιών ηλικίας 7

ετών, που παρουσίαζαν δυσκολίες στην ανάγνωση της αγγλικής γλώσσας. Όλα τα παιδιά

αυτά  εξασκούνταν  καθημερινά  για  30  λεπτά  περίπου  σε  μια  περίοδο  20  εβδομάδων.

Αναλυτικότερα, η πρώτη ομάδα παιδιών εξασκήθηκε στην ανάγνωση και στην απόκτηση της

φωνολογικής επίγνωσης, η δεύτερη ομάδα εξασκήθηκε μόνο στην ανάγνωση, η τρίτη μόνο

στη Φωνολογική Επίγνωση και η τέταρτη (ομάδα ελέγχου) ακολούθησε το πρόγραμμα του

σχολείου. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά της τρίτης ομάδας

είχαν  πολύ  μεγάλη  πρόοδο  στην  ικανότητα  χειρισμού  των  φωνημάτων  του  προφορικού

λόγου,  ενώ  αντίθετα  τα  παιδιά  της  πρώτης  ομάδας,  είχαν  τη  μεγαλύτερη  πρόοδο  στην

ανάγνωση. Συνεπώς, ο συνδυασμός εξάσκησης της Φωνολογικής Επίγνωσης και ταυτόχρονα

της ανάγνωσης, συντέλεσε στην πρόοδο των παιδιών στην ανάγνωση, αποδεικνύοντας έτσι

την  αμοιβαία  αλληλεπίδραση  μεταξύ  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  μάθησης  της

ανάγνωσης. 

Με την άποψη αυτή, της αμοιβαίας αιτιότητας της Φωνολογικής Επίγνωσης με την

αναγνωστική ικανότητα, συμφωνούν και οι Roth και Schneider (2001, όπως αναφέρεται στο

Πόρποδας,  2002),  οι  οποίοι  εξέτασαν  την  αποτελεσματικότητα  διάφορων  μορφών

παρέμβασης  σε  γερμανόφωνους  μαθητές  προσχολικής  ηλικίας,  οι  οποίοι  είχαν  την

πιθανότητα  να  παρουσιάσουν  Δυσλεξία  και  αντιμετώπιζαν  δυσκολίες  στη  μάθηση  της

ανάγνωσης. Οι παραπάνω ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταυτόχρονη εξάσκηση

των  παιδιών  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  και  στην  αναγνωστική  διαδικασία,  μπορεί  να

αποτελέσει  τον  καλύτερο τρόπο έγκαιρης  παρέμβασης,  ώστε να  αντιμετωπιστούν πιθανές
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δυσκολίες που ενδεχομένως να εμφανίζουν οι μαθητές στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης

του γραπτού λόγου.

1.4.  Σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και Δυσλεξίας 

Η ικανότητα φωνολογικής επεξεργασίας του λόγου, όπως προαναφέρθηκε,  αποτελεί

μια δεξιότητα απαραίτητη για την ανάγνωση και την εκμάθηση της αποκωδικοποίησης του

γραπτού  λόγου.  Παιδιά  που  διαθέτουν  ανεπαρκείς  φωνολογικές  ικανότητες  και  ελλιπώς

προσδιορισμένες  φωνολογικές  αναπαραστάσεις,  οι  οποίες  εμποδίζουν την πρόσκτηση των

δεξιοτήτων  ανάγνωσης  και  γραφής,  τοποθετούνται  σε  ομάδα  υψηλού  κινδύνου  για

αναγνωστική  αποτυχία  (Snowling,  2000). Άτομα  που  δυσκολεύονται  να  χειριστούν  ή  να

διακρίνουν  τα  φωνήματα  των  λέξεων,  θα  αντιμετωπίσουν  δυσκολίες  στην εκμάθηση  της

ανάγνωσης  (Anthony &  Francis, 2005). Παιδιά που έχουν καλά αναπτυγμένη Φωνολογική

Επίγνωση, κατά την έλευση τους στο δημοτικό σχολείο, είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς

λειτουργούν οι ήχοι και τα γράμματα στο γραπτό λόγο. 

 Έρευνα του Κωτούλα (2004), σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίες στην ανάγνωση,

από όλες τις  τάξεις  του δημοτικού σχολείου,  σε δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης,

αναγνωστικής  αποκωδικοποίησης,  κατανόησης  και  ορθογραφίας,  έδειξε  ότι  τα  παιδιά  με

δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετώπιζαν περισσότερα προβλήματα από τους συνομηλίκους

τους στο χειρισμό της γραπτής γλώσσας και στη Φωνολογική Επίγνωση, προβλήματα που

δείχνουν  να  παραμένουν  μέχρι  το  τέλος  του  δημοτικού  σχολείου.  Επίσης,  τα  παιδιά  με

αναγνωστικές  δυσκολίες  ξεκινούν  τη  φοίτησή  τους  στο  δημοτικό  με  πολύ  χαμηλότερο

επίπεδο Φωνολογικής Επίγνωσης και  φτάνουν στο επίπεδο που ξεκίνησαν οι συμμαθητές

τους χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες στον τρίτο χρόνο φοίτησής τους. Η έρευνα επιβεβαίωσε

ότι η υψηλή Φωνολογική Επίγνωση οδηγεί σε επιτυχημένη διδασκαλία της ανάγνωσης, ενώ

το  αντίθετο  σε  αναγνωστικές  δυσκολίες.  Παρομοίως,  συγκριτικές  έρευνες  μεταξύ

αποτελεσματικών και μη αναγνωστών έδειξαν ότι οι μη αποτελεσματικοί αναγνώστες είχαν
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ελλιπή Φωνολογική Επίγνωση σε σχέση με τους ικανότερους αναγνώστες (Badian, 1993· Fox

& Routh, 1984, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). 

Καθώς η αναπτυξιακή Δυσλεξία θεωρείται ότι συνδέεται με μια δυσλειτουργία σε δύο

κύριες  φωνολογικές  δεξιότητες  που  σχετίζονται  με  την  εκμάθηση  της  ανάγνωσης,  τη

φωνημική  επίγνωση  και  τη  φωνολογική  βραχυπρόθεσμη  μνήμη,  τα  ελλείμματα  στη

φωνημική  επίγνωση  και  στη  φωνολογική  βραχυπρόθεσμη  μνήμη  θεωρούνται

αντιπροσωπευτικά για τη δυσκολία στην απόκτηση της Αναγνωστικής Ικανότητας από τα

δυσλεκτικά παιδιά (Sprenger-Charolles, Cole, Lacert & Serniclaes, 2000).

Σε μελέτες, με αναγνώστες με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες,  διαπιστώθηκε ότι

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν ελλιπή Φωνολογική Επίγνωση, η οποία

μάλιστα αποτελεί και κύρια αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών ( Vellutino, 1991· Wagner &

Torgesen, 1987·  Wagner,  Torgesen &  Rashotte, 1994, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου,

2011)  και  γενικότερα  των μαθησιακών δυσκολιών  (Siegel,  1989·  1992·  Stanovich,  1991,

όπως  αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,  2011).   Οι  μελέτες  που  κατέδειξαν  τη  χαμηλή

Φωνολογική  Επίγνωση  ως  αιτία  των  αναγνωστικών  δυσκολιών  χρησιμοποίησαν  την

αξιολόγηση  των  δεξιοτήτων  Φωνολογικής  Επίγνωσης  ως  δείκτη  για  τον  εντοπισμό  μη

λειτουργικών  αναγνωστών.  Τα  συμπεράσματα  έδειξαν  ότι  η  αξιολόγηση  του  επιπέδου

ανάπτυξης  συγκεκριμένων  γνωστικών  δεξιοτήτων  ή  άλλων  χαρακτηριστικών,  όπως  η

φωνολογική επεξεργασία, το λεξιλόγιο και η κατανόηση προφορικού λόγου αποτελούν μια

μέθοδο  προσδιορισμού  των  ειδικών  μαθησιακών  δυσκολιών  (Παντελιάδου  &  Μπότσας,

2007)  και  ότι  η  αξιολόγηση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  αποτελεί  τον  πλέον  αξιόπιστο

δείκτη πρόβλεψης αναγνωστικών δυσκολιών (Vellutino, 1991· Wagner,Torgesen & Rashotte,

1994, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011).
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Τα  αποτελέσματα  άλλων  ερευνών  έδειξαν  ότι  οι  δυσλεκτικοί  δεν  αποκτούν  τα

κατάλληλα  επίπεδα  φωνολογικής  επίγνωσης,  ανεξάρτητα  από  την  ηλικία  τους  ή  το

αναγνωστικό επίπεδο, παρόλο που περιστασιακά αποκτούν τα απαραίτητα επίπεδα επίγνωσης

ομοιοκαταληξίας. Ακόμη και σε ενήλικες με αρκετά υψηλά επίπεδα ικανότητας αναγνώρισης

λέξεων εμφανίζονται  ελλείμματα φωνολογικής  επίγνωσης.  Για  κανονικούς  αναγνώστες,  η

αξιόπιστη ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης  συνδέθηκε με την ηλικία και το επίπεδο

ανάγνωσης,  ενώ για  τους  δυσλεξικούς  αυτές  οι  συσχετίσεις  δεν  είναι  αξιόπιστες  (Bruck,

1992).

  Σε  μία  από  τις  πρώτες  έρευνες  που  έγιναν,  φάνηκε  ότι  τα  δυσλεκτικά  παιδιά

σημειώνουν χαμηλότερη επίδοση σε δραστηριότητες Φωνολογικής Επίγνωσης σε σύγκριση

με μικρότερης ηλικίας παιδιά, αλλά του ίδιου αναγνωστικού επιπέδου (Bradley &  Bryant,

1978).

 Ομοίως, σε έρευνα με αγγλόφωνους δυσλεκτικούς μαθητές και πάλι φάνηκε ότι οι

ομάδες παιδιών με Δυσλεξία είχαν, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες, χαμηλότερη

βαθμολογία στις δοκιμασίες Φωνολογικής Επίγνωσης ακόμα και από την ομάδα ελέγχου που

αποτελούνταν  από  μικρότερα  παιδιά  σε  ηλικία  και  με  περίπου  ίδιο  επίπεδο  ανάγνωσης

(Boada  & Pennington,  2006).  Οι  ερευνητές,  λοιπόν,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  πως  οι

πρώιμες φωνολογικές ικανότητες και ειδικότερα η Φωνολογική Επίγνωση, προβλέπουν την

Αναγνωστική Ικανότητα του ατόμου.  Τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν να ερμηνευτούν  ως

επιρροή της έκθεσης στην ανάγνωση, καθώς φάνηκε στις παραπάνω έρευνες ότι το επίπεδο

ανάγνωσης  ήταν  ίδιο  και  στα  μεγαλύτερα  και  στα  μικρότερα  παιδιά,  παρόλο  που  τα

μεγαλύτερα ήταν εκτεθειμένα στην ανάγνωση για μεγαλύτερο διάστημα.

 Αλλά και στον ελληνικό χώρο έρευνα του Kotoula (2017) σε παιδιά όλων των τάξεων

του  δημοτικού  σχολείου  με  και  χωρίς  μαθησιακές  δυσκολίες  έδειξε  πως  η  επίδοση  στις
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δραστηριότητες  φωνημικής  επίγνωσης  των  παιδιών  που  είχαν  εκδηλώσει  αναγνωστικά

προβλήματα ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την επίδοση των συμμαθητών τους σε όλες τις

τάξεις εκτός της τετάρτης.  

Γίνεται,  λοιπόν,  φανερό  ότι  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  με  αναπτυξιακή  Δυσλεξία

δυσκολεύονται  να  εκτελέσουν  δραστηριότητες  Φωνολογικής  Επίγνωσης  (Bryant,  1995·

Elbro, 1996·  Rack, 1994, όπως αναφέρεται στο Τάλλα, 2010). Επιπλέον, παρουσιάζουν πιο

χαμηλή επίδοση από τα μικρότερα παιδιά του ίδιου αναγνωστικού επιπέδου σε ανάλογες

δραστηριότητες,  φανερώνοντας  έτσι  ότι  η  φτωχή  Φωνολογική  Επίγνωση  δεν  είναι,

πρωτίστως, συνέπεια της φτωχής ανάγνωσης, αλλά κυρίως υποδεικνύεται από διαχρονικά

δεδομένα.

Το γλωσσικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει  τη Δυσλεξία είναι  ήδη διακριτό από την

προσχολική ηλικία (π.χ. λιγότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο και φτωχή ικανότητα διήγησης σε

μικρή  ηλικία,  έλλειμμα  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  αργότερα).  Προτού  αρχίσουν  να

μαθαίνουν να διαβάζουν, τα παιδιά που θα γίνουν αργότερα δυσλεκτικά έχει αποδειχθεί ότι

αδυνατούν  να  χειριστούν  τις  φωνολογικές  μονάδες  της  ομιλούμενης  γλώσσας  και

παρουσιάζουν μειωμένη Φωνολογική Επίγνωση, γεγονός που θα αποτελέσει  σοβαρό εμπόδιο

στη διαδικασία απόκτησης της ανάγνωσης. 

Διαχρονική μελέτη παιδιών από το νηπιαγωγείο μέχρι το τέλος της Γ΄ Δημοτικού

κατέδειξε  σαφώς  ότι  προϋπήρχε  συγκεκριμένη  φωνολογική  ανεπάρκεια  σε  δυσλεκτικούς

μαθητές πριν ξεκινήσουν το σχολείο. Η ανεπαρκής ανάπτυξη της Αναγνωστικής Ικανότητας

και  ορθογραφίας  που  παρατηρήθηκε  μεταξύ  αυτών  των  μαθητών  ερμηνεύθηκε  ως

αιτιολογικά σχετιζόμενη με τα φωνολογικά τους προβλήματα (Lundberg & Hoien, 1989).     
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Η φωνολογική εξήγηση της Δυσλεξίας υποστηρίζεται και σε διαχρονικές μελέτες με

παιδιά  υψηλής  επικινδυνότητας  για  δυσλεξία,  κυρίως  λόγω  οικογενειακού  ιστορικού  της

διαταραχής.  Τα  παιδιά  υψηλής  επικινδυνότητας  που  έγιναν  δυσλεκτικοί  εμφάνισαν

προβλήματα προφοράς στο αυθόρμητο λόγο στην ηλικία των 2,5 ετών, προβλήματα με το

λεξιλόγιο και την ονομασία αντικειμένων στην ηλικία των 3 και στην ηλικία των 5 ( πριν

ξεκινήσουν σχολείο) αδυναμία στη φωνημική επίγνωση, την ονομασία αντικειμένων και τη

γνώση των γραμμάτων. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι καθώς έχουν φωνολογικές δυσκολίες πριν

μάθουν  να  διαβάζουν,  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας  ευρύτερης

γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική ηλικία (Scarborough, 1990).

 Τέλος, σε διαχρονική μελέτη των Pennington και  Lefly (2001), παιδιά προσχολικής

ηλικίας, τόσο με υψηλό κληρονομικό ρίσκο όσο και με χαμηλό, αξιολογούνταν κάθε χρόνο

από το νηπιαγωγείο ως τη Β΄ Δημοτικού, σε δραστηριότητες φωνολογικής επεξεργασίας και

δεξιοτήτων γραμματισμού. Τα παιδιά που έγιναν δυσλεκτικά έδειξαν από νωρίς ελλείμματα

τόσο έκδηλης όσο και άδηλης φωνολογικής επεξεργασίας. Μάλιστα, ενώ για την ηλικία των

5 ετών η γνώση των γραμμάτων φαινόταν να είναι προγνωστικός δείκτης της Αναγνωστικής

Ικανότητας,  δύο  χρόνια  αργότερα,  η  φωνημική  επίγνωση  ήταν  αυτή  που  προέβλεπε  την

ικανότητα εκμάθησης της ανάγνωσης.

1.5. Διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης

Η  σχέση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  με  την  ανάγνωση  και  τις  αναγνωστικές

δυσκολίες  οδήγησε  σε  νέες  έρευνες  για  τη  δυνατότητα  καλλιέργειας  της  Φωνολογικής

Επίγνωσης  σε  παιδιά  που  δεν  την  έχουν  αναπτύξει  σε  υψηλό  βαθμό,  έτσι  ώστε  να  μην

παρουσιάσουν  χαμηλή  αναγνωστική  επίδοση.  Μέσα  από  συστηματικά  οργανωμένες

δραστηριότητες το παιδί μαθαίνει σταδιακά να χειρίζεται τον προφορικό λόγο σε διάφορα

επίπεδα  ανάλυσης  και  σύνθεσης.  Έτσι,  κατανοεί  τη  φωνολογική  δομή  της  γλώσσας  και
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μπορεί να χειριστεί με επιτυχία τα δομικά του στοιχεία και τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες

και στην γραφή και στην ανάγνωση λέξεων (Παντελιάδου, 2011). 

Τα πορίσματα ερευνών κατέδειξαν ότι η Φωνολογική Επίγνωση μπορεί να διδαχθεί

και  μάλιστα  τα  παιδιά  που  εξασκήθηκαν  σε  αυτή  σημείωσαν  υψηλότερη  αναγνωστική

επίδοση  έναντι  παιδιών  που  δεν  την  είχαν  διδαχθεί  (Bradley &  Bryant,  1983·  Byrne &

Fielding-Barnsley, 1990,1991· Lewkowicz, 1980, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011).

Πιο συγκεκριμένα, οι Hutcher, Hulme και Snowling (2004), σε μια έρευνά τους βρήκαν ότι

τα παιδιά που βρίσκονταν σε κίνδυνο αναγνωστικής αποτυχίας,  παρουσίασαν μεγαλύτερη

πρόοδο στην μάθηση της ανάγνωσης, όταν τοποθετήθηκαν σε ομάδες στις οποίες παρέχονταν

ενισχυτική  διδασκαλία  σε  επίπεδο  φωνημάτων.  Μαθητές  που  διδάχτηκαν  δεξιότητες

Φωνολογικής Επίγνωσης βοηθήθηκαν περισσότερο στην απόκτηση ικανοτήτων ανάγνωσης,

σε  σύγκριση  με  παιδιά  που  δεν  έλαβαν  εκπαίδευση  Φωνολογικής  Επίγνωσης(Adams,

Foorman, Lundberg & Beeler, 1998). Μάλιστα, οι μαθητές που εισέρχονταν στην πρώτη τάξη

με  αναπτυγμένη  Φωνολογική  Επίγνωση  ήταν  περισσότερο  επιτυχημένοι  αναγνώστες  από

εκείνους που δεν είχαν αναπτυγμένη (Fitzsimmons, 1998, όπως αναφέρεται στο Leslie Irvine-

Apps, 2002). 

Οι  Lundberg,  Frost  και  Peterson  (1988)  πραγματοποιώντας  έρευνα  µε  νήπια,  με

φυσιολογική νοημοσύνη, που δεν είχαν διδαχθεί νωρίτερα τη γραφοφωνημική αντιστοιχία

θέλησαν  να  αναδείξουν  τη  σημασία  της  διδασκαλίας  της  φωνολογικής  επίγνωσης.  Η

καθημερινή  εκπαίδευση περιελάμβανε άτυπες ασκήσεις και παιχνίδια που είχαν σκοπό να

βελτιώσουν  την  ικανότητα  παρακολούθησης  της  φωνολογικής  δομής  της  γλώσσας.  Σε

σύγκριση µε συνομηλίκους που δεν είχαν λάβει καμία εκπαίδευση, οι ερευνητές απέδειξαν

ότι τα παιδιά που είχαν διδαχθεί διάφορες ασκήσεις Φωνολογικής Επίγνωσης είχαν καλύτερα

αποτελέσματα  στην  ικανότητα  ορθογραφημένης  γραφής  στην  Α΄  Δημοτικού  και  στην

αναγνώριση λέξης και στην ορθογραφία στη Β΄ Δημοτικού. 
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Παρομοίως,  μελέτη των  Blachman,  Ball,   Black και  Tangel (1994)  διερεύνησε την

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Φωνολογικής Επίγνωσης που παρέχεται σε τάξεις

νηπιαγωγείων χαμηλού εισοδήματος, στο κέντρο πόλεων. Πριν από την παρέμβαση, η ομάδα

των παιδιών  που έλαβαν διδασκαλία και η ομάδα ελέγχου δεν διέφεραν στην ηλικία,  το

φύλο,  τη  φυλή,   το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης,  την  γνώση  γραμμάτων  και  την

ανάγνωση.  Μετά  την  παρέμβαση,  τα  παιδιά  που  δέχτηκαν  διδασκαλία  παρουσίαζαν

σημαντικά  υψηλότερα  ποσοστά  από  την  ομάδα  ελέγχου  σε  δραστηριότητες  φωνημικής

κατάτμησης,  γνώση  γραμμάτων,  ανάγνωσης  και  εφευρετικής  ορθογραφίας.  Η  εξάσκηση,

λοιπόν, σε δεξιότητες Φωνολογικής Επίγνωσης έχει θετικό αντίκτυπο στην κατάκτηση της

ανάγνωσης και της ορθογραφίας. 

Η θέση αυτή υποστηρίχθηκε και σε έρευνα του Al Otaiba κ.ά. (2008), σύμφωνα με την

οποία  η  πλειοψηφία  των  παιδιών  ενός  νηπιαγωγείου,  που  ανταποκρίθηκαν  καλά  στη

φωνολογική διδασκαλία του νηπιαγωγείου, σημείωσαν πρόοδο στην αναγνωστική ικανότητα,

τουλάχιστον σε επίπεδο αναγνώρισης γραμμάτων.

Οι Yeh και  Connell (2008) διερεύνησαν τη διδασκαλία της Φωνολογικής Επίγνωσης

στην  προσχολική  ηλικία  και  σύγκριναν  την  αποτελεσματικότητα  τριών  παρεμβάσεων

αναδυόμενου  γραμματισμού  (επίγνωση ομοιοκαταληξίας,  ανάπτυξη  λεξιλογίου,  φωνημική

επίγνωση).  Οι  μαθητές  χωρίστηκαν  σε  τρεις  ομάδα,  μία  για  κάθε  τύπο  παρέμβασης.  Τα

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  παιδιά  που  συμμετείχαν  στην  παρέμβαση  ανάπτυξης  της

φωνημικής  επίγνωσης  ξεπέρασαν  τις  άλλες  δύο  ομάδες  στην  φωνημική  ανάλυση  και

σύνθεση. 

Επομένως,  η Φωνολογική Επίγνωση είναι  μια γνωστική ικανότητα που μπορεί  να

αποκτηθεί και κατά την προσχολική ηλικία (Blachman, et al., 1984) και μπορεί να  επηρεάζει

θετικά τα αποτελέσματα της μάθησης της ανάγνωσης στην  πρώτη τάξη (Foorman  et al.,

49



2003). Επομένως, η διδασκαλία της Φωνολογικής Επίγνωσης πρέπει να ξεκινήσει πριν τη

φοίτηση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, με σκοπό να καλυφθεί όσο γίνεται περισσότερο

κάποιο πιθανό έλλειμμα και να διευκολυνθεί η εκμάθηση του γραπτού λόγου (Κωτούλας,

2004).

