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Ειςαγωγι/ κοπόσ  

Η ανάγνωςθ μαηί με τθ γραφι αποτελοφν τα δφο κεμελιϊδθ ςτοιχεία του 

αλφαβθτιςμοφ ενόσ ανκρϊπου. Γι αυτό τον λόγο, άλλωςτε, μακαίνονται ςτα παιδιά ςε 

πρϊιμθ θλικία από τθν πρϊτθ κιόλασ τάξθ τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ. Ωςτόςο, κάποια παιδιά, 

και δυςτυχϊσ αρκετά ςτθν εποχι που διανφουμε, παρουςιάηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

που εντοπίηονται  είτε  ςε δυςκολία γραφισ είτε ςε δυςκολία ανάγνωςθσ είτε ςε κάποια 

άλλθ διαταραχι. Στθν παροφςα εργαςία κα εςτιάςουμε ςτθν αναγνωςτικι ικανότθτα και τα 

ςτάδια ανάπτυξισ τθσ ςε παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ςυγκεκριμζνα με 

δυςλεξία, αφοφ πρϊτα βζβαια αναφερκοφμε ςτθν εξελικτικι πορεία τθσ αναγνωςτικισ 

ικανότθτασ των παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ. Στθ ςυνζχεια, κα επιςθμάνουμε μεκόδουσ και 

προγράμματα παρζμβαςθσ που ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί ςε παιδιά με αναγνωςτικζσ και 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ενϊ ςε τελικό ςτάδιο κα αξιολογιςουμε τισ προαναφερκείςεσ 

μεκόδουσ. Εν κατακλείδι, κα αναφερκοφμε ςτα αναμενόμενα οφζλθ του παρόντοσ 

εγχειριματοσ. 

 

1. Θεωρθτικι προςζγγιςθ 

 

Στθν ενότθτα αυτιν περιγράφεται το βαςικό κεωρθτικό πλαίςιο που κα αξιοποιθκεί για 

τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ επιςκόπθςθσ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ςυνοπτικά βαςικζσ 

κεματικζσ ενότθτεσ τθσ ανάγνωςθσ όπωσ οι κεωρίεσ, τα ςυςτατικά, οι ςτρατθγικζσ  και τα 

ςτάδια εξζλιξισ τθσ ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ . 

 

 

1.1 Γενικά για τθν Ανάγνωςθ 

Η ανάγνωςθ είναι μια επίκτθτθ δεξιότθτα που περνάει από διάφορα ςτάδια εξζλιξθσ, 

ϊςπου να κατακτθκεί πλιρωσ από τον μακθτι.  Ωςτόςο, επειδι κάκε παιδί είναι μοναδικό , 

θ διάρκεια κατάκτθςθσ τθσ αναγνωςτικισ ικανότθτασ διαφζρει από παιδί ςε παιδί και 

φαίνεται να επθρεάηεται δραματικά από τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ, τθν οποία δζχεται 

το κάκε παιδί-μακθτισ (Seymour & Elder, 1986). Για τθν απόκτθςθ τθσ αναγνωςτικισ 

δεξιότθτασ βαςικζσ προχποκζςεισ αποτελοφν θ επαρκισ ανάπτυξθ ςτθ γλϊςςα, θ 

ικανότθτα διάκριςθσ- αναγνϊριςθσ οπτικϊν ςυμβόλων, θ ικανότθτα ςυςχζτιςθσ οπτικϊν 
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και γλωςςικϊν ςυμβόλων, κακϊσ και ο εντοπιςμόσ γλωςςικϊν μοτίβων που 

επαναλαμβάνονται αναλλοίωτα. Βζβαια, εξίςου βαςικό είναι να διακζτει κανείσ επαρκείσ 

ικανότθτεσ άρκρωςθσ ιχων και λόγου και οπτικοκινθτικζσ δεξιότθτεσ γραφισ (Vellutino & 

Denckla, 1991).   

Η αναγνωςτικι λειτουργία ωσ πολυπαραγοντικι διαδικαςία επθρεάηεται κυρίωσ από 

γνωςτικοφσ παράγοντεσ, που μπορεί να είναι  γλωςςικοί και μθ γλωςςικοί. Oι μθ γλωςςικοί 

ςχετίηονται με τθν νοθμοςφνθ, τθν αντίλθψθ και τθ μνιμθ, λειτουργίεσ που αλλθλεπιδροφν 

και ςυναιροφν όλεσ τισ φυςικζσ και ψυχικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου. Η αλλθλεπίδραςθ 

αυτι ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ νοθμοςφνθ ωσ ςφνολο πνευματικϊν λειτουργιϊν είναι 

αποτζλεςμα πολλϊν ςτοιχείων που τθν ςυνκζτουν όπωσ θ αντίλθψθ, θ μνιμθ, θ κρίςθ, θ 

μάκθςθ και θ αξιοποίθςθ των εξωτερικϊν ερεκιςμάτων, θ λογικι και θ πείρα, θ αντίλθψθ 

του χϊρου και του χρόνου, και θ ζκφραςθ, που βοθκοφν το άτομο να λειτουργιςει 

αποτελεςματικά ςτουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ. (Κοκαρίδασ, 2010). 

Πςον αφορά  τθ ςχζςθ μεταξφ νοθμοςφνθσ και ανάγνωςθσ θ επίδραςθ τθσ νοθτικισ 

ικανότθτασ ςτθ μάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ φαίνεται από το γεγονόσ ότι τα παιδιά με χαμθλι 

νοθμοςφνθ μακαίνουν να διαβάηουν με μια ςθμαντικι αργοπορία ςτθν ζναρξθ, ςτον ρυκμό 

και ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατάκτθςθσ τθσ ανάγνωςθσ. Πμωσ, παρά τθν 

κακοριςτικι επίδραςθ τθσ νοθμοςφνθσ ςτθ μάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ κα πρζπει να 

επιςθμανκεί ότι το υψθλό επίπεδο νοθτικισ ικανότθτασ δεν αποτελεί πάντοτε εγγφθςθ για 

επιτυχι και υψθλοφ επιπζδου κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ. Αυτό αποδεικνφεται από το 

γεγονόσ ότι ςε περιπτϊςεισ ειδικισ ι εξελικτικισ δυςλεξίασ, παρά το ικανοποιθτικό επίπεδο 

νοθμοςφνθσ, θ μάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ είναι ιδιαίτερα δφςκολθ (Ρόρποδασ, 2002).Ο Alfred 

Binet και ο ςυνεργάτθσ του, Theodore Simon, προςπάκθςαν να καταςκευάςουν ζνα τεςτ, 

το οποίο κα μετροφςε τθ νοθμοςφνθ που αφορά ςτθν ικανότθτα του ατόμου να μακαίνει 

μζςα ςτο ςχολικό (ακαδθμαϊκό) περιβάλλον. Δθμιοφργθςαν, λοιπόν, τθν πρϊτθ κλίμακα 

μζτρθςθσ τθσ νοθμοςφνθσ (Binet & Simon, 1905) θ οποία περιελάμβανε τισ εξισ κεματικζσ 

περιοχζσ: 

 Γλωςςικι κατανόθςθ - Γλωςςικι ςκζψθ 

 Κατανόθςθ αρικμθτικϊν εννοιϊν - Μακθματικι ςκζψθ 

 Κατανόθςθ ςχθμάτων – Αφθρθμζνθ ςκζψθ 

 Ικανότθτα βραχφχρονθσ μνιμθσ  

Η δοκιμαςία που καταςκεφαςαν οι Binet και Simon, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ςτθ 

Γαλλία, ςτακμίςτθκε από τον Lewis Terman, κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Stanford των 

Η.Ρ.Α., και αποτζλεςε τθν πρϊτθ ζκδοςθ τθσ Κλίμακασ Νοθμοςφνθσ Stanford-Binet. Η 
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κλίμακα αυτι ιταν για χρόνια θ πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ κλίμακα νοθμοςφνθσ. 

Ϊςπου, ιρκε ο David Wechsler με τθν κλίμακα Wechsler, θ οποία περιλαμβάνει τρεισ 

διαφορετικοφ επιπζδου κλίμακεσ νοθμοςφνθσ: 

1) τθν κλίμακα νοθμοςφνθσ WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale) κατάλλθλθ για 

τθ μζτρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ των ενθλίκων, 

2) τθν κλίμακα νοθμοςφνθσ WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children) 

κατάλλθλθ για τθ μζτρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ παιδιϊν και εφιβων (6-15 ετϊν), και 

3) τθν κλίμακα νοθμοςφνθσ WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence) κατάλλθλθ για τθ μζτρθςθ τθσ νοθμοςφνθσ παιδιϊν προςχολικισ 

θλικίασ. 

Οι κλίμακεσ νοθμοςφνθσ Wechsler αποτελοφνται από λεκτικζσ και πρακτικζσ κλίμακεσ, 

οπότε προκφπτει ζνασ λεκτικόσ δείκτθσ νοθμοςφνθσ, ζνασ πρακτικόσ δείκτθσ νοθμοςφνθσ 

και ζνασ ςυνολικόσ δείκτθσ νοθμοςφνθσ (ςυνδυαςμόσ του λεκτικοφ και του πρακτικοφ 

δείκτθ νοθμοςφνθσ). Η χοριγθςι τουσ είναι εξατομικευμζνθ και, ουςιαςτικά, παρζχουν το 

«νοθτικό προφίλ» του εξεταηόμενου. 

Η αντίλθψθ είναι μια γνωςτικι λειτουργία, θ οποία ςυνίςταται από τισ επιμζρουσ 

λειτουργίεσ, τθν επιλογι, τθν απόςπαςθ, τθν οργάνωςθ και τθν ερμθνεία των 

πλθροφοριϊν. Ραράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν αντίλθψθ των γραμμάτων είναι θ 

ςυςτθματικι παρατιρθςθ του οπτικοφ ερεκίςματοσ και κυρίωσ των γραμμάτων, θ φφςθ 

των γραμμάτων, ο προςανατολιςμόσ, θ κζςθ και θ διαδοχι των γραμμάτων μζςα ςτον 

χϊρο. Η επιλογι των πλθροφοριϊν αποτελεί το αρχικό ςτάδιο τθσ αντίλθψθσ και για να 

μπορζςει το άτομο να προςλάβει μια πλθροφορία είναι απαραίτθτο να αυξιςει τθν 

ετοιμότθτα και τθν εγριγορςθ του γνωςτικοφ του ςυςτιματοσ. Τα παιδιά με δυςκολίεσ 

ςτθν ανάγνωςθ είναι πικανόν να ζχουν παρουςιάςει δυςκολίεσ ςε οριςμζνεσ πλευρζσ τθσ 

αντιλθπτικισ αναγνϊριςθσ, οι οποίεσ με τθν πάροδο του χρόνου βελτιϊνονται και 

εξαφανίηονται. Επομζνωσ, τα παιδιά με αναγνωςτικι κακυςτζρθςθ είναι πικανόν να 

παρουςιάηουν μια κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ αντιλθπτικισ τουσ ικανότθτασ ςε ςχζςθ 

με τουσ κανονικοφσ αναγνϊςτεσ. Επίςθσ, τα παιδιά με αναγνωςτικι κακυςτζρθςθ υςτεροφν 

ςτθν ανάπτυξθ των δφο τελευταίων ςταδίων τθσ αντίλθψθσ, τθν ανάλυςθ και τθν 

αναςφνκεςθ  (Piagget, 1999). 

Η μνιμθ ωσ γνωςτικι λειτουργία, εμπλζκεται όχι μόνο ςτθν ανάγνωςθ 

(αποκωδικοποίθςθ και κατανόθςθ) ενόσ κειμζνου, αλλά και ςε ολόκλθρθ τθ διαδικαςία 

μάκθςθσ. Για τθν διεκπεραίωςθ τθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ απαιτείται θ εμπλοκι τθσ 

βραχυπρόκεςμθσ, τθσ εργαηόμενθσ και τθσ μακρόχρονθσ μνιμθσ (Τηουριάδου, 2011). Για τθ 
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μάκθςθ και διεκπεραίωςθ κάκε τφπου ανάγνωςθσ, δθλαδι γραμμάτων, λζξεων, 

προτάςεων, κειμζνων, απαιτείται θ λειτουργία τόςο τθσ βραχφχρονθσ όςο και τθσ 

μακρόχρονθσ μνιμθσ για όλα τα είδθ των πλθροφοριϊν που ςυνυπάρχουν ςτον γραπτό 

λόγο, δθλαδι γραφθμικϊν, φωνθμικϊν, φωνολογικϊν,  ςθμαςιολογικϊν και ςυντακτικϊν 

πλθροφοριϊν. Η ςυμβολι τθσ μακρόχρονθσ μνιμθσ ςτθν ανάγνωςθ κατά κανόνα ςυνδζεται 

και εξετάηεται μαηί με τθν κατανόθςθ και τθ μακρόχρονθ ςυγκράτθςθ του ςθμαςιολογικοφ 

περιεχομζνου των πλθροφοριϊν που επιδιϊκουμε να προςλάβουμε και να μάκουμε μζςω 

τθσ ανάγνωςθσ. Για να διαβάςει μια λζξθ ο μακθτισ πρζπει να αναγνωρίςει τα γράμματα, 

να τα ςυγκρατιςει προςωρινά και αφοφ τα επεξεργαςτεί, να αποκωδικοποιιςει τθ λζξθ και 

να αναςφρει από τθ μνιμθ τθ ςθμαςία τθσ. Αυτι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται για κάκε 

λζξθ, πρόταςθ, παράγραφο και κείμενο που διαβάηει (Ρόρποδασ, 2002). Η λειτουργία τθσ 

μνιμθσ δε είναι μόνο αναγκαία για τθ λειτουργία τθσ ανάγνωςθσ , αλλά και για τθ 

διεκπεραίωςθ τθσ αντίλθψθσ, δεδομζνου ότι θ αναγνϊριςθ και ενόσ μόνο γράμματοσ 

προχποκζτει τθ μνθμονικι ςυγκράτθςθ και ανάκλθςθ των βαςικϊν προςδιοριςτικϊν 

ςτοιχείων του γράμματοσ. Η γραπτι λζξθ περιλαμβάνει τριϊν ειδϊν πλθροφορίεσ: τισ 

γραφθμικζσ, τισ φωνολογικζσ και τισ ςθμαςιολογικζσ. Για να διεκπεραιωκεί θ γραφθμικι 

αποκωδικοποίθςθ απαιτείται θ πρόςλθψθ των γραμμάτων και θ αναγνϊριςθ τουσ, θ οποία 

βαςίηεται ςτθν προχπάρχουςα μνθμονικι ςυγκράτθςθ των γραφθμικϊν πλθροφοριϊν. Η 

ςυγκράτθςθ των πλθροφοριϊν ςτθ μνιμθ μπορεί να είναι βραχφχρονθ ι μακρόχρονθ 

(Ρόρποδασ, 2002). Επομζνωσ, γίνεται αντιλθπτό ότι και θ νοθμοςφνθ και θ αντίλθψθ και θ 

μνιμθ ζχουν γλωςςικι ςυνάφεια. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι γλωςςικοί παράγοντεσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςτουσ 

γενικοφσ και φωνολογικοφσ. Ειδικότερα, οι γενικοί ζχουν να κάνουν με το πραγματολογικό 

και ςθμαςιολογικό μζροσ του λόγου (γνϊςθ ςθμαςίασ των λζξεων), ενϊ οι φωνολογικοί 

επιμερίηονται περαιτζρω ςτθ φωνολογικι επίγνωςθ και τθ λεκτικι βραχφχρονθ μνιμθ 

(Marsh et al., 1981).Στα αλφαβθτικά γλωςςικά ςυςτιματα (δθλαδι αυτά που απεικονίηουν 

μεμονωμζνουσ φκόγγουσ, είτε μόνο ςφμφωνα, όπωσ το φοινικικό αλφάβθτο, είτε ςφμφωνα 

και φωνιεντα, όπωσ το ελλθνικό,) οι λζξεισ μποροφν να αναγνωριςτοφν ,να διαβαςτοφν και 

να κατανοθκοφν τόςο με βάςθ το ςθμαςιολογικό- ςυντακτικό τουσ μζροσ όςο και μζςω τθσ 

φωνολογικισ επίγνωςθσ. Η φωνολογικι επίγνωςθ αςκεί μεγάλθ επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ ανάγνωςθσ και περιλαμβάνει: 

 α) τθν κατάτμθςθ και ςφνκεςθ φωνθμάτων ςε ςυλλαβζσ και λζξεισ, 

β) τθ γνϊςθ και τθν αναγνϊριςθ των γραμμάτων του αλφαβιτου και 

 γ) τθν οπτικι μνιμθ.          
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Ωςτόςο, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι  θ κατάκτθςθ τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ 

απαιτεί μακροχρόνια εξάςκθςθ  και βαςίηεται ςε δυο κφριεσ  λειτουργίεσ. Η πρϊτθ αφορά 

ςτο ότι το γράμμα και οι ομάδεσ γραμμάτων με βάςθ τθ διαδοχικι τουσ ςειρά και τθ δομι 

τουσ μεταφζρουν νόθμα, και θ δεφτερθ ςτθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ, κατά τθν οποία 

ζχοντασ πρόςβαςθ ςτθ ςθμαςιολογικι μνιμθ γίνεται ανάςυρςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ λζξθσ και 

ζτςι ςυμπλθρϊνεται θ λειτουργία τθσ κατανόθςθσ. 

Στθ ςθμερινι εποχι, ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ παιδιϊν εμφανίηει μεγάλθ ι 

εξαιρετικά μεγάλθ δυςκολία ςτθν απόκτθςθ των αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων, παρά τθν 

ικανοποιθτικι υποςτιριξθ του κοινωνικοφ τουσ πλαιςίου (ςχολείο και οικογζνεια) και τθν 

ικανοποιθτικι τουσ επίδοςθ ςε άλλεσ περιοχζσ μάκθςθσ. Οι μακθτζσ αυτοί είναι μακθτζσ 

με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ο όροσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ κα αναλυκεί ενδελεχϊσ  

ςτο 2ο κεφάλαιο τθσ  παροφςασ εργαςίασ. 