Ένα  άλλο  σημαντικό  πόρισμα  των  ερευνών  που  μελέτησαν  την  διδασκαλία

δεξιοτήτων Φωνολογικής Επίγνωσης είναι η ικανότητα των παιδιών για γενίκευση. Κατά τις

δοκιμασίες  αξιολόγησης  τους  οι  μαθητές  όχι  μόνο  εφάρμοσαν  τις  δεξιότητες  που

καλλιέργησαν σε λέξεις που είχαν επεξεργαστεί ή χειριστεί συστηματικά, αλλά σημείωσαν

μεγάλη επιτυχία και στο χειρισμό καινούργιων φωνολογικών μονάδων (Byrne &  Fielding-

Barnsley, 1991, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). Έτσι, οι μαθητές καταφέρνουν να

φτάσουν  σε  γνωστικό  επίπεδο  που  μέσα  από  την  αφαίρεση  και  τη  γενίκευση  θα  τους

επιτρέπει  να   κατανοήσουν  την  λειτουργία  του  αλφαβητικού  κώδικα  και  να  επιτύχουν

άπειρους συνδυασμούς φωνημάτων για την παραγωγή λέξεων (Παντελιάδου, 2011). Με την

εξάσκηση σε δεξιότητες Φωνολογικής Επίγνωσης το παιδί πλησιάζει με συστηματικό τρόπο

τα  φωνήματα,  κατανοεί  τη  σχέση  των  φωνημάτων  με  μεγαλύτερα  φωνολογικά  σύνολα

(συλλαβή, λέξη) και προσεγγίζει το γραπτό λόγο μέσα από μια διαδικασία που μοιάζει με

παιχνίδι, αλλά στοχεύει στη βαθιά κατανόηση του αλφαβητικού κώδικα (Griffith &  Oslon,

1992, όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011). 

Με  τη  διδασκαλία  των  δεξιοτήτων  Φωνολογικής  Επίγνωσης  αποφεύγεται  και  το

νοητικό «άλμα», που είναι απαραίτητο για το παιδί που μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει,

καθώς από τις πρώιμες εμπειρίες γραμματισμού θα πρέπει να συνειδητοποιήσει μεμιάς ότι η

γλώσσα αποτελείται από φωνήματα που συμβολίζονται με σαφή, συγκεκριμένο και αποδεκτό

από  όλους  τρόπο.  Αυτή  η  συνειδητοποίηση  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  το  παιδί  να

κωδικοποιεί (γραφή) και να αποκωδικοποιεί (ανάγνωση) το λεκτικό μήνυμα (Παντελιάδου,

2011). 
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1.5.1. Πρακτικές για την διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης

Από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι η μάθηση της ανάγνωσης στηρίζεται σε μεγάλο

βαθμό στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Φωνολογικής  Επίγνωσης(Carroll  & Snowling,  2004)  η

εξάσκηση  των  παιδιών  σε  δραστηριότητες  Φωνολογικής  Επίγνωσης  μπορεί  να  λαμβάνει

χώρα με πιο συστηματικό τρόπο στις τάξεις του Νηπιαγωγείου και της Α' Δημοτικού. Αυτή η

εξάσκηση  επιτυγχάνεται  μέσα  από  πλήθος  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες  διδάσκουν  τις

απαραίτητες  δεξιότητες  και  βελτιώνουν  τις  δεξιότητες  ανάγνωσης  και  ορθογραφίας  των

παιδιών (Fayne &  Bryant, 1981·  Lewkowcz, 1980·  Wimmer, 1993, όπως αναφέρεται στο

Παντελιάδου,  2011). Οι  δραστηριότητες  ενίσχυσης  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης

διακρίνονται με βάση το επίπεδο της φωνολογικής δομής της γλώσσας, σε συλλαβικές και

φωνημικές. Επίσης, ανάλογα με το βαθμό σαφήνειας της δομής της γλώσσας διακρίνονται σε

επιγλωσσικές10 και  μεταγλωσσικές11 δραστηριότητες (Πόρποδας,  2002).   Τα προγράμματα

αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν δεξιότητες που προβλέπουν την αναγνωστική επιτυχία είναι

10 Οι επιγλωσσικές δραστηριότητες είναι: 1. Ομοιοκαταληξία: Στην δραστηριότητα αυτή ο μαθητής καλείται

να κρίνει αν μια λέξη έχει την ίδια κατάληξη με μια από τις δύο λέξεις που ακούει στη συνέχεια. 2. Αναγνώριση

διαφορετικών λέξεων: Στη δοκιμασία αυτή ο μαθητής ακούει τρεις λέξεις, οι δύο από αυτές μοιάζουν σε επίπεδο

συλλαβής ή φωνήματος,  και  πρέπει  να κρίνει  ποιες  από αυτές  τις  λέξεις  μοιάζουν και  να τις  προφέρει.  3.

Αναγνώριση ομοιότητας: Στη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής ακούει δύο λέξεις και πρέπει να κρίνει αν αυτές

μοιάζουν ή διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποιο σημείο. Η δοκιμασία πραγματοποιείται σε επίπεδο συλλαβής αλλά

και σε επίπεδο φωνήματος (Πόρποδας, 2002).

11 Μεταγλωσσικές δραστηριότητες  είναι: 1. Κατάτμηση: Στη δοκιμασία αυτή ο μαθητής καλείται να ακούσει

μια  λέξη και  να  την  χωρίσει  στα δομικά της  στοιχεία   σε συλλαβές  και  σε  φωνήματα.  2.  Σύνθεση:   Στη

δοκιμασία αυτή δίνονται στο μαθητή συλλαβές ή φωνήματα με ρυθμό και του ζητείται να προφέρει τη λέξη που

τα αυτά (συλλαβές ή φωνήματα) συνθέτουν. 3. Απαλοιφή: Η απαλοιφή είναι πιο σύνθετη από την κατάτμηση

και από τη σύνθεση ως δοκιμασία. Το παιδί ακούει τη λέξη και πρέπει να τη  διακρίνει στις συλλαβές της ή τα

φωνήματα  ,  να  αφαιρέσει  ένα  τμήμα  και  να  προφέρει  την  υπόλοιπη  λέξη.  Τα  τμήματα  που  μπορούν  να

αφαιρεθούν είναι δυνατόν να βρίσκονται στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος της λέξης. 4. Αντιμετάθεση: Στη

δοκιμασία αυτή ο μαθητής καλείται να ακούσει μια λέξη  και να αναστρέψει τις συλλαβές ή τα φωνήματα της

(Πόρποδας, 2002).  
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τα πιο εποικοδομητικά για την δημιουργία ικανών και επιτυχημένων αναγνωστών  (Ehri, et

al., 2001) και επιφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα (Foorman et al., 1998).

Παράλληλα, ορισμένοι ερευνητές ενσωμάτωσαν στα προγράμματα παρέμβασης τους

και την ανάγνωση βιβλίων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ορισμένοι ερευνητές υποστήριξαν

ότι μέσω της χρήσης βιβλίων για ανάγνωση ή αφήγηση ιστοριών βελτιώνεται η Φωνολογική

Επίγνωση των μαθητών. Αρχικά η αποτελεσματικότητα της χρήσης βιβλίων και ιστοριών για

την ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης των μικρών παιδιών ήταν αντικείμενο υποθέσεων

(Allor &  McCathren, 2003). Όμως, έρευνες των  Zoilkowski και  Goldstein (2008) και των

Munro,  Lee και  Baker (2008)  απέδειξαν  τις  αρχικές  υποθέσεις.   Πιο  συγκεκριμένα,  οι

Zoilkowski και  Goldstein (2008)  έδειξαν  ότι  με  την  ανάγνωση  βιβλίων  κατάφεραν  να

βελτιώσουν την ικανότητα των παιδιών για παραγωγή και αναγνώριση ομοιοκαταληξίας και

συμπέραναν  ότι  μια  παρέμβαση  Φωνολογικής  Επίγνωσης  στο  πλαίσιο  της  ταυτόχρονης

ανάγνωσης μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητες γραμματισμού για παιδιά που βρίσκονται σε

κίνδυνο για αναγνωστικές διαταραχές. Παρομοίως, οι  Munro κ.ά.  (2008) αξιοποίησαν την

αφήγηση  και  ανάγνωση  εικονογραφημένων  βιβλίων  που  περιείχαν  ομοιοκαταληξίες,  στα

πλαίσια ενός προγράμματος ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης. Τα αποτελέσματα της

έρευνας έδειξαν, μεταξύ άλλων, τη σημαντική βελτίωση των παιδιών σε  έργα φωνολογικής

επίγνωσης. 

Επιπλέον, η εξοικείωση των μαθητών προσχολικής ηλικίας με τη φωνολογική δομή

των  λέξεων  μπορεί  να  επιτευχθεί  και  με  την  αξιοποίηση  ποικίλων  μεθόδων.  Πιο

συγκεκριμένα, η Montessori καλλιεργούσε τη Φωνολογική Επίγνωση ζητώντας από τα παιδιά

να επαναλαμβάνουν το φθόγγο κάθε γράμματος, δηλαδή ανέλυαν φωνολογικά τη λέξη ενώ

προσπαθούσαν να τη γράψουν. Η ολική ή αναλυτική μέθοδος ξεκινούσε από την πρόταση, η

διδακτική επεξεργασία της οποίας κατέληγε σταδιακά από τη λέξη, στις συλλαβές της, στα

γράμματά τους και στο φθόγγο που καθένα αναπαριστά. Όπως γίνεται φανερό, με συνθετικό
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ή  αναλυτικό  τρόπο,  η  διδασκαλία  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  στηρίχθηκε  στην  άμεση

σύνδεση γράμματος με φώνημα. Η επίδραση της γνώσης των γραμμάτων στη Φωνολογική

Επίγνωσητων  μικρών  παιδιών  έγινε  αντικείμενο  μελέτης   από  διάφορους  ερευνητές  που

υποστήριξαν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν τα γράμματα για την αναπαράσταση των

φωνημάτων  ήταν  οι  πιο  κατάλληλες  και  βοηθούσαν  τα  παιδιά  να  πετύχουν  καλύτερα

αποτελέσματα  στη  φωνημική  κατάτμηση  (Bradley  &  Bryant,  1983).  Σειρά  και  άλλων

ερευνών των τελευταίων χρόνων υπέδειξαν τον τρόπο αυτό – το  συνδυασμό δηλαδή της

διδασκαλίας φωνημικής επίγνωσης με τη διδασκαλία των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών –

ως τον πλέον αποτελεσματικό για τη διευκόλυνση της εκμάθησης της ανάγνωσης (Blachman,

Ball, Black, & Tangel, 1994˙ Bradley & Bryant, 1983˙ Byrne & Fielding-Barnsley, 1995˙

Iversen  &  Tunmer,  1993,  όπως  αναφέρεται  στο  Κωτούλας,  2008,  σ.  32).  Ένα  τέτοιο

διδακτικό πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθυνόμενες δραστηριότητες – ασκήσεις διαταγμένες σε

βήματα  προκειμένου  ο  στόχος  να  προσεγγιστεί  σταδιακά.  Προκειμένου  να  ξεπεραστεί  η

κριτική  που  εστιάζει  στην  κούραση  που  θα  προκύψει  από  την  εμπλοκή  του  παιδιού  σε

τεχνικές δραστηριότητες και την αποθάρρυνσή του από τον αυτόβουλο χειρισμό του γραπτού

λόγου  –  τη  μη  δημιουργία  συνειδητού  αναγνώστη  με  άλλα  λόγια  (Taylor,  1998,  όπως

αναφέρεται στο Κωτούλας, 2008, σ. 32) – οι τελευταίες παρουσιάζονται με παιγνιώδη τρόπο

με δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού και σε κάθε περίπτωση σε πλαίσιο κατανοητό από

τα παιδιά ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους. 

Μια  άλλη  μέθοδος,  η  μέθοδος  Elkonin  (1973)  εστιάζει  στην  αισθητοποίηση  της

φωνολογικής  δομής  των  λέξεων  και  αποτελεί  στοιχείο  των  περισσοτέρων  σύγχρονων

διδακτικών προσεγγίσεων της φωνολογικής επίγνωσης. Οι δραστηριότητες αισθητοποίησης

της φωνημικής δομής των λέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διδακτικά προγράμματα

για  μαθητές  που  δεν  έχουν  συνειδητοποιήσει  τη  φωνημική  δομή  και  εκδηλώνουν  λάθη

προσθέσεων, αφαιρέσεων, αντιμεταθέσεων και αντικαταστάσεων στην αποκωδικοποίηση και
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στην  ορθογραφία.  Η  μέθοδος  Elkonin  χρησιμοποιείται  σε  ποικιλία  δραστηριοτήτων  που

βοηθούν  τόσο  στη  διδασκαλία  εκμάθησης  γραφοφωνημικών  αντιστοιχιών,  όσο  και  στην

εξάσκηση  στη  διάκριση  ομοιοκαταληξιών  και  παρηχήσεων.  Το  θεατρικό  παιχνίδι  ή  το

κουκλοθέατρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που

τα παιδιά θα επιχειρήσουν να αναλύσουν από μόνα τους λέξεις στα φωνήματά τους (Flood et

al., 1992, όπως αναφέρεται στο Κωτούλας, 2008, σ. 33). 

Ειδικά για τους μαθητές με δυσλεξία, αρκετοί επιστήμονες έχουν προτείνει, για την

καλλιέργεια  της  φωνολογικής  επίγνωσης,  ειδικές  μεθόδους  ανάγνωσης,  όπως  η

πολυαισθητηριακή μέθοδος, εμπλέκοντας ταυτόχρονα οπτικές, ακουστικές και κιναισθητικές

δεξιότητες (Μαυρομάτη, 1995).  Η Πολυαισθητηριακή Διδακτική Μέθοδος στοχεύει στην

ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης,  δηλαδή στη συνειδητή διάκριση και  ανάλυση του

προφορικού λόγου στα επιμέρους στοιχεία του. Η Φωνολογική Επίγνωση, όμως, δεν είναι

μόνο η διάκριση των φωνημάτων μέσα στη λέξη αλλά και η αντίληψη της αλληλουχίας και

των σχέσεων μεταξύ τους.  Η μέθοδος  χρησιμοποιεί  την αναλυτική  φωνολογία,  κατά την

οποία ένας μαθητής μαθαίνει πώς να «σπάζει» τις λέξεις στους ήχους και στα αντίστοιχα

γράμματα,  από  τα  οποία  αποτελούνται  και  τη  συνθετική  φωνολογία,  κατά  την  οποία  ο

μαθητής  δημιουργεί  λέξεις  από  μεμονωμένα  φωνήματα.  Η  μέθοδος  εφαρμόζει

εξατομικευμένη διδασκαλία και κάνει προσεκτική και συνεχή αξιολόγηση των μαθησιακών

αναγκών  του  κάθε  μαθητή.  H  πολυαισθητηριακή  διδασκαλία  έχει  αποδεδειγμένα  θετικά

αποτελέσματα στους δυσλεκτικούς  μαθητές,  γιατί  χρησιμοποιεί  ταυτόχρονα,  περισσότερες

από  μία  αισθητηριακές  οδούς,  όπως  την  ακουστική,  την  οπτική,  την  κιναισθητική,

συνδέοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο,  πολλαπλές  περιοχές  του  εγκεφάλου  με  το  γνωστικό

αντικείμενο που διδάσκεται. (Μπατσέα, 2014). 

Πέρα,  όμως,  από  την  επιλογή  κατάλληλων  προγραμμάτων,  δραστηριοτήτων  και

μεθόδων, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία για την
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ανάπτυξη  δεξιοτήτων  Φωνολογικής  Επίγνωσης  να  μην  περιορίζονται  σε  τυποποιημένες

ασκήσεις  όμοιες  με  αυτές  που  χρησιμοποιούνται  στα  πρωτόκολλα  αξιολόγησης  της

φωνολογικής επίγνωσης, αλλά καλό είναι να παρουσιάζονται στα πλαίσια μιας θεματικής

ενότητας ή μιας ιστορίας (αν, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για τα μέρη του σώματος, οι

λέξεις των ασκήσεων θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτά) (Παντελιάδου, 2011). Παράλληλα,

να λαμβάνονται υπόψη οι γνωστικές ικανότητες του παιδιού (Πόρποδας, 2002), τα εξελικτικά

χαρακτηριστικά των παιδιών της συγκεκριμένης περιόδου, τα πορίσματα ερευνών σχετικά με

την ανάπτυξη του αναδυόμενου γραμματισμού και της φωνολογικής επίγνωσης, αλλά και οι

διαπιστώσεις  που  πλαισιώνουν  την  εσωτερική  δομή  και  ιεράρχηση  των  δεξιοτήτων

Φωνολογικής  Επίγνωσης  (Παντελιάδου,  2011,  σ.  179).  Τέλος,  η  διδασκαλία  μπορεί  να

πραγματοποιείται  σε  τάξεις  συνεκπαίδευσης  παιδιών  με  και  χωρίς  μαθησιακές  δυσκολίες

καθώς από αυτή επωφελούνται όλοι οι μαθητές (Παντελιάδου, 2011). 

Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι η φωνολογική και ιδιαίτερα η φωνημική επίγνωση

είναι μια σημαντική δεξιότητα για την αναγνωστική επίδοση για όλα τα παιδιά προσχολικής

και σχολικής ηλικίας, γεγονός που καθιστά το ζήτημα της διδασκαλίας της στο πλαίσιο της

προσχολικής,  πρωτοσχολικής  και  ειδικής  εκπαίδευσης  άμεσο.  Ιδιαίτερα  όσο  αφορά  τη

προσχολική  εκπαίδευση  είναι  σημαντικό  να  μην  παραμεληθεί  η  καλλιέργεια  της

Φωνολογικής  Επίγνωσης  λόγω  της  λανθασμένης  αντίληψης  ότι  αποτελεί  κομμάτι  της

διδασκαλίας της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο. Αντίστοιχα, όσο αφορά τη πρωτοσχολική

εκπαίδευση και  την  αρχική  ανάγνωση της  ανάγνωσης  και  γραφής,  οι  μαθητές  πρέπει  να

ανακαλύψουν τη φωνολογική δομή των λέξεων πριν την εκμάθηση του γραπτού κώδικα και

της  αντιστοιχίας  γραφημάτων-φωνημάτων.  Τέλος,  στην  ειδική  εκπαίδευση  η  διδασκαλία

δεξιοτήτων Φωνολογικής Επίγνωσης αποτελεί πρώτιστο έργο για τους μαθητές με σοβαρές

αναγνωστικές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2001, σ. 183). 
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1.6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Οι  εκπαιδευτικοί  –  τόσο  οι  νηπιαγωγοί  όσο  και  οι  δάσκαλοι-  διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στα μικρά παιδιά (Caroll, 2016).

Προγράμματα  κατάρτισης  εκπαιδευτικών  κατέδειξαν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  ασκούν  ισχυρή

επιρροή στην μάθηση των παιδιών και προσδιόρισαν ότι το κλειδί για τη μάθηση του μαθητή

που καθιστά την διδασκαλία  αποτελεσματική είναι ότι οι εκπαιδευτικοί συμπεριέλαβαν στη

διδασκαλία σκόπιμα στρατηγικές, όπως η ουσιαστική ανατροφοδότηση, η μοντελοποίηση και

οι  κατευθυντήριες  πρακτικές  μάθησης (Hill,  Yu,  Barrow,  Hattie,  2009).  Γι’  αυτό  είναι

σημαντικό ένας εκπαιδευτικός, αφενός να έχει τις ικανότητες να εντοπίζει, την κατάλληλη

στιγμή, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και να ανταποκρίνεται σε αυτές (Timperly,

Wilson, Barrar, & Fung, 2007) και αφετέρου, να έχει επαρκείς γνώσεις ώστε να είναι ικανός

να δομήσει με αποτελεσματικότητα ένα πρόγραμμα  ρητής και συστηματικής διδασκαλίας

ανάγνωσης  που  θα  περιλαμβάνει  τόσο  δραστηριότητες  που  βασίζονται  στον  κώδικα

(Φωνολογική Επίγνωση, φωνολογικές δεξιότητες και ευχέρεια) όσο και δραστηριότητες που

έχουν γνώμονα το νόημα (λεξιλόγιο και κατανόηση) (Al Otaiba et al., 2008). 

Ακόμη,  εξίσου σημαντική  είναι  η  συνεργασία  του εκπαιδευτικού  της  τάξης  με  το

εξειδικευμένο προσωπικό των θεσμοθετημένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και

Υποστήριξης  Ειδικών  Εκπαιδευτικών  Αναγκών  –  ΚΕΔΔΥ  (ψυχολόγο,  ειδικό  παιδαγωγό,

κοινωνικό  λειτουργό,  λογοθεραπευτή),  με  τους  συναδέλφους  της  ειδικής  αγωγής,  με

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ίδια τάξη, με το διευθυντή του σχολείου, καθώς και με

τους γονείς του παιδιού με δυσλεξία. Μάλιστα,  η οικογένεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό

ρόλο  στην  άτυπη  εκπαίδευση  των  παιδιών.  Μέσα  από  φυσικές,  τυχαίες  δραστηριότητες,

καθημερινές συζητήσεις  και  παιχνίδια,  οι  γονείς  μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλούσιο

περιβάλλον  γλωσσικών  ερεθισμάτων  για  τα  παιδιά  τους.  Σε  έρευνα,  μάλιστα,  των

Παντελιάδου, Μπότσα και Σιδερίδη (2000) µε 66 παιδιά Α΄ Δημοτικού διαπιστώθηκε στενή
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σχέση  μεταξύ  της  φωνημικής  επίγνωσης,  του  μορφωτικού  επιπέδου  της  μητέρας,  των

προσδοκιών των γονέων όσον αφορά στην αναγνωστική δεξιότητα των παιδιών τους και των

πρακτικών γραμματισμού στο σπίτι και της αναγνωστικής επίδοσης.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στη χάραξη και προώθηση κοινών στόχων με βάση την

κλινική  εικόνα  του  παιδιού  και  την  περιοδική  αξιολόγηση  του  εφαρμοζόμενου

προγράμματος,  καθώς και  στην επίλυση αναφυόμενων στην πορεία  θεμάτων στον οικείο

χώρο.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία,  έχουν τη δυνατότητα,  μετά από τη σύμφωνη γνώμη των

γονέων,  να  παρακολουθήσουν  κάποιες  ώρες  του  σχολικού  ωρολογίου  προγράμματος

μαθήματα  σε  τμήματα  ένταξης,  όπου  ο  ειδικός  παιδαγωγός  αναλαμβάνει  να  διδάξει  στα

παιδιά αυτά ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, στηριζόμενος στις ιδιαιτερότητες

του  κάθε  παιδιού  σε  επίπεδο  ελλειμμάτων  του  στη  γλώσσα  και  στην  προσαρμοστική

συμπεριφορά του (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

1.7. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών 

1.7.1. Γνώσεις εκπαιδευτικών για τη Φωνολογική Επίγνωση

Οι  νηπιαγωγοί  και  οι  δάσκαλοι  της  πρώτης  τάξης  του  δημοτικού,  όπως

προαναφέρθηκε, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των θεμελίων για την απόκτηση

δεξιοτήτων  πρώτης  ανάγνωσης  και  γραφής.  Γι’  αυτό  είναι  σημαντικό  να  εξεταστούν  οι

γνώσεις που φέρουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης

και  της  γνώσης  για  τη  Φωνολογική  Επίγνωση,  και  να  κατανοηθεί  πως  οι  εκπαιδευτικοί

χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σε αυθεντικές δραστηριότητες τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και

στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Nghia Van Nguyen, 2013). Ένα σημαντικό ερευνητικό

έργο  εστιάστηκε  στη  σπουδαιότητα  της  γνώσης  των  εκπαιδευτικών  στον  τομέα  της

Φωνολογικής Επίγνωσης αλλά και των πρακτικών που χρησιμοποιούν για την καλλιέργεια
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της  Αναγνωστικής  Ικανότητας  (McCutchen et al.,2002·  McLachlan &  Arrow,  2014·

Podhajski, Mather, Nathan & Sammons, 2009). 

Έρευνες  για  τις  γνώσεις  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  τη  δομή  της

γλώσσας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής δεν γνώριζαν τις βασικές δομές

της γλώσσας (Bos,  Mather,  Dickson,  Podhajski &  Chard, 2001·  Joshi et al.,  2009·  Moats,

1994),  η πλειοψηφία δεν μπορούσε να εξηγήσει του κανόνες ορθογραφίας και τις συμβάσεις

της  (Moats,  1994)  στερούνταν της  δεξιότητας  να αναλύουν γραπτές  λέξεις  σε φωνήματα

(Tajuddin  και  Shah,  2015) και  δεν  γνώρισαν  και  ως  εκ  τούτου  δεν  μπορούσαν  να

διαχειριστούν τα μορφήματα και φωνήματα (Bos et al., 2001·  Joshi et al., 2009). Μάλιστα,

αυτή η περιορισμένη γνώση συναντάται τόσο σε εκπαιδευτικούς  γενικής όσο και ειδικής

αγωγής (Cheesman, McGuire, Shankweiler & Coyne, 2009).

Σε  αντίστοιχα  πορίσματα  οδηγήθηκε  και  έρευνες  που  αφορούσε

νηπιαγωγούς.  Οι  προσχολικοί  εκπαιδευτικοί  φάνηκε  ότι  δεν  διαθέτουν  τις  απαραίτητες

γνώσεις για την προώθηση του πρώιμου γραμματισμού  και τείνουν να υπερεκτιμούν αυτό

που  γνωρίζουν,  δημιουργώντας  ένα  ενδεχόμενο  εμπόδιο  για  την  απόκτηση  πρόσθετων

γνώσεων (Cunningham, Zibulsky, & Callahan, 2009). Επιπλέον, μικρό ποσοστό  νηπιαγωγών

γνώριζε τον όρο Φωνολογική Επίγνωση και οι  περισσότεροι  δεν τη θεωρούν από τις  πιο

σημαντικές  δεξιότητες  πρώιμης  ανάγνωσης.  Τα  ευρήματα  αυτά  υποδεικνύουν  ότι  οι

νηπιαγωγοί δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις της φωνολογικής αρχής  και μπορεί να μην

εκτιμήσουν πλήρως τη σημασία αυτών των αρχών για μελλοντική επιτυχία στην ανάγνωση,

καθιστώντας   αναγκαίο για τους προσχολικούς  εκπαιδευτικούς  να αποκτήσουν πρόσθετες

γνώσεις σε αυτόν τον τομέα (Troyer & Yopp, 1990).  

Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  ενώ  οι   δάσκαλοι  έδειξαν  ότι  είχαν  περιορισμένη  γνώση

σχετικά με τη φωνολογική και φωνημική επίγνωση και τη σχέση της με την αναγνωστική

ικανότητα,  η  πλειοψηφία  αυτών   αποτίμησε  το  γνωστικό  τους  επίπεδο  αρκετά  θετικά

58



(Cunningham, Perry, Stanovich & Stanovich, 2004). Αντιφατικά ήταν τα αποτελέσματα και

σε άλλη έρευνα όπου, ενώ η πλειοψηφία των δασκάλων συμφωνούσαν με τη σπουδαιότητα

της φωνολογικής επίγνωσης, δεν ήταν ικανοί να την ορίσουν με ακρίβεια (Bos et al., 2001).

Καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένες γνώσεις για τη Φωνολογική Επίγνωση

αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αναφέρουν τη καλλιέργεια της Φωνολογικής Επίγνωσης ως

μέθοδο  διδασκαλίας  της  ανάγνωσης,  ιδιαίτερα  για  τους  μαθητές  με  κίνδυνο  εμφάνισης

αναγνωστικών δυσκολιών (Joshi, και συν., 2009) και  να μην εισάγουν στην διδασκαλία τους

φωνολογικές δραστηριότητες ούτε να δομούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της

Φωνολογικής  Επίγνωσης  (McLachlan  &  Arrow,  2014).  Μελέτη  των  Tajuddin  και  Shah

(2015),  κατέδειξε  πως  ένας  σημαντικός  αριθμός  δασκάλων  φαίνεται  να  μην  έχει  την

απαραίτητη  γνώση  ή  επαρκείς  δεξιότητες  για  να  παρέχει  αποτελεσματική  διδασκαλία

φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να επιλέξουν το

κατάλληλο υλικό ή τις δραστηριότητες για ανάθεση καθηκόντων. Ιδιαίτερα, για τους μαθητές

με Δυσλεξία φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με ελλιπή γνώση για τη δομή της γλώσσας, δεν

μπορούν  να  διδάξουν  επιτυχώς  τη  Φωνολογική  Επίγνωση  στους  μαθητές  αυτούς  (Spear-

Swerling & Brucker, 2003). Αντιθέτως, οι δάσκαλοι που είχαν περισσότερες φωνολογικές

γνώσεις  ενσωμάτωσαν  στην  τάξη  τους  περισσότερες  σαφείς  δραστηριότητες  φωνολογίας

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (McCutchen et al., 2002). 

Αποτελέσματα  ερευνών,  όμως,  έδειξαν  ότι  υπάρχει  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των

γνώσεων των εκπαιδευτικών και μαθησιακού αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις

που έχουν οι νηπιαγωγοί για τη Φωνολογική Επίγνωση και τη διδασκαλία της αλφαβητικής

αρχής συσχετίστηκαν σημαντικά με την επιτυχία των μαθητών στην ανάγνωση λέξεων στο

τέλος της χρονιάς.  Σημαντικές συσχετίσεις δεν εντοπίστηκαν για τη Α΄  και Β΄ τάξη του

δημοτικού (McCutchen et al., 2002). Επιπλέον, οι μαθητές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα

παρέμβασης καταρτισμένων εκπαιδευτικών, σημείωναν υψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις
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σε  σχέση   με  μαθητές  που  συμμετείχαν  σε  προγράμματα  λιγότερο  καταρτισμένων

εκπαιδευτικών  (Piasta,  McDonald Connor,  Fishman  &  Morrison,  2009).  Παρομοίως,

εκπαιδευτική παρέμβαση σε νηπιαγωγούς και  εκπαιδευτικούς  Α΄ Δημοτικού έδειξε ότι  οι

εκπαιδευτικοί  που  εμβαθύνουν  τις  γνώσεις  τους  για  τη  Φωνολογική  Επίγνωση  και  τη

σημασία  της  στην  κατάκτηση  της  Αναγνωστικής  Ικανότητας  διδάσκουν  συχνότερα  τις

φωνολογικές δεξιότητες, αυξάνοντας την επίδοση των μαθητών (McCutchen et al., 2002).

Τέλος,  τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής μελέτης από τους Podhajski,  Mather,  Nathan και

Sammons  (2009),  που  αφορούσαν  Αμερικανούς  δασκάλους,  έδειξαν  ότι  οι  γνώσεις  των

εκπαιδευτικών είχαν θετική επίδραση στη αναγνωστική απόδοση των παιδιών. Ιδιαίτερα για

τους μαθητές που σημειώνουν χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, εκπαιδευτικοί με βαθύτερες

γλωσσικές γνώσεις  μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικότερα σε αναγνωστικές δυσκολίες

των μαθητών   (McCutchen et al., 2002). 

1.7.2.  Γνώσεις εκπαιδευτικών για δυσλεξία

Καθώς, λοιπόν, πολλοί εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να κατανοήσουν τη γλωσσολογική

και  ορθογραφική  δομή  της  γλώσσας,  δεν  θα  ήταν  παράξενο  να  παρουσίαζαν  παρόμοια

σύγχυση  και  με  τις  δυσκολίες  ανάγνωσης  που  σχετίζονται  με  τη  γλώσσα,  όπως  είναι  η

δυσλεξία. Ερευνητές που έχουν διερευνήσει τις απόψεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών

για  τη  Δυσλεξία  διαπίστωσαν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  δεν  γνωρίζουν  σχεδόν  καθόλου  ή  οι

γνώσεις τους πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και ειδικά στη Δυσλεξία είναι ελλιπείς, σε

σημείο που γίνονται εμπόδιο και όχι αρωγός στη γνώση και τη μόρφωση (Reinhiller,  1999)

και  παρουσιάζουν  πολλές  παρανοήσεις  και  παραπληροφορήσεις  (Ness  & Southall,  2010·

Wadlington &  Wadlington,  2005·  Washburn,  Joshi,  Cantrell,  2010,  2013·  Τζουριάδου,

Βουγιούκας, Αναγνωστοπούλου & Μενεξές, 2017).

Πιο συγκεκριμένα, οι Wadlington και Wadlington (2005) βρήκαν ότι διάφορες ομάδες

εκπαιδευτικών  (όπως  εκπαιδευτικοί  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  δάσκαλοι  γενικής  και
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ειδικής  αγωγής,  λογοθεραπευτές,  σχολικοί  σύμβουλοι,  διαχειριστές,  προπτυχιακοί  και

μεταπτυχιακοί φοιτητές) έχουν σημαντικές παρανοήσεις για τη δυσλεξία. Συγκεκριμένα, η

πλειοψηφία  όρισε  ως  κριτήριο  για  την  αναγνώριση  της  Δυσλεξίας  την  αντιστροφή  των

λέξεων, θεώρησε ότι τα άτομα με Δυσλεξία μπορούν να προφέρουν πολύ καλά λέξεις μέσα

σε ένα κείμενο αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο αυτό και διατύπωσε την άποψη

ότι τα δυσλεκτικά παιδιά εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με άτομα που έχουν τον ίδιο

βαθμό  άλλων  δυσκολιών.  Οι  δάσκαλοι  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  γενικής  αγωγής

συγκέντρωσαν  υψηλότερη  βαθμολογία  από  τους  συναδέλφους  τους  της  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης,  τους  δασκάλους ειδικής  αγωγής  και  τους  συμβούλους.  Δεν  παρατηρήθηκαν

διαφορές στα αποτελέσματα των φοιτητών και των πτυχιούχων δασκάλων, ενώ οι καθηγητές

πανεπιστημίου  φαίνεται  να  σημείωσαν  υψηλότερη  βαθμολογία  από  τους  φοιτητές  τους.

Σύμφωνα με  τους  ερευνητές,  δεν  αποτελεί  έκπληξη ότι  οι  εκπαιδευτικοί  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης  έδειξαν  να  μην έχουν αρκετές  γνώσεις  για  τη  δυσλεξία,  καθώς  σε  αυτή  τη

βαθμίδα οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξειδικευμένοι στο διδακτικό τους αντικείμενο

παρά στη καθεαυτή εκπαίδευση του παιδιού. Το γεγονός, όμως, ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής

αγωγής  έδειξαν  να  έχουν  λιγότερες  γνώσεις  από  τους  εκπαιδευτικούς  γενικής  αγωγής

προβλημάτισε τους ερευνητές, οι οποίοι πιθανολόγησαν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η

ειδική εκπαίδευση καλύπτει τόσες πολλές ιδιαιτερότητες που πολλά άτομα στον τομέα έχουν

εύρος και όχι βάθος γνώσης μέχρι να εξειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο είδος αναπηρίας

στο χώρο εργασίας. Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας έρευνας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών

εξέφρασε την ανάγκη να έχουν επίσημες και ανεπίσημες εκπαιδευτικές ευκαιρίες να μάθουν

για τη Δυσλεξία με ποικίλους τρόπους, όπως με τη συμμετοχή σε προσομοιώσεις δυσλεξίας,

με την παρατήρηση ή την εποπτεία ατόμων με δυσλεξία, καθώς επίσης και με διδασκαλίες σε

δυσλεκτικά άτομα ( Wadlington & Wadlington, 2005). 
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Στον  ελληνικό  χώρο,  έρευνα  των  Τζουριάδου  κ.ά.  (2017)  σε  εκπαιδευτικούς

(δασκάλους, φιλολόγους και τελειόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης)

έδειξε  ότι  οι  γνώσεις  των  εκπαιδευτικών  για  τη  Δυσλεξία  ήταν  αντιφατικές  λόγω  της

ασάφειας που επικρατεί στο πεδίο της Δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών. Ενώ οι

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον ορισμό και τον όρο της Δυσλεξίας ως διακριτής διαταραχής, την

περιγράφουν ως δυσκολία σε επίπεδο επίδοσης (λάθη ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας).

Επιπλέον,  είναι σε θέση να περιγράψουν το προφίλ ενός μαθητή με Δυσλεξία με βάση αυτά

τα χαρακτηριστικά, θεωρούν τη Δυσλεξία υποκατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών, δεν

γνωρίζουν όμως τα αίτια και εκφράζουν αντιφατικές γνώσεις για τη σχέση της Δυσλεξίας με

τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων. Οι γνώσεις των δασκάλων και των φιλολόγων φαίνεται

ότι επηρεάζονται περισσότερο από την εμπειρία τους και από την εκπαιδευτική πολιτική που

εφαρμόζεται. Οι αντιφάσεις, δηλαδή, που υπάρχουν στο πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών

και της Δυσλεξίας εκφράζονται μέσα από τις αντιφάσεις των γνώσεων των εκπαιδευτικών. η

πλειονότητα  των  εκπαιδευτικών  θεωρεί  ως  δυσλεκτικό  ένα  μαθητή  που  παρουσιάζει

ιδιαίτερες  δυσκολίες  στην ανάγνωση και  στο  γραπτό λόγο.  Ταυτόχρονα οι  εκπαιδευτικοί

είχαν  αντικρουόμενες  απόψεις  ως  προς  τη  διαχείριση  της  δυσλεξίας,  με  αποτέλεσμα  τη

χαμηλή αίσθηση επάρκειάς τους να αντιμετωπίσουν δυσλεκτικούς μαθητές στην τάξη. Ενώ

δηλαδή όλοι οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται στη διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων και

αξιολογούν την επίδοση των παιδιών σε αυτά, απαιτείται να αναμένουν το πιστοποιητικό

Δυσλεξίας  ή  τη  διάγνωση.  Για  την  εκπαίδευση  των  παιδιών  με  Δυσλεξία  αναμένουν  τη

βοήθεια από ειδικό ή απαντούν με ασάφεια ότι χρειάζονται προσαρμογές των αναλυτικών

προγραμμάτων χωρίς όμως να τις συγκεκριμενοποιούν.

Οι  Washburn κ.ά.  (2010)  μέτρησαν με  τη  χρήση ερωτηματολογίου  τη  γνώση των

δασκάλων  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  σχετικά  με  τη  δυσλεξία.  Τα  αποτελέσματα  της

έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  συχνά  παρανοούν  τη  φύση  της  Δυσλεξίας  και  οι
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περισσότεροι δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την προέλευση της δυσλεξίας, καθώς οι μισοί

πιστεύουν ότι οφείλεται σε κάποιο έλλειμμα οπτικής αντίληψης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων,

αλλά κάποιοι μύθοι γύρω από τη Δυσλεξία που τείνουν να επικρατούν τους επηρεάζουν στο

διδακτικό τους έργο στην τάξη. 

Σε μια αντίστοιχη μεταγενέστερη έρευνα τους οι Washburn κ.ά. (2013) μελέτησαν και

σύγκριναν τις γνώσεις σχετικά με τη Δυσλεξία εκπαιδευομένων ακόμη εκπαιδευτικών από

πανεπιστήμια της Αμερικής  και  της  Αγγλίας.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι  υποψήφιοι

εκπαιδευτικοί  δεν  είχαν  ξεκάθαρη  άποψη  για  το  αν  τελικά  η  Δυσλεξία  προέρχεται  από

οφθαλμολογικές παθήσεις και συνεπώς αν οι αντίστοιχες θεραπείες των ματιών μπορούν να

βοηθήσουν  στην  επίλυση  της.  Σχετικά  με  τα  συμπτώματα  της  Δυσλεξίας  φαίνεται  ότι

γνώριζαν ένα από αυτά που ήταν οι δυσκολίες στο συλλαβισμό λέξεων. Συμπερασματικά, αν

και τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Βρετανοί έδειξαν να γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες για

τη δυσλεξία, εκτίμησαν λάθος κάποιες άλλες. 

Αναλόγως, έρευνα των Ness και Southall  (2010),  για τη διερεύνηση των γνώσεων

υποψήφιων  εκπαιδευτικών  για  τα  χαρακτηριστικά  και  τη  διδασκαλία  της  δυσλεξίας,

αποκάλυψε  πως,  ενώ  οι  μελλοντικοί  εκπαιδευτικοί  είχαν  κατανοήσει  τη  Δυσλεξία  ως

διαταραχή  στην  ανάγνωση  και  στη  γραφή,  εξέφρασαν  σύγχυση,  αβεβαιότητα  και

παρανοήσεις  σχετικά  με  το  έλλειμμα  που  παρουσιάζουν  οι  δυσλεκτικοί  μαθητές  στη

Φωνολογική  Επίγνωση.  Πιο  συγκεκριμένα,  αντιλήφθηκαν  ότι  η  Δυσλεξία  μπορεί  να

επηρεάσει  άλλες  πτυχές  της  ανάπτυξης  του  αλφαβητισμού,  συμπεριλαμβανομένου  της

ευχέρειας, της κατανόησης, της αποκωδικοποίησης, της γραφής και της ορθογραφίας. Δεν

μπόρεσαν, όμως, να κατανοήσουν ότι η Δυσλεξία σχετίζεται με ελλείμματα στη φωνολογική

δομή  της  γλώσσας.  Αν,  όμως,  οι  εκπαιδευτικοί  αποτυγχάνουν  να  κατανοήσουν  τις  πιο
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περίπλοκα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τη  δυσλεξία,  τότε  πιθανόν  να  αντιμετωπίσουν

δυσκολίες στην παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας σε δυσλεκτικούς μαθητές. 

Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν παιδιά με Δυσλεξία εξετάστηκε από

τους Bos κ.ά. (2001). Οι εν λόγω ερευνητές εξέτασαν τη ικανότητα εν ενεργεία και μη εν

ενεργεία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής να διδάξουν σε δυσλεκτικά παιδιά. Τα

αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  δάσκαλοι  γενικής  εκπαίδευσης  αντιμετωπίζουν

κάποιες δυσκολίες στο να καθοδηγήσουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα

με  δυσλεξία.  Ο  λόγος,  σύμφωνα  με  τους  ερευνητές,  είναι  ότι  δεν  έχουν  προετοιμαστεί

κατάλληλα από τις σχολές που έχουν αποφοιτήσει. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικής

αγωγής  φαίνεται  πως,  ενώ  ανταποκρίνονται  καλύτερα  στις  απαιτήσεις  των  μαθησιακών

δυσκολιών,  έχουν  περιορισμένη  γνώση  σε  πολλά  από  τα  γλωσσικά  θέματα  και  στην

καθοδήγηση  των  μαθητών  στην  ανάγνωση.  Για  τους  ερευνητές  πολύ  σημαντικό  ρόλο

διαδραματίζει η πολύ καλή γνώση της δομής της γλώσσας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό,

ώστε να αντιληφθεί τα προβλήματα ανάγνωσης και γραφής. 

Συνοψίζοντας,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν  αρκετές

παρανοήσεις και λάθη σχετικά με το περιεχόμενο και την διαχείριση παιδιών με δυσλεξία. Η

έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών, όμως, είναι ένα βασικό πρόβλημα στην αντιμετώπιση

της συγκεκριμένης διαταραχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ειδική εκπαίδευση των

εκπαιδευτικών σε θέματα διαταραχών γραφής και ανάγνωσης.
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1.8. Σκοπός της Έρευνας  και Ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  των  γνώσεων   εκπαιδευτικών

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  γενικής  και  ειδικής  αγωγής,   σχετικά  με  την   Φωνολογική

Επίγνωση  και  τη  σημασία  της  στην  κατάκτηση  της  ικανότητας  ανάγνωσης  δυσλεκτικών

μαθητών  και  σχετικά  με  τη  φύση  της  Δυσλεξίας  και  τη  σχέση  της  με  την  Φωνολογική

Επίγνωση. Επιπλέον, δευτερεύων σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο αυτές

οι  γνώσεις  διαφοροποιούνται  σε σημαντικό βαθμό ως προς το (1)  αν είναι  εκπαιδευτικοί

Ειδικής  ή  Γενικής  Αγωγής,  (2)  αν  είναι  εκπαιδευτικοί  προσχολικής   ή  πρωτοβάθμιας

σχολικής εκπαίδευσης, (3) την εμπειρία τους στην Ειδική Αγωγή, (4) το φύλο και (5) τα

χρόνια υπηρεσίας.

Έτσι, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

1)  Ποιες είναι οι γνώσεις  των εκπαιδευτικών για τη Φωνολογική Επίγνωση;

2) Ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη

Φωνολογική Επίγνωση;

3) Υπάρχουν διαφορές γνώσεων ανάλογα με (i) τη διάκριση Γενική και Ειδική Αγωγή, 

(ii) τη διάκριση πρωτοβάθμια σχολική και προσχολική εκπαίδευση (iii) την εμπειρία 

στην Ειδική Αγωγή. (iv) το φύλο και (v) τα χρόνια υπηρεσίας;
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΄Β Μέρος: Σχεδιασμός Έρευνας – Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Κεφάλαιο 2ο : Σχεδιασμός της Έρευνας

2.1. Μεθοδολογία της έρευνας

2.1.1. Ερευνητική στρατηγική

Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  στόχων  οργανώθηκε  και  διεξήχθη  ποσοτική  –

δειγματοληπτική  έρευνα  με  ερωτηματολόγιο,  σε  ένα  μεγάλο  πληθυσμό,   με  σκοπό  τη

συλλογή  δεδομένων,  τη  διερεύνηση,  την  περιγραφή  και  την  ερμηνεία  του  παρόντος

επιστημονικού ζητήματος. 

2.1.2. Συμμετέχοντες 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αρχές Νοεμβρίου 2017 μέχρι μέσα Δεκεμβρίου 2017

στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης.  Στη  συγκεκριμένη  έρευνα  συμμετείχαν  142

εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης   που  υπηρετούν  στη  δημόσια  εκπαίδευση  της

χώρας,  οι  οποίοι  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  ένα  ερωτηματολόγιο.  Η  επιλογή  των

εκπαιδευτικών  έγινε  με  τυχαία  επιλογή  από  δημοτικά  σχολεία  και  νηπιαγωγεία  γενικής

αγωγής, τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία. Αναλυτικότερα το δείγμα αποτελούταν από 93

δασκάλους,  εκ  των  οποίων  οι  41  ήταν  απόφοιτοι  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας,  ενώ  οι  52

απόφοιτοι Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, από 42 νηπιαγωγούς,  εκ των

οποίων  οι  35  ήταν  απόφοιτοι  Παιδαγωγικού  τμήματος  Νηπιαγωγών  και  οι  7  απόφοιτοι

σχολής Νηπιαγωγών και από 7 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, εκ των οποίων οι 3 ήταν

απόφοιτοι  τμήματος  Ειδικής  Αγωγής  και  οι  4  απόφοιτοι  τμήματος  Κοινωνικής  και

Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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2.1.3. Εργαλείο Συλλογής Υλικού 

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο,  το

οποίο  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν,  όπως  προαναφέρθηκε,  εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας

σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής. 

Το ερωτηματολόγιο είναι μία από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους στην

κοινωνική  και  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  για  τη  συλλογή  πληροφοριών  και  θεωρείται

κατάλληλο, αλλά και αξιόπιστο μέσο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων

των εκπαιδευτικών (Σαραφίδου, 2011).

Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού

τύπου, διότι είναι φιλικές προς τους ερωτώμενους, έχουν το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης

αξιοπιστίας και είναι ευκολότερο να κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν. Συγκεκριμένα, οι

ερωτήσεις ήταν α) διχοτομικές, β) απλής επιλογής, γ) πολλαπλής επιλογής και δ) ερωτήσεις

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνταν να σημειώσουν

το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με ορισμένες προτάσεις. 