 

 

1.2 Θεωρίεσ-Προςεγγίςεισ Ανάγνωςθσ 

Από τα αρχαία χρόνια θ ανάγνωςθ φαίνεται να αποτελοφςε ζνα φλζγον κζμα που 

κινοφςε το επιςτθμονικό ενδιαφζρον, απαςχολϊντασ φιλοςόφουσ και επιςτιμονεσ. Ο 

Ρλάτωνασ και ο Αριςτοτζλθσ, οι μεγαλφτεροι φιλόςοφοι των κλαςικϊν γραμμάτων, ςε 

πολλά από τα ζργα τουσ εκφράηουν τισ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ τουσ, οι οποίεσ 

αποτζλεςαν τθ βάςθ ςφγχρονων κεωριϊν διεκνοφσ φιμθσ, όπωσ θ Mental Discipline 

Theory, που κα μποροφςε να αποδοκεί ςτα ελλθνικά ωσ κεωρία διανοθτικισ πεικαρχίασ1 

Σφμφωνα με αυτι τθ κεωρία ο εγκζφαλοσ είναι μυσ που πρζπει να ενδυναμωκεί με  κφρια 

προχπόκεςθ τον χρόνο τθσ εργαςίασ/τθσ εξάςκθςθσ (time on task). Ζπειτα, οι Rousseau, 

Pestalozzi, και Froebel ςτα μζςα του 1700, αρχζσ 1800, με τθν Unfoldment Theory ζδιναν 

ζμφαςθ ςτον κφριο ρόλο τθσ μακθςιακισ περιζργειασ των μακθτϊν με επίγνωςθ του 

ςθμαντικοφ ρόλου του παιχνιδιοφ ςτθ μάκθςθ. Τζλοσ, ο Structuralism- Δομιςμόσ ςτα τζλθ 

1800, αρχζσ 1900 υποςτιριηε τθ μάκθςθ μζςω τθσ μελζτθσ των αντιλθπτικϊν διαδικαςιϊν, 

ενϊ ο Behaviorism-Συμπεριφοριςμόσ εςτίαηε ςτισ παρατθριςιμεσ αλλαγζσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ, με αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ τθ τροποποιθμζνθ ςυμπεριφορά.2 

                                                           
1
Ο όροσ χρθςιμοποιείται μόνο ςτα αγγλικά και θ απόδοςθ ςτα ελλθνικά ζγινε βάςθ μετάφραςθσ 

 
2
 Τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία αντλικθκαν από τουσ Tracey & Morrow 2006, ς. 183-205. 
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Ωςτόςο, θ ολιςτικι μζκοδοσ ανάγνωςθσ (whole word approach) και θ αλφαβθτικι 

μζκοδοσ (φωνιματα-phonics) αποτελοφν τισ πιο γνωςτζσ και επιςτθμονικά αποδεκτζσ. Στθν 

ολιςτικι μζκοδο ανάγνωςθσ ο μακθτισ προςπακεί να προςεγγίςει ολικά το νόθμα του 

κειμζνου ακόμα και αν κάποιεσ λζξεισ του είναι άγνωςτεσ. Για τθν αναγνϊριςθ των 

άγνωςτων λζξεων αξιοποιείται θ γνϊςθ των παιδιϊν, οι λζξεισ είτε μαντεφονται με βάςθ τα 

ςυμφραηόμενα είτε αποκρυπτογραφοφνται είτε ακόμθ αναγνωρίηονται με τον ςυνδυαςμό 

ςτοιχείων κϊδικα και περικειμζνου. Από τθν άλλθ πλευρά θ αλφαβθτικι μζκοδοσ 

ανάγνωςθσ ςτθριηόταν ςτθν εκμάκθςθ των γραμμάτων τθσ αλφαβιτου με τθν ονομαςία 

τουσ (άλφα, βιτα,…). Οι μακθτζσ, δθλαδι ςε πρϊτο ςτάδιο ζπρεπε να μάκουν τα γράμματα 

από τθν αρχι προσ το τζλοσ (Α, Β, Γ,…) αλλά και ανάποδα (Ω, Ψ, Χ, …) κακϊσ και κατά ηεφγθ 

από τθν αρχι (ΑΩ, ΒΨ, …) και από το τζλοσ (ΩΑ, ΨΒ, …). Στθν επόμενθ φάςθ ςχθμάτιηαν 

ςυλλαβζσ αλλά και ονόμαηαν τα γράμματα, (βιτα+άλφα=βα). Ζπειτα από επίπονθ 

εξάςκθςθ με τισ ςυλλαβζσ ακολουκοφςε θ ανάγνωςθ μονοςφλλαβων λζξεων, διςφλλαβων 

και πολυςφλλαβων. Τζλοσ, από τισ λζξεισ περνοφςαν ςτθν ανάγνωςθ προτάςεων και μικρϊν 

κειμζνων (Ραπουτςάκθ 2015· Τηιβινίκου,2015). 

 Με τθν πάροδο των χρόνων οι προςεγγίςεισ τθσ ανάγνωςθσ αυξικθκαν, με 

αποτζλεςμα ςτθν εκπαιδευτικι ιςτορία ςε διεκνζσ επίπεδο, αλλά και ςτθν Ελλάδα, να 

παρατθρείται ςυνεχισ αλλαγι των προςεγγίςεων, από τθν κακαρι διδαςκαλία του κϊδικα 

(αλφάβθτου), ςτθν αναλυτικοςυνκετικι μζκοδο, ςτθ μζκοδο Decroly, ςτον γνωςτικό 

εποικοδομθτιςμό και τζλοσ, ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ όπου επικρατεί ο κοινωνικόσ 

εποικοδομθτιςμόσ με εμφανι τθν επίδραςθ τθσ κεωρίασ του Vygotsky (Ραπουτςάκθ 2015· 

Τηιβινίκου,2015· Τηιβινίκου & Κολοβόσ, 2015). Οι βαςικζσ κεωρίεσ ανάγνωςθσ μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν ςτθ κεωρία  

α) «από κάτω προσ τα πάνω / bottom – up»,  

β) «από πάνω προσ τα κάτω / up – down» και 

γ) ςτο αλλθλεπιδραςτικό μοντζλο (interactive model). 

Οι βαςικζσ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ που κα πρζπει να κατζχει και να 

αναπτφξει κάκε άτομο ςιμερα , όπωσ κακορίςτθκαν ςτθν PIRLS (2001)3, περιλαµβάνουν 

ςτο πρϊτο επίπεδο τον προςδιοριςµό µιασ λζξθσ, µιασ φράςθσ, µιασ πρόταςθσ ι µιασ 

πλθροφορίασ ςε λογοτεχνικό ι πλθροφοριακό κείµενο και ςτο δεφτερο επίπεδο τθν 

επιςιµανςθ των βαςικϊν δοµικϊν ςτοιχείων µιασ ιςτορίασ (χρόνοσ, χϊροσ, πρόςωπα, 

προβλιµατα, λφςεισ), τον εντοπιςµό και αξιολόγθςθ τθσ βαςικισ ιδζασ ι µθνφµατοσ, τθν 

                                                           
3
 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) 2001 
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περιγραφι χαρακτιρων και τθν εξαγωγι ςυµπεραςµάτων για τθ ςχζςθ των γεγονότων. Τα 

δφο αυτά επίπεδα προχποκζτουν κατϊτερεσ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ. Σε 

ζνα τρίτο επίπεδο περιλαµβάνουν τθν ερµθνεία διαγραµµάτων, γραφικϊν παραςτάςεων 

και αφίςασ, τθν ερµθνεία, αξιολόγθςθ και επιλογι των καταλλθλότερων δεδοµζνων 

ανάλογα µε το κζµα ι πρόβλθµα που τον ενδιαφζρει, τθν εφρεςθ οµοιοτιτων και 

διαφορϊν και τθν ομαδοποίθςθ ςφµφωνα µε κάποιο κριτιριο. Τζλοσ, ςτο τζταρτο επίπεδο 

περιλαµβάνουν τθν αξιολόγθςθ τθσ πικανότθτασ να ςυµβοφν ςτθν πραγµατικότθτα τα 

γεγονότα που περιγράφονται και τθν επιςιµανςθ µιασ εφαρµογισ των ιδεϊν του κειµζνου 

ςτον πραγµατικό κόςµο, τθν αξιολόγθςθ τθσ ςαφινειασ και πλθρότθτασ των πλθροφοριϊν 

ενόσ κειµζνου και τθσ εξυπθρζτθςθσ του ςκοποφ του και τθν περιγραφι του πϊσ θ επιλογι 

ςυγκεκριµζνων επικζτων και προςδιοριςµϊν επθρεάηει το νόθµα. Το τρίτο και τζταρτο 

επίπεδο προχποκζτουν ανϊτερεσ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ. 

Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ «από κάτω προσ τα πάνω», θ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ 

αναγνωςτικισ δεξιότθτασ ακολουκεί ιεραρχικά ςτάδια από κάτω προσ τα πάνω, δθλαδι θ 

διαδικαςία ξεκινά από τισ χαμθλότερεσ αναγνωςτικζσ λειτουργίεσ και ςταδιακά προςεγγίηει 

τισ υψθλότερεσ, και όχι πάντα με επιτυχία. Από τθν άλλθ, ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ 

«από πάνω προσ τα κάτω», θ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ ακολουκεί αντίςτροφθ πορεία, 

δθλαδι οι ανϊτερεσ αναγνωςτικζσ λειτουργίεσ, κακοδθγοφν τισ χαμθλότερεσ. Το ςθμείο 

εκκίνθςθσ τθσ ανάγνωςθσ είναι οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ και το πλαίςιο ςτο οποίο 

δθμιουργικθκαν. Η κατανόθςθ τθσ ανάγνωςθσ ςτθρίηεται ςτισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ. 

Αρχικά, πριν τθν ανάγνωςθ δθμιουργείται πρόβλεψθ για το κείμενο  και ςτθ ςυνζχεια, θ 

ανάγνωςθ του κειμζνου επιβεβαιϊνει ι όχι τθν πρόβλεψθ (Malachi, 2002). Τζλοσ, το 

αλλθλεπιδραςτικό μοντζλο υιοκετεί ςτοιχεία και από τισ δφο αυτζσ κυρίαρχεσ 

προςεγγίςεισ, ςυνοψίηοντασ ςε ζνα πρότυπο ανάγνωςθσ που ςυντίκεται από πλθροφορίεσ 

που προζρχονται ταυτόχρονα από διάφορεσ πθγζσ (Stanovich, 1980). 

 

 

1.3 υςτατικά τθσ ανάγνωςθσ 

Ρζντε είναι τα  βαςικά ςυςτατικά που ςυνκζτουν τθ διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ: θ 

φωνθμικι επίγνωςθ, θ φωνολογικι επίγνωςθ, θ ευχζρεια, το λεξιλόγιο και θ  κατανόθςθ. 

Ειδικότερα, με τον όρο φωνθμικι επίγνωςθ νοείται θ δυνατότθτα αντιςτοίχιςθσ τθσ 

φωνολογικισ εκφοράσ κάκε φωνιματοσ με τθν αντίςτοιχθ γραπτι μορφι του. Αποτελεί μια 

από τθσ παλαιότερεσ και ςυνθκζςτερεσ μορφζσ διδαςκαλίασ τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ  ςτθν 

Α' τάξθ Δθμοτικοφ και  χαρακτθριςτικό των αλφαβθτικϊν ςυςτθμάτων γραφισ, ενϊ 
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εξαρτάται από τον βακμό αμφιμονοςθμαντότθτασ (κάκε φϊνθμα αντιςτοιχεί ςε ζνα 

γράφθμα) τθσ κάκε γλϊςςασ. Εν κατακλείδι, φωνθμικι επίγνωςθ είναι θ ςφνδεςθ ενόσ 

αλφαβθτικοφ ςυμβόλου (π.χ. Ξ) με τον αντίςτοιχο ιχο (/κς/). Η φωνθμικι επίγνωςθ είναι 

μζροσ τθσ μεταγλωςςικισ ανάπτυξθσ του παιδιοφ.  

Με τον όρο φωνολογικι επίγνωςθ νοείται θ ικανότθτα των παιδιϊν να 

αντιλαμβάνονται τθ λζξθ ωσ μονάδα του λόγου, να χειρίηονται κατά βοφλθςθ τα 

φωνολογικά τθσ δομικά ςτοιχεία και να μποροφν τα ςτοιχεία αυτά να τα αναλφουν και να 

τα ςυνκζτουν (Ρόρποδασ, 2002), ανεξάρτθτα από το νόθμα που εμπεριζχουν και τθν 

ορκογραφικι τουσ δομι (Gombert, 1992· Nicholson, 1997).Σφμφωνα με τον Adams πζντε 

είναι τα επίπεδα φωνολογικισ επίγνωςθσ: θ ικανότθτα για ςφνκεςθ και ανάλυςθ ςυλλαβϊν 

που παρατθρείται ςτθν θλικία 4-5 ετϊν, θ ικανότθτα ςφγκριςθσ και αντιπαραβολισ των 

λζξεων για τθν κατθγοριοποίθςθ λζξεων που ακοφγονται ι όχι «το ίδιο» που παρατθρείται 

ςτθν θλικία 5-6 ετϊν , θ ςφνκεςθ φωνθμάτων ςε λζξεισ, θ  απομόνωςθ και ανάλυςθ 

φωνθμάτων, και θ ικανότθτα επεξεργαςίασ των φωνθμάτων με τθν αφαίρεςθ και 

πρόςκεςθ φωνθμάτων και τθ δθμιουργία νζων λζξεων, όπου γίνονται αιςκθτά ςε θλικίεσ 6-

7 ετϊν. 

Η αναγνωςτικι ευχζρεια αναφζρεται ςτθν ικανότθτα τθσ προφορικισ (φωναχτισ) 

ανάγνωςθσ με ακρίβεια, ταχφτθτα και κατάλλθλθ ζκφραςθ/προςωδία. Αν και ςυχνά θ 

αναγνωςτικι ευχζρεια κεωρείται ταυτόςθμθ με τθ γριγορθ αυτόματθ αναγνϊριςθ τθσ 

λζξθσ, ζρευνεσ δείχνουν ότι θ ευχζρεια εμπεριζχει αρκετά περιςςότερα από τθν 

αποκωδικοποίθςθ. Η επιτυχισ ανάγνωςθ απαιτεί από τον αναγνϊςτθ να επεξεργαςτεί το 

κείμενο (το επιφανειακό επίπεδο τθσ ανάγνωςθσ) και να κατανοιςει το κείμενο (το 

βακφτερο νόθμα). Η αναγνωςτικι ευχζρεια αναφζρεται ςτθν ικανότθτα του αναγνϊςτθ να 

αναπτφξει τον ζλεγχο τθσ επιφανειακισ επεξεργαςίασ, ϊςτε να μπορεί να επικεντρωκεί 

ςτθν κατανόθςθ του βακφτερου νοιματοσ που εμπεριζχεται ςτο κείμενο. Τρεισ είναι οι 

ςθμαντικζσ διαςτάςεισ τθσ αναγνωςτικισ ευχζρειασ: θ ακρίβεια ςτθν αποκωδικοποίθςθ 

τθσ λζξθσ, δθλαδι ο αναγνϊςτθσ να εκφωνεί τισ λζξεισ του κειμζνου με τα λιγότερα δυνατά 

λάκθ, θ αυτόματθ επεξεργαςία δθλαδι ο αναγνϊςτθσ να ξοδεφει τουσ λιγότερουσ 

δυνατοφσ γνωςτικοφσ πόρουσ, ϊςτε να μπορεί να διακζςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ 

γνωςτικοφσ πόρουσ ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου (LaBerge & Samuels, 1974) και θ 

προςωδιακι ανάγνωςθ, δθλαδι ο αναγνϊςτθσ να μπορεί να αναλφςει το κείμενο ςτα 

ςυντακτικά και ςθμαςιολογικά μζρθ του προςζχοντασ τθ ςτίξθ και δίνοντασ τθν κατάλλθλθ 

ζκφραςθ ςτθ φωνι του.  
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Η γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ μιασ λζξθσ οδθγεί ςτον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου κάκε 

ατόμου. Υπάρχουν διαβακμίςεισ ςτθ γνϊςθ των ςθμαςιϊν των λζξεων, με γνϊςθ που 

ποικίλει από τθν παντελι άγνοια μιασ λζξθσ ζωσ τθν εξειδικευμζνθ γνϊςθ για τθ ςθμαςία 

τθσ λζξθσ, πϊσ ςχετίηεται με άλλεσ λζξεισ, τθν ικανότθτα επαρκοφσ και κατάλλθλθσ χριςθσ 

τθσ ςτον προφορικό και τον γραπτό λόγο κλπ. Ωςτόςο, αξίηει να αναφερκεί ότι ,ςφμφωνα 

με τουσ Hart & Risley (1995),παιδιά προςχολικισ θλικίασ από οικογζνειεσ με υψθλό και 

μζςο επίπεδο ζχουν γλωςςικζσ εμπειρίεσ περίπου 16 φορζσ περιςςότερεσ από τα παιδιά 

χαμθλοφ οικονομικοφ υπόβακρου, ενϊ ςφμφωνα με τουσ Graves & Slater, (1987),τα παιδιά 

τθσ πρϊτθσ Δθμοτικοφ από υψθλό οικονομικό υπόβακρο μπορεί να γνωρίηουν τισ ςθμαςίεσ 

περίπου διπλάςιων λζξεων ςε ςφγκριςθ με παιδιά χαμθλοφ οικονομικοφ υπόβακρου. 

Η Ouellette (2006) υποςτθρίηει ότι θ ςε βάκοσ γνϊςθ των ςθμαςιϊν μιασ λζξθσ είναι ο 

τφποσ τθσ λεξιλογικισ γνϊςθσ που ςχετίηεται περιςςότερο με τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ. 

Για τισ περιςςότερεσ λζξεισ, θ ςε βάκοσ γνϊςθ τθσ ςθμαςίασ αναπτφςςεται ςταδιακά, όταν 

το παιδί ςυναντά τισ λζξεισ ςε πολλά και διαφορετικά κείμενα. Ο Bloom (2000) υποςτθρίηει 

ότι τα παιδιά δεν μακαίνουν 10 λζξεισ τθν θμζρα, όπωσ προτείνουν κάποιεσ εκτιμιςεισ 

(Nagy & Herman, 1987), αλλά μάλλον μακαίνουν «το 1% κακεμιάσ από 100 διαφορετικζσ 

λζξεισ» κάκε μζρα. Με βάςθ τθν παρατιρθςθ του Bloom φαίνεται ότι θ ανάπτυξθ του 

λεξιλογίου είναι ςυμπτωματικι και ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειασ των 

παιδιϊν να ςυμπεράνουν και να διαςαφθνίςουν τισ ςθμαςίεσ των λζξεων, κακϊσ 

αςχολοφνται με διάφορεσ γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ και κείμενα, με τθ ςυνεχι υποςτιριξθ 

του εκπαιδευτικοφ ιδιαίτερα όταν τα παιδιά ςυναντοφν λζξεισ μθ οικείεσ και γνωςτζσ, 

δίνοντασ εξθγιςεισ αλλά και ςτρατθγικζσ για τθν ανάπτυξθ του λεξιλογίου. 

Τα παιδιά μακαίνουν τισ περιςςότερεσ ςθμαςίεσ των λζξεων που γνωρίηουν ςτο 

πλαίςιο ςυηθτιςεων, ακοφγοντασ ι διαβάηοντασ κείμενα. Αν και το λεξιλόγιο ςίγουρα 

μπορεί να κατακτθκεί μζςω τθσ ςτοχευμζνθσ διδαςκαλίασ λεξιλογίου, τα παιδιά χρειάηεται 

να μακαίνουν τόςεσ λζξεισ που κα ιταν πραγματικά αδφνατο να διδαχκεί κακεμιά από 

αυτζσ. Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι θ περιοριςμζνθ γνϊςθ λεξιλογίου μετά το 

νθπιαγωγείο που ςυνεπάγεται ςυνικωσ χαμθλι γνϊςθ λεξιλογίου και κατά τθ διάρκεια του 

Δθμοτικοφ ςχολείου, μπορεί ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δίνεται 

περιοριςμζνθ ζμφαςθ ςτθν άμεςθ διδαςκαλία λεξιλογίου ςτα ςχολεία (Scott, Jamieson-

Noel & Asselin, 2003).Η φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό ςχολείο δεν φαίνεται να επθρεάηει 

ουςιαςτικά το ρεπερτόριο του λεξιλογίου του παιδιοφ (Christian, et al., 2000). 

Η αναγνωςτικι κατανόθςθ είναι προϊόν τθσ αποκωδικοποίθςθσ λζξεων και των 

δεξιοτιτων γλωςςικισ κατανόθςθσ (Gough and Tunmer, 1986). Θεωρείται μια διαδικαςία 
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που περιλαμβάνει τθν ενςωμάτωςθ τθσ ικανότθτασ αποκωδικοποίθςθσ, τθσ γνϊςθσ του 

λεξιλογίου, τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ του κζματοσ υπό διαπραγμάτευςθ και ςχετικϊν 

ςτρατθγικϊν για τθν πρόςλθψθ και κατανόθςθ του κειμζνου (Kintsch,2005· Pressley & 

Block, 2002). Οι Pressley και Block (2002) επεςιμαναν ότι θ κατανόθςθ περιλαμβάνει 

περιςςότερεσ από 30 γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ διαδικαςίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

αποςαφινιςθσ νοιματοσ, τθσ περίλθψθσ, τθσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, τθσ πρόβλεψθσ 

κλπ. «Οι ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ είναι ςυγκεκριμζνεσ κατακτθμζνεσ διαδικαςίεσ που 

προάγουν τθν επαρκι, αυτορρυκμιηόμενθ και ςτοχευμζνθ ανάγνωςθ» (Trabasso & 

Bouchard, 2002, ςελ. 177).Ωςτόςο, αν ζνα παιδί δεν μπορεί να αποκωδικοποιιςει, τότε 

μπορεί να καταςτεί αδφνατο να βγάλει νόθμα από τθ γραπτι λζξθ. Από τθ ςτιγμι που 

ζχουν αποκωδικοποιθκεί οι λζξεισ, το παιδί πρζπει να ςτθριχκεί ςτθν κατανόθςθ 

προφορικισ γλϊςςασ, για να καταλάβει το μινυμα του ςυγγραφζα. Είναι κοινϊσ αποδεκτό 

ότι τα παιδιά παρουςιάηουν ποικιλομορφία ωσ προσ τθν ευκολία με τθνοποία 

αποκωδικοποιοφν. Ραράλλθλα, υπάρχει ποικιλομορφία και ςτθν ακουςτικι τουσ 

κατανόθςθ και ςυνεπϊσ ςτθν γραπτι τουσ κατανόθςθ. Ο αποτελεςματικόσ αναγνϊςτθσ 

ζχει καλζσ ακουςτικζσ δεξιότθτεσ και δεξιότθτεσ κατανόθςθσ. Η περιοριςμζνθ αναγνωςτικι 

κατανόθςθ μπορεί να προκφψει είτε με είτε χωρίσ περιοριςμζνο βακμό αποκωδικοποίθςθσ. 