Αρχικά,  με ένα σύντομο σημείωμα η ερευνήτρια εξηγούσε το σκοπό της  έρευνας,

διαβεβαίωνε τους συμμετέχοντες για την τήρηση της ανωνυμίας και τους ενημέρωνε για τη

χρονική διάρκεια που απαιτούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις ήταν

απλές,  ακριβείς  και  σαφώς  διατυπωμένες,  χωρίς  να  κατευθύνουν  ή  να  προβάλλουν  την

προσωπική  γνώμη  της  ερευνήτριας,  γεγονός  σημαντικό,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

εγκυρότητα  και  η  αξιοπιστία  της  έρευνας  (Best  & Kahn,  2006).  Οι  ερωτήσεις  περιείχαν

οδηγίες  συμπλήρωσης  και  ήταν  ομαδοποιημένες  στους  ακόλουθους  άξονες/ενότητες:

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, γνώσεις για φωνολογική επίγνωση, γνώσεις για

Δυσλεξία, , προτάσεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση της Δυσλεξίας και του φωνολογικού

ελλείμματος. 

67



Αναλυτικότερα,  στην  πρώτη  ενότητα  οι  ερωτήσεις  αφορούσαν  τα  δημογραφικά

στοιχεία των εκπαιδευτικών, τα οποία είναι το φύλο και τα χρόνια υπηρεσίας. Στη συνέχεια,

οι  μετέχοντες  κλήθηκαν  να  δηλώσουν  ποιες   είναι  οι  βασικές  τους  σπουδές,  αν  έχουν

πραγματοποιήσει  μεταπτυχιακές  σπουδές,  αν  έχουν  κάνει

επιμόρφωση/εξειδίκευση/σεμινάρια,   αν  έχουν  κάποια  εμπειρία  γενικότερα  στην  ειδική

αγωγή ή ειδικότερα με μαθητές με δυσλεξία και πόσα χρόνια και τέλος, όσοι ήταν δάσκαλοι,

αν έχουν υπηρετήσει στην Ά δημοτικού και πόσα χρόνια. 

Εν  συνεχεία,  στη  δεύτερη  ενότητα  οι  εκπαιδευτικοί  ερωτήθηκαν  για  τις  γνώσεις

σχετικά με τον ορισμό και το περιεχόμενο της φωνολογικής επίγνωσης και της σχέσης της με

τη  αναγνωστική  ικανότητα.  Έπρεπε,  λοιπόν,  να  εκφράσουν  κατά  πόσο  διαφωνούν  ή

συμφωνούν με το περιεχόμενο των προτάσεων. 

Στην τρίτη ενότητα, ζητήθηκε η γνώμη των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δυσλεξία,

τη σοβαρότητα του φωνολογικού ελλείμματος των δυσλεκτικών παιδιών, την εξέλιξη του

προβλήματος στη φωνολογική ενημερότητα ενός μαθητή,  τις  επιπτώσεις  του στη γενική

λειτουργικότητα του παιδιού γενικότερα και στην ικανότητα ανάγνωσης ειδικότερα.  

Έπειτα,  στην  τέταρτη  ενότητα,  οι  εκπαιδευτικοί  κλήθηκαν  να  καταγράψουν  τις

πιθανές πρακτικές που θα ακολουθούσαν σε περίπτωση που υπήρχε στην τάξη μαθητής με

Δυσλεξία. Δηλαδή, ποιούς παράγοντες θεωρεί κάθε εκπαιδευτικός ως πιο αποτελεσματικούς

για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συγκεκριμένου παιδιού. 

Τέλος, η ερευνήτρια ευχαριστεί τους μετέχοντες για τη συνεργασία τους, για το χρόνο

που διέθεσαν και τις πληροφορίες που παρείχαν, προκειμένου να διεξαχθεί η εν λόγω έρευνα.

2.1.4. Διαδικασία Συλλογής Υλικού 

Όταν  κατασκευάστηκε  το  ερωτηματολόγιο  πραγματοποιήθηκε  πιλοτική  έρευνα,  με

σκοπό να διαπιστωθούν και να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες ή ασάφειες στη διατύπωση των
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ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και επιπλέον να εκτιμηθεί η συνολική χρονική διάρκεια

συμπλήρωσής του. Έτσι, λοιπόν, το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε αρχικά σε 4 εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης γενικής  αγωγής (2  δασκάλους  και  2  νηπιαγωγούς)   και  σε 2

ειδικής αγωγής. 

Έπειτα, αφού έγιναν ορισμένες διορθώσεις και το ερωτηματολόγιο πήρε την τελική

του  μορφή,  στάλθηκε,  μέσω  φόρμας  του  Google,  στις  δημόσιες  σχολικές  μονάδες  της

ευρύτερης περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης.  Ταυτόχρονα, κοινοποιήθηκε και σε ομάδες

εκπαιδευτικών  των  μέσω  κοινωνικής  δικτύωσης  του  νομού  Θεσσαλονίκης.  Το

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε νηπιαγωγούς,  δασκάλους και ειδικούς εκπαιδευτικούς που

υπηρετούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα της Έρευνας
Στο παρόν κεφάλαιο της  διπλωματικής  εργασίας  παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα

που  προέκυψαν  από  τις  απαντήσεις  των  142  συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών.  Αρχικά,

παρουσιάζονται  τα  δημογραφικά  και  επαγγελματικά  χαρακτηριστικά  των  συμμετεχόντων

καθώς και η τυχόν εμπειρία που έχουν στην Ειδική Αγωγή. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται

τα  αποτελέσματα  σχετικά  με  τις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  για  την  Φωνολογική

Επίγνωσηκαι για  τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση.

Για  την  ανάλυση  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν  τόσο  δείκτες  περιγραφικής

στατιστικής όσο και έλεγχοι επαγωγικής στατιστικής.  Αναλυτικότερα, για την παρουσίαση

των  δημογραφικών  και  εργασιακών  στοιχείων  των  συμμετεχόντων  χρησιμοποιήθηκαν

συχνότητες  (n)  και  ποσοστό  (%).  Για  την  περιγραφική  ανάλυση  των  απόψεων   των

εκπαιδευτικών  σχετικά  με  την  δυσλεξία,  τις  πρακτικές  που  θα  ακολουθούσαν  και   την

Φωνολογική Επίγνωση χρησιμοποιήθηκαν μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς (μέση τιμή

και τυπική απόκλιση). Τέλος, για να ελεγχθεί κατά πόσο οι απόψεις διαφοροποιούνται σε

σημαντικό βαθμό ως προς την εμπειρία στην Ειδικής, Αγωγή, την ειδικότητα, το φύλο και τα

έτη  προϋπηρεσίας  συνολικά  χρησιμοποιήθηκαν  οι  έλεγχοι  επαγωγικής  στατιστικής  (1)  t-

δοκιμασία για 2 ανεξάρτητα δείγματα και (2) ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-

way ANOVA). 

Η  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  στο  λογισμικό  SPSS v23  και  το  επίπεδο

σημαντικότητας ορίσθηκε να είναι η τιμή α=0.05 (5%).

Συμμετέχοντες

Στον  Πίνακα  1  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  σχετικά  με  τα  δημογραφικά

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τα γενικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. Από

τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (n=114,
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80.3%) ενώ μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν άντρες (n=28, 19.7%). Επιπλέον,

παρατηρούμε ότι το 22.5% (n=32) είχαν συνολικά έτη προϋπηρεσίας άνω των 25, το 18.3%

(n=26) είχαν συνολικά από 11 έως 15 έτη προϋπηρεσίας, το 17.6% (n=25) είχαν συνολικά

από 21 έως  25 έτη  προϋπηρεσίας,  το  15.5% (n=22)  είχαν συνολικά από 16 έως  20 έτη

προϋπηρεσίας και το 16.9% (n=24) είχαν συνολικά έως 5 έτη προϋπηρεσίας.

Επιπλέον, προκύπτει ότι το 36.6% (n=52) ήταν απόφοιτοι τμήματος Παιδαγωγικού

Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  το  28.9%  (n=41)  ήταν  απόφοιτοι  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας-

Εξομοίωση και το 24.6% (n=35) ήταν απόφοιτοι τμήματος Νηπιαγωγών. Τέλος, μικρότερη

συμμετοχή είχαμε από απόφοιτους Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (n=3, 2.15) και

απόφοιτους τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (n=4, 2.8%). 
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Πίνακας 1:  Δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών

n %

Φύλο
Άντρας 28 19.7%

Γυναίκα 114 80.3%

Χρόνια υπηρεσίας

0-5 έτη 24 16.9%

6-10 έτη 13 9.2%

11-15 έτη 26 18.3%

16-20 έτη 22 15.5%

21-25 έτη 25 17.6%

άνω των 25 ετών 32 22.5%

Βασικές Σπουδές

Παιδαγωγική Ακαδημία – Εξομοίωση 41 28.9%

Σχολή Νηπιαγωγών- Εξομοίωση 7 4.9%

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 35 24.6%

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 52 36.6%

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 3 2.1%

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 4 2.8%

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα σχετικά  με  την  πιθανή εμπειρία

στην  Ειδική  Αγωγή.  Από  τα  αποτελέσματα  παρατηρούμε  ότι  το  14.1%  (n=20)  των

εκπαιδευτικών  ήταν κάτοχοι  μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών στην Ειδικής  Αγωγή και  το

32.4% (n=46) των εκπαιδευτικών ήταν κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομέα

εκτός της Ειδικής Αγωγής και το 2.8% (n=4) των εκπαιδευτικών ήταν κάτοχοι διδακτορικού

τίτλου σπουδών σε τομέα εκτός της Ειδικής Αγωγής. Όσον αφορά τυχόν επιμορφώσεις που

έχουν λάβει παρατηρήθηκε ότι το 39.4% (n=56) είχαν λάβει σεμινάρια, το 21.8% (n=31)

είχαν επιμορφωθεί σε Διδασκαλείο και το 12.7% (n=18) είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια

Ειδικής Αγωγής. Τέλος, το 7% (n=10) είχαν λάβει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. 

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν τα έτη προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή και

τα  έτη  προϋπηρεσίας  στην  Α  Δημοτικού.  Από  τις  απαντήσεις  των  εκπαιδευτικών
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παρατηρήθηκε ότι από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή το 65.4%

(n=51) είχε προϋπηρεσία έως 5 έτη, το 12.8% (n=10)  είχε προϋπηρεσία από 6 έως 10 έτη

ενώ μικρότερο ποσοστό είχαν προϋπηρεσία για περισσότερα από 10 έτη (n=17, 21.7%). 

Τέλος,  από  τους  εκπαιδευτικούς  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  το  84.9%  (n=79)  είχε

προϋπηρεσία  έως  5  έτη,  το  12.9%  (n=1012   είχε  προϋπηρεσία  από  6  έως  10  έτη  ενώ

μικρότερο ποσοστό είχαν προϋπηρεσία για περισσότερα από 10 έτη (n=2, 2.2%). 
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Πίνακας 2: Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 

n %

Μεταπτυχιακές /
Διδακτορικές  Σπουδές

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή 20 14.1%

Άλλο μεταπτυχιακό 46 32.4%

Διδακτορικό στην ειδική αγωγή 0 0.0%

Άλλο διδακτορικό 4 2.8%

Τίποτα από τα παραπάνω 72 50.7%

Επιμόρφωση /
Εξειδίκευση / Σεμινάρια

Διδασκαλείο 31 21.8%

Εξειδίκευση 2 1.4%

Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 10 7.0%

Σεμινάρια 56 39.4%

Σεμινάρια ειδικής αγωγής 18 12.7%

Τίποτα από τα παραπάνω 25 17.6%

Εμπειρία στην Ειδική
Αγωγή

Ναι, σε ειδικό σχολείο 13 9.2%

Ναι, σε τμήμα ένταξης 16 11.3%

Ναι, Παράλληλη Στήριξη 10 7.0%

Ναι, με μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη
γενική τάξη

56 39.4%

Όχι 47 33.1%

Χρόνια εμπειρίας στην
Ειδική Αγωγή

0-5 έτη 51 65.4%

6-10 έτη 10 12.8%

11-15 έτη 7 9.0%

16-20 έτη 4 5.1%

21-25 έτη 3 3.8%

άνω των 25 ετών 3 3.8%

Χρόνια υπηρεσίας στην
Ά δημοτικού (η ερώτηση

απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς δημοτικής

εκπαίδευσης)

0-5 έτη 79 84.9%

6-10 έτη 12 12.9%

11-15 έτη 2 2.2%

16-20 έτη 0 0.0%

21-25 έτη 0 0.0%

άνω των 25 ετών 0 0.0%
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Ποιες  είναι  οι  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  γενικής  και  ειδικής  αγωγής  για  τη  Φωνολογική
Επίγνωση;

Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  σχετικά  με  τις  απόψεις  των

εκπαιδευτικών ως προς την φωνολογική επίγνωση. Τα αποτελέσματα δίνονται με την μορφή

μέσης  τιμής  και  τυπικής  απόκλισης  καθώς  οι  ερωτήσεις  ήταν τύπου  Likert (1=Διαφωνώ

Απόλυτα, 5=Συμφωνώ Απόλυτα). Η εσωτερική αξιοπιστία αυτής της ενότητας ερωτήσεων

είναι πολύ υψηλή καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach ισούται με 0.840. 

Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό

με το ότι (1) η Φωνολογική Επίγνωση είναι μια δεξιότητα απαραίτητη για την εκμάθηση της

ανάγνωσης και της γραφής (ΜΟ=4.4712, ΤΑ=0.70) και (2) η φωνολογική  επίγνωση είναι μια

δεξιότητα  που  διευκολύνει  τη  μάθηση  του  γραπτού  λόγου  (ΜΟ=4.46,  ΤΑ=0.68).  

Παράλληλα, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η εξάσκηση στη Φωνολογική Επίγνωση

συμβάλλει  στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης (ΜΟ=4.38, ΤΑ=0.64).  Επιπλέον,  οι

εκπαιδευτικοί  στο  σύνολο  τους  συμφωνούν  ότι  (1)  η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια

δεξιότητα  που  διευκολύνει  το  χειρισμό  των  δομικών  στοιχείων   του  προφορικού  λόγου.

(ΜΟ=4.08, ΤΑ=0.83), (2) η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να μειώσει  τις

αναγνωστικές  δυσκολίες(ΜΟ=4.09,  ΤΑ=0.71)  και  (3)  το  επίπεδο φωνολογικής  επίγνωσης

προβλέπει  την  ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του  δημοτικού

(ΜΟ=4..08, ΤΑ=0.83). Επίσης, τείνουν να συμφωνούν ότι τα παιδιά κατακτούν τις δεξιότητες

φωνολογικής  επίγνωσης  μέσα  από  καθημερινές  δραστηριότητες  ανάγνωσης  και  γραφής

(ΜΟ=3.94, ΤΑ=0.86). Παράλληλα, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους σχεδόν

συμφωνούν  με  το  ότι  (1)  η   αξιολόγηση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  συμβάλλει   στον

εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας  για  εμφάνιση  μαθησιακών  δυσκολιών

(ΜΟ=3.80,  ΤΑ=0.86),  (2)  η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε  παιδιά  με

αναγνωστικές  δυσκολίες  (ΜΟ=3.77,  ΤΑ=0.74),  (3)  η  καλλιέργεια  της  φωνολογικής

12 ΜΟ=Μέση Όρος, ΤΑ=Τυπική Απόκλιση
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επίγνωσης μπορεί  να αποτρέψει  τις  αναγνωστικές  δυσκολίες  (ΜΟ=3.76,  ΤΑ=0.84),  (4)  η

εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  ικανότητας

ορθογραφίας (ΜΟ=3.70, ΤΑ=0.95) και (5) το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης  προβλέπει

την  εμφάνιση  ειδικών  μαθησιακών δυσκολιών  (ΜΟ=3.59,  ΤΑ=0.92).   Τέλος,  τείνουν  να

διαφωνήσουν  σε  κάποιο  βαθμό  ότι  το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των

αναγνωστικών δυσκολιών.

Πίνακας 3: Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Φωνολογική Επίγνωση

Μέσος Όρος
(ΜΟ)

Τυπική Απόκλιση

(ΤΑ)

1. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει τη μάθηση του γραπτού λόγου.

4.46 .68

2. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει  το  χειρισμό  των  δομικών  στοιχείων   του
προφορικού λόγου.

4.18 .89

3. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα
απαραίτητη για την εκμάθηση της  ανάγνωσης και  της
γραφής

4.47 .70

4. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού

4.08 .83

5. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

3.59 .92

6. Η  αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης συμβάλλει
στον  εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας
για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

3.80 .86

7. Η εξάσκηση στη Φωνολογική Επίγνωση συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης

4.38 .64

8. Η εξάσκηση στη Φωνολογική Επίγνωση συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ικανότητας

3.70 .95
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9. Τα  παιδιά  κατακτούν  τις  δεξιότητες  φωνολογικής
επίγνωσης  μέσα  από  καθημερινές  δραστηριότητες
ανάγνωσης και γραφής

3.94 .86

10. Η καλλιέργεια  της  φωνολογικής  επίγνωσης  μπορεί  να
αποτρέψει τις αναγνωστικές δυσκολίες

3.76 .84

11. Η καλλιέργεια  της  φωνολογικής  επίγνωσης  μπορεί  να
μειώσει  τις αναγνωστικές δυσκολίες

4.09 .71

12. Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των
αναγνωστικών δυσκολιών

3.35 .92

13. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε
παιδιά με  αναγνωστικές δυσκολίες

3.77 .74

Συνοψίζοντας,  οι  εκπαιδευτικοί  συμφωνούν  με  το  ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωση

προβλέπει  την  ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του  Δημοτικού.

Μάλιστα, δείχνουν να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η Φωνολογική Επίγνωση είναι μια

δεξιότητα  που  διευκολύνει  τη  μάθηση του  γραπτού  λόγου  και  είναι  απαραίτητη  για  την

εκμάθηση  της  ανάγνωσης  και  της  γραφής.  Όμως,   ενώ  δείχνουν  να  συμφωνούν  ότι  η

καλλιέργεια  της  φωνολογικής  επίγνωσης  μπορεί  να  μειώσει  τις  αναγνωστικές  δυσκολίες,

παρουσιάζουν  μικρό  βαθμό  συμφωνίας  στο  ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να

προβλέψει  και να αποτρέψει την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, να αναπτυχθεί

σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και ότι η αξιολόγηση της μπορεί να συμβάλλει στον

εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας  για  εμφάνιση  μαθησιακών  δυσκολιών.

Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διαφωνούν ότι το φωνολογικό έλλειμμα είναι η βασική

αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών. 

Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για τη Δυσλεξία και τη
σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση;

Η επόμενη ανάλυση αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την Δυσλεξία

και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση. Τα αποτελέσματα δίνονται με την μορφή
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μέσης  τιμής  και  τυπικής  απόκλισης  καθώς  οι  ερωτήσεις  ήταν τύπου  Likert (1=Διαφωνώ

Απόλυτα, 5=Συμφωνώ Απόλυτα). Η εσωτερική αξιοπιστία αυτής της ενότητας ερωτήσεων

είναι πολύ υψηλή καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας α του Cronbach ισούται με 0.758. 

Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους συμφωνούν ότι (1)

η Δυσλεξία επηρεάζει  την ικανότητα του γραπτού λόγου (ΜΟ=4.11,  ΤΑ=0.78) και  (2)  η

βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών με Δυσλεξία είναι εφικτή (ΜΟ=4.08,

ΤΑ=0.66). Επίσης, τείνουν να συμφωνούν ότι η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης παίζει

σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  ικανότητας  ανάγνωσης  των  δυσλεκτικών  μαθητών

(ΜΟ=3.99, ΤΑ=0.69). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους σχεδόν συμφωνούν ότι

(1)  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά   «κακοί»  ορθογράφοι  (ΜΟ=3.64,

ΤΑ=0.86),  (2)  οι  μαθητές  με  δυσλεξία  δυσκολεύονται  να  συνθέσουν   μια  λέξη  από  τα

επιμέρους  φωνήματά  της  (ΜΟ=3.40,  ΤΑ=0.88),  (3)  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  εμφανίζουν

δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών (ΜΟ=3.32, ΤΑ=0.94), (4) οι μαθητές

με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά της (ΜΟ=3.29,

ΤΑ=0.88),  (5)  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  οπτικής  αντίληψης

(ΜΟ=3.26, ΤΑ=1.01) και (6)  οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να κατανοούν πολύ καλά

αυτό που διαβάζουν, αλλά δεν μπορούν να αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις (ΜΟ=3.05,

ΤΑ=1.06). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διαφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι  (1)

τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας  ευρύτερης  γλωσσικής  αδυναμίας  στη

προσχολική  ηλικία  (ΜΟ=2.99,  ΤΑ=1.00)  και  (2)  τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν

φωνολογικά ελλείμματα πριν  ξεκινήσουν να μάθουν να  διαβάζουν (ΜΟ=2.90,  ΤΑ=0.96).

Ταυτόχρονα,  διαφωνούν  σε  κάποιο  βαθμό  ότι  (1)  το  κυριότερο  χαρακτηριστικό  της

Δυσλεξίας  είναι  το  έλλειμμα  στη  Φωνολογική  Επίγνωση(ΜΟ=2.75,  ΤΑ=0.90)  και  (2)  η

Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του προφορικού λόγου (ΜΟ=2.51, ΤΑ=1.14). Τέλος, οι

εκπαιδευτικοί  στο  σύνολο  τους  διαφωνούν  ότι  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν
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προβλήματα ακουστικής  αντίληψης  (ΜΟ=2.30,  ΤΑ=0.94)  και  διαφωνούν  απόλυτα  ότι  τα

παιδιά με δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (ΜΟ=1.30, ΤΑ=0.65). 

Πίνακας  4: Γνώσεις  για την δυσλεξία και σχέση με φωνολογική επίγνωση

ΜΟ ΤΑ

1. Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του προφορικού 
λόγου.

2.51 1.14

2.  Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το 
έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα

2.75 .90

3. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν 
μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

3.29 .88

4. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να συνθέσουν  
μια λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της

3.40 .88

5. Οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να κατανοούν πολύ 
καλά αυτό που διαβάζουν, αλλά δεν μπορούν να 
αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις

3.05 1.06

6. Οι μαθητές με Δυσλεξία είναι συνήθως εξαιρετικά  
«κακοί» ορθογράφοι

3.64 .86

7.  Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού 
λόγου.

4.11 .78

8.    Τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν δυσκολίες στη 
συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών

3.32 .94

9.  Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα 
οπτικής αντίληψης

3.26 1.01

10. Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα  
ακουστικής αντίληψης

2.30 .94

11.  Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη 
νοημοσύνης

1.30 .65

12. Τα παιδιά με δυσλεξία δείχνουν σημάδια κάποιας 
ευρύτερης γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική ηλικία

2.99 1.00

13. Τα δυσλεκτικά παιδιά εμφανίζουν φωνολογικά 
ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν

2.90 .96

14.  Η  βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών 
με Δυσλεξία είναι εφικτή

4.08 .66

15. Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης 
των δυσλεκτικών μαθητών

3.99 .69

Συνοψίζοντας,  οι  εκπαιδευτικοί  στο σύνολο τους  συμφωνούν ότι   η  Δυσλεξία δεν

επηρεάζει  την  ικανότητα  του  προφορικού  λόγου  και  ότι  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δεν
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αντιμετωπίζουν  προβλήματα  ακουστικής  αντίληψης  και  δεν  έχουν  χαμηλό  δείκτη

νοημοσύνης. Παράλληλα, ενώ συμφωνούν ότι η βελτίωση της Φωνολογικής Επίγνωσης είναι

εφικτή  και  ότι  η  ενίσχυση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην

ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης των δυσλεκτικών μαθητών, παρουσιάζουν μικρό βαθμό

συμφωνίας στο ότι οι μαθητές με Δυσλεξία είναι συνήθως εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι,

δυσκολεύονται να συνθέσουν  μια λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της και να αναλύσουν

μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά της, εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών

πληροφοριών και ενώ μπορούν να κατανοούν πολύ καλά αυτό που διαβάζουν, δεν μπορούν

να  αποκωδικοποιούν  σωστά  τις  λέξεις.  Παράλληλα,  οι  εκπαιδευτικοί  δεν  φαίνεται  να

συμφωνούν  ότι  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας  ευρύτερης  γλωσσικής

αδυναμίας στη προσχολική ηλικία, ότι εμφανίζουν φωνολογικά ελλείμματα πριν ξεκινήσουν

να  μάθουν  να  διαβάζουν  και   ότι  το  κυριότερο  χαρακτηριστικό  της  Δυσλεξίας  είναι  το

έλλειμμα στη Φωνολογική Επίγνωση.

Διαφορές απόψεων για την Φωνολογική Επίγνωση και για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη 
Φωνολογική Επίγνωση

 Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής 

Στην συνέχεια με χρήση της δοκιμασίας t για 2 ανεξάρτητα δείγματα ελέγχθηκε κατά

πόσο οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής

για την Φωνολογική Επίγνωση διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

Από τον Πίνακα 5 προκύπτουν μόνο δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα

στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά

μεταξύ των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής στο κατά

πόσο  συμφωνούν  ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  απαραίτητη  για  την

εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής (t(140)=2.916, p=0.004<0.05) και στο κατά πόσο

συμφωνούν ότι το επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης  προβλέπει την ικανότητα ανάγνωσης και

γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του δημοτικού(t(140)=2.172,  p=0.032<0.05).   Αναλυτικότερα,
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προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής  (ΜΟ=4.59,  ΤΑ=0.59)  συμφωνούν  σε

μεγαλύτερο  βαθμό  σε  σύγκριση  με  τους  εκπαιδευτικούς  Γενικής  Αγωγής  (ΜΟ=4.23,

ΤΑ=0.84)  με  το  ότι  η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  απαραίτητη  για  την

εκμάθηση  της  ανάγνωσης  και  της  γραφής.  Παρόμοια,  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής

(ΜΟ=4.19, ΤΑ=0.80) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς

Γενικής  Αγωγής  (ΜΟ=2.87,  ΤΑ=0.85)  με  το  ότι  το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης

προβλέπει  την  ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του  δημοτικού.

Ουσιαστικά,  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής  αναγνωρίζουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  την

σημαντικότητα της φωνολογικής επίγνωσης στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Επιπλέον,  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής  αναγνωρίζουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  την

σημαντικότητα της φωνολογικής επίγνωσης ως προβλεπτικού παράγοντα για την ικανότητα

ανάγνωσης και γραφής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Πίνακας 5: Γνώσεις Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής  για την Φωνολογική Επίγνωση

Ομάδα

pΕιδικής Αγωγής
Γενικής
Αγωγής

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει τη μάθηση του γραπτού λόγου.

4.52 .70 4.36 .64 0.205

2. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει το χειρισμό των δομικών στοιχείων  του
προφορικού λόγου.

4.24 .88 4.06 .89 0.262

3. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα
απαραίτητη για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της
γραφής

4.59 .59 4.23 .84 0.004*

4. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής στις  πρώτες τάξεις
του δημοτικού

4.19 .80 3.87 .85 0.032*
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Ομάδα

pΕιδικής Αγωγής
Γενικής
Αγωγής

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

5. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

3.63 .90 3.51 .95 0.461

6. Η  αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης συμβάλλει
στον εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας
για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

3.84 .85 3.70 .86 0.360

7. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης

4.43 .58 4.28 .74 0.174

8. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας

3.78 .95 3.55 .95 0.184

9. Τα  παιδιά  κατακτούν  τις  δεξιότητες  φωνολογικής
επίγνωσης  μέσα  από  καθημερινές  δραστηριότητες
ανάγνωσης και γραφής

3.98 .87 3.85 .83 0.407

10. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
αποτρέψει τις αναγνωστικές δυσκολίες

3.81 .87 3.66 .79 0.316

11. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
μειώσει  τις αναγνωστικές δυσκολίες

4.17 .71 3.94 .70 0.068

12. Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των
αναγνωστικών δυσκολιών

3.34 .94 3.38 .90 0.781

13. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε
παιδιά με  αναγνωστικές δυσκολίες

3.80 .71 3.70 .81 0.461

Στην συνέχεια με χρήση της δοκιμασίας t για 2 ανεξάρτητα δείγματα ελέγχθηκε κατά

πόσο οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής

για  τη  Δυσλεξία  και  τη  σχέση  της  με  τη  Φωνολογική  Επίγνωση  διαφοροποιούνται  σε

στατιστικά σημαντικό βαθμό.
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Από τον Πίνακα 6 προκύπτει μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις

δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής στο κατά πόσο

συμφωνούν ότι τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών

πληροφοριών (t(140)=2.152, p=0.033<0.05). Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί

Ειδικής  Αγωγής (ΜΟ=3.44,  ΤΑ=0.88)  συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με

τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής (ΜΟ=3.09, ΤΑ=1.02) με το ότι τα παιδιά με δυσλεξία

εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών.

Πίνακας  6:  Γνώσεις  εκπαιδευτικών Γενικής  και  Ειδικής  Αγωγής  για  τη  Δυσλεξία και  τη  σχέση της  με τη
Φωνολογική Επίγνωση

Ομάδα

pΕιδικής Αγωγής
Γενικής
Αγωγής

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την  ικανότητα  του  προφορικού
λόγου.

2.46 1.07 2.60 1.28 0.517

2.   Το  κυριότερο χαρακτηριστικό  της  Δυσλεξίας  είναι  το
έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα

2.74 .89 2.77 .94 0.857

3. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια
λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

3.25 .89 3.36 .87 0.489

4.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  δυσκολεύονται  να  συνθέσουν
μια λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της

3.39 .88 3.43 .88 0.818

5.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  μπορούν  να  κατανοούν  πολύ
καλά  αυτό  που  διαβάζουν,  αλλά  δεν  μπορούν  να
αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις

3.03 1.04 3.09 1.12 0.778

6.  Οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά
«κακοί» ορθογράφοι

3.64 .87 3.64 .85 0.980

7.  Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου. 4.15 .80 4.02 .74 0.366

8.     Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  εμφανίζουν  δυσκολίες  στη
συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών

3.44 .88 3.09 1.02 0.033*

9.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
οπτικής αντίληψης

3.25 .96 3.28 1.12 0.895

10.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
ακουστικής αντίληψης

2.35 1.00 2.19 .82 0.356
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Ομάδα

pΕιδικής Αγωγής
Γενικής
Αγωγής

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

11.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  έχουν  χαμηλό  δείκτη
νοημοσύνης

1.25 .62 1.38 .71 0.262

12.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας
ευρύτερης γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική ηλικία

3.00 1.03 2.96 .93 0.812

13.  Τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν  φωνολογικά
ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν

2.91 1.04 2.89 .76 0.946

14.  Η  βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών
με Δυσλεξία είναι εφικτή

4.11 .64 4.02 .71 0.480

15.  Η  ενίσχυση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης
των δυσλεκτικών μαθητών

4.03 .66 3.89 .76 0.267

Συνοψίζοντας,  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής  συμφωνούν  σε

μεγαλύτερο βαθμό ότι η Φωνολογική Επίγνωση παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της

ανάγνωσης  και  της  γραφής.  Επιπλέον,  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής  συμφωνούν  σε

μεγαλύτερο βαθμό ότι η Φωνολογική Επίγνωση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την

ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του  δημοτικού.  Ταυτόχρονα,  οι

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τα παιδιά με δυσλεξία

εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών.

 Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχολικής  και προσχολικής εκπαίδευσης  

Στην συνέχεια με χρήση της δοκιμασίας t για 2 ανεξάρτητα δείγματα ελέγχθηκε κατά

πόσο  οι  απόψεις  των  Δασκάλων  των  Νηπιαγωγών  για  την  Φωνολογική  Επίγνωση

διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά

μεταξύ  δασκάλων  και  νηπιαγωγών  ως  προς  τις  απόψεις  τους  για  την  Φωνολογική

Επίγνωση(p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).
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Πίνακας 7: Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης για την Φωνολογική
Επίγνωση

Ομάδα

pΠρωτοβάθμια Προσχολική

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει τη μάθηση του γραπτού λόγου.

4.44 .69 4.52 .67 0.505

2. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει  το χειρισμό των δομικών στοιχείων  του
προφορικού λόγου.

4.21 .83 4.12 1.02 0.579

3. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα
απαραίτητη για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της
γραφής

4.51 .64 4.38 .82 0.319

4. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
ικανότητα ανάγνωσης  και  γραφής στις  πρώτες  τάξεις
του δημοτικού

4.14 .82 3.95 .85 0.220

5. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

3.60 .92 3.57 .91 0.866

6. Η  αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης συμβάλλει
στον  εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας
για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

3.86 .77 3.64 1.03 0.168

7. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης

4.39 .65 4.36 .62 0.781

8. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας

3.75 .91 3.60 1.04 0.378

9. Τα  παιδιά  κατακτούν  τις  δεξιότητες  φωνολογικής
επίγνωσης  μέσα  από  καθημερινές  δραστηριότητες
ανάγνωσης και γραφής

3.87 .84 4.10 .91 0.155

10. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
αποτρέψει τις αναγνωστικές δυσκολίες

3.82 .70 3.62 1.10 0.195

11. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
μειώσει  τις αναγνωστικές δυσκολίες

4.09 .68 4.10 .79 0.968
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Ομάδα

pΠρωτοβάθμια Προσχολική

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

12. Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των
αναγνωστικών δυσκολιών

3.43 .92 3.17 .91 0.122

13. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε
παιδιά με  αναγνωστικές δυσκολίες

3.77 .75 3.76 .73 0.953

Με χρήση  της  δοκιμασίας  t  για  2  ανεξάρτητα  δείγματα  ελέγχθηκε  κατά  πόσο  οι

απόψεις  των  Δασκάλων  των  Νηπιαγωγών  για  την  Δυσλεξία  και  την  σχέση  της  με

Φωνολογική Επίγνωση διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.

Από τον Πίνακα 8 προκύπτουν δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές. Παρατηρούμε

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τω δασκάλων και των νηπιαγωγών στο

κατά  πόσο  συμφωνούν  ότι  τα  παιδιά  με  δυσλεξία  έχουν  χαμηλό  δείκτη  νοημοσύνης

(t(140)=2.126,  p=0.035<0.05)  και  στο  κατά  πόσο  τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν

φωνολογικά  ελλείμματα  πριν  ξεκινήσουν  να  μάθουν  να  διαβάζουν  (t(140)=-2.173,

p=0.031<0.05).  Αναλυτικότερα,  προκύπτει  ότι  οι  νηπιαγωγοί  διαφωνούν  σε  μεγαλύτερο,

σχεδόν απόλυτο, βαθμό (ΜΟ=1.12, ΤΑ=0.33) σε σύγκριση με τους δασκάλους (ΜΟ=1.37,

ΤΑ=0.73)  με το ότι τα παιδιά με δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Επιπλέον, οι

νηπιαγωγοί (ΜΟ=3.17, ΤΑ=0.88) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους

δασκάλους (ΜΟ=2.79, ΤΑ=0.97) με το ότι τα δυσλεκτικά παιδιά εμφανίζουν φωνολογικά

ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν.
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Πίνακας 8: Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης για Δυσλεξία και την
σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση

Ομάδα

pΠρωτοβάθμια Προσχολική

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την  ικανότητα  του  προφορικού
λόγου.

2.53 1.14 2.45 1.15 0.713

2.   Το  κυριότερο χαρακτηριστικό  της  Δυσλεξίας  είναι  το
έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα

2.79 .91 2.64 .88 0.377

3. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια
λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

3.31 .90 3.24 .85 0.658

4.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  δυσκολεύονται  να  συνθέσουν
μια λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της

3.37 .87 3.48 .89 0.511

5.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  μπορούν  να  κατανοούν  πολύ
καλά  αυτό  που  διαβάζουν,  αλλά  δεν  μπορούν  να
αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις

3.04 1.05 3.07 1.09 0.873

6.  Οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά
«κακοί» ορθογράφοι

3.64 .90 3.64 .76 0.986

7.  Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου. 4.11 .76 4.10 .82 0.918

8.     Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  εμφανίζουν  δυσκολίες  στη
συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών

3.31 .98 3.36 .85 0.787

9.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
οπτικής αντίληψης

3.17 .99 3.48 1.04 0.099

10.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
ακουστικής αντίληψης

2.26 .87 2.38 1.10 0.488

11.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  έχουν  χαμηλό  δείκτη
νοημοσύνης

1.37 .73 1.12 .33 0.035*

12.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας
ευρύτερης γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική ηλικία

2.91 1.00 3.17 .99 0.162

13.  Τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν  φωνολογικά
ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν

2.79 .97 3.17 .88 0.031*

14.  Η  βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών
με Δυσλεξία είναι εφικτή

4.09 .68 4.05 .62 0.730

15.  Η  ενίσχυση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης
των δυσλεκτικών μαθητών

4.00 .70 3.95 .70 0.711

Συνοψίζοντας, σε σχέση με τη Φωνολογική Επίγνωση δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά

σημαντικές διαφορές,  ενώ για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση

87



προκύπτουν δύο στατιστικά σημαντικές  διαφορές.  Οι  νηπιαγωγοί,  πρώτον,  διαφωνούν σε

μεγαλύτερο βαθμό από τους  δασκάλους ότι  τα  παιδιά  με  δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη

νοημοσύνης  και  δεύτερον,  συμφωνούν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  ότι  τα  δυσλεκτικά  παιδιά

εμφανίζουν φωνολογικά ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν.

 Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών ανάλογα με την εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

 Η  επόμενη  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  της  ανάλυσης  διακύμανσης

(ANOVA) με σκοπό να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την

εμπειρία στην Ειδική Αγωγή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες  9

και 10. 

Από  τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα  9  προκύπτει  ότι  υπάρχουν  δύο  στατιστικά

σημαντικές διαφορές στις απόψεις για τη Φωνολογική Επίγνωση ως προς την εμπειρία στην

Ειδική  Αγωγή.  Συγκεκριμένα,  οι  απόψεις  διαφέρουν  στατιστικά  σημαντικά  (1)  στο  κατά

πόσο πιστεύουν ότι η φωνολογική  επίγνωση είναι μια δεξιότητα που διευκολύνει το χειρισμό

των δομικών στοιχείων  του προφορικού λόγου (F=3.886,  p=0.005<0.05) και (2) στο κατά

πόσο συμφωνούν  με  το  ότι  η  αξιολόγηση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  συμβάλλει   στον

εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας  για  εμφάνιση  μαθησιακών  δυσκολιών

(F=2.494,  p=0.046<0.05).  Αναλυτικότερα,  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  με  εμπειρία  σε

ειδικό  σχολείο  (ΜΟ=3.46,  ΤΑ=1.51) συμφωνούν  σε  πολύ  μικρότερο  βαθμό  με  το  ότι  η

φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που  διευκολύνει  το  χειρισμό  των  δομικών

στοιχείων του προφορικού λόγου, σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία σε

τμήμα ένταξης (ΜΟ=4.13, ΤΑ= .72), παράλληλη στήριξη (ΜΟ=4.40, ΤΑ=.52)  και  μαθητές

με  Μαθησιακές  Δυσκολίες   μέσα  στη  γενική  τάξη  (ΜΟ=4.43,  ΤΑ=.68),  αλλά  και  σε

σύγκριση με εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία (ΜΟ=4.06, ΤΑ=.89). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί

με εμπειρία σε ειδικό σχολείο και σε τμήμα ένταξης συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο

βαθμό   με  το  ότι  η  αξιολόγηση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  συμβάλλει  στον  εντοπισμό
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αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, σε σύγκριση με

εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε παράλληλη στήριξη (ΜΟ=4.40, ΤΑ=.52)  και με μαθητές με

Μαθησιακές Δυσκολίες  μέσα στη γενική τάξη (ΜΟ=4.43, ΤΑ=.68).

Πίνακας 9:4 Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Φωνολογική Επίγνωση ως προς την εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

pΝαι, σε
ειδικό

σχολείο

Ναι, σε
τμήμα

ένταξης

Ναι,
Παράλλη

λη
Στήριξη

Ναι, με
μαθητές/τριες
με ΜΔ μέσα
στη γενική

τάξη

Όχι

Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια
δεξιότητα που διευκολύνει τη μάθηση
του γραπτού λόγου.

Μ
Ο

4.31 4.44 4.40 4.61 4.36
0.366

ΤΑ .95 .81 .52 .62 .64

Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια
δεξιότητα που διευκολύνει το χειρισμό
των  δομικών  στοιχείων   του
προφορικού λόγου.

Μ
Ο

3.46 4.13 4.40 4.43 4.06
0.005*

ΤΑ 1.51 .72 .52 .68 .89

Η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια
δεξιότητα  απαραίτητη  για  την
εκμάθηση  της  ανάγνωσης  και  της
γραφής

Μ
Ο

4.46 4.63 4.50 4.63 4.23
0.062

ΤΑ .78 .62 .53 .56 .84

Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης
προβλέπει  την  ικανότητα  ανάγνωσης
και  γραφής  στις  πρώτες  τάξεις  του
δημοτικού

Μ
Ο

4.08 4.44 3.80 4.21 3.87
0.072

ΤΑ .95 .63 .92 .78 .85

Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης
προβλέπει  την  εμφάνιση  ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών

Μ
Ο

3.54 4.00 3.10 3.64 3.51
0.155

ΤΑ 1.05 .82 .99 .84 .95

Η   αξιολόγηση  της  φωνολογικής
επίγνωσης συμβάλλει  στον εντοπισμό
αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας
για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

Μ
Ο

4.00 4.19 3.20 3.82 3.70
0.046*

ΤΑ 1.00 .66 1.03 .79 .86

Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική
Επίγνωση  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη
της ικανότητας ανάγνωσης

Μ
Ο

4.38 4.44 4.00 4.52 4.28
0.109

ΤΑ .65 .51 .47 .57 .74

Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική
Επίγνωση  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη
της ικανότητας

Μ
Ο

3.85 4.13 3.30 3.75 3.55
0.161

ΤΑ .99 .81 .95 .96 .95

Τα  παιδιά  κατακτούν  τις  δεξιότητες
φωνολογικής  επίγνωσης  μέσα  από

Μ
Ο

4.00 3.44 4.00 4.13 3.85 0.068
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καθημερινές  δραστηριότητες
ανάγνωσης και γραφής

ΤΑ 1.00 1.03 .94 .74 .83

Η  καλλιέργεια  της  φωνολογικής
επίγνωσης  μπορεί  να  αποτρέψει  τις
αναγνωστικές δυσκολίες

Μ
Ο

3.54 3.81 3.90 3.86 3.66
0.623

ΤΑ .97 .91 .74 .86 .79

Η  καλλιέργεια  της  φωνολογικής
επίγνωσης  μπορεί  να  μειώσει   τις
αναγνωστικές δυσκολίες

Μ
Ο

3.92 4.25 4.00 4.23 3.94
0.193

ΤΑ .86 .68 .94 .63 .70

Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η
βασική  αιτία  των  αναγνωστικών
δυσκολιών

Μ
Ο

2.85 3.56 3.10 3.43 3.38
0.206

ΤΑ .99 1.09 .74 .89 .90

Η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να
αναπτυχθεί  σε  παιδιά  με
αναγνωστικές δυσκολίες

Μ
Ο

3.77 3.94 3.70 3.79 3.70
0.861

ΤΑ .73 .77 .67 .71 .81

Από  τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα  10  προκύπτει  ότι  υπάρχουν  τρείς  στατιστικά

σημαντικές  διαφορές  στις  απόψεις  για τη Δυσλεξία και  τη σχέση της  με τη Φωνολογική

Επίγνωσηως  προς  την  εμπειρία  στην  Ειδική  Αγωγή.  Πιο  συγκεκριμένα,  διαφέρουν

στατιστικά σημαντικά (1) στο κατά πόσο συμφωνούν με το ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό

της Δυσλεξίας είναι το έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα (F=6.872, p=0.000<0.05), (2)

στο κατά πόσο συμφωνούν με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν

μια  λέξη  στα  επιμέρους  φωνήματά  της  (F=4.406  p=0.002<0.05)  και  (3)  στο  κατά  πόσο

συμφωνούν με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία είναι συνήθως εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι

(F=3.195  p=0.015<0.05).  Αναλυτικότερα,  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  με  εμπειρία  σε

τμήμα ένταξης (ΜΟ=3.50, ΤΑ=.82) συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με το ότι

το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα,

σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε ειδικό σχολείο (ΜΟ=2.08,  ΤΑ=1.19) ,

παράλληλη στήριξη (ΜΟ=2.10, ΤΑ=.88) και με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη

γενική τάξη (ΜΟ=2.79, ΤΑ=.62) αλλά και σε σύγκριση  με εκπαιδευτικούς  χωρίς εμπειρία

(ΜΟ=2.77, ΤΑ= .94). Μάλιστα, η διαφορά άποψης μεταξύ των εκπαιδευτικών με εμπειρία σε
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τμήμα ένταξης και  των εκπαιδευτικών με εμπειρία σε  ειδικό σχολείο και  σε παράλληλη

στήριξη είναι μεγαλύτερη.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε τμήμα ένταξης συμφωνούν σε σημαντικά

μεγαλύτερο βαθμό και με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια

λέξη  στα  επιμέρους  φωνήματά της,  σε  σύγκριση με  τους  εκπαιδευτικούς  με  εμπειρία  σε

ειδικό  σχολείο  (ΜΟ=3.15,  ΤΑ=1.21),  παράλληλη  στήριξη  (ΜΟ=2.60,  ΤΑ=.97),  και  με

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη (ΜΟ=3.20, ΤΑ=.70), αλλά και σε

σύγκριση με εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία (ΜΟ=3.36, ΤΑ=.87). Βέβαια, η διαφορά άποψης

των εκπαιδευτικών με εμπειρία σε τμήμα ένταξης και των εκπαιδευτικών με εμπειρία στην

παράλληλη στήριξη είναι πολύ μεγαλύτερη.

 Τέλος,  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  με  εμπειρία  σε  τμήμα ένταξης  (ΜΟ=4.19,

ΤΑ=.91) συμφωνούν με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία είναι συνήθως εξαιρετικά «κακοί»

ορθογράφοι,  και  μάλιστα  σε  σημαντικά  μεγαλύτερο  βαθμό  από  τους  εκπαιδευτικούς  με

εμπειρία σε ειδικό σχολείο(ΜΟ=3.23, ΤΑ=1.01), παράλληλη στήριξη(ΜΟ=3.20, ΤΑ=.79) και

με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη (ΜΟ=3.66, ΤΑ=.77), αλλά και

από τους εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία(ΜΟ=3.64, ΤΑ=.85). 