 

 

1.4 τρατθγικζσ ανάγνωςθσ 

 Οι ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ γνωςτικζσ διεργαςίεσ που 

επιτελεί ο αναγνϊςτθσ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου 

(Hurrelmann, 2002), οι οποίεσ άλλοτε ενεργοποιοφνται αςυνείδθτα και άλλοτε 

εφαρμόηονται ςυνειδθτά και ςταδιακά μποροφν να αυτοματοποιθκοφν (Schreblowski, 

2004). Οι ςτρατθγικζσ ζχουν ταξινομθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, 

όπωσ γνωςτικζσ, μεταγνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικζσ (Chamot & O'Malley, 1987· 

Stern, 1992). Η Oxford (1990), μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ερευνιτριεσ ςτον τομζα των 

ςτρατθγικϊν, διευρφνει τθν κατθγοριοποίθςθ προςκζτοντασ δφο άλλεσ κατθγορίεσ, τισ 

αντιςτακμιςτικζσ και μνθμονικζσ ςτρατθγικζσ και τισ ταξινομεί ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ, 

τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, οι οποίεσ υποδιαιροφνται ςε 6 ομάδεσ. Η υιοκζτθςθ κατάλλθλων 

ςτρατθγικϊν και θ ευζλικτθ χριςθ ποικίλων ςτρατθγικϊν από τθν πλευρά του αναγνϊςτθ 

αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ και 

τθσ εξαγωγισ του νοιματοσ του γραπτοφ λόγου (Ραυλίτςα, Αλευριάδου, & Γρίβα, 2010). Οι 

ςτρατθγικζσ δφναται να αποτελζςουν αντικείμενο διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ με ςκοπό τθν 
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υποβοικθςθ τθσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ ενόσ γραπτοφ κειμζνου (Aarnoutse, Leeuwe & 

Verhoeven 2005· Oxford, 1990· Ραντελιάδου & Αντωνίου, 2007). 

Σφμφωνα με ζρευνεσ (Griva, Alevriadou & Semoglou, 2011a, 2011b) οι επαρκείσ 

αναγνϊςτεσ ενεργοποιοφν, ςε αντίκεςθ με τουσ αδφναμουσ, ποικίλεσ ςτρατθγικζσ, 

ςτοχευμζνεσ δθλαδι διαδικαςίεσ ανάγνωςθσ, τισ οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν όταν 

απαιτείται για τθν κατανόθςθ κειμζνων: επαναλαμβάνουν τθν ανάγνωςθ τμθμάτων του 

κειμζνου που ζχουν ιδθ διαβάςει, διαβάηουν αυτά που ακολουκοφν, αναγνωρίηουν τθ 

δομι, χρθςιμοποιοφν τθν προθγοφμενι τουσ γνϊςθ, βγάηουν ςυμπεράςματα κτλ. 

 Συγκεκριμζνα, για να μάκουν να διαβάηουν αποτελεςματικά, οι μακθτζσ πρζπει: α) 

να καταλάβουν πϊσ οι ιχοι (φωνιματα) αναπαριςτϊνται με γραμματικά ςφμβολα 

(γραφιματα) και να μποροφν να εφαρμόςουν τθν κατανόθςθ αυτι ςτθν ανάγνωςθ και τθ 

γραφι λζξεων, β) να εξαςκοφνται εκτενϊσ μζχρι να αποκτιςουν ευχερι ανάγνωςθ, γ) να 

εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ και δ) να μάκουν να αυτοπαρακολουκοφνται κατά τθ 

διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ, ϊςτε να μποροφν να εντοπίηουν τα αναγνωςτικά τουσ λάκθ και να 

είναι ςε κζςθ να αυτοδιορκϊνονται (Snow, Burns & Griffin, 1998, National Reading Panel, 

2000). Ειδικότερα: 

• Η ςτρατθγικι ΑΣΑ (Ανάλυςθ, Συγχϊνευςθ και Αποκωδικοποίθςθ) τθσ Ανάγνωςθσ. Η 

Williams (1980) ανζπτυξε τθν προςζγγιςθ «επανεκκίνθςθσ» για μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ θλικίασ από 7 ζωσ 12 ετϊν. Το πρόγραμμα ςτθρίηονταν ςτθν ακουςτικι ανάλυςθ 

και ςφνκεςθ των ιχων-φωνθμάτων. Ρεριελάμβανε ιχουσ γραμμάτων και μια ελεγχόμενθ 

ακολουκία αςκιςεων ςυγχϊνευςθσ που ξεκινοφςαν με λζξεισ 2 ι και 3 γραμμάτων και 

ςτόχευαν ςτθν αποκωδικοποίθςθ λζξεων με 2 ςυλλαβζσ. 

• Ακουςτικι Διάκριςθ ςε Βάκοσ – Auditory Discrimination in Depth. Οι Lindamood και 

Lindamood (1975, 1984), πριν από τριάντα χρόνια, ανζπτυξαν τθ ςτρατθγικι «ADD», 

(Ακουςτικι Διάκριςθ ςε Βάκοσ – Auditory Discrimination in Depth), ϊςτε να βοθκιςουν 

τουσ μακθτζσ να εςτιάςουν ςτθ κζςθ του ςτόματοσ, κακϊσ μακαίνουν ποια είναι θ αίςκθςθ 

κάκε ιχου, κακϊσ προφζρεται. Οι μακθτζσ ξεκινοφν αναλφοντασ τισ λζξεισ και 

αναγνωρίηοντασ τον τφπο φωνιματοσ με εκφράςεισ άρκρωςθσ και εκφϊνθςθσ. Οι μακθτζσ 

μακαίνουν να διακρίνουν τουσ ιχουσ των φωνθζντων με τισ κζςεισ του ςτόματοσ και τθσ 

γλϊςςασ και να χρθςιμοποιοφν τθν άρκρωςθ ωσ ζνα κιναιςκθτικό ςθμάδι για τθν 

αποκωδικοποίθςθ λζξεων. Το πρόγραμμα προχποκζτει εντατικι επιμόρφωςθ 

εκπαιδευτικϊν και είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται εξατομικευμζνα ι ςε 

πολφ μικρζσ ομάδεσ. Τα μακιματα ςταδιακά ενςωματϊνουν τθν ορκογραφία παράλλθλα 

με τθν ανάγνωςθ λζξεων. 
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• Ανάλυςθ Μόνο για Κωδικοποίθςθ - Analysis for Decoding Only. Ενϊ θ προςζγγιςθ τθσ 

Williams (1980) ξεκινά με ξεχωριςτοφσ ιχουσ γραμμάτων, ςτθν προςζγγιςθ του Glass 

(1976),οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν ςφντομεσ υψθλισ ςυχνότθτασ λζξεισ, για να 

διδάξουν ςτουσ μακθτζσ πϊσ να αναλφουν μοτίβα γραμμάτων που παρουςιάηονται ςτισ 

λζξεισ. Το πρόγραμμα παρζχει τζςςερισ ομάδεσ καρτϊν, με κάκε κάρτα να εςτιάηει ςε ζνα 

μοτίβο και κάκε ομάδα καρτϊν ζχει αυξανόμενθ δυςκολία. Κάκε κάρτα ςε μια ομάδα 

καρτϊν περιλαμβάνει μια λζξθ-κλειδί που οι μακθτζσ πικανϊσ ιδθ γνωρίηουν (π.χ. πζρα) 

μαηί με λίςτεσ διαδοχικά πιο δφςκολων λζξεων που περιζχουν το ίδιο ορκογραφικό μοτίβο 

ςτο οποίο μπορεί να εφαρμοςτεί το νζο μοτίβο γραμμάτων (π.χ. βζρα, θμζρα, ζφερα, 

καλθμζρα, ανιμερα). 

• Η Ρροςζγγιςθ -Ανάγνωςθ με Αναλογία. Ο Gaskins και οι ςυνεργάτεσ του (1997) ανζπτυξαν 

μια άλλθ εναλλακτικι προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτα φωνιματα, για αναγνϊριςθ λζξεων από 

μακθτζσ με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ. Επειδι οι μακθτζσ μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν τισ 

λζξεισ που ιδθ γνωρίηουν για να αποκωδικοποιιςουν αυτά που δεν γνωρίηουν, το 

πρόγραμμα είναι κατάλλθλο μόνο για μακθτζσ που ζχουν ιδθ ζρκει ςε επαφι με τθν 

ανάγνωςθ ςε κάποιο μικρό βακμό. Αξιοποιϊντασ τα κοινά απαράλλαχτα ορκογραφικά 

μοτίβα αυτϊν των λζξεων, οι μακθτζσ διδάςκονται πϊσ να αναλφουν τισ λζξεισ 

αναηθτϊντασ τα μοτίβα γραμμάτων τουσ. Σταδιακά χτίηουν τον πυρινα των 

αποκωδικοποιιςιμων λζξεων μζςω μια προςζγγιςθσ ανάγνωςθσ με αναλογία, κατά τθν 

οποία μακαίνουν να αναλφουν άγνωςτεσ λζξεισ υπό το πρίςμα οικείων ορκογραφικϊν 

μοτίβων. 

 

 

1.5 τάδια ανάπτυξθσ τθσ αναγνωςτικισ ικανότθτασ ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ-Είδθ 

αναγνωςτϊν 

Η γλωςςικι ανάπτυξθ τα πρϊτα 4-5 χρόνια τθσ ηωισ του παιδιοφ είναι ταχφτατθ. Ήδθ, 

πριν ακόμθ το παιδί φοιτιςει ςτο ςχολείο, οι μεγάλεσ κατακτιςεισ ςτθν γλϊςςα ζχουν 

πραγματοποιθκεί: θ άρκρωςθ ζχει πάρει τθν ϊριμθ μορφι, το λεξιλόγιο ζχει φτάςει τισ 

2.500 λζξεισ και θ ςυντακτικι μορφι παίρνει όλεσ τισ κφριεσ παραλλαγζσ τθσ απλισ 

πρόταςθσ. Αν και φαίνεται ότι, με τθν είςοδο του παιδιοφ ςτο ςχολείο, θ γλωςςικι 

ανάπτυξθ ζχει ςτισ κφριεσ τθσ μορφζσ ολοκλθρωκεί, θ πραγματικότθτα είναι ότι τα όρια τθσ 

περαιτζρω βελτίωςθσ είναι ςχεδόν απεριόριςτα (Μαυρομμάτθ, 1995) 

Σφμφωνα με τθν Uta Frith (1985) υπάρχουν τρεισ φάςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

Αναγνωςτικισ ικανότθτασ. Κατά τθν πρϊτθ φάςθ, τθ λογογραφικι, το παιδί μπορεί οπτικά 
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και μόνο να αναγνωρίηει κάποιεσ λζξεισ ςαν απλά γλωςςικά ςφνολα, που ζχουν 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ςτθ μορφολογία τουσ, πριν ακόμθ να μάκει να διαβάηει και 

να γράφει. Το ςτάδιο αυτό ςτθρίηεται ςτθν απομνθμόνευςθ των υπεριςχυόντων 

μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ λζξθσ που κάνουν τθν εικόνα τθσ να ςυγκρατείται ςαν 

ζνα ενιαίο οπτικό ςφνολο. Ακολουκεί θ αλφαβθτικι φάςθ, όπου ανακαλφπτονται οι 

ςχζςεισ μεταξφ γραφιματοσ - φωνιματοσ ςτισ τυπωμζνεσ λζξεισ και χρθςιμοποιείται θ 

γραφθμικι - φωνθμικι αντιςτοιχία ςαν τεχνικι για τθν αποκωδικοποίθςθ των 

μορφολογικϊν ςυνόλων του γραπτοφ λόγου. Στο ςτάδιο αυτό αναπτφςςεται και θ 

ικανότθτα για γραφι και ορκογραφία αλλά και θ δυνατότθτα για αποκωδικοποίθςθ 

άγνωςτων λζξεων, με βάςθ τθν τεχνικι που ζχει ιδθ αποκτθκεί. Με το πζραςμα του 

χρόνου, το παιδί περνά ςτθν ορκογραφικι φάςθ, όπου αρχίηει να αναγνωρίηει οπτικά και 

αυτόματα κάποια μορφολογικά ςφνολα κατά τθν ανάγνωςθ. Με τθν ειςαγωγι ςτθν 

ορκογραφικι φάςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόκτθςθσ τθσ αναγνωςτικισ ικανότθτασ, 

ακόμθ κι αν κάποια μορφολογικά ςφνολα δεν ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ γραφθμικισ - 

φωνθμικισ μετάφραςθσ (για τθν Ελλθνικι γλϊςςα, π.χ. αυτό ςυμβαίνει με τα δίψθφα 

φωνιεντα ει-οι-αι, τουσ ςυνδυαςμοφσ ευ-αυ, τα ςυμπλζγματα ςμ, ςγ, κ.τ.λ., που δεν 

διαβάηονται όπωσ ακριβϊσ γράφονται), οι μακθτζσ καταφζρνουν να τα διαβάηουν ςωςτά 

λόγω τθσ αυτόματθσ οπτικισ αναγνϊριςθσ (Μαυρομμάτθ, 1995) . 

Ειδικότερα, για να αντιλθφκοφμε επακριβϊσ τθν αναγνωςτικι διαδικαςία κα τθν 

αναλφςουμε χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο του Coltheart (1980) για τθν Ανάγνωςθ των Δφο 

Καναλιϊν (Dual Route model). Η ανάπτυξθ του βαςίηεται ςτα ερευνθτικά πορίςματα τθσ 

Γνωςτικισ Ψυχολογίασ αλλά και τθσ Νευροψυχολογίασ από τισ μελζτεσ περιπτϊςεων 

αςκενϊν με επίκτθτθ δυςλεξία (Ρόρποδασ, 1993). 

Σφμφωνα με αυτό το μοντζλο, θ λειτουργία τθσ ανάγνωςθσ ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ 

δφο καναλιϊν επεξεργαςίασ τθσ γραπτισ λζξθσ: α) ςτο ςφςτθμα γραφθμικισ-φωνθμικισ 

μετάφραςθσ, και β) ςτο λεξικό-ςθμαςιολογικό ςφςτθμα επεξεργαςίασ. Μόλισ ο αναγνϊςτθσ 

δει τθ λζξθ γραμμζνθ, ενεργοποιείται θ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ και τθσ ανάλυςθσ των 

οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ. Αμζςωσ μετά ακολουκεί ζναν από τουσ παρακάτω δφο 

τρόπουσ προκειμζνου να κάνει τθν ανάγνωςθ τθσ λζξθσ: Ρρϊτο κανάλι: Μεταφράηει τα 

γραφιματα τθσ λζξθσ ςε φωνιματα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ γραφθμικισ-φωνθμικισ 

αντιςτοιχίασ και με τθ γνϊςθ που ζχει για τουσ φκόγγουσ που αντιςτοιχοφν ςτα ςφμβολα 

τθσ γλϊςςασ του, παίρνει αυτόματα τισ οδθγίεσ για τθν εκφορά τθσ λζξθσ και τθ διαβάηει 

ςφμφωνα με αυτζσ. Δεφτερο κανάλι: Η οπτικι ανάλυςθ τον παραπζμπει αυτόματα ςτο 

οπτικό λεξικό που ζχει ςτθ μνιμθ του, εφόςον βζβαια θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ ζχει 
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κωδικοποιθκεί και καταγραφεί εκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι θ λζξθ είναι οικεία, επομζνωσ οι 

οδθγίεσ για τθν ανάγνωςθ τθσ δίνονται αμζςωσ, χωρίσ να χρειάηεται να επιςτρατευκοφν οι 

τεχνικζσ γραφθμικισ- φωνθμικισ μετάφραςθσ. 

 

Είδθ αναγνωςτϊν 

Οι αναγνϊςτεσ προκειμζνου να φτάςουν ςτο επικυμθτό τελικό ςτάδιο ανάπτυξθσ 

περνάνε από τζςςερα ςτάδια, το ςτάδιο των αναδυόμενων αναγνωςτϊν, το ςτάδιο των 

πρϊιμων αναγνωςτϊν, το ςτάδιο των μεταβατικϊν και, τζλοσ, το ςτάδιο των 

αποτελεςματικϊν αναγνωςτϊν (Ραπουτςάκθ, Κ.,2015). Αναλυτικότερα, οι αναδυόμενοι 

αναγνϊςτεσ (emerging readers) μόλισ που αρχίηουν να κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ 

ςχετικά με τα βιβλία και το τυπωμζνο χαρτί. Χρειάηονται πλοφςια και διαςκεδαςτικι 

εμπειρία με τα βιβλία με εικόνεσ. Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν γράμματα και λζξεισ, τθ ςχζςθ 

ιχου και γράμματοσ (φϊνθμα-γράφθμα) και τισ ομοιοκαταλθξίεσ. Αρχίηουν να διαβάηουν 

κάποιεσ απλζσ και ςυχνόχρθςτεσ λζξεισ ΣΦΣ (ςφμφωνο-φωνιεν-ςφμφωνο). Ζχουν επαφι με 

τα βιβλία και μποροφν να ςυνδυάςουν τθν ιςτορία που άκουςαν με τα δικά τουσ βιϊματα, 

οι φωτογραφίεσ τουσ κακοδθγοφν να «διαβάςουν» και αυτό τουσ βοθκά να αρχίςουν να 

κάνουν προβλζψεισ για το τι διαβάηουν. Τα βιβλία που είναι κατάλλθλα για τθ φάςθ αυτι, 

είναι εικονογραφθμζνα και το κείμενο υποςτθρίηεται πολφ ςθμαντικά από τισ εικόνεσ, θ 

γλϊςςα είναι φυςικι και απλι, τα γράμματα μεγάλα ενϊ το κείμενο μικρό, με 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα, και θ κεματολογία είναι πολφ οικεία ςτα παιδιά. Οι πρϊιμοι 

αναγνϊςτεσ (early readers) ζχουν κατανοιςει τον αλφαβθτικό κϊδικα του γλωςςικοφ τουσ 

ςυςτιματοσ, ζχουν φωνολογικι και φωνθμικι επίγνωςθ. Ζχουν ζναν αξιοςθμείωτο αρικμό 

λζξεων ςτο λεξιλόγιό τουσ. Αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ζντυπου λόγου, 

ειδικά ξεχωρίηουν τα παραμφκια από τα άλλα είδθ κειμζνων. Τα βιβλία που είναι 

κατάλλθλα για τθ φάςθ αυτι ζχουν περιςςότερεσ γραμμζσ κειμζνου ανά ςελίδα, πιο 

ςφνκετθ ςφνταξθ, λιγότερα επαναλαμβανόμενα γλωςςικά μοτίβα και εικόνεσ, και θ 

κεματολογία τουσ είναι οικεία ςτα παιδιά, αλλά ζχει μεγαλφτερο βάκοσ. Οι μεταβατικοί 

αναγνϊςτεσ (transient readers), διαβάηουν αρκετά αυτοματοποιθμζνα, ζχουν κατακτιςει 

τον μθχανιςμό τθσ ανάγνωςθσ και ζτςι θ ενζργειά τουσ και οι γνωςτικοί τουσ πόροι 

κατευκφνονται προσ τθν κατανόθςθ του κειμζνου που διαβάηουν. Σε αυτό το ςτάδιο, τα 

παιδιά γενικά ζχουν ςτρατθγικζσ για να κατανοιςουν το μεγαλφτερο μζροσ του κειμζνου, 

αλλά εξακολουκοφν να χρειάηονται βοικεια για τθν κατανόθςθ δυςκολότερων κειμζνων. 

Αρχίηουν να ζχουν εμπειρία από μεγάλθ ποικιλία κειμζνων και είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν διαφορετικά ςτιλ και είδθ κειμζνων. Τα βιβλία που είναι κατάλλθλα για τθ 
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φάςθ αυτι ζχουν περιςςότερεσ ςελίδεσ, περιςςότερο κείμενο ανά ςελίδα και μεγαλφτερεσ 

προτάςεισ, με ςφνκετθ και απαιτθτικι ςφνταξθ, πιο πλοφςιο λεξιλόγιο, χρθςιμοποιοφν 

επίςθμθ και ανεπίςθμθ γλϊςςα και γενικά το κείμενο ζχει μικρότερθ ςχζςθ και ςφνδεςθ με 

εικόνεσ. Τζλοσ, οι αποτελεςματικοί αναγνϊςτεσ (effective readers) διαβάηουν ανεξάρτθτα. 