Πίνακας 10: Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Δυσλεξία και την σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωσηως προς
την εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή

pΝαι, σε
ειδικό

σχολείο

Ναι, σε
τμήμα

ένταξης

Ναι,
Παράλλη

λη
Στήριξη

Ναι, με
μαθητές/τριες
με ΜΔ μέσα
στη γενική

τάξη

Όχι

1.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την
ικανότητα του προφορικού λόγου.

ΜΟ 2.08 2.63 2.30 2.54 2.60
0.620

ΤΑ 1.26 1.26 .82 1.01 1.28

2.  Το κυριότερο χαρακτηριστικό της
Δυσλεξίας  είναι  το  έλλειμμα  στη
φωνολογική ενημερότητα

ΜΟ 2.08 3.50 2.10 2.79 2.77
0.000*

ΤΑ 1.19 .82 .88 .62 .94
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 3.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία
δυσκολεύονται  να  αναλύσουν  μια
λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

ΜΟ 3.15 3.94 2.60 3.20 3.36
0.002*

ΤΑ 1.21 .77 .97 .70 .87

4.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία
δυσκολεύονται  να  συνθέσουν  μια
λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της

ΜΟ 3.62 3.81 2.90 3.30 3.43
0.078

ΤΑ 1.12 .75 .88 .81 .88

5. Οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να
κατανοούν  πολύ  καλά  αυτό  που
διαβάζουν,  αλλά  δεν  μπορούν  να
αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις

ΜΟ 2.85 3.19 2.70 3.09 3.09

0.747
ΤΑ 1.28 1.17 .95 .96 1.12

6.  Οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι
συνήθως  εξαιρετικά  «κακοί»
ορθογράφοι

ΜΟ 3.23 4.19 3.20 3.66 3.64
0.015*

ΤΑ 1.01 .91 .79 .77 .85

7.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την
ικανότητα του γραπτού λόγου.

ΜΟ 3.92 4.25 3.70 4.25 4.02
0.167

ΤΑ 1.19 .68 .95 .67 .74

8.    Τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν
δυσκολίες  στη  συγκράτηση
γλωσσικών πληροφοριών

ΜΟ 3.00 3.56 3.10 3.57 3.09
0.078

ΤΑ 1.15 .81 1.10 .76 1.02

9.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία
αντιμετωπίζουν  προβλήματα  οπτικής
αντίληψης

ΜΟ 3.15 3.38 3.30 3.23 3.28
0.981

ΤΑ 1.21 1.09 .82 .89 1.12

10.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία
αντιμετωπίζουν  προβλήματα 
ακουστικής αντίληψης

ΜΟ 2.15 2.56 2.00 2.39 2.19
0.450

ΤΑ 1.28 1.21 .67 .91 .82

11.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  έχουν
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης

ΜΟ 1.08 1.56 1.20 1.21 1.38
0.191

ΤΑ .28 1.03 .42 .53 .71

12.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν
σημάδια  κάποιας  ευρύτερης
γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική
ηλικία

ΜΟ 2.77 3.13 3.20 2.98 2.96

0.843
ΤΑ 1.54 .96 .63 .98 .93

13. Τα δυσλεκτικά παιδιά εμφανίζουν
φωνολογικά  ελλείμματα  πριν
ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν

ΜΟ 2.31 3.31 2.90 2.93 2.89
0.088

ΤΑ 1.44 .95 .99 .93 .76

14.  Η  βελτίωση  της  φωνολογικής
επίγνωσης  των  μαθητών  με  Δυσλεξία
είναι εφικτή

ΜΟ 4.31 4.25 4.00 4.04 4.02
0.508

ΤΑ .63 .58 .82 .63 .71

15.  Η  ενίσχυση  της  φωνολογικής
επίγνωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη  της  ικανότητας  ανάγνωσης
των δυσλεκτικών μαθητών

ΜΟ 4.08 4.13 3.80 4.04 3.89

0.615
ΤΑ .95 .50 .63 .63 .76

Συνοπτικά,  σε σχέση με τις απόψεις για τη φωνολογική επίγνωση, προκύπτει ότι οι

εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε ειδικό σχολείο συμφωνούν σε πολύ μικρότερο βαθμό με το ότι
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η  φωνολογική   επίγνωση είναι  μια  δεξιότητα  που  διευκολύνει  το  χειρισμό  των  δομικών

στοιχείων του προφορικού λόγου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε ειδικό σχολείο

και σε τμήμα ένταξης συμφωνούν περισσότερο με το ότι η αξιολόγηση της φωνολογικής

επίγνωσης συμβάλλει  στον εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας για εμφάνιση

μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα, για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική

Επίγνωση,  προκύπτει  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  με  εμπειρία  σε  τμήμα  ένταξης  συμφωνούν

περισσότερο με το ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το έλλειμμα στη

φωνολογική ενημερότητα, με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν

μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά της και με το ότι οι μαθητές με δυσλεξία είναι συνήθως

εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι.

Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο

Η επόμενη ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του ελέγχου  t-test για ανεξάρτητα

δείγματα με σκοπό να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το

φύλο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 11 και 12. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 11 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά

σημαντική  διαφορά  στις  απόψεις  των  αντρών  και  των  γυναικών  για  την  Φωνολογική

Επίγνωση(p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).

Πίνακας 11:Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Φωνολογική Επίγνωσηως προς το φύλο

Φύλο

pΆντρας Γυναίκα

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει τη μάθηση του γραπτού λόγου.

4.36 .68 4.49 .68 0.352

2. Η  φωνολογική   επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που
διευκολύνει το χειρισμό των δομικών στοιχείων  του
προφορικού λόγου.

4.21 .74 4.18 .92 0.837
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Φύλο

pΆντρας Γυναίκα

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

3. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα
απαραίτητη για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της
γραφής

4.29 .76 4.52 .68 0.118

4. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής στις  πρώτες τάξεις
του δημοτικού

3.82 .82 4.15 .82 0.061

5. Το  επίπεδο  φωνολογικής  επίγνωσης   προβλέπει  την
εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

3.50 .92 3.61 .92 0.557

6. Η  αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης συμβάλλει
στον εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας
για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

3.86 .65 3.78 .90 0.673

7. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης

4.32 .61 4.39 .65 0.588

8. Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  συμβάλλει
στην ανάπτυξη της ικανότητας

3.79 .74 3.68 1.00 0.615

9. Τα  παιδιά  κατακτούν  τις  δεξιότητες  φωνολογικής
επίγνωσης  μέσα  από  καθημερινές  δραστηριότητες
ανάγνωσης και γραφής

3.89 .79 3.95 .88 0.765

10. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
αποτρέψει τις αναγνωστικές δυσκολίες

3.61 .79 3.80 .85 0.283

11. Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να
μειώσει  τις αναγνωστικές δυσκολίες

3.86 .71 4.15 .71 0.052

12. Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των
αναγνωστικών δυσκολιών

3.43 1.00 3.33 .91 0.627

13. Η  Φωνολογική  Επίγνωση  μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε
παιδιά με  αναγνωστικές δυσκολίες

3.68 .98 3.79 .67 0.480

94



Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 12 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά

σημαντική διαφορά στις απόψεις των αντρών και των γυναικών για την δυσλεξία και την

σχέση με Φωνολογική Επίγνωση(p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).

Πίνακας 12: Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Δυσλεξία και την σχέση της  με τη Φωνολογική Επίγνωσηως προς
το φύλο

Φύλο

pΆντρας Γυναίκα

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

1.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την  ικανότητα  του  προφορικού
λόγου.

2.79 1.32 2.44 1.09 0.150

2.   Το  κυριότερο χαρακτηριστικό  της  Δυσλεξίας  είναι  το
έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα

2.61 .92 2.78 .90 0.364

3. Οι μαθητές με δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια
λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

3.36 .99 3.27 .85 0.648

4.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  δυσκολεύονται  να  συνθέσουν
μια λέξη από τα επιμέρους φωνήματά της

3.43 .88 3.39 .88 0.855

5.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία  μπορούν  να  κατανοούν  πολύ
καλά  αυτό  που  διαβάζουν,  αλλά  δεν  μπορούν  να
αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις

3.07 1.18 3.04 1.03 0.902

6.  Οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά
«κακοί» ορθογράφοι

3.61 1.03 3.65 .82 0.818

7.  Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου. 4.18 .90 4.09 .75 0.582

8.     Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  εμφανίζουν  δυσκολίες  στη
συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών

3.18 1.19 3.36 .87 0.364

9.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
οπτικής αντίληψης

3.18 1.06 3.28 1.00 0.633

10.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  αντιμετωπίζουν  προβλήματα
ακουστικής αντίληψης

2.11 .88 2.34 .96 0.239

11.   Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  έχουν  χαμηλό  δείκτη
νοημοσύνης

1.32 .67 1.29 .65 0.817

12.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια  κάποιας
ευρύτερης γλωσσικής αδυναμίας στη προσχολική ηλικία

2.93 1.12 3.00 .97 0.735

13.  Τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν  φωνολογικά
ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν

3.11 .99 2.85 .94 0.204

14.  Η  βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών
με Δυσλεξία είναι εφικτή

4.11 .63 4.07 .67 0.793

95



Φύλο

pΆντρας Γυναίκα

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ

15.  Η  ενίσχυση  της  φωνολογικής  επίγνωσης  παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης
των δυσλεκτικών μαθητών

3.96 .74 3.99 .68 0.855

Συνοψίζοντας,  δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις  απόψεις  των

αντρών και των γυναικών για την Φωνολογική Επίγνωση και για την δυσλεξία και την σχέση

της με φωνολογική επίγνωση.

 Διαφορές απόψεων ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας 

Η  επόμενη  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  της  ανάλυσης  διακύμανσης

(ANOVA) με σκοπό να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την

τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες

13 και 14. 

Από  τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα  13  προκύπτει  ότι  δεν  υπάρχουν  στατιστικά

σημαντικές  διαφορές  ως  προς  τα  συνολικά  έτη  προϋπηρεσίας  στις  απόψεις  των

εκπαιδευτικών σχετικά με την Φωνολογική Επίγνωση(p>0.05 σε όλες τις περιπτώσεις).

Πίνακας 13: Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Φωνολογική Επίγνωσηως προς τα χρόνια  προϋπηρεσίας

Προϋπηρεσία
p

0-5 6-15 16-25 25 και άνω

Η φωνολογική  επίγνωση είναι μια
δεξιότητα  που  διευκολύνει  τη
μάθηση του γραπτού λόγου.

ΜΟ 4.25 4.59 4.55 4.34
0.137

ΤΑ .74 .59 .65 .75

Η φωνολογική  επίγνωση είναι μια
δεξιότητα  που  διευκολύνει  το
χειρισμό  των  δομικών  στοιχείων
του προφορικού λόγου.

ΜΟ 4.25 4.23 4.26 3.97

0.494
ΤΑ .94 .93 .77 .97

Η Φωνολογική Επίγνωσηείναι μια
δεξιότητα  απαραίτητη  για  την
εκμάθηση της  ανάγνωσης και  της
γραφής

ΜΟ 4.33 4.59 4.47 4.44

0.553
ΤΑ .87 .59 .72 .67
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Το  επίπεδο  φωνολογικής
επίγνωσης   προβλέπει  την
ικανότητα  ανάγνωσης  και  γραφής
στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

ΜΟ 3.83 4.15 4.28 3.91

0.089
ΤΑ .96 .74 .74 .89

Το  επίπεδο  φωνολογικής
επίγνωσης   προβλέπει  την
εμφάνιση  ειδικών  μαθησιακών
δυσκολιών

ΜΟ 3.46 3.51 3.81 3.47

0.262
ΤΑ 1.06 .85 .88 .92

Η   αξιολόγηση  της  φωνολογικής
επίγνωσης  συμβάλλει   στον
εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής
επικινδυνότητας  για  εμφάνιση
μαθησιακών δυσκολιών

ΜΟ 3.75 3.69 3.96 3.72

0.465
ΤΑ 1.07 .77 .83 .81

Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική
Επίγνωσησυμβάλλει  στην
ανάπτυξη  της  ικανότητας
ανάγνωσης

ΜΟ 4.21 4.31 4.51 4.41

0.236
ΤΑ .78 .57 .62 .61

Η  εξάσκηση  στη  Φωνολογική
Επίγνωσησυμβάλλει  στην
ανάπτυξη της ικανότητας

ΜΟ 3.50 3.67 3.89 3.63
0.357

ΤΑ 1.02 1.03 .87 .91

Τα  παιδιά  κατακτούν  τις
δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης
μέσα  από  καθημερινές
δραστηριότητες  ανάγνωσης  και
γραφής

ΜΟ 3.83 4.00 4.00 3.84

0.761
ΤΑ .87 1.00 .75 .85

Η  καλλιέργεια  της  φωνολογικής
επίγνωσης μπορεί να αποτρέψει τις
αναγνωστικές δυσκολίες

ΜΟ 3.58 3.82 3.81 3.75
0.705

ΤΑ 1.02 .68 .95 .72

Η  καλλιέργεια  της  φωνολογικής
επίγνωσης μπορεί να μειώσει  τις
αναγνωστικές δυσκολίες

ΜΟ 4.00 4.15 4.19 3.94
0.379

ΤΑ .88 .71 .71 .56

Το  φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η
βασική  αιτία  των  αναγνωστικών
δυσκολιών

ΜΟ 3.08 3.23 3.70 3.19
0.064

ΤΑ 1.02 .84 .81 1.00

Η Φωνολογική Επίγνωσημπορεί να
αναπτυχθεί  σε  παιδιά  με
αναγνωστικές δυσκολίες

ΜΟ 3.79 3.74 3.91 3.56
0.224

ΤΑ .78 .68 .72 .80

Από  τα  αποτελέσματα  του  Πίνακα  14  προκύπτει  ότι  υπάρχει  μία  στατιστικά

σημαντική διαφορά ως προς τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας στις απόψεις των εκπαιδευτικών

σχετικά με την δυσλεξία και την σχέση με φωνολογική επίγνωση. Παρατηρήθηκε στατιστικά

σημαντική διαφορά σχετικά με το κατά πόσο συμφωνούν με το ότι οι μαθητές με Δυσλεξία

είναι συνήθως εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι (F=3.468,  p=0.018<0.05). Αναλυτικότερα,
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προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία μεταξύ 16 και 25 ετών (ΜΟ=3.94, ΤΑ=.73)

συμφωνούν  περισσότερο  με  το  ότι  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά

«κακοί» ορθογράφοι, από τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία από 0 ως 5 έτη (ΜΟ=3.63,

ΤΑ=.88), με προϋπηρεσία 6 ως 15 έτη  (ΜΟ=3.54, ΤΑ=.88) και με προϋπηρεσία 25 και άνω

ετών (ΜΟ=3.34, ΤΑ=.90). μάλιστα, η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους

εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών. 

Πίνακας 14: Γνώσεις εκπαιδευτικών για την Δυσλεξία και την σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωσηως προς
τα χρόνια  προϋπηρεσίας

Προϋπηρεσία
p

0-5 6-15 16-25 25 και άνω

1.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την
ικανότητα του προφορικού λόγου.

ΜΟ 2.46 2.69 2.53 2.28
0.508

ΤΑ 1.22 1.17 1.18 .99

2.  Το  κυριότερο  χαρακτηριστικό
της  Δυσλεξίας  είναι  το  έλλειμμα
στη φωνολογική ενημερότητα

ΜΟ 2.92 2.77 2.81 2.50
0.325

ΤΑ 1.18 .93 .74 .84

 3.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία
δυσκολεύονται  να  αναλύσουν  μια
λέξη στα επιμέρους φωνήματά της

ΜΟ 3.42 3.23 3.38 3.13
0.512

ΤΑ .83 .90 .87 .91

4.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία
δυσκολεύονται να συνθέσουν  μια
λέξη από τα επιμέρους φωνήματά
της

ΜΟ 3.54 3.26 3.55 3.25

0.257
ΤΑ .83 .91 .85 .88

5.  Οι  μαθητές  με  δυσλεξία
μπορούν να κατανοούν πολύ καλά
αυτό  που  διαβάζουν,  αλλά  δεν
μπορούν  να  αποκωδικοποιούν
σωστά τις λέξεις

ΜΟ 3.04 2.90 3.30 2.88

0.237
ΤΑ 1.23 1.12 .86 1.10

6.  Οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι
συνήθως  εξαιρετικά  «κακοί»
ορθογράφοι

ΜΟ 3.63 3.54 3.94 3.34
0.018*

ΤΑ .88 .88 .73 .90

7.  Η  Δυσλεξία  επηρεάζει  την
ικανότητα του γραπτού λόγου.

ΜΟ 3.92 4.10 4.23 4.06
0.428

ΤΑ .88 .68 .76 .84

8.    Τα  παιδιά  με  δυσλεξία
εμφανίζουν  δυσκολίες  στη
συγκράτηση  γλωσσικών
πληροφοριών

ΜΟ 3.25 3.36 3.53 3.03

0.133
ΤΑ .94 .84 .93 1.03

9.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία ΜΟ 3.13 3.08 3.47 3.28 0.294
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αντιμετωπίζουν  προβλήματα
οπτικής αντίληψης

ΤΑ 1.12 .96 1.06 .89

10.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία
αντιμετωπίζουν  προβλήματα 
ακουστικής αντίληψης

ΜΟ 2.38 2.23 2.32 2.28
0.943

ΤΑ .88 .96 .98 .96

11.  Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης

ΜΟ 1.33 1.10 1.32 1.47
0.188

ΤΑ .64 .31 .69 .84

12.  Τα  παιδιά  με  δυσλεξία
δείχνουν  σημάδια  κάποιας
ευρύτερης  γλωσσικής  αδυναμίας
στη προσχολική ηλικία

ΜΟ 3.17 2.74 3.02 3.09

0.319
ΤΑ .64 .99 1.07 1.09

13.  Τα  δυσλεκτικά  παιδιά
εμφανίζουν  φωνολογικά
ελλείμματα  πριν  ξεκινήσουν  να
μάθουν να διαβάζουν

ΜΟ 3.00 2.62 3.17 2.78

0.065
ΤΑ .88 1.04 .89 .91

14.  Η  βελτίωση  της  φωνολογικής
επίγνωσης  των  μαθητών  με
Δυσλεξία είναι εφικτή

ΜΟ 4.00 4.08 4.23 3.91
0.167

ΤΑ .72 .77 .56 .59

15.  Η  ενίσχυση  της  φωνολογικής
επίγνωσης  παίζει  σημαντικό  ρόλο
στην  ανάπτυξη  της  ικανότητας
ανάγνωσης  των  δυσλεκτικών
μαθητών

ΜΟ 3.92 4.00 4.17 3.75

0.062
ΤΑ .83 .69 .60 .67

Συνοπτικά, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα συνολικά έτη

προϋπηρεσίας στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την φωνολογική επίγνωση, ενώ,

υπάρχει  μία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς  τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας  στις

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την Δυσλεξία και την σχέση της με τη Φωνολογική

Επίγνωση.  Συγκεκριμένα,  οι  εκπαιδευτικοί  με  προϋπηρεσία  μεταξύ  16  και  25  ετών

συμφωνούν  περισσότερο  με  το  ότι  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  είναι  συνήθως  εξαιρετικά

«κακοί» ορθογράφοι.
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Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση – Περιορισμοί – Προτάσεις

Συζήτηση
Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  των  γνώσεων   εκπαιδευτικών

γενικής και ειδικής αγωγής  σχετικά με την  Φωνολογική Επίγνωση και τη σημασία της στην

κατάκτηση της ικανότητας ανάγνωσης δυσλεκτικών μαθητών και σχετικά με τη φύση της

Δυσλεξίας και τη σχέση της με την Φωνολογική Επίγνωση. Επιπλέον, δευτερεύων σκοπός

της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο αυτές οι γνώσεις διαφοροποιούνται σε σημαντικό

βαθμό  ως  προς  το  (1)  αν  είναι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  ή  Γενικής  Αγωγής,  (2)  αν  είναι

εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας  ή  προσχολικής  ηλικίας,  (3)  την  εμπειρία  τους  στην  Ειδική

Αγωγή, (4) το φύλο και (5) τα χρόνια υπηρεσίας.

Γνώσεις εκπαιδευτικών  για τη Φωνολογική Επίγνωση

Από  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  διεξάγονται  κάποια  σημαντικά

συμπεράσματα.  Πιο  συγκεκριμένα,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  φαίνεται  να

γνωρίζουν ότι η Φωνολογική Επίγνωση αφορά και διευκολύνει το χειρισμό των στοιχείων

του  προφορικού  λόγου.  Επιπλέον,  δείχνουν  να  γνωρίζουν  πολύ  καλά  ότι  η  Φωνολογική

Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που  διευκολύνει  τη  μάθηση  του  γραπτού  λόγου,  είναι

απαραίτητη για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής και συμβάλλει στην ανάπτυξη

της ικανότητας ανάγνωσης. Επομένως, γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους

φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σχέση της Φωνολογικής Επίγνωσης με την κατάκτηση της

Αναγνωστικής Ικανότητας και ότι η Φωνολογική Επίγνωση αποτελεί προβλεπτικό δείκτη για

την ικανότητα ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με παρόμοια έρευνα, όπου φάνηκε ότι οι

εκπαιδευτικοί  ανεξαρτήτως  ειδικότητας,  αναγνωρίζουν,  τόσο  την  σημασία  των

δραστηριοτήτων Φωνολογικής Επίγνωσης για την κατάκτηση της Αναγνωστικής ικανότητας,
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όσο  και  την  συμπερίληψη  τους  στο  πρόγραμμα  σπουδών  του  νηπιαγωγείου  και  της  Α΄

Δημοτικού  (Daniel,  2006).  Βέβαια,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  έχει  δειχτεί  και  το  αντίθετο

πόρισμα,  καθώς  σε  άλλη  έρευνα  οι   εκπαιδευτικοί   είχαν  περιορισμένη  γνώση  για  τη

Φωνολογική Επίγνωση και τη σχέση της με την αναγνωστική ικανότητα (Cunningham, Perry,

Stanovich & Stanovich, 2004).

Γνώσεις εκπαιδευτικών για τη Δυσλεξία και για τη σχέσης της με τη Φωνολογική Επίγνωση

Όσο αφορά τη  Δυσλεξία  οι  εκπαιδευτικοί  στο  σύνολο τους,  παρουσιάζουν κάποιες

παρανοήσεις και αντιφάσεις τόσο για κάποια χαρακτηριστικά της διαταραχής όσο και για τη

σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση. Αναλυτικότερα, ενώ φαίνεται να γνωρίζουν ότι η

Δυσλεξία  επηρεάζει  την  ικανότητα  του  γραπτού  λόγου  και  δεν  σχετίζεται  με  το  δείκτη

νοημοσύνης,  δείχνουν αβεβαιότητα για άλλα χαρακτηριστικά της διαταραχής, όπως είναι οι

δυσκολίες στην ορθογραφία, η σύνθεση λέξεων από φωνήματα και η ανάλυση λέξεων σε

φωνήματα,  η  συγκράτηση γλωσσικών  πληροφοριών,  οι  δυσκολίες  αποκωδικοποίησης  και

κατανόησης,  τα  προβλήματα  οπτικής  και  ακουστικής  αντίληψης.  Τα  πορίσματα  αυτά

έρχονται σε διαφωνία  με άλλες έρευνες. 