Ρερνοφν από τθ φάςθ του «μακαίνω να διαβάηω» ςτθ φάςθ «διαβάηω για να μακαίνω». Η 

ανάγνωςι τουσ είναι αυτοματοποιθμζνθ, ευχερισ και με τθν κατάλλθλθ προςωδία. Οι 

γνωςτικοί πόροι διατίκενται για τθν κατανόθςθ και ζχουν μεγάλο ρεπερτόριο ςτρατθγικϊν 

κατανόθςθσ. Οι αναγνϊςτεσ αυτισ τθσ φάςθσ διαβάηουν απολφτωσ ανεξάρτθτα όλα τα είδθ 

των κειμζνων, ωςτόςο οι αναγνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ εξακολουκοφν και αναπτφςςονται 

μζςα από τθ ςυςςϊρευςθ αναγνωςτικισ εμπειρίασ. Τα βιβλία τθσ φάςθσ αυτισ ζχουν 

περιςςότερο κείμενο, διευρυμζνθ και απαιτθτικι κεματολογία και λεξιλόγιο, μεγάλεσ και 

ςφνκετεσ προτάςεισ, χωρίσ εικονογράφθςθ (Ραπουτςάκθ, Κ.,2015). 

 

 

2. Μακθςιακζσ δυςκολίεσ- Δυςλεξία 

 

Ρλικοσ οριςμϊν και απόψεων ςχετικά με δφο ζννοιεσ που τα τελευταία χρόνια 

ακοφγονται όλο και περιςςότερο από τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ρολλοί τισ 

ςυγχζουν μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ κοινι γραμμι κεραπείασ. Ρροκειμζνου, λοιπόν να 

γίνει αντιλθπτι θ ειδοποιόσ διαφορά τουσ κα παρακζςουμε τουσ επικρατζςτερουσ 

οριςμοφσ για τθν κακεμία από τισ παραπάνω ζννοιεσ. Σφμφωνα με τθ Νational Joint 

Committee of Learning Difficulties (1988), «Οι Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ είναι ζνασ 

γενικευμζνοσ όροσ που περιγράφει μια μεγάλθ ομάδα πολφμορφων δυςκολιϊν οι οποίεσ 

εκδθλϊνονται με ζνα ευρφ φάςμα γλωςςικϊν διεργαςιϊν και αναφζρεται ςτθ λειτουργία 

και εκμάκθςθ τθσ ομιλίασ, τθσ ανάγνωςθσ, τθσ γραφισ, τθσ κατανόθςθσ και των 

μακθματικϊν. Αυτά τα προβλιματα είναι εγγενι ςτο άτομο, κεωροφνται ότι υπάρχουν 

εξαιτίασ τθσ δυςλειτουργίασ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ και είναι δυνατόν να 

εκδθλϊνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Μαηί με τισ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ είναι 

δυνατόν να ςυνυπάρχουν προβλιματα αυτορρφκμιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ, κοινωνικισ 

αντίλθψθσ και κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, τα οποία όμωσ από μόνα τουσ δεν 

προςδιορίηουν μια Μακθςιακι Δυςκολία. Επίςθσ οι Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ μποροφν να 

παρατθροφνται ταυτόχρονα με άλλα προβλιματα (π.χ. λειτουργικι αδυναμία αιςκιςεων, 

νοθτικι υςτζρθςθ, ςοβαρι ςυναιςκθματικι διαταραχι) ι με εξωγενείσ επιρροζσ 
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(πολιτιςμικζσ διαφορζσ, υςτερθμζνο γλωςςικό περιβάλλον, ανεπαρκισ ι ακατάλλθλθ 

εκπαίδευςθ), δεν είναι όμωσ αποτζλεςμα αυτϊν των ςυνκθκϊν ι επιρροϊν». 

Οι Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ: τισ Γενικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ και τισ Ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Οι Γενικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ είναι 

ςυνικωσ Δευτερογενείσ - Εξωγενείσ - Ρεριβαλλοντικισ Αιτιολογίασ. Οφείλονται ςε 

αρνθτικοφσ ψυχο-εκπαιδευτικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ, ςε ζλλειψθ 

προςπάκειασ, ςε χαμθλό ΙQ ι ςε ςθμαντικζσ αιςκθτθριακζσ ι εγκεφαλικζσ βλάβεσ οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθ διαταραχι, (π.χ. αν δεν βλζπει, δεν κα μπορεί να διαβάςει κανονικά).Οι 

μακθτζσ με Γενικι Μακθςιακι Δυςκολία υςτεροφν γενικά ςε όλα τα μακιματα και ςτα 

προφορικά και ςτα γραπτά, και ςτα κεωρθτικά-φιλολογικά και ςτα πρακτικά. Από τθν άλλθ, 

οι Ειδικζσ Μακθςιακζσ  Δυςκολίεσ είναι πρωτογενείσ - Βιολογικισ αιτιολογίασ Μακθςιακζσ 

Δυςκολίεσ, ςτισ οποίεσ το παιδί υςτερεί μόνον ςε οριςμζνα είδθ μακθμάτων. Μακθτζσ με 

Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ ζχουν κανονικι ι ανϊτερθ ευφυΐα ι τουλάχιςτον όχι 

χαμθλι. Ραράλλθλα, εμφανίηουν ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ εξαιτίασ βιολογικο-

νευρολογικϊν αιτίων, που είναι κυρίωσ κλθρονομικά. 

Σφμφωνα με το DSM-IV (Διαγνωςτικό Εγχειρίδιο τθσ Αμερικάνικθσ Ψυχιατρικισ 

Εταιρίασ) θ Δυςλεξία (διαταραχι ανάγνωςθσ), θ Δυςορκογραφία (διαταραχι γραπτισ 

ζκφραςθσ) και θ Δυςαρικμθςία (διαταραχι ςτα μακθματικά) είναι οι ςυχνότερεσ Ειδικζσ 

Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. Ρλικοσ οριςμϊν ζχουν διατυπωκεί για τθν ειδικι αυτι μακθςιακι 

διαταραχι. Στθν Αγγλία και τθν Ελλάδα, υιοκετοφν ιςοδφναμουσ οριςμοφσ τθσ δυςλεξίασ 

που ςυμμορφϊνονται με τον παγκόςμιο οριςμό τθσ «αναπτυξιακισ δυςλεξίασ» ωσ 

διαταραχισ που προκαλεί δυςκολίεσ ςτθ γραπτι γλϊςςα, οι οποίεσ δεν οφείλονται ςε 

νοθτικι υςτζρθςθ, ακατάλλθλεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ, εγκεφαλικζσ βλάβεσ και αιςκθτικζσ ι 

ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ. (Tsakalaki, A, 2017). Ωςτόςο, θ πλθρζςτερθ που κα μποροφςε 

να χαρακτθριςτεί ωσ κράμα των ςθμαντικότερων χαρακτθριςτικϊν τθσ δυςλεξίασ είναι του 

Critchley. Σφμφωνα, λοιπόν, με τον κακθγθτι Νευρολογίασ και Ρρόεδρο τθσ World 

Federation  of Neurology, Critchley (1981): «Η Ειδικι Αναπτυξιακι Δυςλεξία είναι 

Μακθςιακι Δυςκολία που αρχικά εκδθλϊνεται με μια δυςκολία ςτθν εκμάκθςθ ανάγνωςθσ 

και αργότερα με ζντονθ ανορκογραφία και με ζλλειψθ άνεςθσ ςτο χειριςμό γραπτοφ 

λόγου, ς’ αντίκεςθ με τον προφορικό. Η αιτία είναι ςτθν ουςία γνωςτικι και ςυνικωσ 

γενετικι. Δεν οφείλεται ςε διανοθτικι ανεπάρκεια ι ςε ζλλειψθ κοινωνικο-πολιτιςμικϊν 

ευκαιριϊν ι ςε αποτυχθμζνθ διδαςκαλία ι ςε ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ ι ςε 

εγκεφαλικι κάκωςθ ι βλάβθ. Ρικανϊσ να αντιπροςωπεφει μια ςυγκεκριμζνθ ζλλειψθ 

ωριμότθτασ, που τείνει να μειϊνεται κακϊσ το παιδί μεγαλϊνει και επιδζχεται ςθμαντικι 
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βελτίωςθ, ειδικά όταν θ κατάλλθλθ κεραπευτικι βοικεια προςφζρεται ζγκαιρα». 

(Critchley, In: Pavlidis & Miles, 1981) 

 

 

 2.1 Αιτίεσ –Σφποι δυςλεξίασ 

 Σφμφωνα με τον Γουλανδρι (2003), ζνασ παράγοντασ που μπορεί να διαδραματίςει 

ρόλο ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων γραμματιςμοφ είναι θ θλικία ςτθν οποία ξεκινοφν τα 

παιδιά επίςθμθ εκπαίδευςθ. Αυτό μπορεί να κζςει ζνα ηιτθμα ςε μελζτεσ που εξετάηουν 

τισ δεξιότθτεσ γραμματιςμοφ ςε διάφορεσ χϊρεσ. Για παράδειγμα, παιδιά ςτθν Αγγλία 

ξεκινοφν τθν επίςθμθ εκπαίδευςθ ςτθν θλικία των 5 ετϊν, ενϊ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ επίςθμθ εκπαίδευςθ αρχίηει ςτα 6, όταν τα παιδιά αναμζνεται να είναι 

πιο προχωρθμζνα ςτισ προφορικζσ γλωςςικζσ και γνωςτικζσ δεξιότθτεσ δθλαδι ςε ςχολικι 

ετοιμότθτα (Tsakalaki, 2017). Από τθν άλλθ πλευρά, θ ζρευνα ζχει δείξει ότι θ επίδραςθ τθσ 

ςχολικισ εκπαίδευςθσ επθρεάηει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, όπωσ π.χ. τθν 

ανάγνωςθ και τθν ορκογραφία, μερικζσ φορζσ περιςςότερο και ανεξαρτιτωσ από τα 

αποτελζςματα τθσ θλικιακισ απόκτθςθσ. Για παράδειγμα, οι Cunningham και Carroll (2011) 

βρικαν ότι θ ποςότθτα και θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ  αποτελεί ιςχυρότερο παράγοντα 

από τισ θλικιακζσ επιδράςεισ ςτθν ανάγνωςθ και τθν ορκογραφία, κακϊσ και τισ δεξιότθτεσ 

που ςχετίηονται με τον αλφαβθτιςμο, όπωσ οι φωνολογικζσ δεξιότθτεσ (Tsakalaki, 2017). 

Σφμφωνα με τον Αναγνωςτόπουλο (2000)ακόμα και ςε κακαρά περιγραφικό 

επίπεδο δεν υπάρχει κοινά αποδεκτι αιτιολογικι κεϊρθςθ τθσ δυςλεξίασ. Ζχουν προτακεί 

κλθρονομικοί, γενετικοί, νευρολογικοί, γνωςτικοί, νευροανατομικοί και άλλοι παράγοντεσ 

(Hallahan et al., 1996 Love & Webb, 1992 Murdoch, 1991 Rourke, 1989 Swanson, 1987 

Zemlin, 1988). Οι κυριότερεσ κεωρθτικζσ κζςεισ ςτο κζμα τθσ αιτιολογίασ τθσ δυςλεξίασ 

αναφζρονται ςε: 

 1. Γενετικά αίτια  

2.Nευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ,  

3.Γνωςτικζσ διαταραχζσ,  

4.Κλθρονομικότθτα, 

 5.Ρεριβαλλοντικοφσ και Βιοψυχοκοινωνικοφσ παράγοντεσ 

Η δυςλεξία χωρίηεται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, ςτθν Επίκτθτθ δυςλεξία και ςτθν 

Βιολογικι ι εξελικτικι δυςλεξία. Επίκτθτθ δυςλεξία παρουςιάηει ο μακθτισ ο οποίοσ 

διάβαηε κανονικά, χωρίσ προβλιματα και δυςκολίεσ, αλλά λόγω τραυματιςμοφ ι όγκου 
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ςτον εγκζφαλο, ζχαςε ι μειϊκθκε ςθμαντικά θ αναγνωςτικι του ικανότθτα. Σφμφωνα με 

τον (Ellis, 1983) θ Επίκτθτθ δυςλεξία μπορεί να χαρακτθρίηεται ωσ: βακιά, επιφανειακι, 

φωνολογικι, άμεςθ, και ςυλλαβικοφ τφπου δυςλεξία (Αναςταςίου, 1998).Ειδικότερα, θ 

Βακιά δυςλεξία περιλαμβάνει ςθμαςιολογικά λάκθ ςτθν ανάγνωςθ μεμονωμζνων λζξεων, 

αντικαταςτάςεισ γραμμάτων και λάκθ ςε παράγωγεσ λζξεισ, αλλά κυρίωσ δυςκολία ςτισ 

ζννοιεσ των λζξεων και όχι ςτθν ςυντακτικι δομι. Η Επιφανειακι δυςλεξία  χαρακτθρίηεται 

από μια ειδικι βλάβθ ςτθν οπίςκια βρεγματικι περιοχι του εγκεφάλου (Rosenhan, et al., 

1989), που επθρεάηει τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ λζξεων που δεν παρουςιάηουν ομαλι 

ορκογραφία, π.χ. ςτθν ανάγνωςθ τθσ λζξθσ «παφλα», μπορεί να διαβάςουν «πά-φλα». 

Αντικζτωσ, θ ικανότθτα να προφζρουν ομαλζσ λζξεισ ι ψευδολζξεισ παραμζνει 

ανεπθρζαςτθ, όπωσ και αυτι τθσ κατανόθςθσ των εννοιϊν τουσ. Στθ Φωνολογικι δυςλεξία 

τα άτομα παρουςιάηουν δυςκολία να προφζρουν μία γραπτι λζξθ που δεν ζχουν δει ποτζ, 

ζςτω κι αν τθν χρθςιμοποιοφν προφορικά, εξαιτίασ βλάβθσ ςτο οπίςκιο τμιμα του 

αριςτεροφ θμιςφαιρίου (Rosenhan, et al., 1989). Αδυνατοφν να κάνουν γραφθμικι-

φωνθμικι αντιςτοιχία, ζτςι θ αναγνϊριςθ των λζξεων γίνεται μόνο μζςω του οπτικοφ 

λεξικοφ. Στθν άμεςθ δυςλεξία, που είναι εξαιρετικά ςπάνια, τα άτομα μποροφν να 

διαβάηουν μεγαλόφωνα, όμωσ δεν κατανοοφν τθν ςθμαςία των όςων διαβάηουν. Είναι ςε 

κζςθ να διαβάςουν απλζσ μθ δφςκολεσ ορκογραφικά λζξεισ, που τουσ ιταν οικίεσ πριν τθν 

εγκεφαλικι βλάβθ, δεν μποροφν όμωσ να διαβάςουν ςωςτά ψευδολζξεισ ι λζξεισ 

αςυνικεισ που πικανόν δεν ανικαν πρωτφτερα ςτο λεξιλόγιο τουσ.. Στθ ςυλλαβικοφ τφπου 

δυςλεξία τα άτομα δεν μποροφν να αναγνωρίςουν τισ λζξεισ ωσ ζνα ςφνολο ι να τισ 

διαβάςουν ςυλλαβικά. Διαβάηουν τθ λζξθ γράμμα-γράμμα, ζνα κάκε φορά, ϊςτε μετά να 

καταφζρουν να τθν προφζρουν ωσ ςφνολο. 

Από τθν άλλθ πλευρά ο μακθτισ με Βιολογικι ι εξελικτικι δυςλεξία γεννικθκε ζτςι, 

δεν ανζπτυξε ποτζ ικανοποιθτικι αναγνωςτικι ικανότθτα, με αποτζλεςμα να διαβάηει πολφ 

αργά και με λάκθ, ςε όλθ του τθ ηωι. Εφόςον θ δυςλεξία είναι βιολογικι, οι δυςκολίεσ δεν 

περιορίηονται μόνο ςτθν ανάγνωςθ και τθ γραφι, αλλά και ςε οποιαδιποτε άλλθ 

λειτουργία, θ οποία διευκφνεται από τα ίδια εγκεφαλικά κζντρα και που απαιτεί κοινζσ 

ικανότθτεσ με τθν ανάγνωςθ. Οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ  είναι το φτωχό λεξιλόγιο, θ 

κακυςτζρθςθ ζναρξθσ τθσ ομιλίασ, θ αδεξιότθτα, οι δυςκολίεσ χωροχρονικισ 

αλλθλοδιαδοχισ – αλλθλοδιαδοχικϊν ενεργειϊν-διεργαςιϊν, π.χ. δζςιμο κορδονιϊν, 

κεφαλιζσ ςτο ποδόςφαιρο, πιδθμα ςχοινάκι, κοφμπωμα κουμπιϊν πουκαμίςου, δζςιμο 

κόμπου γραβάτασ, κακϊσ και θ αλλθλοδιαδοχικι οφκαλμοκίνθςθ και λανκαςμζνθ 

οφκαλμοκίνθςθ. Δεν είναι τυχαίο , άλλωςτε, που θ Βιολογικι ι εξελικτικι δυςλεξία 
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διακρίνεται ςε Οπτικι δυςλεξία και  Ακουςτικι δυςλεξία. Η οπτικι δυςλεξία εκδθλϊνεται 

ωσ δυςκολία ςτθ μάκθςθ κυρίωσ διαμζςου τθσ οπτικισ λειτουργίασ. Ανάμεςα ςτα ζκδθλα 

χαρακτθριςτικά είναι θ δυςκολία ςτθ διάκριςθ ςφνκετων ςχεδίων, ςτθν αντίλθψθ και 

αναπαραγωγι οπτικϊν ακολουκιϊν κακϊσ και πικανι αδεξιότθτα ςτθ γενικι κινθτικότθτα. 

Τα άτομα, κατά τθν ανάγνωςθ ςυγχζουν λζξεισ ι γράμματα που ζχουν οπτικι ομοιότθτα ι 

κακρεπτικι αντιςτοιχία. Αντιμετωπίηουν όλεσ τισ λζξεισ ςαν να τισ βλζπουν για πρϊτθ 

φορά. Δυςκολεφονται να διαβάςουν τισ λζξεισ «ολικά» και τισ επεξεργάηονται αναλυτικά 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ, που τουσ βοθκά ακόμα και ςτθν ανάγνωςθ 

ψευδολζξεων (Σταςινόσ, 2009). Σφμφωνα με τουσ Johnson & Myklebust, (Σταςινόσ, 2009) τα 

άτομα με οπτικι δυςλεξία ςυνικωσ δεν μποροφν να μάκουν λζξεισ ςαν ενιαίο ςφνολο. 

Ζχουν προβλιματα με τθν οπτικι διάκριςθ, μνιμθ, ςφνκεςθ και ςυνοχι λζξεων. Η 

αντιςτροφι των λζξεων ι γραμμάτων όταν διαβάηει, γράφει και ςυλλαβίηει είναι ςυχνι. Η 

ορκογραφθμζνθ γραφι τουσ χαρακτθρίηεται από πολλά φωνθτικά λάκθ. Συνικωσ γράφουν 

(λανκαςμζνα φυςικά) παραβλζποντασ τθ γραφθμικι-φωνθμικι αντιςτοιχία. (Κ.Δ. 