Πιο  συγκεκριμένα,  η  παρούσα έρευνα έρχεται  σε  αντίθεση με  έρευνα  των  Ness &

Southall (2010),  οι  οποίοι  διερεύνησαν  τις  γνώσεις  φοιτητών  εκπαιδευτικών  για  τα

χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Οι τελευταίοι αποκάλυψαν πως οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί

είχαν  κατανοήσει  τη  Δυσλεξία  ως  διαταραχή  στην  ανάγνωση  και  στη  γραφή  και

αντιλήφθηκαν  ότι  η  Δυσλεξία  μπορεί  να  επηρεάσει  άλλες  πτυχές  της  ανάπτυξης  του

αλφαβητισμού,  συμπεριλαμβανομένου  της  ευχέρειας,  της  κατανόησης,  της

αποκωδικοποίησης, της γραφής και της ορθογραφίας. 

Παρομοίως,  σε έρευνα των Τζουριάδου κ.ά.  (2017)  σε εκπαιδευτικούς  (δασκάλους,

φιλολόγους και τελειόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης) φάνηκε ότι
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οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον ορισμό και τον όρο της Δυσλεξίας ως διακριτής διαταραχής,

την  περιγράφουν  ως  δυσκολία  σε  επίπεδο  επίδοσης  (λάθη  ανάγνωσης,  γραφής  και

ορθογραφίας),  είναι σε θέση να περιγράψουν το προφίλ ενός μαθητή με Δυσλεξία με βάση

αυτά τα χαρακτηριστικά, θεωρούν τη Δυσλεξία υποκατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών,

δεν γνωρίζουν όμως τα αίτια.  

Σχετικά  με  τα  αίτια  της  διαταραχής  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας

αποκάλυψαν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  στο  σύνολο  τους  δεν  αναγνωρίζουν  την  ύπαρξη

φωνολογικών  ελλειμμάτων  σε  δυσλεκτικούς  μαθητές  και   ούτε  ότι  το  κυριότερο

χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το έλλειμμα στη φωνολογική επίγνωση. 

Το πόρισμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες. Ειδικότερα, σε έρευνα που

επιχείρησαν  οι  Ness  και  Southall  (2010)  αποκαλύφθηκε  ότι  φοιτητές  εκπαιδευτικοί   δεν

μπόρεσαν να κατανοήσουν τη συσχέτιση της Δυσλεξίας με τα ελλείμματα στη φωνολογική

δομή της γλώσσας. Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα φάνηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί

(δάσκαλοι, φιλόλογοι και τελειόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης)  δεν

είχαν ξεκάθαρη εικόνα για την προέλευση της Δυσλεξίας (Τζουριάδου κ.ά., 2017), ενώ σε

έρευνα των  Washburn κ.ά. (2010· 2013)  φανερώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης πίστευαν ότι η δυσλεξία οφείλεται σε κάποιο έλλειμμα οπτικής αντίληψης ή

προέρχεται ενδεχομένως από οφθαλμολογικές παθήσεις. 

Διαφορές στις γνώσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη Φωνολογική

Επίγνωση, τη Δυσλεξία  και τη σχέση αυτών των δύο  

Συγκρίνοντας  τους εκπαιδευτικούς σε ειδικής και γενικής αγωγής, προκύπτει ότι

οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την σημαντικότητα της

Φωνολογικής Επίγνωσης στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και ότι η

Φωνολογική Επίγνωση αποτελεί  προβλεπτικό παράγοντα για την ικανότητα ανάγνωσης και
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γραφής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Το γεγονός αυτό, πιθανόν, οφείλεται στις γνώσεις

που  φέρουν  οι  εκπαιδευτικοί  ειδικής  αγωγής  από  τις  σχολές  που  φοίτησαν,   από  τα

μεταπτυχιακά προγράμματα ή από τα σεμινάρια ειδικής αγωγής που παρακολούθησαν. 

 Σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  της  Δυσλεξίας,  οι  εκπαιδευτικοί  Ειδικής  Αγωγής

διαφοροποιούνται  μόνο  ως  προς  ένα  χαρακτηριστικό,  τη  συγκράτηση  γλωσσικών

πληροφοριών, παρουσιάζοντας αβεβαιότητα για άλλα χαρακτηριστικά της διαταραχής, όπως

τις  δυσκολίες  ανάλυσης  και  σύνθεσης  λέξεων  από  φωνήματα,  αποκωδικοποίησης,

κατανόησης  και  ορθογραφίας.  Παράλληλα,  φάνηκε  ότι  για  τη  σχέση  Δυσλεξίας  και

Φωνολογικής Επίγνωσης  αγνοούν ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το

φωνολογικό έλλειμμα. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί ότι οι μέσοι όροι των εκπαιδευτικών

Ειδικής Αγωγής είναι χαμηλότεροι στις ερωτήσεις που αφορούσαν την ύπαρξη φωνολογικών

ελλειμμάτων, τις δυσκολίες ανάλυσης και σύνθεσης, αποκωδικοποίησης και κατανόησης.  

Το  παραπάνω  πόρισμα  της  παρούσας  έρευνας  παρατηρήθηκε  και  σε  έρευνα  των

Wadlington & Wadlington (2005), στην οποία οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σημείωσαν

χαμηλότερη  βαθμολογία  στο  ερωτηματολόγιο  που  τους  δόθηκε  σε  σχέση  με  τους

συναδέλφους τους της γενικής αγωγής.  

Το γεγονός αυτό, όμως, αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού, που πιθανότατα να

οφείλεται στο γεγονός ότι η ειδική εκπαίδευση καλύπτει τόσες πολλές ιδιαιτερότητες που

πολλά άτομα στον τομέα έχουν εύρος και όχι βάθος γνώσης για τις μαθησιακές δυσκολίες.

Βέβαια,  τα  πορίσματα  αυτά  είναι  και  επισφαλή,  λόγω  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών

στοιχείων και κυρίως του μικρού αριθμού του δείγματος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. 

Διαφορές στις  γνώσεις  των εκπαιδευτικών σχολικής  και  προσχολικής  εκπαίδευσης   για  τη  

Φωνολογική Επίγνωση, τη Δυσλεξία  και τη σχέση τους  
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Συγκρίνοντας,  τους εκπαιδευτικούς σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης, από τα

αποτελέσματα  της  έρευνας  μας,  προκύπτει  ότι  και  οι  δύο  ομάδες  εκπαιδευτικών

αναγνωρίζουν το περιεχόμενο της Φωνολογικής Επίγνωσης και τη σπουδαιότητα της για τη

κατάκτηση  της  αναγνωστικής  ικανότητας.  Μάλιστα,  επισημαίνουν  ότι  η  Φωνολογική

Επίγνωση αποτελεί προβλεπτικό δείκτη για την ικανότητα ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις του

Δημοτικού. 

Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με πορίσματα άλλων ερευνών, όπου φάνηκε

ότι  τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι δάσκαλοι  δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεν

εκτιμούν πλήρως τη σημασία της Φωνολογικής Επίγνωσης για την αναγνωστική επιτυχία

(Troyer & Yopp, 1990). 

Σχετικά με τη φύση και  τα χαρακτηριστικά της  Δυσλεξίας  και  τη σχέση της με τη

Φωνολογική  Επίγνωση,  από  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  φάνηκε  ότι  οι

εκπαιδευτικοί  προσχολικής  εκπαίδευσης  διαφοροποιήθηκαν  από  τους  εκπαιδευτικούς

σχολικής  εκπαίδευσης,  ως  προς  ότι  τα   παιδιά  με  Δυσλεξία  δεν  έχουν  χαμηλό  δείκτη

νοημοσύνης  και  ότι  τα  δυσλεκτικά  παιδιά  εμφανίζουν  φωνολογικά  ελλείμματα  πριν  την

κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. 

Το εύρημα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, καθώς, τη στιγμή που οι δάσκαλοι δείχνουν

να  το  αγνοούν,  οι  νηπιαγωγοί  δείχνουν  να  αναγνωρίζουν  την  ύπαρξη  φωνολογικών

ελλειμμάτων σε δυσλεκτικούς μαθητές και μάλιστα ήδη από τη προσχολική ηλικία και πριν

την επίσημη διδασκαλία της ανάγνωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες

με δυσλεκτικά παιδιά που έδειξαν ελλείμματα φωνολογικής επεξεργασίας στη προσχολική

ηλικία  (Lundberg & Hoien, 1989· Scarborough, 1990). 

Διαφορές στις γνώσεις των  εκπαιδευτικών   για τη Φωνολογική Επίγνωση, τη Δυσλεξία  και  

τη σχέση τους,    με βάση την εμπειρία στην Ειδική Αγωγή     
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Ως  προς  την  εμπειρία  στην  Ειδική  Αγωγή,  οι  εκπαιδευτικοί  χωρίζονται  σε  πέντε

ομάδες  (εμπειρία  σε  ειδικό  σχολείο,  εμπειρία  σε τμήμα ένταξης,  εμπειρία  σε παράλληλη

στήριξη, εμπειρία με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη και χωρίς

εμπειρία).

 Σχετικά  με  τις  απόψεις  τους  για  τη  Φωνολογική  Επίγνωση,  οι  εκπαιδευτικοί  με

εμπειρία σε ειδικό σχολείο παρουσιάζουν αντιφάσεις και δεν έχουν ξεκάθαρες απόψεις. Πιο

συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι εκπαιδευτικοί

με εμπειρία σε ειδικό σχολείο συμφωνούν σε πολύ μικρότερο βαθμό με το ότι η Φωνολογική

Επίγνωση  είναι  μια  δεξιότητα  που  διευκολύνει  το  χειρισμό  των  δομικών  στοιχείων  του

προφορικού  λόγου  και  ταυτόχρονα,  συμφωνούν  περισσότερο  από  τις  άλλες  ομάδες

εκπαιδευτικών  με  το  ότι  η  αξιολόγηση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  συμβάλλει  στον

εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας για εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι

εκπαιδευτικοί,  δηλαδή, που έχουν εμπειρία σε ειδικά σχολεία αγνοούν τον ορισμό και το

περιεχόμενο της Φωνολογικής Επίγνωσης, όμως ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη της

είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό αναγνωστών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Παρόμοια άγνοια, παρουσιάζουν και για  τη φύση, τα αίτια και τα χαρακτηριστικά της

Δυσλεξίας, παρόλο που δείχνουν να γνωρίζουν ότι η βελτίωση της Φωνολογικής Επίγνωσης

είναι εφικτή σε μαθητές με Δυσλεξία και ότι η ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης παίζει

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης δυσλεκτικών μαθητών.  Γίνεται,

επομένως, φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε ειδικά σχολεία παρουσιάζουν ασάφειες

στις  απόψεις  τους.  Το συμπέρασμά μας ενδέχεται  να  οφείλεται   στο  ότι  η  εμπειρία  των

εκπαιδευτικών αφορά συγκεκριμένο είδος αναπηρίας, όπως, άλλωστε, έχει αναφερθεί και από

άλλους ερευνητές (Wadlington & Wadlington, 2005). 
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Οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε τμήματα ένταξης δείχνουν να γνωρίζουν πολύ καλά

το  περιεχόμενο  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  τη  σχέση  της  με  την  Αναγνωστική

Ικανότητα και τις Αναγνωστικές  Δυσκολίες.  Μάλιστα, διαφοροποιούνται σημαντικά από τις

άλλες ομάδες ως προς το ότι η αξιολόγηση της Φωνολογικής Επίγνωσης συμβάλλει στον

εντοπισμό  αναγνωστών  υψηλής  επικινδυνότητας  για  εμφάνιση  Μαθησιακών  Δυσκολιών.

Ωστόσο, δείχνουν να μην είναι σίγουροι ότι το φωνολογικό έλλειμμα είναι η βασική αιτία

των Αναγνωστικών Δυσκολιών. 

Παράλληλα,  για  τη  Δυσλεξία  και  τη  σχέση  της  με  τη  Φωνολογική  Επίγνωση,

προκύπτει  ότι  διαφοροποιούνται  από  τις  άλλες  ομάδες  εκπαιδευτικών,  δείχνοντας  να

γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το

έλλειμμα  στη  φωνολογική  ενημερότητα,  ότι  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία  δυσκολεύονται  να

αναλύσουν μια  λέξη στα επιμέρους  φωνήματά της  και  ότι  οι  μαθητές  με  Δυσλεξία είναι

συνήθως εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι. 

Το  πόρισμα αυτό  φανερώνει  ότι  αυτοί  οι  εκπαιδευτικοί  γνωρίζουν  σε  μεγαλύτερο

βαθμό  κάποιες  πτυχές  της  φύσης  της  Δυσλεξίας  και  των  δυσκολιών  των  μαθητών  με

Δυσλεξία. Όμως, δεν παύουν να αγνοούν ή να γνωρίζουν μερικώς άλλες σημαντικές πτυχές,

όπως  ότι οι μαθητές με Δυσλεξία μπορούν να κατανοούν πολύ καλά αυτό που διαβάζουν,

αλλά  δεν  μπορούν  να  αποκωδικοποιούν  σωστά  τις  λέξεις,  ότι  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία

εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών, δείχνουν σημάδια κάποιας

ευρύτερης  γλωσσικής  αδυναμίας  στη  προσχολική  ηλικία  και  εμφανίζουν  φωνολογικά

ελλείμματα πριν την εκμάθηση της ανάγνωσης. 

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η εμπειρία τους δεν είναι αρκετή για τη διδασκαλία

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά απαιτείται και απόκτηση περαιτέρω γνώσεων.  Σε

αντίστοιχα πορίσματα με τα δικά μας κατέληξε και έρευνα των Bos κ. ά.  (2001), σύμφωνα
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με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα

στις  απαιτήσεις  των  Μαθησιακών  Δυσκολιών,  έχουν  περιορισμένη  γνώση  σε  πολλά

γλωσσικά θέματα και στην καθοδήγηση των μαθητών στην ανάγνωση. 

Επιπλέον,  όπως  έχουν  υποστηρίξει  άλλοι  ερευνητές,  το  πόρισμα  αυτό  μπορεί  να

ερμηνευτεί  με  βάση  το  γεγονός  ότι  η   ειδική  εκπαίδευση  καλύπτει  τόσες  πολλές

ιδιαιτερότητες  με  αποτέλεσμα  το  εύρος  και  όχι  βάθος  γνώσης  των  εκπαιδευτικών

(Wadlington & Wadlington, 2005). 

Οι  εκπαιδευτικοί  με  εμπειρία  στην  παράλληλη  στήριξη  φαίνεται  να  γνωρίζουν  το

περιεχόμενο του όρου «Φωνολογική επίγνωση», ότι είναι μια δεξιότητα απαραίτητη για την

ανάγνωση και τη γραφή, ότι μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιά με Αναγνωστικές  Δυσκολίες

και ότι είναι εφικτή η βελτίωση της σε παιδιά με Δυσλεξία. Δεν είναι, όμως, σίγουροι για

άλλες  αρκετά  σημαντικές  πτυχές  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  και  της  σχέσης της  με  τη

Δυσλεξία, όπως ότι το επίπεδο Φωνολογικής Επίγνωσης προβλέπει την εμφάνιση Ειδικών

Μαθησιακών  Δυσκολιών,  η   αξιολόγηση  της  Φωνολογικής  Επίγνωσης  συμβάλλει   στον

εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας για εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών, το

φωνολογικό  έλλειμμα  είναι  η  βασική  αιτία  των  Αναγνωστικών  Δυσκολιών,  η Δυσλεξία

επηρεάζει  την  ικανότητα  του  γραπτού  λόγου,  τα  παιδιά  με  Δυσλεξία  δείχνουν  σημάδια

κάποιας  ευρύτερης  γλωσσικής  αδυναμίας  στη  προσχολική  ηλικία  και  εμφανίζουν

φωνολογικά ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν. Οι γνώσεις τους, δηλαδή,

είναι  αρκετά  επιφανειακές,  φανερώνοντας  ότι  η  εμπειρία  τους  περιορίζεται  σε  παιδιά  με

άλλης φύσης δυσκολίες, όπως έχει δειχθεί και σε άλλες έρευνες(Wadlington & Wadlington,

2005). 

Οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία με μαθητές με Μαθησιακές  Δυσκολίες μέσα στη γενική

τάξη  φαίνεται να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο της Φωνολογικής Επίγνωσης,  τη σχέση της
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με  την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, ότι προβλέπει την ικανότητα ανάγνωσης

και  γραφής στις  πρώτες  τάξεις  του δημοτικού και  μπορεί  να μειώσει   τις  Αναγνωστικές

Δυσκολίες.  Επίσης,  φαίνεται  να  γνωρίζουν  ότι  η Δυσλεξία  επηρεάζει  την  ικανότητα  του

γραπτού λόγου, η  βελτίωση της Φωνολογικής Επίγνωσης των μαθητών με Δυσλεξία είναι

εφικτή και η ενίσχυση της παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης

των δυσλεκτικών μαθητών. Παραδόξως, όμως, αγνοούν ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της

Δυσλεξίας  είναι  το  έλλειμμα  στη  Φωνολογική  Επίγνωση  και  ότι  τα  δυσλεκτικά  παιδιά

εμφανίζουν φωνολογικά ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να διαβάζουν. Επομένως,

και οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε μαθητές με μαθησιακές  δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη

παρουσιάζουν αντιφάσεις, επιφανειακές και ελλιπείς γνώσεις για τη φύση της Δυσλεξίας και

χρήζουν  ενημέρωσης,  ώστε  να  αποφευχθούν  δυσκολίες  στη  διδασκαλία  δυσλεκτικών

μαθητών.  Άλλωστε,  όπως  φάνηκε  και  σε  άλλη  έρευνα,   οι  εκπαιδευτικοί  γενικής

εκπαίδευσης,  πιθανό  λόγω  άγνοιας,  δυσκολεύονται  να  καθοδηγήσουν  μαθητές  με

Μαθησιακές  Δυσκολίες και ειδικότερα με Δυσλεξία (Bos κ.ά., 2001).

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με καμία εμπειρία φαίνεται να γνωρίζουν το περιεχόμενο του

όρου «Φωνολογική  Επίγνωση» και ότι είναι μια δεξιότητα απαραίτητη για την εκμάθηση της

ανάγνωσης και της γραφής. Παράλληλα, φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η Δυσλεξία επηρεάζει

την ικανότητα του γραπτού λόγου και  ότι  η βελτίωση της Φωνολογικής Επίγνωσης των

μαθητών  με  Δυσλεξία  είναι  εφικτή.  Δεν  γνωρίζουν,  όμως,  αφενός,  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα της Δυσλεξίας που σχετίζονται με τη φωνολογική δομή της γλώσσας, και κυρίως

ότι  το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας  και των αναγνωστικών δυσκολιών είναι το

έλλειμμα  στη  φωνολογική  ενημερότητα,  και  αφετέρου,  τη  σημασία  της  Φωνολογικής

Επίγνωσης για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης δυσλεκτικών μαθητών.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίς εμπειρία γνωρίζουν ελάχιστα για τη

Φωνολογική Επίγνωση και τη σχέση της με τις Μαθησιακές  Δυσκολίες και τη Δυσλεξία,
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γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως πιθανή έλλειψη εμπειρίας.  Το εύρημα αυτό,

όμως, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα

ειδικής αγωγής, καθώς, όπως έχει φανερωθεί και από άλλη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί έχουν

φτωχή ενημέρωση σε θέματα ειδικής αγωγής (Tajuddin & Shah, 2015). 

Διαφορές στις γνώσεις  των εκπαιδευτικών   για τη Φωνολογική Επίγνωση, τη Δυσλεξία  και  

τη σχέση τους,  με βάση το φύλο   

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των αντρών και των

γυναικών για την Φωνολογική Επίγνωση και  για  την Δυσλεξία και  την σχέση της  με τη

Φωνολογική  Επίγνωση.  Οι  εκπαιδευτικοί  και  των  δύο  φύλων φαίνεται  να  παρουσιάζουν

παρόμοιες απόψεις, γεγονός που μαρτυρά ότι οι γνώσεις τους για τη σχέση της Φωνολογικής

Επίγνωσης  με  τις  Μαθησιακές  και  Αναγνωστικές  Δυσκολίες  και  τη  Δυσλεξία  είναι

ανεξάρτητες από το φύλο. 

Πιο συγκεκριμένα, και τα δύο φύλα αναγνωρίζουν ότι η Φωνολογική  Επίγνωση είναι

μια  δεξιότητα που διευκολύνει  τη μάθηση του γραπτού λόγου,  το χειρισμό των δομικών

στοιχείων  του προφορικού λόγου και είναι απαραίτητη για την εκμάθηση της ανάγνωσης και

της γραφής. Επίσης, αναγνωρίζουν στον ίδιο περίπου βαθμό  ότι η Δυσλεξία επηρεάζει την

ικανότητα του γραπτού λόγου και δεν σχετίζεται με το δείκτη νοημοσύνης. 

Το απότοκο της παρούσας έρευνας έρχεται σε αντίθεση με άλλη έρευνα, όπου  οι

γυναίκες  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  σε  σχέση  με  τους  άντρες

εκπαιδευτικούς ότι η δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου και θεωρούν ότι

ο δείκτης νοημοσύνης σχετίζεται με την αιτία εμφάνισης της Δυσλεξίας, γεγονός που δεν

υφίσταται (Φεσμεκενλίδου, 2016). 

Όσο  αφορά,  όμως,  άλλα  χαρακτηριστικά  της  Δυσλεξίας,  όπως  τις  δυσκολίες

ανάλυσης και σύνθεσης λέξεων, αποκωδικοποίησης, κατανόησης και ορθογραφίας,  καθώς
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και τη σχέση της Φωνολογικής Επίγνωσης με τη Δυσλεξία, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος

δείγματος,  ανεξαρτήτως φύλου,  παρουσιάζουν αβεβαιότητα και δεν αναγνωρίζουν ότι το

φωνολογικό έλλειμμα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας. 

Διαφορές στις γνώσεις των εκπαιδευτικών   για τη Φωνολογική Επίγνωση, τη Δυσλεξία  και τη  

σχέση τους,   με βάση τα χρόνια υπηρεσίας  

Ως προς  τα  συνολικά έτη  προϋπηρεσίας,  δεν  εντοπίστηκαν στατιστικά  σημαντικές

διαφορές  στις  απόψεις  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  την  Φωνολογική  Επίγνωση,  τη

Δυσλεξία και τη μεταξύ τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ετών προϋπηρεσίας στην

εκπαίδευση, φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι το περιεχόμενο της Φωνολογικής  Επίγνωσης και

τη σχέση της  με την  Αναγνωστική ικανότητα,  δεν δείχνουν,  όμως,  να  αναγνωρίζουν τη

σχέση της Φωνολογικής Επίγνωσης με τις Αναγνωστικές  Δυσκολίες και τη Δυσλεξία και ότι

το φωνολογικό έλλειμμα είναι η βασική αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών και το κύριο

χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας. 

Μία  μόνο  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  εντοπίζεται,  ως  προς  τα  συνολικά  έτη

προϋπηρεσίας, στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ορθογραφική ικανότητα των

δυσλεκτικών μαθητών, για την οποία οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία μεταξύ 16 και 25 ετών

συμφωνούν περισσότερο ότι είναι «κακή». 