Ρόρποδασ, 1997, ςελ 72-73). Τα παιδιά με ακουςτικι δυςλεξία παρουςιάηουν δυςκολίεσ 

ςτθν ανάλυςθ των λζξεων ςε ακουςτικζσ μονάδεσ ςυλλαβικισ βάςεωσ και ςτθ ςφνκεςθ 

ςυλλαβικϊν ακουςτικϊν μονάδων ςε λεξικά ςφνολα με εννοιακό περιεχόμενο. Επίςθσ 

μπορεί να υπάρχουν δυςκολίεσ ςτθ διάκριςθ των ακουςτικϊν λεπτομερειϊν και ςτθν 

αναπαραγωγι θχθτικϊν ενοτιτων. Σφμφωνα πάλι με τουσ Johnson & Myklebust, το 

κυριότερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν τα άτομα αυτά, είναι θ ανικανότθτα τουσ να 

αντιλθφκοφν τισ ομοιότθτεσ των αρχικϊν ι\και τελικϊν ιχων των λζξεων. Γενικά μποροφν 

να ςυνδζουν τισ λζξεισ με τισ ζννοιεσ τουσ, αλλά ζχουν δυςκολίεσ ςτθ μετατροπι των 

οπτικϊν γλωςςικϊν ςυμβόλων ςε ακουςτικά. Δεν μποροφν, δθλαδι να ςυνδζςουν τθν 

ακουςτικότθτα ιςόποςα με το οπτικό αντικείμενο. Τα ακουςτικά δυςλεξικά παιδιά 

διαβάηουν τισ λζξεισ εκείνεσ, που μποροφν να ςυνδζςουν τθ γραφθμικι με τθ ςθμαντικι 

τουσ παράςταςθ.  (δθλ. τθν ζννοια τουσ). Η απόδοςθ του ακουςτικά δυςλεξικοφ παιδιοφ 

ςτθ γραφι - ορκογραφία, είναι χαμθλι και μάλιςτα κατϊτερθ από τθν αναγνωςτικι του 

επίδοςθ. Οι μόνεσ λζξεισ που μποροφν να γραφοφν ςωςτά, είναι εκείνεσ που υπάρχουν ςτο 

οπτικό του λεξιλόγιο. Ανάμεςα ςτα λάκθ που κάνει, είναι θ παράλειψθ ενδιάμεςων 

ςυλλαβϊν τθσ λζξθσ, ίςωσ γιατί δεν μπορεί να διακρίνει όλα τα μζρθ του ςυνόλου τθσ 

λζξθσ. Μερικζσ φορζσ ςυμβαίνει να αντικακιςτά λζξεισ, με άλλεσ που μοιάηουν ςτο οπτικό 

τουσ περίγραμμα. (Σταςινόσ 2009) 
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2.2 Δυςκολίεσ-Χαρακτθριςτικά  δυςλεκτικϊν μακθτϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

Η ελλθνικι γλϊςςα ανικει ςτισ 25 δυςκολότερεσ γλϊςςεσ του κόςμου, κακϊσ ζχει 

πολφπλοκο ςυντακτικό και ορκογραφικό ςφςτθμα με πολλζσ εξαιρζςεισ και 

μορφοφωνθμικι πολυπλοκότθτα. Σφμφωνα με άρκρο τθσ Τςακαλάκθ (2017) θ μθ 

ορκογραφικι ςυνζπεια και θ μορφοφωνθμικι πολυπλοκότθτα μιασ γλϊςςασ αποτελοφν 

μια επιπλζον δυςκολία ςτουσ δυςλεξικοφσ μακθτζσ και πρζπει να λαμβάνονται ςθμαντικά 

υπόψιν ςε κάκε ζρευνα. Η αναγνωςτικι και ορκογραφικι ικανότθτα επιτυγχάνεται μζςω 

δφο δρόμων: με τθ εγχάραξθ τθσ οπτικισ εικόνασ ολόκλθρων των λζξεων ςτθ μνιμθ με τθ 

δυνατότθτα ανάκλθςθσ του και με τθ φωνθμικι- γραφθμικι μετάφραςθ. Η αποτυχία ςτθν 

κατάκτθςθ αυτϊν των δφο κεωρείται χαρακτθριςτικι τθσ αναπτυξιακισ δυςλεξίασ (Broom 

& Doctor, 1995). Από ζρευνεσ που διεξιχκθςαν τα προθγοφμενα χρόνια (Stuart & 

Masterson, 1992˙ Snowling, 1994˙ Howard & Best, 1996) επιβεβαιϊνεται θ φπαρξθ ςτενισ 

ςχζςθσ μεταξφ των ελλειμμάτων ςτθν φωνολογικι ενθμερότθτα και τθσ δυςλεξίασ και 

ειδικά ςτα αλφαβθτικά γλωςςικά ςυςτιματα και ςε αδιαφανείσ φωνολογικά γλϊςςεσ, 

ςφμφωνα με τουσ Wagner & Barker, 1994˙ Siegel & Bonnet, 1998. Αλφαβθτικά γλωςςικά 

ςυςτιματα είναι τα περιςςότερα ευρωπαϊκά γλωςςικά ςυςτιματα, κακϊσ  απεικονίηουν 

μεμονωμζνουσ φκόγγουσ, είτε μόνο ςφμφωνα, είτε ςφμφωνα και φωνιεντα, όπωσ το 

ελλθνικό. Από τθν άλλθ μεριά, αδιαφανείσ είναι οι γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ θ αντιςτοιχία 

μεταξφ φωνιματοσ και γραφιματοσ δεν είναι κακαρι, κακϊσ υπάρχουν ζντονεσ αποκλίςεισ 

ςτισ αντιςτοιχίεσ φωνιματοσ-μορφιματοσ. 

Η ελλθνικι γλϊςςα είναι διαφανισ ωσ προσ τθν ανάγνωςθ, κακϊσ ζχει ξεκάκαρθ 

αντιςτοιχία μεταξφ φωνιματοσ και γραφιματοσ. Για παράδειγμα τα 7 φωνιεντα τθσ 

ελλθνικισ (α, ε, θ, ι, ο, υ, ω) κρατοφν τον ίδιο ιχο είτε τονίηονται είτε όχι, ςε αντίκεςθ με τισ 

αδιαφανείσ φωνολογικά γλϊςςεσ που ζνα γράφθμα μπορεί να διαβαςτεί με ποικίλουσ 

τρόπουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ π.χ. ςτα αγγλικά το *a+. Ωςτόςο, ωσ προσ τθ γραφι τθσ 

θ ελλθνικι γλϊςςα χαρακτθρίηεται ωσ αδιαφανισ (Seymour, Aro, & Erskine, 2003), κακϊσ 

τα φωνιεντα τθσ με εξαίρεςθ το α ζχουν διαφορετικζσ γραφθμικζσ μορφζσ. Για 

παράδειγμα το *e+ αναπαριςτάνεται γραπτά ςτθν ελλθνικι ωσ (αι) ι (ε) και το *o+ ωσ (ο) ι 

(ω). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα δυςκολίασ αποτελεί το *i+ το οποίο αποδίδεται γραπτά με 

ζξι διαφορετικά γραφιματα: (θ), (ι), (υ), (οι), (ει), (υι). Για τον λόγο αυτόν τα δυςλεκτικά 

παιδιά παρουςιάηουν μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθν ορκογραφία όπωσ διαπιςτϊκθκε και ςε 

ζρευνα των Pavlidis et al. (1997), όπου θ αναλογία ορκογραφικϊν λακϊν των δυςλεκτικϊν 

ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου βρζκθκε να είναι 5:1. Από τθν άλλθ πλευρά, εξαιτίασ τθσ 
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κανονικότθτασ που παρουςιάηει θ ελλθνικι ςτθν αντιςτοίχθςθ μεταξφ γραφθμάτων και 

φωνθμάτων θ αναγνωςτικι ακρίβεια των δυςλεκτικϊν παιδιϊν είναι ςε καλό επίπεδο 

ακόμα και ςτουσ πιο αδφναμουσ αναγνϊςτεσ μικρότερων θλικιϊν (Nikolopoulos et al., 2002˙ 

Porpodas, 1999), με αποτζλεςμα τισ περιςςότερεσ φορζσ θ ταχφτθτα ανάγνωςθσ να είναι 

εκείνθ που διακρίνει τουσ καλοφσ από τουσ αδφναμουσ αναγνϊςτεσ. 

Συνοπτικά, οι δυςλεκτικοί μακθτζσ παρουςιάηουν δυςκολία μεταφοράσ τθσ ςκζψθσ 

τουσ ςτο γραπτό. Επιπλζον, πζρα από τα γραπτά - γλωςςικά – φιλολογικά μακιματα 

υςτεροφν ςτισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ, ιδίωσ ςτα Αγγλικά και γαλλικά, κακϊσ όπωσ προείπαμε είναι 

αδιαφανείσ γλϊςςεσ. Η δυςκολία ςτθν Ρροπαίδεια και ςτισ Ρράξεισ είναι εμφανζσ 

χαρακτθριςτικό των ςυγκεκριμζνων παιδιϊν, όπωσ και θ δυςκολία ςτθν αποςτικιςθ. Τζλοσ, 

οι δυςλεκτικοί μακθτζσ εμφανίηουν ςυνάμα Διάςπαςθ Ρροςοχισ - Ραρορμθτικότθτα – 

Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΡΥ). Αναφορικά με τισ αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ των δυςλεξικϊν 

μακθτϊν παρατθρείται επίπονθ και πολφ αργι ανάγνωςθ, δυςκολία ςτθν αναγνϊριςθ-

κατονομαςία γραμμάτων, λζξεων ι αντικειμζνων. Ιδιαίτερθ είναι θ δυςκολία τουσ ςτθν 

ανάγνωςθ των χειρόγραφων κειμζνων, κακϊσ και θ ςφντμθςθ λζξεων (π.χ. πθγαίνοντασ-

πθγαίνω). Επιπλζον, από τα ςυνθκζςτερα αναγνωςτικά λάκθ τουσ είναι θ αντικατάςταςθ 

λζξεων με μικρότερεσ, ςυχνότερεσ (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγοσ - γιατρόσ), οι παραλείψεισ 

ςυνδετικϊν λζξεων, άρκρων, ςυνδζςμων και γραμματικά λάκθ, μολονότι γνωρίηουν τουσ 

γραμματικοφσ κανόνεσ. Τζλοσ, θ προςωδιακι ανάγνωςθ εκλείπει από τουσ δυςλεκτικοφσ 

μακθτζσ, κακϊσ ο ρυκμόσ τθσ ανάγνωςθσ τουσ είναι μονότονοσ και χωρίσ να χρωματίηουν 

τθ φωνι τουσ. Πςον αφορά τισ ορκογραφικζσ δυςκολίεσ οι δυςλεκτικοί μακθτζσ 

παρουςιάηουν αλλοπρόςαλλθ ορκογραφία, μολονότι γνωρίηουν τουσ γραμματικοφσ 

κανόνεσ, ακαλλίγραφθ, ακαλαίςκθτθ και δυςανάγνωςτθ γραφι, ενϊ  επιμζνουν ςε 

αντιςτροφζσ και αναςτροφζσ (και πάνω από τθν Ηλικία των 7 - 8 Ετϊν). Τζλοσ, από τα 

ςυνθκζςτερα «γραπτά» χαρακτθριςτικά τουσ είναι θ διαφορετικι ορκογραφία τθσ ίδιασ 

λζξθσ, θ ανορκογραφία, ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ λζξεισ, θ παράλειψθ τόνων και άλλων 

ςθμείων ςτίξθσ και το πολφ αργό γράψιμο. 

Ωςτόςο, πζρα από τισ δυςκολίεσ που εμφανίηουν ςτθν ανάγνωςθ και τθ γραφι τα 

άτομα με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ζχουν και πολλά κετικά γνωρίςματα. Από τα 

βαςικότερα κετικά χαρακτθριςτικά των δυςλεκτικϊν μακθτϊν είναι θ εφευρετικότθτά τουσ. 

Ραράλλθλα, ςκζφτονται ευκολότερα και ταχφτερα με εικόνεσ, είναι δθμιουργικοί και καλοί 

ςτισ καταςκευζσ. Δεν είναι τυχαίο άλλωςτε που ο Αϊνςτάιν, ο Ζντιςον και ο Φάρεναϊτ, 

ζπαςχαν από κάποια μορφι αυτιςμοφ ι δυςλεξίασ. Ραράλλθλα, πλεονεκτοφν ςτθν 

ανάκλθςθ μνιμθσ λεπτομερειϊν που ζχουν ςχζςθ με ςχιματα, ενϊ αναπτφςςουν καλφτερθ 
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αίςκθςθ του χϊρου. Τζλοσ, θ επίδοςι τουσ είναι καλφτερθ ςτα προφορικά από τα γραπτά, 

κακϊσ επίςθσ και ςτα πρακτικά ςε ςχζςθ με τα κεωρθτικά μακιματα. 

 

 

2.3 Δυςκολίεσ δυςλεκτικϊν μακθτϊν ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

Η αγγλικι γλϊςςα, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω ανικει ςτισ λεγόμενεσ 

αδιαφανείσ γλϊςςεσ και ωσ προσ τθ γραφι και ωσ προσ τθν ανάγνωςθ, κακϊσ οι φκόγγοι 

τθσ δεν προφζρονται όπωσ γράφονται αλλά με διαφορετικοφσ ιχουσ κάκε φορά, δεν 

υπάρχει δθλαδι ξεκάκαρθ αντιςτοιχία μεταξφ γραφιματοσ και φωνιματοσ. Η ζλλειψθ 

ςυνοχισ τθσ μεταξφ φωνθμικισ και γραφθμικισ αντιςτοιχίασ ςτα Αγγλικά είναι 

περιςςότερο εμφανισ όςον αφορά τα 11 φωνιεντα. Για παράδειγμα, θ λζξθ cat 

προφζρεται ωσ «κάτ» και γράφεται το ίδιο, όμωσ θ λζξθ catering ζχει τα γράμματα cat, 

αλλά προφζρεται «κζιτεριν». Υπάρχουν 26 γράμματα αλλά περίπου 44 ιχοι που πρζπει να 

ταιριάηουν μαηί, πράγμα που οι δυςλεξικοί αντιμετωπίηουν με δυςκολία. Σφμφωνα με τουσ 

Landerl et al., (1997), ο μεγαλφτεροσ βακμόσ αδιαφάνειασ κα οδθγιςει ςε περιςςότερα 

λάκθ φωνολογικισ επεξεργαςίασ και κατά ςυνζπεια ςε εντονότερα αναγνωςτικά 

προβλιματα. Επομζνωσ, τα φωνολογικά χαρακτθριςτικά τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τθν 

κακιςτοφν μία από τισ δυςκολότερεσ γλϊςςεσ για τουσ δυςλεκτικοφσ. Χαρακτθριςτικά, 

αξίηει να αναφερκεί ότι ςφμφωνα με τισ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ του HESA (Higher Education 

Statistics Agency), ςθμειϊκθκε αφξθςθ των περιςτατικϊν δυςλεξίασ τθσ τάξθσ του 169% ςτα 

Αγγλικά Κολζγια μζςα ςε 5 χρόνια, από 4.403 περιςτατικά το 1998 ςε 11.865 το 2003. Το 

γεγονόσ αυτό ίςωσ μπορεί να εξθγθκεί, κακϊσ οι περιςςότεροι δυςλεκτικοί παρουςιάηουν 

ελλείμματα ςτθν φωνολογικι επεξεργαςία και δυςκολίεσ ςτθν ςωςτι χριςθ τθσ 

γραφθμικισ - φωνθμικισ αντιςτοιχίασ (ακουςτικι δυςλεξία). 

Ειδικότερα, όςον αφορά τθν ανάγνωςθ των δυςλεκτικϊν παιδιϊν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα παρατθρικθκε ότι διαβάηουν αργά, μονότονα και ςυλλαβίηουν. Ιδιαίτερθ δυςκολία 

παρουςιάηουν κατά τθν ανάγνωςθ τριςφλλαβων ψευδολζξεων, όπου τισ περιςςότερεσ 

φορζσ όλεσ ςχεδόν διαβάηονται λανκαςμζνα, ενϊ δεν λείπει θ αναγνωςτικι ακρίβεια ςτισ 

λιγότερο ςυνθκιςμζνεσ λζξεισ. Ραράλλθλα, ςυνθκίηονται αντικαταςτάςεισ, παραλείψεισ και 

προςκζςεισ, γεγονόσ που φανερϊνει τθν ςφγχυςθ ςτθ διάκριςθ των φωνθμάτων. Μάλιςτα, 

γράμματα που μοιάηουν οπτικά, όπωσ για παράδειγμα  το( b)  με το (d), το (p) με το (q), το 

(p) με το (d)  και το( m) με το (n ) διακρίνονται δφςκολα ι και κακόλου από τα δυςλεκτικά 

παιδιά. Εξίςου χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των παιδιϊν αυτϊν είναι ότι παραποιοφν λζξεισ 

που ζχουν παρόμοια γράμματα (pack – back, met – men) , δεν ακολουκοφν τα ςθμεία 
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ςτίξθσ, χάνουν τθ ςειρά τθν οποία διαβάηουν, ενϊ δυςκολεφονται  ιδιαίτερα ςτο να 

κατανοιςουν το βαςικό νόθμα του κειμζνου. 

Πςον αφορά το γραπτό και προφορικό τουσ λόγο τα ςυνθκζςτερα λάκθ που 

παρατθροφνται ςτθν αγγλικι γλϊςςα από τα δυςλεκτικά παιδιά είναι τα ακόλουκα. 

Στθν γραπτι ζκφραςθ: 

•    Ρροςκζτουν, παραλείπουν, αντιςτρζφουν γράμματα ι και ςυλλαβζσ  π.χ  could αντί 

cloud 

•    Αντικακιςτοφν φκόγγουσ που μοιάηουν ακουςτικά (b – p, t – d). 

•    Συγχζουν λζξεισ ακουςτικά παρόμοιεσ (three – free) 

•   Δυςκολεφονται να γράψουν τθν απόςτροφο ςτθ ςωςτι κζςθ (Petersʼshop, αντί 

Peterʼs shop). 

•    Κάνουν λάκθ ςτθν ορκογραφία των λζξεων που ζχουν διδαχκεί και ζχουν 

επαναλάβει. 

•    Δεν τθροφν τα ςθμεία ςτίξθσ. 

•    Δεν αφινουν διαςτιματα ανάμεςα ςτισ λζξεισ. 

•  Δεν ακολουκοφν τουσ ςυντακτικοφσ κανόνεσ ςτθ γραφι των προτάςεων και των 

παραγράφων. 

•    Δυςκολεφονται να μεταφζρουν ςωςτά και κατανοθτά τισ ςκζψεισ τουσ ςτο χαρτί. 

 

Στθν προφορικι ζκφραςθ: 

•   Δυςκολεφονται να ςυνομιλιςουν χρθςιμοποιϊντασ απλζσ φράςεισ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ. 

• Δυςκολεφονται να δϊςουν βαςικζσ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ και να 

διατυπϊςουν αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ ςτον ςυνομιλθτι τουσ. 

•    Ζχουν ελλείψεισ ςτθ ςωςτι  ςφνταξθ των προτάςεων. 

•   Δυςκολεφονται ςτθν ορκι χριςθ των χρόνων. 

•   Δυςκολεφονται να διατυπϊςουν ςωςτά  τισ ςχζςεισ χρόνου, αιτίασ, ςυμπεράςματοσ 

ανάμεςα ςτα γεγονότα που περιγράφουν. 

•    Δυςκολεφονται ςτθν εκμάκθςθ του λεξιλογίου. 

 

 



 
28 

2.4 φγκριςθ αγγλικισ –ελλθνικισ  

Ρριν ςυγκρίνουμε τα λάκθ των άγγλων δυςλεξικϊν με τα αντίςτοιχα των ελλινων 

ςκόπιμο είναι να επιςθμάνουμε τα είδθ των γλωςςικϊν λακϊν που εντοπίηονται ςτον λόγο, 

παρακζτοντασ και τα αντίςτοιχα παραδείγματα (Κλαίρθσ & Μπαμπινιϊτθσ 2004, 

Ξυδόπουλοσ 2004, Θεοδωροποφλου & Ραπαναςταςίου 2001). Ειδικότερα με βάςθ το 

επίπεδο γλωςςικισ ανάλυςθσ υπάρχουν:   

1) τα φωνθτικά/ φωνολογικά που γίνονται αιςκθτά 

α) ςε φωνιεντα π.χ. τελεϊραςθ, πραβλίματα,   

β) ςτθν θχθρότθτα  π.χ.μπείνακεσ, είγαν, ηωχραφιζσ, δρανία, 

γ) ςτον τόπο άρκρωςθσ π.χ. αδζλκεια, διακορετικο 

δ)  ςτον τρόπο άρκρωςθσ: ςκολείο, κακθγκθτϊν 

ε) ςε ςυμφωνικά ςυμπλζγματα: ακτοκινιτο, διεβκιντι 

ςτ) αναντιςτοιχία γραφισ προφοράσ π.χ.τραπζηγα, ςπιτγα, μαγαηγα, κοημος, τακςι, 

φτιακςουν, ανχονεται, ςυνχαριτιρια 

2. γραφθματικά: 

α) αναντιςτοιχία γραφισ-προφοράσ π.χ.τραπζηγα, ςπιτγα, μαγαηγα, κοημος, τακςι, 

φτιακςουν, ανχονεται, ςυνχαριτιρια 

β) κεφαλαία γράμματα (capitalisation) πχ ΔΑSΚΑΛΑ  

3. μορφοφωνολογικά 

α) όρια λζξθσ: τοςπίτιμου 

4. ορκογραφικά: 

α) ςε λεξικά μορφιματα: χρόμα, φότα, μειλάω,πιγζναν, χρίςιμα, ψυλά, ανκροποσ, ορεο, 

μακιματα, τόρα, βριςκεται, πλθρωφορικθ, πεχνιδάδικο, βθβλιοκικεσ 

β) ςε γραμματικά μορφιματα: κελουμαι, ταλαιπωροφντε, να βγάλι, δουλιά, τθσ ιδεεσ, θ 

άνκρωπθ, αγαπιτι φίλοι, κενοφριω, (οι) γνϊςισ, ει δυο, τισ ευροπισ, ςκευτίκε 

5. μορφολογικά: 

α) ςτο γζνοσ: θ πίνακα, θ μζςθ (αντί το μζςο), κρανιεσ, ςτθν οιςόγειο, τα άμαξα (οι άμαξεσ),  

β) ςτθ ρθματικι όψθ/ ςτον χρόνο: π.χ.μου αρζςθ να ταξιδζψω, να ζρκθσ και εςφ, παλιά οι 

άνκρωποι ταξίδεψαν με …  

6. μορφοςυντακτικά: 

α) παράλειψθ/ προςκικθ άρκρου: είμαι ελζνθ, εμζνα μα ρζςι φίλοσ. 



 
29 

β) ςτθ ςυμφωνία γζνουσ/ αρικμοφ/ προςϊπου/ πτϊςθσ: θ τφχθ είναι κακαρά, θ αυλι … 

είναι μεγάλο, είναι κάποικακιγιτζσ που είναι αυςτθρζσ, κενοφριεσφρανία, ζνα 

τειλεωραςιμεγάλω, το ςκολείο μου είναι πολι όμορφθ, μου αρεςουν θ ταξθ, 

ζχιορεαπεχνιδάδικο, θ καρεκλeσ είναι ςπαημενθ, τα μζςα ςυγκοινωνίασ μασ χριαηόμαςτε, 

να ςυηθτατε με τον αλλοςυμακθτθ του, θτανπαραπολυδυςκολο για άνκρωποι , μια 

μεγάλιικόνα με χριsτωσ, εχι…ανεμιςτιρασ 

γ) παράλειψθ/ προςκικθ πρόκεςθσ: πιγζνω Α2 τάξθ, για να πάμε πόλθ ςε πόλθ, όπωσ 

παράδειγμα, ςτειν ςυνεργαςία είναι μια μθραςμζνθδουλθά,  

δ) ςτθ φωνι/ ζγκλιςθ: παλια οι ανκρωποιμετακινθςαν με αλογα, μια ιδζα που ζχει κάποιοσ 

«επεξεργάηεται» από όλα τα παιδιά, πρζπει βοθκάτε ο ζνασ τον άλλο, μπορεί ζχει, ασ να 

ποφμε πωσ, θταν πολφ δυςκολο να εβριςκεσ 

7. ςυντακτικά:  

α)  παράλειψθ ςυνδζςμου/ λζξθσ: γιανα πεταθμενα (και για να) πιγενι το κοςμο, τάξθ μου 

βρίsκετε (εκεί) που ίνε, και ςτιταξι (υπάρχει) μια μεγάλιικόνα, και για καφζ φρανία (ζχει) 

απϊ ζνα ειπωλογιςτιλεπτωπ, και φτάνουμε πιο γριγορα ςτθ δουλειά μασ (…) παρά με το 

γαϊδοφρι 

β) λακεμζνθ επιλογι ςυνδζςμου: επειδι είναι γεμάτθ θ πόλθ με καφςαζριαγιατι είναι 

πολφ κακό και για μασ (αντί γι’ αυτό)  

γ) ανφπαρκτθ ςυντακτικι δομι: εκτόσ που (εκτόσ του ότι), τα μθχανάκια ζκαναν ζνα χάλια 

κόρυβο τουσ, νε μαρεςθ, γιατί δεν κα βγει τόςο καλφτερα όςο τθν εργαςία  ςειρά όρων: 

δεν υπαρχει το κατί πολφ καταςτροφίκο, τα πλεοτεκτιματα το κεκζ μζςω που είχε. 

8. λεξιλογικά/ ςθμαςιολογικά: 

α) λακεμζνθ χριςθ λζξθσ: τα προβλιματα που μασ δθμιουργοφν όλα αυτά είναι οι 

καφςονεσ (αντί καυςαζρια), παραδεχεςτε (αντί αποδζχεςτε) τθν γνϊμι του άλλου, 

ςυγκοινωνοφςαν (αντί χρθςιμοποιοφςαν μζςα ςυγκοινωνίασ…)  

9. πραγματολογικά/ υφολογικά: 

α) Ανάμειξθ ςτοιχείων διαφορετικϊν κειμενικϊν ειδϊν ςε περιβάλλοντα που δεν το 

επιτρζπουν (π.χ. εμπλοκι αφιγθςθσ κι επιχειρθματολογίασ ςε ζνα επιςτθμονικό κείμενο) ι 

χριςθ γλωςςικϊν ςτοιχείων οικείου φφουσ ςε επίςθμο κείμενο και το αντίςτροφο. 

 β) Χριςθ ενικοφ όταν αναφερόμαςτε ςε άνκρωπο με ανϊτερθ κζςθ ςε χϊρο εργαςίασ 

(Θεοδωροποφλου & Ραπαναςταςίου 2001)  
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Σε ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Τςακαλάκθ (2017), τα ευριματα κατζδειξαν ότι 

υπάρχουν αμετάβλθτα χαρακτθριςτικά ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ορκογραφίασ ςε μια πιο 

ςυνεκτικι και πιο «παραμορφωμζνθ» γλϊςςα, όπωσ θ ελλθνικι, και μια πιο αδιαφανισ και 

λιγότερο «προκλθτικι» όπωσ τα αγγλικά. Ωςτόςο, μία από τισ πιο αξιόλογεσ και 

πλθρζςτερεσ ζρευνεσ που διεξιχκθςαν, προκειμζνου να αναδείξει τισ διαφορζσ μεταξφ 

Άγγλων και Ελλινων δυςλεκτικϊν αποτελεί αυτι των Ραυλίδθ και Γιαννοφλθ το 2003 

(Pavlidis & Giannouli 2003). Σφμφωνα με αυτι τθν ζρευνα, οι ποςοτικζσ διαφορζσ μεταξφ 

των δφο ομάδων δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, αφοφ ο αρικμόσ των λακϊν που 

ςθμειϊκθκαν ιταν περίπου ο ίδιοσ. Αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ, ωςτόςο παρουςιάςτθκαν 

ςτθν ποιότθτα των λακϊν, προφανϊσ λόγω τθσ διαφορετικισ δομισ των δφο γλωςςϊν. Οι 

τφποι των λακϊν ςτουσ οποίουσ οι Άγγλοι δυςλεξικοί είναι περιςςότερο επιρρεπείσ είναι 

κυρίωσ τα φωνολογικά ςε φωνιεντα π.χ. tough→taf και ςτον τρόπο άρκρωςθσ πχ 

clown→colown (βλ. παραπάνω είδθ γλωςςικϊν λακϊν) με ποςοςτό 85% και 

δευτερευόντωσ τα οπτικά δθλαδι ςτθν παραγωγι του γραπτοφ λόγου (π.χ. plain→plane, 

believe→beleave) με ποςοςτό 14%. Το ποςοςτό των γραμματικϊν λακϊν ςτθν ίδια ομάδα 

(π.χ. tooth→tooths) ιταν αμελθτζο, περίπου 0,1%. 

Αντικζτωσ, τα λάκθ των Ελλινων δυςλεκτικϊν είναι κυρίωσ οπτικά λάκθ (είναι→ιναι, 

δυνατόσ→δινατόσ) με ποςοςτό 67%, αμζςωσ μετά ακολουκοφν τα γραμματικά (π.χ. 

παίηω→παίηο, πόδι→πόδθ) με ποςοςτό 22% , και μόνον λίγα είναι φωνολογικά-ακουςτικά 

λάκθ (π.χ. ςμινοσ→ημινοσ), περίπου 11%. Επιπροςκζτωσ, παρουςίαςαν ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό παραλείψεων τονιςμοφ, τθσ τάξθσ του 23%. 

Πςον αφορά τισ υποκατθγορίεσ των λακϊν, οι Αγγλόφωνοι δυςλεκτικοί ςθμείωςαν 

περιςςότερεσ παραλείψεισ (41%) και προςκζςεισ (14%) γραμμάτων και ςυλλαβϊν ςε ςχζςθ 

με τουσ Ζλλθνεσ (14% και 1% αντίςτοιχα). Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των λακϊν από τουσ 

Ελλθνόφωνουσ δυςλεκτικοφσ αφοροφςε αντικαταςτάςεισ (85%), ενϊ το ποςοςτό των 

Άγγλων ςτθν ίδια υποκατθγορία ιταν ςθμαντικά χαμθλότερο (39%). Οι επαναλιψεισ και οι 

αναςτροφζσ ιταν λίγεσ και για τισ δφο ομάδεσ. 

Από τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω ζρευνασ ςυνάγεται ότι θ φωνολογικι ςυνοχι τθσ 

Ελλθνικισ γλϊςςασ ςυντελεί ςτθν εξάλειψθ των φωνολογικϊν λακϊν ςτθν ορκογραφία. 

Επιπλζον, ςε ςυνδυαςμό με το ςυλλαβικό ορκογραφικό τθσ ςφςτθμα επιτρζπει τθν χριςθ 

φωνθμικισ-γραφθμικισ αντιςτοιχίασ για τθν ςυναρμολόγθςθ των φωνθμάτων ςε λζξεισ. Το 

γεγονόσ αυτό εξθγεί τθν πλθκϊρα αντικαταςτάςεων ςτουσ Ζλλθνεσ δυςλεξικοφσ ςτθν 

προςπάκειά τουσ να ςυνκζςουν λζξεισ. Ωςτόςο, λόγω του πολφπλοκου γραμματικοφ τθσ 

ςυςτιματοσ και τθσ ποικίλθσ γραφθμικισ αναπαράςταςθσ των φωνθζντων, ςυντείνει ςτθν 
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παραγωγι οπτικϊν και γραμματικϊν λακϊν. Αντίκετα, ςτθν Αγγλικι γλϊςςα το αδιαφανζσ 

φωνολογικό ςφςτθμα και οι απλοί μορφολογικοί και γραμματικοί κανόνεσ οδθγοφν ςε εκ 

διαμζτρου αντίκετα λάκθ (Pavlidis & Giannouli,2003 , Sotiropoulos & Hanley, 2017) 

 

 

2.5 τάδια ανάπτυξθσ - διαδικαςία ανάγνωςθσ ςε παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ  

δυςκολίεσ 

Ππωσ είδαμε, οι δυςλεκτικοί μακθτζσ χαρακτθρίηονται από ελλείμματα ςτθ 

φωνολογικι ενθμερότθτα και γενικότερα ςτθν επεξεργαςία του προφορικοφ λόγου, κακϊσ 

επίςθσ και δυςκολία ςτο ςυςχετιςμό τθσ εικόνασ ενόσ αντικειμζνου και του ονόματοσ του 

όςον αφορά τθν κωδικοποίθςθ μιασ τζτοιασ ενότθτασ ςτθν βραχυπρόκεςμθ και 

μακροπρόκεςμθ μνιμθ (Coltheart & Rastle, 1994). 

Ξεκινϊντασ τθ φοίτθςι του ςτο ςχολείο, το δυςλεκτικό παιδί ζρχεται πλζον 

ςυςτθματικά ςε επαφι με το ςυμβολικό λόγο. Κακυςτερεί να απομνθμονεφςει ποιο 

ςφμβολο ταιριάηει με το αντίςτοιχο φϊνθμα - φκόγγο. Λόγω τθσ ελλιποφσ οπτικισ και 

ακουςτικισ διαφοροποίθςθσ και ςφλλθψθσ, κάποια γράμματα, π.χ. β-φ, δ-κ, η-ξ, κ.τ.λ. κα 

τον δυςκολεφουν περιςςότερο. Θα ςυναντιςει επίςθσ προβλιματα ςτθ ςφνκεςθ των 

φκόγγων ςε ςυλλαβι, ςτθ ςφνκεςθ ςυμφωνικϊν φκόγγων ςε ςφμπλεγμα, κακϊσ και ςτθ 

ςφνκεςθ των ςυλλαβϊν ςε λζξεισ. 

Με δυςκολία κα αποκτιςει τθν ικανότθτα για ςωςτι γραφθμικι - φωνθμικι 

μετάφραςθ πολφ αργότερα ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. Στισ ίδιεσ τισ 

διαδικαςίεσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ, κα ακολουκεί τον ζμμεςο δρόμο, τθν ανάλυςθ 

δθλαδι τθσ λζξθσ ςτα φωνιματα και γραφιματα τθσ, προςπακϊντασ να τθν γράψει ι να 

τθν διαβάςει βάςει τθσ αντιςτοιχίασ ςυμβόλου - φκόγγου (Μαυρομμάτθ, 2004). Θα 

παρουςιάςει, όμωσ ,τα τυπικά δυςλεκτιικά λάκθ, λόγω τθσ φτωχισ ικανότθτασ για 

αντιςτοιχία αλλά και λόγω τθσ ελλιποφσ φωνολογικισ ενθμερότθτασ, που εκφράηεται με τθ 

δυςκολία του παιδιοφ ςτθν κατάτμθςθ του προφορικοφ λόγου και ςτο ςυγκεραςμό των 

γλωςςικϊν φκόγγων. 

Το δυςλεκτικό παιδί ακολουκεί τον ζμμεςο τρόπο ανάγνωςθσ και ορκογραφίασ, 

επειδι δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο οπτικό λεξικό, όπου κα μποροφςε βάςει τθσ ανακαλοφμενθσ 

από τθ μνιμθ εικόνασ τθσ λζξθσ, να επιλζξει τα ςωςτά γραφιματα. Η δυςλειτουργία τθσ 

μνιμθσ δεν επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ κωδικοποίθςθ αυτϊν των ςτοιχείων που 

ςυνδυάηουν όνομα και ςχιμα. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ φιλοξενοφνται ςτθ βραχφχρονθ 
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μνιμθ, επειδι όμωσ δεν μποροφν να υποςτοφν επεξεργαςία και να αξιοποιθκοφν, χάνονται 

χωρίσ να αποκθκευτοφν ςτθν μακρόχρονθ μνιμθ. Κατά ςυνζπεια, ς’ ζναν μακθτι με 

δυςλεξία το οπτικό λεξικό καταρτίηεται με πολφ μεγάλθ δυςκολία, απαιτεί ιδιαίτερα πολφ 

χρόνο και ςυμβολι πολυαιςκθτθριακϊν μεκόδων διδαςκαλίασ, για να γίνει κατορκωτι θ 

κωδικοποίθςθ ςτο ςφςτθμα τθσ μνιμθσ τθσ ορκογραφίασ κάποιου αρικμοφ λζξεων. 

Ωςτόςο, ο αρικμόσ αυτόσ είναι πάντα μικρότεροσ ςε ςχζςθ με εκείνον που οι μθ-δυςλεξικοί 

μακθτζσ κρατοφν ςτθ μνιμθ τουσ. 

Πταν ο δυςλεκτικόσ μακθτισ καλείται να γράψει ορκογραφθμζνα μία λζξθ κακ’ 

υπαγόρευςθ, θ οποία όμωσ δεν υπάρχει ςτο οπτικό λεξικό του, δεν ζχει από ποφ να τθν 

ανακαλζςει. Επομζνωσ το πικανότερο είναι να τθν γράψει λανκαςμζνα, ακόμθ κι αν τθν 

ςυγκεκριμζνθ λζξθ τθν ζχει ςυναντιςει πολλζσ φορζσ ςτα βιβλία του ι τθν ζχει κατ’ 

επανάλθψθ διδαχτεί. Η εκμάκθςθ των κανόνων τθσ γραμματικισ ελάχιςτα βοθκάει αφοφ 

τθ ςτιγμι που γράφει κανείσ, δεν μπορεί να ςκζφτεται και να εφαρμόηει ταυτόχρονα όλα 

όςα ξζρει. Γράφουμε αυτόματα και γράφουμε ςωςτά μόνο όταν οι λζξεισ υπάρχουν ςτθ 

μνιμθ ςαν οπτικά ςφνολα. Οι δυςλεκτικοί όμωσ γράφουν τθν κάκε λζξθ ςαν να είναι θ 

πρϊτθ φορά που τθ ςυναντοφν 

Οι δυςλεκτικοί μακθτζσ δυςκολεφονται να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για 

να μάκουν να διαβάηουν, δείχνοντασ μια κακυςτζρθςθ περίπου δφο ετϊν ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ανάγνωςθ των δυςλεκτικϊν μακθτϊν δεν 

είναι θ αναμενόμενθ ςε ςχζςθ με τθν επίδραςθ τουσ ςε άλλουσ τομείσ (Snowling, 1987). 

Σε πρϊιμο ςτάδιο, δείχνουν ανϊριμοι να διαβάςουν και επειδι αυτό μπορεί να 

προκαλζςει απόρριψθ από το ςχολικό ι οικογενειακό περιβάλλον τουσ, δθμιουργοφνται 

και ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ. Ο ικανόσ δυςλεκτικόσ μακθτισ δεν δυςκολεφεται να 

κατανοιςει το περιεχόμενο, ζχει πρόβλθμα όμωσ να διαβάςει τθν απεικόνιςθ του δθλαδι 

τα ςφμβολα – λζξεισ. Συχνά μάλιςτα, οι δάςκαλοι εκπλιςςονται από το γεγονόσ ότι ενϊ ο 

δυςλεκτικόσ μακθτισ διαβάηει με πολλι δυςκολία, εντοφτοισ, ζχει κατανοιςει πλιρωσ το 

περιεχόμενο και μπορεί να το εκφράςει άριςτα ςτον προφορικό λόγο. 

Οι φωνολογικζσ μζκοδοι τουσ διευκολφνουν να μάκουν καλφτερα, ενϊ οι 

λογογραφικζσ ι μικτζσ μάλλον τουσ μπερδεφουν. Αργότερα και αφοφ αποκτιςουν τθ 

βαςικι γνϊςθ, γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τον δάςκαλο για 

να προςτεκεί θ γνϊςθ. Ο δυςλεκτικόσ μακθτισ δεν ενδείκνυται να μείνει ςτθν ίδια τάξθ 

γιατί αργότερα κα βελτιϊςει τθν επίδοςι του, ενϊ ςυςτινεται θ χριςθ του μαγνθτοφϊνου, 

για να θχογραφεί τθν ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου, χωρίσ να κουράηεται και ταυτόχρονα να 

εξοικονομεί πολφτιμο χρόνο, κακϊσ και θ χριςθ του Η/Υ, για τθν πιο αποτελεςματικι 
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εκμάκθςθ ανάγνωςθσ και ορκογραφίασ. Η οργάνωςθ και ο προγραμματιςμόσ τθσ τάξθσ 

είναι το κλειδί για το δάςκαλο, για να ζχει μια επιτυχθμζνθ διδαςκαλία. Η κακθμερινι, 

ολιγόλεπτθ ανάγνωςθ από τα παιδιά, ομαδικι ι ατομικι και θ εξάςκθςθ τουσ ςτο ςπίτι, με 

τθ ςυμμετοχι των γονιϊν ςυνίςταται ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ. 

Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι ςφμφωνα με τον Αλεξάνδρου (1995) ςτθν πορεία τθσ 

δυςλεξίασ διακρίνουμε τζςςερισ φάςεισ: 

1. Τθν πρόωρθ χαρακτθριςτικι φάςθ: Η φάςθ αυτι αφορά κυρίωσ τθν Α' τάξθ του 

Δθμοτικοφ ςχολείου, όπου το παιδί ςυναντά ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ και ςτο 

γράψιμο. Συνκετικό διάβαςμα (χωρίσ ςυλλαβιςμοφσ) δεν παρατθρείται ενϊ το γράψιμο 

χαρακτθρίηεται από ςοβαρζσ παραλείψεισ και μοιάηει με «ςαλάτα γραμμάτων», όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει θ Lotte Schenk-Danzinger. Ραρά τα ςυμπτϊματα αυτά, δεν 

μποροφμε μετά βεβαιότθτασ να αποφανκοφμε πριν από το τζλοσ τθσ Α' και τισ αρχζσ τθσ Β' 

τάξεωσ για δυςλεξία γιατί είναι δυνατόν να ζχουμε μία γενικι ςχολικι ανωριμότθτα, θ 

οποία ςτθ ςυνζχεια να ξεπεραςτεί και το παιδί να προχωριςει ςτο ςχολείο χωρίσ δυςκολίεσ 

ςτθν ανάγνωςθ και ςτθ γραφι. 