Γενικά,  λοιπόν,  η  προϋπηρεσία  φαίνεται  να  μην  επηρεάζει  τις  γνώσεις   των

εκπαιδευτικών.  Το  πόρισμα  αυτό  της  συγκεκριμένης  έρευνας,  διαφοροποιείται  από

αποτελέσματα άλλης έρευνας, όπου οι εκπαιδευτικοί  με εργασιακή εμπειρία  είχαν λιγότερες

παρερμηνείες από εκείνους που δεν είχαν εργασιακή εμπειρία ( Wadlington & Wadlington,

2005). 
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Εκπαιδευτικές συνέπειες των πορισμάτων της έρευνας
Από τα πορίσματα της έρευνας γίνεται αντιληπτό πως οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο

τους  παρουσιάζουν  αντιφάσεις  και  επιφανειακές  και  ελλιπείς  γνώσεις  για  τη  φύση  της

Δυσλεξίας, για τη Φωνολογική Επίγνωση και τη σχέση της με τις Μαθησιακές  Δυσκολίες

και τη Δυσλεξία, γεγονός με σημαντικές εκπαιδευτικές  συνέπειες. 

Εστιάζοντας  στους  εκπαιδευτικούς   πρωτοβάθμιας  και  προσχολικής  εκπαίδευσης

παρουσιάζουν σύγχυση για τη φύση και κάποια χαρακτηριστικά της Δυσλεξίας και για τη

σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση. Γνωρίζουν, λοιπόν, κάποια επιφανειακά στοιχεία για

τη  Δυσλεξία, όπως ότι επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου και  ότι δεν σχετίζεται με

το δείκτη νοημοσύνης. Όμως, αγνοούν ότι το φωνολογικό έλλειμμα είναι η βασική αιτία των

αναγνωστικών δυσκολιών και  το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας. 

Ακόμη,  δε  γνωρίζουν  ότι   το   επίπεδο  Φωνολογικής  Επίγνωσης  προβλέπει  την

εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.  Παρομοίως,  αγνοούν ότι  η   αξιολόγηση της

Φωνολογικής Επίγνωσης συμβάλλει στον εντοπισμό αναγνωστών υψηλής επικινδυνότητας

για εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών και ότι η καλλιέργεια της Φωνολογικής Επίγνωσης

μπορεί να αποτρέψει τις Αναγνωστικές Δυσκολίες. 

Αν  και  οι  εκπαιδευτικοί  προσχολικής  εκπαίδευσης  δείχνουν  να  αναγνωρίζουν  την

ύπαρξη φωνολογικών ελλειμμάτων από την προσχολική ηλικία, γεγονός που επιβεβαιώνεται

και από άλλες έρευνες  (Lundberg & Hoien,  1989·  Scarborough, 1990), γενικά και οι δύο

ομάδες εκπαιδευτικών παρουσιάζουν ασαφείς και ελλιπείς γνώσεις  για τη Δυσλεξία και τη

σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση. 

Ακόμη, και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που φέρουν κάποιες γνώσεις για  τη

σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και Αναγνωστικής Ικανότητας δε φαίνεται να έχουν επαρκείς

γνώσεις για τη σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και Δυσλεξίας. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν
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πιστεύουν ότι τα φωνολογικά ελλείμματα είναι η βασική αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών.

Επιπλέον, δεν είναι σίγουροι ότι η Φωνολογική Επίγνωση μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιά με

Αναγνωστικές  Δυσκολίες και ότι η καλλιέργεια της μπορεί να μειώσει, να αποτρέψει και να

προβλέψει τις Αναγνωστικές  Δυσκολίες. 

Τα  πορίσματα  αυτά,  που  απορρέουν  από  την  συγκεκριμένη  έρευνα,  είναι  αρκετά

ανησυχητικά,  καθώς,  όπως  έχει  δειχθεί  σε  άλλες  έρευνες  (Κωτούλας,  2004· Anthony &

Francis,  2005·  Sprenger-Charolles κ.ά.,  2000· Siegel,  1989·  1992·  Stanovich,  1991,  όπως

αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011·  Vellutino, 1991·  Wagner &  Torgesen, 1987·  Wagner,

Torgesen &  Rashotte,  1994,  όπως  αναφέρεται  στο  Παντελιάδου,  2011),  τα  φωνολογικά

ελλείμματα είναι ο πυρήνας των αναγνωστικών δυσκολιών των δυσλεκτικών μαθητών και η

καλλιέργεια της Φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εν

λόγω δυσκολιών. Αν, όμως, όπως αποκάλυψαν οι Ness και Southall (2010), οι εκπαιδευτικοί

αποτυγχάνουν να κατανοήσουν τα πιο πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τη Δυσλεξία,

τότε πιθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας σε

δυσλεκτικούς μαθητές. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελλιπείς γνώσεις γύρω από τη Δυσλεξία εντοπίζονται και

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς έρευνες στο ελληνικό και διεθνή χώρο έδειξαν ότι οι

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να μην έχουν αρκετές γνώσεις για τη

Δυσλεξία,  που  αποδόθηκε  στο  γεγονός  ότι  σε  αυτή  τη  βαθμίδα  οι  εκπαιδευτικοί  είναι

περισσότερο εξειδικευμένοι στο διδακτικό τους αντικείμενο παρά στη καθεαυτή εκπαίδευση

του παιδιού( Wadlington & Wadlington, 2005), ή στο γεγονός ότι οι γνώσεις των δασκάλων

και των φιλολόγων φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο από την εμπειρία τους και από

την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται (Τζουριάδου κ.ά., 2017).

 Γίνεται,  επομένως,  αντιληπτό  ότι  απαιτείται  απόκτηση  περαιτέρω  γνώσεων  και

ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της Δυσλεξίας,
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τόσο από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γνώσεις

αυτές  είναι  απαραίτητες,  γιατί  έχει  αποδειχθεί  τόσο  ότι  εκπαιδευτικοί  με  βαθύτερες

γλωσσικές  γνώσεις  μπορούν  να  παρέμβουν  αποτελεσματικότερα  σε  Αναγνωστικές

Δυσκολίες μαθητών (McCutchen κ.ά.,  2002) όσο και ότι  οι  μαθητές που συμμετέχουν σε

προγράμματα  παρέμβασης  καταρτισμένων  εκπαιδευτικών  σημειώνουν  υψηλότερες

αναγνωστικές επιδόσεις σε σχέση με μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα λιγότερο

καταρτισμένων εκπαιδευτικών (Piasta κ.ά., 2009).  

Ιδιαίτερα,  οι  εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας  προσχολικής  και  σχολικής  εκπαίδευσης

παίζουν  κύριο  ρόλο,  καθώς  όσο  πιο   έγκαιρος  είναι  ο  εντοπισμός  αναγνωστών  υψηλής

επικινδυνότητας  για  εμφάνιση  μαθησιακών  δυσκολιών,  τόσο  πιο  άμεση  θα  είναι  και  η

παρέμβαση. Επομένως, η Φωνολογική Επίγνωση είναι μια γνωστική ικανότητα που μπορεί

να  αποκτηθεί  και  κατά  την  προσχολική  ηλικία  (Blachman,  κ.ά.,  1984)  και  μπορεί  να

επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα της μάθησης της ανάγνωσης στην  πρώτη τάξη (Foorman

κ.ά., 2003). Έτσι, θα είναι δυνατό να καλυφθεί κάποιο πιθανό έλλειμμα και να διευκολυνθεί η

εκμάθηση του γραπτού λόγου, όπως έχει διατυπωθεί από άλλο ερευνητή (Κωτούλας, 2004).
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Περιορισμοί της έρευνας
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας πρέπει να γίνεται με προσοχή,

καθώς  η  έρευνα  χαρακτηρίζεται  από  κάποιους  περιορισμούς.  Ειδικότερα,  από  τη

συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι εφικτό να εξαχθούν ασφαλή και γενικεύσιμα συμπεράσματα,

καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός και η έρευνα αφορά μόνο εκπαιδευτικούς

του νομού Θεσσαλονίκης. Επομένως, δεν μπορούν να εξαχθούν γενικεύσιμα αποτελέσματα

για όλο το πληθυσμό των εκπαιδευτικών, και  ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς ειδικής

αγωγής που αποτελούν μειοψηφία του δείγματος. Όσο αφορά τη διάρκεια διεξαγωγής της

έρευνας είναι επίσης, περιορισμένη, καθώς εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμου χρόνου έπρεπε

να ολοκληρωθεί στα πλαίσια ενός σύντομου χρονικού διαστήματος χωρίς παρατάσεις. Τέλος,

το  εργαλείο  που χρησιμοποιήθηκε για  τη  συλλογή των δεδομένων,  αν και  βασίστηκε σε

ερωτηματολόγια άλλων ερευνητών ώστε να είναι  έγκυρο, δεν ελέγχθηκε συστηματικά ως

προς την αξιοπιστία του.
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της έρευνας, προκύπτει η ανάγκη για κάποιες

μελλοντικές  έρευνες.  Αρχικά,  χρήσιμο  θα  ήταν  η  επιλογή  μεγαλύτερου  δείγματος

εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (τόσο  από  άποψη  μεγέθους,  όσο  και  από  την

άποψη κατανομής της δειγματοληψίας), προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ασφαλή και

να μπορούν εύκολα να γενικευτούν. Ακόμη, μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε μια έρευνα που θα

περιελάμβανε δείγμα από όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και από μικρότερες πόλεις και

κωμοπόλεις.  Έτσι,  αυτή  η  επιπλέον  παράμετρος  μπορεί  να  οδηγούσε  ερευνητικά  σε  μια

ενδεχόμενη  σύγκλιση  ή  και  απόκλιση  απόψεων  των  εκπαιδευτικών  για  τους  μαθητές  με

δυσλεξία  και  των  φωνολογικών  τους  ελλειμμάτων,  ανά  περιοχή.  Επίσης,  θα  παρουσίαζε

εξίσου ενδιαφέρον μια έρευνα που θα  εξέταζε πιο συγκεκριμένα εκείνες  τις  τεχνικές,  τις

στρατηγικές  και  τις  δραστηριότητες  φωνολογικής  επίγνωσης  για  τις  οποίες  προέκυψαν

αντιφάσεις από τις απαντήσεις στην παρούσα έρευνα. Τέλος, μια προσέγγιση με συλλογή

δεδομένων με βάση συνεντεύξεις θα μπορούσε επίσης να φωτίσει τις αντιφάσεις και τα κενά

στις γνώσεις των εκπαιδευτικών. 
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Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας για

το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  «  Ειδική  Αγωγή,  Εκπαίδευση  και

Αποκατάσταση»,  του  τμήματος  Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του

πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Το  παρόν  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο.  Με  αυτό

επιχειρείται  η  καταγραφή  των  γνώσεων  των  εκπαιδευτικών  (νηπιαγωγών  και

δημοτικής εκπαίδευσης) γενικής και ειδικής αγωγής για τη Φωνολογική Επίγνωσητων

μαθητών  με  Δυσλεξία  και  τους  τρόπους  διαχείρισης  τους.  Οι  απαντήσεις  σας  θα

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμβολή

σας στην έρευνα είναι αρκετά σημαντική και ουσιαστική για την επιτυχή διεξαγωγή

της.  Η  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  διαρκεί  10-15  λεπτά.   Παρακαλώ,

διαβάστε  προσεκτικά  και  απαντήστε  με  ειλικρίνεια  όλες  τις  ερωτήσεις.  Για

οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 

Με τιμή, 

Ελισάβετ Παπαδοπούλου

 Προσωπικές Πληροφορίες: 

Ελισάβετ Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης

elisavet  92@  gmail  .  com  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 ( Παρακαλώ επιλέξτε το γράμμα που σας αντιπροσωπεύει) 

1. Φύλο:

α.   Άντρας         

β.  Γυναίκα   

2. Χρόνια υπηρεσίας: 

Α. 0– 5 έτη 

β.  6 – 10 έτη 

 γ.   11 – 15 έτη 

δ. 16– 20 έτη  

 ε.  21 – 25 έτη        

 στ. άνω τα 25 

3. Βασικές σπουδές:

 α. Παιδαγωγική Ακαδημία – Εξομοίωση 

β. Σχολή Νηπιαγωγών- Εξομοίωση 

β. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

γ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

δ. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

ε. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

4. Μεταπτυχιακές /διδακτορικές σπουδές 

α. Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή 

β. Άλλο μεταπτυχιακό 

γ. Διδακτορικό στην ειδική αγωγή

δ. Άλλο διδακτορικό 

ε. Τίποτα από τα παραπάνω 
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5.  Επιμόρφωση / εξειδίκευση / σεμινάρια 

α. Διδασκαλείο 

β. Εξειδίκευση 

γ. Εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 

δ.  Σεμινάρια

ε. Σεμινάρια ειδικής αγωγής 

στ.  Τίποτα από τα παραπάνω 

6.  Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 

α. Ναι, σε ειδικό σχολείο 

β. Ναι, σε τμήμα ένταξης 

γ. Ναι, Παράλληλη Στήριξη

δ. Ναι, με μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στη γενική τάξη

ε. Όχι (συνεχίστε στην ερώτηση 8)

7. Χρόνια υπηρεσίας  στην ειδική αγωγή 

Α. 0 – 5 έτη 

β.  6 – 10 έτη 

 γ.   11 – 15 έτη 

δ. 16– 20 έτη  

 ε.  21 – 25 έτη        

 στ. άνω τα 25 

8. Χρόνια υπηρεσίας στην  Ά δημοτικού (η ερώτηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

δημοτικής εκπαίδευσης)

Α. 0– 5 έτη 
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β.  6 – 10 έτη 

 γ.   11 – 15 έτη 

δ. 16– 20 έτη  

 ε.  21 – 25 έτη        

 στ. άνω τα 25 

Α.  Παρακαλώ αξιολογήστε τις παρακάτω δηλώσεις ( 1 διαφωνώ απόλυτα 2 διαφωνώ 3 

σχεδόν συμφωνώ 4 συμφωνώ  5 συμφωνώ απόλυτα )

1. Η φωνολογική  επίγνωση είναι μια δεξιότητα που διευκολύνει τη μάθηση του γραπτού 

λόγου.

1  2  3  4  5  

2. Η φωνολογική  επίγνωση είναι μια δεξιότητα που διευκολύνει το χειρισμό των δομικών 

στοιχείων  του προφορικού λόγου.

1  2  3  4  5  

3. Η Φωνολογική Επίγνωσηείναι μια δεξιότητα απαραίτητη για την εκμάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής 

1  2  3  4  5  

4. Το επίπεδο Φωνολογικής Επίγνωσης προβλέπει την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής 

στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

1  2  3  4  5  

5. Το επίπεδο Φωνολογικής Επίγνωσης προβλέπει την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών 

1  2  3  4  5  
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6. Η  αξιολόγηση της Φωνολογικής Επίγνωσης συμβάλλει  στον εντοπισμό αναγνωστών 

υψηλής επικινδυνότητας για εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών

1  2  3  4  5  

7.  Η εξάσκηση στη Φωνολογική Επίγνωσησυμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας 

ανάγνωσης 

1  2  3  4  5

8. Η εξάσκηση στη Φωνολογική Επίγνωσησυμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας

ορθογραφίας 

 1  2  3  4  5

9. Τα παιδιά κατακτούν τις δεξιότητες Φωνολογικής Επίγνωσης μέσα από καθημερινές 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής 

1  2  3  4  5  

10. Η καλλιέργεια της Φωνολογικής Επίγνωσης μπορεί να αποτρέψει τις αναγνωστικές 

δυσκολίες

1  2  3  4  5

11.  Η καλλιέργεια της Φωνολογικής Επίγνωσης μπορεί να μειώσει  τις αναγνωστικές 

δυσκολίες

1  2  3  4  5

12. Το φωνολογικό έλλειμμα είναι η βασική αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών 

1  2  3  4  5  

13. Η Φωνολογική Επίγνωσημπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιά με  αναγνωστικές δυσκολίες 
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1  2  3  4  5

   Β.  Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα σε κάθε 

πρόταση ( 1 διαφωνώ απόλυτα 2 διαφωνώ 3 σχεδόν συμφωνώ 4 συμφωνώ  5 συμφωνώ 

απόλυτα )

1. Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του προφορικού λόγου.    

1  2  3  4  5  

2.  Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Δυσλεξίας είναι το έλλειμμα στη φωνολογική 

ενημερότητα    

1  2  3  4  5  

 3. Οι μαθητές με Δυσλεξία δυσκολεύονται να αναλύσουν μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά 

της 

 1  2  3  4  5

4. Οι μαθητές με Δυσλεξία δυσκολεύονται να συνθέσουν  μια λέξη από τα επιμέρους 

φωνήματά της 

1  2  3  4  5

5. Οι μαθητές με Δυσλεξία μπορούν να κατανοούν πολύ καλά αυτό που διαβάζουν, αλλά δεν 

μπορούν να αποκωδικοποιούν σωστά τις λέξεις    

 1  2  3  4  5

6. Οι μαθητές με Δυσλεξία είναι συνήθως εξαιρετικά  «κακοί» ορθογράφοι 

    1  2  3  4  5

7.  Η Δυσλεξία επηρεάζει την ικανότητα του γραπτού λόγου.   

     1  2  3  4  5

8.    Τα παιδιά με Δυσλεξία εμφανίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση γλωσσικών πληροφοριών

    1  2  3  4  5  

9.  Τα παιδιά με Δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα οπτικής αντίληψης 
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1  2  3  4  5

10. Τα παιδιά με Δυσλεξία αντιμετωπίζουν προβλήματα  ακουστικής αντίληψης 

1  2  3  4  5

11.  Τα παιδιά με Δυσλεξία έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης 

1  2  3  4  5

 12. Τα παιδιά με Δυσλεξία δείχνουν σημάδια κάποιας ευρύτερης γλωσσικής αδυναμίας στη

προσχολική ηλικία

1  2  3  4  5  

13. Τα δυσλεκτικά παιδιά εμφανίζουν φωνολογικά ελλείμματα πριν ξεκινήσουν να μάθουν να

διαβάζουν

1  2  3  4  5  

14.  Η  βελτίωση της Φωνολογικής Επίγνωσης των μαθητών με Δυσλεξία είναι εφικτή     

1  2  3  4  5  

15. Η ενίσχυση της Φωνολογικής Επίγνωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

ικανότητας ανάγνωσης των δυσλεκτικών μαθητών

         1  2  3  4  5

             Γ.   Τι θα κάνατε αν υπήρχε ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην 

τάξη σας; Παρακαλώ, επιλέξτε τον αριθμό που σας  αντιπροσωπεύει καλύτερα σε κάθε 

πρόταση (1 εντελώς αναποτελεσματική   2 αναποτελεσματική 3  ίσως αποτελεσματική 4 

αποτελεσματική 5 Πολύ αποτελεσματική )             

1.   Θα εξατομίκευα τη διδασκαλία

 

1    2  3 4  5 
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2. Θα ενέπλεκα το παιδί σε ομαδικές δραστηριότητες της τάξης  

1    2  3 4  5 

3. Θα λάμβανα υπόψη τις δυνατότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή

1     2  3 4  5 

4. Θα χρησιμοποιούσα παιδικά βιβλία για ανάγνωση ή αφήγηση ιστοριών 

1     2  3 4  5 

5. Θα έδινα συνεχώς έμφαση στη φωνολογική δομή της γλώσσας με την οπτική υποστήριξη 

των γραμμάτων      

1     2  3 4  5 

6. Θα χρησιμοποιούσα πολυαισθητηριακές τεχνικές  

1     2  3 4  5 

7. Θα εφάρμοζα ασκήσεις αναγνώρισης και παραγωγής ομοιοκαταληξίας  

  

1     2  3 4  5 

8. Θα εφάρμοζα ασκήσεις ακουστικής διάκρισης λέξεων 

1     2  3 4  5 

9. Θα εφάρμοζα ασκήσεις διάκρισης γραμμάτων

1   2  3 4  5 
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10. Θα χρησιμοποιούσα ασκήσεις σύνθεσης λέξεων από συλλαβές/ φωνήματα

1     2  3 4  5 

11. Θα χρησιμοποιούσα ασκήσεις κατάτμησης λέξεων σε συλλαβές/φωνήματα

1    2  3 4  5 

12. Θα πρότεινα τη φοίτηση του παιδιού σε τμήμα ένταξης 

  

1     2  3 4  5 

13.  Θα πρότεινα να παραπέμψουν το παιδί σε διαγνωστικό φορέα  

1     2  3 4  5 

14. Θα συνεργαζόμουν με τους γονείς του παιδιού 

1     2  3 4  5 

15. Θα συνεργαζόμουν με ειδικούς επαγγελματίες και φορείς 

1     2  3 4  5 

16. Θα χρησιμοποιούσα  τεστ ευφυΐας  για τη διάγνωση της δυσλεξίας

1     2  3 4  5 

17.  Θα χρησιμοποιούσα ένα ατομικό τεστ ανάγνωσης για τη διάγνωση της 

Δυσλεξίας

1     2  3 4  5 

18. Θα χρησιμοποιούσα κάποιο τεστ Φωνολογικής Επίγνωσης
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1    2  3 4  5 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

139


	Περίληψη
	Abstract
	Πρόλογος
	Εισαγωγή
	1.1. Δυσλεξία
	1.1.1. Ορισμοί Δυσλεξίας
	1.1.2. Τύποι Δυσλεξίας
	Επίκτητη δυσλεξία.
	Ειδική εξελικτική δυσλεξία

	1.1.3. Αίτια Δυσλεξίας
	Γενετικά αίτια
	Νευροβιολογικά αίτια

	Ελλιπής εγκεφαλική κυριαρχία
	Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία
	Θεωρία Φωνολογικού Ελλείμματος – θεωρία Διπλού Ελλείμματος

	1.1.4. Γνωστικά χαρακτηριστικά παιδιών με Δυσλεξία
	Ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες


	1.2. Φωνολογική Επίγνωση
	1.2.1. Ορισμοί Φωνολογικής Επίγνωσης
	1.2.2. Επίπεδα Φωνολογικής Επίγνωσης

	1.3. Σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και κατάκτησης της Αναγνωστικής Ικανότητας
	1.3.1. Η Φωνολογική Επίγνωση ως προϋπόθεση για τη μάθησης της ανάγνωσης
	1.3.2. Η Φωνολογική Επίγνωση ως συνέπεια της μάθησης της ανάγνωσης
	1.3.3. Η αμοιβαία σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και μάθησης της ανάγνωσης

	1.4. Σχέση Φωνολογικής Επίγνωσης και Δυσλεξίας
	1.5. Διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης
	1.5.1. Πρακτικές για την διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης

	1.6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
	1.7. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών
	1.7.1. Γνώσεις εκπαιδευτικών για τη Φωνολογική Επίγνωση
	1.7.2. Γνώσεις εκπαιδευτικών για δυσλεξία

	1.8. Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά ερωτήματα

	΄Β Μέρος: Σχεδιασμός Έρευνας – Αποτελέσματα – Συζήτηση
	Κεφάλαιο 2ο : Σχεδιασμός της Έρευνας
	2.1. Μεθοδολογία της έρευνας
	2.1.1. Ερευνητική στρατηγική
	2.1.2. Συμμετέχοντες
	2.1.3. Εργαλείο Συλλογής Υλικού
	2.1.4. Διαδικασία Συλλογής Υλικού


	Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα της Έρευνας
	Συμμετέχοντες
	Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη Φωνολογική Επίγνωση;
	Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση;
	Διαφορές απόψεων για την Φωνολογική Επίγνωση και για τη Δυσλεξία και τη σχέση της με τη Φωνολογική Επίγνωση
	Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής
	Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης
	Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών ανάλογα με την εμπειρία στην Ειδική Αγωγή
	Διαφορές απόψεων εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο
	Διαφορές απόψεων ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας



	Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση – Περιορισμοί – Προτάσεις
	Συζήτηση
	Εκπαιδευτικές συνέπειες των πορισμάτων της έρευνας
	Περιορισμοί της έρευνας
	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

	Βιβλιογραφία
	Ελληνική Βιβλιογραφία
	Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

	Παράρτημα
	Ερωτηματολόγιο