2. Τθν πρϊτθ χαρακτθριςτικι φάςθ: Στθ φάςθ αυτι το παιδί ςυναντά δυςκολίεσ ςτα 

ςυμπλζγματα και τουσ διφκόγγουσ. Τα λάκθ όμωσ αυτά, μζχρι το τζλοσ τθσ Β' τάξεωσ του 

Δθμοτικοφ, μπορεί να εμφανιςτοφν και ςε παιδιά που δεν παρουςιάηουν δυςλεξία. 

3. Τθν δεφτερθ χαρακτθριςτικι φάςθ: Λζγεται και περίοδοσ των ςυμφϊνων. Στθ φάςθ 

αυτι, που αφορά δυςλεξικά πλζον παιδιά, μετά τθν Γ' τάξθ του Δθμοτικοφ, ζχουμε 

αντιςτροφζσ ςυμφϊνων, κυρίωσ εκείνων που ζχουν κάποια θχθτικι ςυγγζνεια όπωσ: γ-κ, β-

φ, τ-δ, γ-χ, κ-χ. Η φάςθ αυτι παραμζνει αν μείνει χωρίσ ειδικι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ. 

4. Τθν μθ χαρακτθριςτικι υπολειμματικι ςυμπτωματολογία: Στθ φάςθ αυτι μπαίνουν 

τα παιδιά τθσ Ε' και ΣΤ' Δθμοτικοφ. Ραρατθροφνται λάκθ όπωσ παραλείψεισ γραμμάτων, 

αναςτροφζσ γραμμάτων ι ςυλλαβϊν, ςφγχυςθ κεφαλαίων - μικρϊν, λάκθ γραμματικισ. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τζτοια λάκθ κάνουν και φυςιολογικά παιδιά, πλθν όμωσ ςε πολφ 

περιοριςμζνθ κλίμακα ςυγκριτικά με τα δυςλεξικά. 

 

 

2.6 Διεκνι προγράμματα παρζμβαςθσ 

 Ππωσ και ςτουσ οριςμοφσ τθσ δυςλεξίασ, ζτςι και ςτα κεραπευτικά προγράμματα 

αυτισ τθσ ειδικισ μακθςιακισ δυςκολίασ, οι προτάςεισ είναι αρκετζσ όπωσ και οι μζκοδοι 

παρζμβαςθσ. Ραρακάτω παρατίκενται κάποια γνωςτά και αξιόλογα διεκνι κεραπευτικά 
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προγράμματα, κακϊσ και οι γνωςτότερεσ ελλθνικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται από 

κζντρα λογοκεραπείασ και όχι μόνο. Ππωσ κα αναλυκεί και παρακάτω τα κεραπευτικά 

προγράμματα και τεχνικζσ που εφαρμόηονται ςε παιδιά με γενικζσ και ειδικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ  χωρίηονται  ςε 4 κατθγορίεσ: τα αντιλθπτικό-κινθτικά ςυςτιματα, τα 

προγράμματα βαςιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου, τα ψυχογλωςςικά προγράμματα και 

τζλοσ τα προγράμματα βαςιςμζνα ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, τα οποία 

είναι  αυτά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί  ςε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα (βλ. παρακάτω ενότθτα 

αποτελζςματα ζρευνασ). Αναλυτικότερα: 

 

  

1θ κατθγορία 

Αντιλθπτικό-κινθτικά ςυςτιματα: 

 Οι μζκοδοι και τεχνικζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ ζχουν κακαρά εξελικτικό προςανατολιςμό 

και δίνουν ζμφαςθ ςτα αρχικά κινθτικά επιτεφγματα και ςτθν οπτικό - χωρικι ανάπτυξθ του 

παιδιοφ. Εδϊ ανικουν μερικά από τα πιο γνωςτά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν: το πρόγραμμα παρζμβαςθσ τθσ Frοsting, που βαςίηεται ςτο 

αντίςτοιχο διαγνωςτικό Εξελικτικό Τεςτ Οπτικισ Αντίλθψθσ και το πρόγραμμα παρζμβαςθσ 

του Kephart που βαςίηεται επίςθσ ςτο αντίςτοιχο διαγνωςτικό του τμιμα και περιλαμβάνει 

τζςςερισ τομείσ εκπαίδευςθσ: οπτικό-κινθτικι, αιςκθτικό-κινθτικι, κινθτικότθτα των 

οφκαλμικϊν βολβϊν και εκπαίδευςθ αντίλθψθσ τθσ μορφισ. Ωςτόςο, αγνοείται εντελϊσ θ 

ακουςτικι δίοδοσ. Στθν  περίπτωςθ αυτι θ κεραπευτικι προςζγγιςθ ςτθρίηεται αρχικά ςτθ 

διδαςκαλία μεμονωμζνων φκόγγων που διαφζρουν οπτικά. Στθ ςυνζχεια, γίνεται 

ςυνδυαςμόσ με άλλουσ φκόγγουσ κακϊσ και ςυνδυαςμόσ ςε λζξεισ και προτάςεισ. Επίςθσ, 

δίνεται ζμφαςθ ςτθν οπτικι μορφι του τυπωμζνου λόγου, ςτο ςχιμα δθλαδι που παίρνει 

μία λζξθ (Τηουριάδου , 2011). 

 

2θ κατθγορία 

Προγράμματα βαςιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου: 

 Το πρόγραμμα παρζμβαςθσ του Myklebust είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν κατά τομείσ. Στον τομζα τθσ ανάγνωςθσ 

μεγαλφτερθ ςθμαςία αποκτά θ εξατομίκευςθ. Το κεραπευτικό ςχιμα ρυκμίηεται ανάλογα 

με το αν θ δυςκολία είναι οπτικοφ ι μικτοφ τφπου (οπτικό - ακουςτικι). Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, θ προςοχι ςτρζφεται ςτθν διδαςκαλία τθσ λζξθσ ςυνδυαςτικά με το 
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εννοιολογικό τθσ περιεχόμενο. Η διδαςκαλία γίνεται με ιεράρχθςθ των δυςκολιϊν  άρκρα, 

προκζςεισ, λζξεισ, κ.τ.λ. (Johnson & Myklebust, 1967). 

 

3θ κατθγορία 

Ψυχογλωςςικά προγράμματα:  

Βαςίηονται όλα ςτθ κεωρία του Osgοοd για τθν ανκρϊπινθ γλϊςςα και επικοινωνία. Ο 

Kirk ανζπτυξε και διαμόρφωςε το κλινικό διαγνωςτικό μοντζλο. Mε βάςθ το μοντζλο αυτό 

αναπτφχκθκαν διάφορα προγράμματα παρζμβαςθσ. Σο πιο γνωςτό και ολοκλθρωμζνο 

είναι των Minskοff, Wiseman, Minskοff. Mε βάςθ το διαγνωςτικό μζροσ, ςε ςυνδυαςμό με 

ειδικό ερωτθματολόγιο που διακζτει το πρόγραμμα, διαμορφϊνεται το κατάλλθλο για κάκε 

παιδί πρόγραμμα παρζμβαςθσ. Λόγω τθσ εξελικτικισ του δομισ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

και ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Ρζρα από τθν εξατομικευμζνθ εφαρμογι του 

χρθςιμοποιείται και ςε μικρζσ ομάδεσ (M.W.M., 1974). 

 

4θ κατθγορία 

Προγράμματα βαςιςμζνα ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ: 

 Ο Augur (1985) όριςε τθν πολυαιςκθτθριακι μάκθςθ ωσ «μάκθςθ με τθν ταυτόχρονθ 

χριςθ τθσ όραςθσ, τθσ ακοισ, τθσ ομιλίασ, των δαχτφλων και των μυϊν». Σφμφωνα με τον 

Hickey (1977), θ πολυαιςκθτθριακι μζκοδοσ διδαςκαλίασ επιτρζπει ςτο άτομο να 

χρθςιμοποιεί τθ δικι του προςζγγιςθ ςτισ διάφορεσ δοκιμαςίεσ, κάνοντασ χριςθ των πιο 

ανεπτυγμζνων δεξιοτιτων του, εξαςκϊντασ και βελτιϊνοντασ ταυτόχρονα τισ αδυναμίεσ 

του. Η μακθςιακι διαδικαςία ενεργοποιείται μζςω όλων των αιςκιςεων, γεγονόσ που 

επιτρζπει τθ ςυμμετοχι όλων των λειτουργιϊν του εγκεφάλου. Με τθ χριςθ των οπτικϊν, 

ακουςτικϊν, κιναιςκθτικϊν, γλωςςικϊν αντιλθπτικϊν ςυςτθμάτων, αλλά και τθσ αφισ, 

ενδυναμϊνεται θ μνιμθ και διαςφαλίηεται θ μάκθςθ. Επιπλζον, τα προγράμματα και οι 

μζκοδοι τθσ κατθγορίασ αυτισ, είναι καλά δομθμζνα ςε ενότθτεσ με ςαφι ακολουκία και 

αλλθλοδιαδοχι, ενϊ παράλλθλα βαςίηονται ςτθν επανάλθψθ (Mac Yin Mee, 1999). 

Η μζκοδοσ Orton-Gillingham είναι ςε χριςθ από το 1930 μζχρι ςιμερα και ςτθρίηεται 

ςτθν ςυςτθματικι εξάςκθςθ, μζςω πολυαιςκθτθριακισ διαςφνδεςθσ του ςχιματοσ του 

γράμματοσ –ςυμβόλου με το φϊνθμα –ιχο του. Ρρόκειται για μια εξατομικευμζνθ μζκοδο, 

θ οποία αποτελεί πυξίδα για τισ νεότερεσ πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ (Orton, 1937). 

Tο πρόγραμμα παρζμβαςθσ Gillingham & Stillman άρχιςε να αναπτφςςεται από το 

1936 και βαςίςτθκε ςτθ κεωρία του Ortοn. Απευκφνεται ςε παιδιά με δυςκολία ςτθν 
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ανάγνωςθ (δυςλεξία) και μεταφορά τθσ ςτθ γραφι. Είναι κατάλλθλο για παιδιά από τθν Γ' 

μζχρι τθν ΣT' Δθμοτικοφ. Στθρίηεται ςτθ ςτενι ςχζςθ ακουςτικϊν, οπτικϊν και 

κιναιςκθτικϊν ςτοιχείων που υπειςζρχονται ςτθν ανάγνωςθ. H διδαςκαλία ξεκινά με τθν 

ανάγνωςθ και γραφι ιχων μεμονωμζνα και προχωρά ςε ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε ςυλλαβζσ 

και λζξεισ. Μακαίνονται πρϊτα τα ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ-ςφμφωνα, φωνιεντα, δίψθφα και 

δίφκογγοι και αργότερα τφποι ςυλλαβϊν, ρίηεσ και καταλιξεισ, ενϊ διεξάγονται ςυνεχείσ 

επαναλιψεισ (Gillingham,  Stillman, 1964). 

Η μζκοδοσ Αlphabetics Phonics ζρχεται να προεκτείνει τθν πολυαιςκθτθριακι 

προςζγγιςθ Orton-Gillingham  και ειςάγει ςτθν πολυαιςκθτθριακι μζκοδο τισ διδακτικζσ 

αρχζσ των Bruner, Piaget, Fernald, Montessori, Carrol, Bloom κ.ά 

(Bender,1975˙Cox,1984,1985˙ Kline 1977˙ Orton ,1937). Δθμιουργικθκε από τθν Aylett Cox 

ςτο Ντάλασ του Τζξασ τθν δεκαετία του 1980, ςτο Εργαςτιριο Γλϊςςασ του Νοςοκομείου 

Scottish Rite και αναπτφχκθκε, αρχικά, ωσ μζκοδοσ αποκατάςταςθσ για δυςλεκτικοφσ 

μακθτζσ (Waites & Cox 1969). Η μζκοδοσ Αlphabetic Phonics, όμωσ, αποδείχκθκε 

αποτελεςματικι, τόςο για μικρζσ ομάδεσ δυςλεκτικϊν παιδιϊν, όςο και για παιδιά μζςα 

ςτθν κανονικι τάξθ, ςε προλθπτικι βάςθ, για τθν πρϊιμθ αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν. H μζκοδοσ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ του αυτοματιςμοφ, κάνοντασ χριςθ 

ειδικϊν καρτελϊν (flash card) και ςτθν υπερμάκθςθ μζςα από τθν επαναλαμβανόμενθ και 

ςυςτθματικι εξάςκθςθ ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν ορκογραφία, μζχρι να επιτευχκεί 

κατάκτθςθ του προγραμματιςμζνου ςτόχου ςε επίπεδο 95% (Cox, 1985). 

Το 1972, ο Walter Bramley δθμιοφργθςε το πρόγραμμα «Units of Sound» για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ανάγνωςθσ και ορκογραφίασ ςε δυςλεξικοφσ μακθτζσ. Είναι 

βαςιςμζνο ςτθν δομικι και πολυαιςκθτθριακι μζκοδο διδαςκαλίασ και χρθςιμοποιείται 

από το Ινςτιτοφτο Δυςλεξίασ τθσ Αγγλίασ (U.K Dyslexia Institute). Διδάςκεται κάκε ιχοσ 

ξεχωριςτά και ακολουκεί θ ενςωμάτωςθ του ςε λζξεισ (αρχικά απλζσ τφπου Σ-Φ-Σ, και ςτθ 

ςυνζχεια πιο ςφνκετεσ) και προτάςεισ. Ρεριζχει ακόμθ ςε CD, ςφςτθμα θχογράφθςθσ τθσ 

ανάγνωςθσ, διάκριςθ των λζξεων ςε ςυλλαβζσ και αςκιςεισ οπτικισ μνιμθσ αναφορικά με 

τθν ορκογραφία, υπογραμμίηοντασ ταυτόχρονα και τθν ακουςτικι και τθν οπτικι πλευρά 

του λόγου (Bramley, 2001). 

Σο Alpha-to-Omega είναι ζνα πολφ λεπτομερζσ γλωςςικό πρόγραμμα, το οποίο 

χωρίηεται ςε τρία ςτάδια. Αρχίηει από τισ βαςικζσ αλφαβθτικζσ δεξιότθτεσ και ςυνεχίηει με 

τθ ςυνζνωςθ ςφμφωνων –φωνθζντων. Κάκε ςτάδιο τελειϊνει με ςχετικι αξιολόγθςθ 

(Hornsby & Shear 1975, 1980˙ Hornsby, Shear, & Pool, 1999). 
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Σο Bangor Dyslexia Σeaching System είναι επίςθσ, ζνα δομθμζνο διδακτικό πρόγραμμα 

διαδοχικϊν βθμάτων, το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί, ειδικά, τόςο για εκπαιδευτικοφσ, όςο και 

για λογοκεραπευτζσ. Χωρίηεται δε ςε δυο ενότθτεσ. Η μια ενότθτα απευκφνεται ςε μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ και θ άλλθ ςε μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οριςμζνεσ από τισ 

αρχζσ, ςτισ οποίεσ εςτιάηει το πρόγραμμα για παιδιά ςχολικισ θλικίασ, περιλαμβάνουν: τθ 

διδαςκαλία των βαςικϊν ιχων των γραμμάτων και τθσ δομισ των λζξεων. Επίςθσ, τθ 

διδαςκαλία των μακρϊν φωνθζντων, των ςυνθκζςτερων ςχθμάτων των λζξεων, των 

ανϊμαλων λζξεων. Η μζκοδοσ διδάςκει, ακόμθ, τισ αλφαβθτικζσ δεξιότθτεσ και δεξιότθτεσ 

λεξικοφ, τουσ γραμματικοφσ κανόνεσ και τα άφωνα γράμματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (Miles, 

1999). 

Η Μζκοδοσ Hickey που δθμιουργικθκε το 1977 αποτελεί, επίςθσ, μια 

πολυαιςκθτθριακι διδακτικι μζκοδοσ για τθν εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, τθσ γραφισ και 

τθσ ορκογραφίασ. Δθμιουργόσ τθσ μεκόδου είναι θ Kathleen Hickey, θ οποία αναχϊρθςε 

από το Ηνωμζνο Βαςίλειο, ςτθ δεκαετία του 1930, για τισ ΗΡΑ, για να μελετιςει τισ 

πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ Orton – Gillingham. Η Μζκοδοσ Hickey είναι, κυρίωσ, μια 

φωνθτικι μζκοδοσ, θ οποία ςυνδυάηει όμωσ και τθν εκμάκθςθ των λζξεων υψθλισ 

ςυχνότθτασ. Οι μακθτζσ διδάςκονται πολυαιςκθτθριακζσ ςτρατθγικζσ για τθν 

απομνθμόνευςθ τθσ ορκογραφίασ των λζξεων υψθλισ ςυχνότθτασ. Κατά τθ διάρκεια του 

διαρκρωμζνου μζρουσ του μακιματοσ, οι μακθτζσ δεν διαβάηουν κάτι που δεν ζχουν 

προθγουμζνωσ διδαχκεί ςυςτθματικά. H μζκοδοσ είναι δομθμζνθ για κάκε θλικιακι 

ομάδα, από νιπια μζχρι ενιλικεσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εξατομικευμζνα ι ςε 

μικρζσ ομάδεσ μακθτϊν. Η παρζμβαςθ αρχικά γίνεται από το δάςκαλο ςε εντατικό ρυκμό, 

αλλά ςταδιακά οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να γίνουν πιο ανεξάρτθτοι και να αρχίςουν να 

διαβάηουν και να γράφουν ςωςτά ςφμφωνα με τισ βαςικζσ γραμματικζσ και ςυντακτικζσ 

αρχζσ που διδάχκθκαν. Η μζκοδοσ διδάςκει ςτουσ μακθτζσ πϊσ να αναλφουν τθ γλϊςςα 

και να δθμιουργοφν ομαλζσ λζξεισ ςυνδζοντασ ιχο και γράμμα. με τθ χριςθ καρτελϊν, ωσ 

εποπτικοφ υλικοφ Η υπερμάκθςθ, επίςθσ, είναι ζνα ςτοιχείο ενςωματωμζνο ςτο 

πρόγραμμα και μία ποικιλία διδακτικϊν τεχνικϊν χρθςιμοποιοφνται, κατά τθ διάρκεια κάκε 

μακιματοσ. Χαρακτθριςτικό τθσ μεκόδου είναι ότι θ άμεςθ διδαςκαλία είναι 

ενςωματωμζνθ ςε περιόδουσ ανεξάρτθτθσ μάκθςθσ, ςε κάκε ςυνεδρία 

(Reid,1998,2003).Άλλα παρόμοια γνωςτά προγράμματα είναι το «Spelling Made Easy» τθσ 

Violet Brand και το «Skill Teach» τθσ Kath Shelton. 
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Προγράμματα ειδικά για αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ 

Ζνα από τα γνωςτά προγράμματα είναι το READ 180,το οποίο απευκφνεται ςε 

φτωχοφσ αναγνϊςτεσ ποικίλθσ αιτιολογίασ, παρζχοντάσ τουσ διδαςκαλία για κάκε ζναν από 

τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ ανάγνωςθσ, τθ φωνθμικι και φωνολογικι επίγνωςθ, τθν 

ευχζρεια, το λεξιλόγιο και τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ, με πολφ ικανοποιθτικι 

αποτελεςματικότθτα όπωσ αναφζρουν οι Kim, και ςυνεργάτεσ (Kim, etal,  2011, ς.4). 

Το πρόγραμμα Reading Recovery ςτοχεφει ςτθν αυτοπαρατιρθςθ τθσ κατανόθςθσ 

του μακθτι και του παρζχει τισ κατάλλθλεσ κυρίωσ μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ πρόβλεψθσ 

και επιβεβαίωςθσ του αναγνωςτικοφ ζργου. Σφμφωνα μάλιςτα με ζρευνα που 

πραγματοποιικθκε από τουσ  Jane Hurry και Kathy Sylva και εξζταηε τθν 

αποτελεςματικότθτα του Reading Recovery και του Phonological Training ςε παιδιά  με 

αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ, αποδείχκθκε ότι το Reading Recovery βραχυπρόκεςμα και 

μεςοπρόκεςμα είχε μεγαλφτερθ επίδραςθ και αποτελεςματικότθτα ςτα παιδιά. 

Συγκεκριμζνα, αποδείχκθκε ότι μακροπρόκεςμα μετά από 3,5 χρόνια κεραπευτικισ 

παρζμβαςθσ τα παιδιά με αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ δεν παρουςίαςαν αξιοςθμείωτθ 

πρόοδο, ενϊ με το Reading Recovery παρουςιάςτθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτθν 

υποκατθγορία των παιδιϊν που ιταν τελείωσ φτωχοί αναγνϊςτεσ ςτθν θλικία των 6 ετϊν. 

Από τθν άλλθ, θ φωνολογικι εκπαίδευςθ (Phonological Training) είχε ςθμαντικι επίδραςθ 

κυρίωσ ςτθν ορκογραφία (Hurry & Sylva, 2007). 

Μια μεγάλθ περιοχι όπου αναπτφςςονται προγράμματα υποςτιριξθσ τθσ 

ανάγνωςθσ είναι το πεδίο εφαρμογισ του RtI μοντζλου (Responsiveness to Intervention), 

όπου θ ανάγνωςθ βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ εκπαίδευςθσ και αφορά ςε μακθτζσ που 

βρίςκονται ςε επικινδυνότθτα με πολφ ικανοποιθτικά αποτελζςματα (Tran, et al 2011). 

Το πρόγραμμα SEM-R, είναι ζνα πρόγραμμα τριϊν φάςεων, (α) αξιολόγθςθσ, (β) 

ανάπτυξθσ προγράμματοσ εξατομικευμζνθσ παρζμβαςθσ με ςτρατθγικζσ ανάγνωςθσ και (γ) 

εφαρμογισ του προγράμματοσ αυτοφ από τον μακθτι με ανεξάρτθτο τρόπο (Reis, et al 

2011). 

Το πρόγραμμα Targeted Reading Intervention (TRI), εφαρμόηεται ςε παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ και πρϊτθσ τάξθσ δθμοτικοφ, όπου ςτθρίηεται ςε  διαγνωςτικζσ 

ςτρατθγικζσ που βοθκοφν τθ γριγορθ αναγνωςτικι πρόοδο των παιδιϊν που 

δυςκολεφονται ι βρίςκονται ςε επικινδυνότθτα. Το χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ 

είναι θ διαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που το εφαρμόηουν και θ εξ αποςτάςεωσ 

εποπτεία τουσ για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ εφαρμογι του (Amendum, et al, 2011). 
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2.7  Σι ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα 

Στθν Ελλάδα ςφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποιικθκε μζςω ερωτθματολογίου 

και θ οποία κα αναλυκεί ενδελεχϊσ παρακάτω, τα περιςςότερα κζντρα λογοκεραπείασ- 

εργοκεραπείασ χρθςιμοποιοφν άτυπα κεραπευτικά προγράμματα. Δθλαδι προγράμματα 

και μεκόδουσ που προςαρμόηονται και εμπλουτίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε 

παιδιοφ. Ωςτόςο, για τα «άτυπα» αυτά προγράμματα θ πλειονότθτα των ελλινων 

λογοκεραπευτϊν, ςφμφωνα με τα λεγόμενα των ίδιων, άντλθςε ςτοιχεία από τα 

προαναφερκζντα διεκνι κεραπευτικά προγράμματα (βλ. ενότθτα γνωςτά κεραπευτικά 

προγράμματα). Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι μεγάλθ απιχθςθ ςτθν Ελλάδα ζχουν θ 

μζκοδοσ Ραυλίδθ και θ μζκοδοσ Μαυρομμάτθ που χρθςιμοποιοφνται τόςο για τισ  

ορκογραφικζσ όςο και για  τισ αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ των δυςλεξικϊν παιδιϊν. 

 

Μζκοδοσ Παυλίδθ 

 Η Μζκοδοσ Ραυλίδθ, αναπτφχκθκε ςε πανεπιςτθμιακό περιβάλλον μετά από 

πολφχρονεσ ζρευνεσ και διεκνι κλινικι εμπειρία >31 ετϊν (από το 1978) ςτθν Αγγλία, ΗΡΑ 

και Ελλάδα, ςε ςυνεργαςία με 6 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ρραγματοποιείται μζςω Η/Υ και 

Ρολυμζςων, βοθκϊντασ το παιδί να βελτιϊςει τθ χαμθλι ςχολικι του επίδοςθ και ωσ 

αποτζλεςμα τθν ψυχολογία και αυτοπεποίκθςι του. Το ψυχο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

αντιμετϊπιςθσ τθσ Μεκόδου Ραυλίδθ περιλαμβάνει εξειδικευμζνεσ αςκιςεισ , Ανάγνωςθσ, 

Ορκογραφίασ, Τονιςμοφ, Αρικμθτικισ και Καλλιγραφίασ, οι οποίεσ προςαρμόηονται 

διαρκϊσ - δυναμικά ςτθν τάξθ και ςτο μακθςιακό επίπεδο του κάκε μακθτι. Αναπτφχκθκε 

από τον κακθγθτι Ραυλίδθ και εφαρμόηεται μζςω H/Y- Multimedia αποκλειςτικά ςτα 

Dyslexia Centers – Pavlidis Method, από ψυχολόγουσ και ειδικοφσ παιδαγωγοφσ. Η 

αποτελεςματικότθτα τθσ Μεκόδου Ραυλίδθ αποδείχκθκε από τα αποτελζςματα πολυετϊν 

διεκνϊν ερευνϊν 2 γνωςτϊν πανεπιςτθμίων τθσ Αγγλίασ (Sheffield και Brunel). H Μζκοδοσ 

Ραυλίδθ απεδείχκθ ότι είναι 6.53 ςτθν ορκογραφία και 8 φορζσ ςτον τονιςμό 

αποτελεςματικότερθ από τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ελλθνικά ςχολεία. 

Ραρόμοια πρόοδοσ επιτυγχάνεται και ςτθν Ανάγνωςθ, ςτθ Διάςπαςθ Ρροςοχισ και ςτθν 

Καλλιγραφία. Το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ Μεκόδου Ραυλίδθ είναι ότι ανάλογα με τθν 

πρόοδο του παιδιοφ, προςαρμόηεται διαρκϊσ, με αποτζλεςμα να οδθγεί ςτθν 

αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ του κάκε παιδιοφ ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του 

ανάγκεσ, ρυκμοφσ και δυνατότθτεσ (Ραυλίδθσ, 2010). 
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Μζκοδοσ Μαυρομμάτθ 

Η μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται από τουσ λογοκεραπευτζσ κυρίωσ για τθν 

βελτίωςθ τθσ δυςορκογραφίασ. Ωςτόςο, μζςω του Ρρογράμματοσ Αποκατάςταςθσ, με τθν 

Εικονογραφικι και Γλωςςολογικι Μζκοδο "Δ. Μαυρομμάτθ", επιτυγχάνεται εξίςου 

ευχζρεια και ταχφτθτα ςτθν Ανάγνωςθ, ανάπτυξθ ορκογραφικισ δεξιότθτασ, κατανόθςθ 

κειμζνων, εμπλουτιςμόσ Λεξιλογίου, καλλιζργεια γραπτισ και προφορικισ ζκφραςθσ. Τα 

δυςλεξικά άτομα δεν μποροφν να απομνθμονεφςουν "γλωςςικζσ πλθροφορίεσ", γιατί ο 

εγκζφαλοσ δεν τισ επεξεργάηεται απρόςκοπτα. Ωσ εκ τοφτου, δεν μακαίνουν αυτόματα, 

("φωτογραφικά") τθν ορκογραφία όπωσ τθ μακαίνουν οι μθ δυςλεξικοί.  

Κατά τθν Εικονογραφικι Μζκοδο "Δ. Μαυρομμάτθ" θ ορκογραφία των λζξεων 

μετατρζπεται ςε εικόνα και ζτςι, αλλάηει το είδοσ τθσ πλθροφορίασ. Το γράμμα, θ λζξθ, θ 

γλωςςικι πλθροφορία ζχει μετατραπεί ςε εικόνα. Το είδοσ αυτό, τθν εικόνα, μπορεί 

απρόςκοπτα ο δυςλεξικόσ νουσ να επεξεργαςτεί επιτυχθμζνα, και ωσ εκ τοφτου μπορεί και 

να τθν απομνθμονεφςει. Η μζκοδοσ ζχει αποδειχκεί άριςτα αποτελεςματικι (Th. 

Mavrommati, Ph.D., 1999, U.C.N.W., UK). Το  ςθμαντικό ςθμείο, ςτο οποίο οφείλει 

αδιαπραγμάτευτα τθν αποτελεςματικότθτά τθσ θ ςυγκεκριμζνθ Μζκοδοσ είναι το ότι οι 

εικόνεσ δεν είναι τυχαίεσ. Υπάρχει ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα και τα εικονογραφιματα που 

αντικακιςτοφν γράμματα είναι ςυγκεκριμζνα. Ζτςι, θ γραπτι Ελλθνικι Γλϊςςα, αλλάηει και 

μετατρζπεται ςε ζνα γραπτό ςφςτθμα, εντελϊσ διαφορετικό από το Αλφαβθτικό, ςτο οποίο 

ανικει. Σχεδόν ολόκλθρθ θ ελλθνικι Γλϊςςα ζχει μετατραπεί ςε εικονογραφικζσ 

αναπαραςτάςεισ και περιζχεται ςτουσ 5 τόμουσ τθσ ςειράσ των βιβλίων που ζχουν 

κυκλοφοριςει, τα οποία και χρθςιμοποιοφνται ωσ διδακτικά εγχειρίδια και βιβλία μακθτι, 

ςτα εκπαιδευτικά Ρρογράμματα Αποκατάςταςθσ τθσ Δυςλεξίασ για μακθτζσ μεγαλφτερουσ 

Δϋ τάξθσ Δθμοτικοφ (9-17χρ) ζωσ και ενιλικεσ. 

Κατά τθν Γλωςςολογικι Μζκοδο "Δ. Μαυρομμάτθ" οι δυςλεξικοί μακθτζσ 

μακαίνουν να αναλφουν τισ λζξεισ ςτα Μορφιματα τουσ: Θεματικά, Ραραγωγικά, 

Καταλθκτικά, Ρροκιματα και Ρροκζματα. Διδάςκονται κατόπιν, με μια ειδικι μζκοδο 

μνθμονικϊν τεχνικϊν και διευκολυντικϊν κανόνων, ϊςτε να κυμοφνται τθν ορκογραφία. 

Διδάςκονται επίςθσ, τθν ζννοια και τθ ςθμαςία των Ραραγϊγων και Σφνκετων λζξεων κάκε 

ετυμολογικισ οικογζνειασ και τθν χριςθ τουσ ςτον Λόγο (Ρραγματολογία). 

Προγράμματα Αποκατάςταςθσ για μακθτζσ 9 – 17χρονϊν. 

Το Ρρόγραμμα Αποκατάςταςθσ Δυςλεξίασ ι Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν μακθτϊν 9-

17χρονϊν ολοκλθρϊνεται ςυνικωσ ςε 2-3 ακαδθμαϊκά ζτθ το ελάχιςτο, αναλόγωσ του 
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ρυκμοφ μάκθςθσ του παιδιοφ, του επιπζδου νοθμοςφνθσ του, των γνωςτικϊν δυνατοτιτων 

του, τθσ ςοβαρότθτασ των αδυναμιϊν του, τθσ ικανότθτάσ του για ςυγκζντρωςθ και του 

κινιτρου του για μάκθςθ. Τα παραπάνω προςδιορίηονται και αξιολογοφνται κατά τθ 

διαγνωςτικι διαδικαςία, θ οποία προθγείται τθσ εγγραφισ ςε Ρρόγραμμα Αποκατάςταςθσ. 

Προγράμματα Αποκατάςταςθσ για μακθτζσ 6 – 9χρονϊν. 

Οι δυςλεξικοί μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (Αϋ τάξθσ) δυςκολεφονται  να 

μάκουν τα γράμματα και να διαβάηουν λζξεισ. Συλλαβίηουν (κ+α=κα) για να κάνουν 

ανάγνωςθ. Πταν γράφουν παραλείπουν γράμματα ι κάνουν αντικαταςτάςεισ, προςκζςεισ 

κ.λπ. Οι μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ πρζπει να διδαχκοφν με ειδικι μζκοδο. Οι δυςλεξικοί 

μακθτζσ θλικίασ 7- 9χρονϊν. (π.χ. Βϋ & Γϋ τάξθσ), που ολοκλιρωςαν με επιτυχία τθν 

προθγοφμενθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ δεξιότθτασ για ανάγνωςθ και γραφι, ζχουν ανάγκθ 

πλζον από διδαςκαλία με ειδικι μζκοδο για να προχωριςουν ςτθν επόμενθ φάςθ εξζλιξθσ 

τθσ δεξιότθτασ για ανάγνωςθ και ορκογραφία. 

Οι δυςλεξικοί μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ δεν πρζπει να διδάςκονται με τθν 

Εικονογραφικι Γλωςςολογικι Μζκοδο. Διδάςκονται και αυτοί με μια ειδικι μζκοδο, θ 

οποία όμωσ είναι διαφορετικι. Η Εικονογραφικι Γλωςςολογικι Μζκοδοσ για να είναι 

αποτελεςματικι απαιτείται θ δυνατότθτα και οι Γνωςτικζσ Ικανότθτεσ τθσ Νοθτικισ θλικίασ 

των 9 χρόνων. Ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα τθσ διαταραχισ προτείνονται κατάλλθλα 

προγράμματα λογοκεραπευτικισ αποκατάςταςθσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν διεπιςτθμονικι 

ομάδα του γραφείου και τθν οικογζνεια του παιδιοφ. Η αξιολόγθςθ των διαταραχϊν γίνεται 

με τθν χριςθ ςυγκεκριμζνων αξιόπιςτων εργαλείων λόγου, ομιλίασ κι επικοινωνίασ. 

Το πρόγραμμα παρζμβαςθσ προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ του 

κάκε ατόμου και ολοκλθρϊνεται όταν ο ειδικόσ κρίνει πωσ ζχουν επιτευχκεί οι 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι που ζχει κζςει. Σπουδαίο ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων κατζχει 

θ οικογζνεια θ οποία κα πρζπει να ςτθρίξει το άτομο με τθ διαταραχι ακολουκϊντασ πιςτά 

τισ οδθγίεσ του λογοκεραπευτι. Ενδεικτικά, παρατίκενται κάποια από τα προγράμματα 

παρζμβαςθσ και κεραπευτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται από τθ λογοκεραπεφτρια 

γνωςτοφ κζντρου λογοκεραπείασ ςε παιδιά με αιςκθτθριακζσ και ςοβαρζσ γλωςςικζσ  

διαταραχζσ : 

 Oral Placement Therapy: Είναι μια απτικι-ιδιοδεκτικι τεχνικι διδαςκαλίασ που 

ςυνοδεφει τθν παραδοςιακι κεραπεία. Τα άτομα, με τισ κινθτικζσ ι/και τισ 
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αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ, επωφελοφνται από τα απτικά και ιδιοδεκτικά 

ερεκίςματα επειδι ο λόγοσ είναι μια πράξθ αφισ - ιδιοδεκτικότθτασ. Η OPT 

χρθςιμοποιείται για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνειδθτότθτασ των αρκρωτϊν, τθσ 

τοποκζτθςθσ (διαχωριςμόσ, διαβάκμιςθ και κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ), τθσ 

ςτακερότθτασ και των μυϊν. Αυτά είναι απαραίτθτα για τθν κακαρότθτα τθσ 

ομιλίασ (Sara Rosenfeld-Johnson). 

 

 Στοματικι Μυολειτουργικι Θεραπεία: Είναι  θ μζκοδοσ, που αςχολείται με τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των μυϊν του ςτοματοπροςωπικοφ 

ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία μυϊκισ ιςορροπίασ ςτο ςφςτθμα αυτό. Στόχοσ τθσ 

είναι θ διόρκωςθ βαςικϊν λειτουργιϊν όπωσ κατάποςθ, αναπνοι, μάςθςθ, ομιλία, 

οι οποίεσ αςκοφνται λανκαςμζνα. 

 

 Makaton Ελλάσ: Το πρόγραμμα MAKATON είναι ζνα εξαιρετικά ευζλικτο 

επικοινωνιακό – γλωςςικό πρόγραμμα το οποίο υποςτθρίηει ςυνολικά τισ 

δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, λόγου και ομιλίασ, με ομιλία, με νοιματα και με ςφμβολα, 

και είναι απόλυτα προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 

 PECS: Το PECS ξεκινάει διδάςκοντασ ςτο άτομο να δίνει τθν εικόνα ενόσ επικυμθτοφ 

αντικειμζνου ςε ζναν «ςφντροφο επικοινωνίασ», ο οποίοσ αμζςωσ ανταποκρίνεται 

ςτθν ανταλλαγι ςαν να είναι αίτθμα. Το ςφςτθμα περνά ςτθ διδαςκαλία τθσ 

διάκριςθσ μεταξφ εικόνων και πϊσ να τισ βάηουμε μαηί ςχθματίηοντασ προτάςεισ. 

Στα πιο προχωρθμζνα ςτάδια τα άτομα απαντοφν ςε ερωτιςεισ και κάνουν ςχόλια . 

 

 TEACCH: Το TEACCH (μεταφράηεται "Θεραπεία και Εκπαίδευςθ Ραιδιϊν με Αυτιςμό 

και Διαταραχζσ Επικοινωνίασ") αποτελεί πρόγραμμα εναλλακτικισ εκπαίδευςθσ, 

για παιδιά που ζχουν διαταραχζσ του αυτιςτικοφ φάςματοσ που ενςωματϊνει 

παρεμβάςεισ ςε περιβάλλον, θμεριςιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργαςίασ, και 

επικοινωνία. Τα 4 βαςικά ςθμεία του αφοροφν ςτθ φυςικι δόμθςθ του 

περιβάλλοντοσ, ςτο ατομικό θμεριςιο πρόγραμμα, ςτο ςφςτθμα τθσ ατομικισ 

εργαςίασ και ςτθν οπτικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων. 

 

 Ρρόγραμμα Εντατικισ Αλλθλεπίδραςθσ (Intensive Interaction): Το πρόγραμμα 

Εντατικισ Αλλθλεπίδραςθσ είναι μια προςζγγιςθ ςτθν οποία ο ειδικόσ είναι θ 

βαςικι εκπαιδευτικι πθγι , κακϊσ χρθςιμοποιϊντασ τισ εκφράςεισ προςϊπου, τθ 

φωνι και τθ γλϊςςα του ςϊματοσ εμπλζκει τον εκπαιδευόμενο ςε μια εξελικτικι 



 
43 

ακολουκία δραςτθριοτιτων κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ 

παρζχουν ςτο άτομο με επικοινωνιακζσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ τθ δυνατότθτα 

να μάκει προ-γλωςςικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, όπωσ είναι θ αλλθλεπίδραςθ με 

τουσ άλλουσ, θ εναλλαγι τθσ ςειράσ, θ χριςθ και θ κατανόθςθ τθσ βλεμματικισ 

επαφισ, θ χριςθ και θ κατανόθςθ των εκφράςεων του προςϊπου και το μοίραςμα 

τθσ προςοχισ.4. 

2.8  Αξιολόγθςθ προγραμμάτων 

 Η  αξιολόγθςθ των προαναφερκζντων διεκνϊν αλλά και εγχϊριων προγραμμάτων  

παρζμβαςθσ από Ζλλθνεσ λογοκεραπευτζσ και παιδαγωγοφσ ειδικισ αγωγισ κρίνεται 

απαραίτθτθ, κακϊσ θ ελλθνικι γλϊςςα παρουςιάηει όπωσ προαναφζρκθκε χαρακτθριςτικά 

που διαφζρουν από τθν αγγλικι γλϊςςα, θ οποία κακϊσ ζχει κακιερωκεί ωσ κοινι γλϊςςα 

είναι λογικό θ πλειονότθτα των διεκνϊν προγραμμάτων παρζμβαςθσ να δθμιουργικθκαν 

με βάςθ αυτιν. (βλ. ενότθτα 2.4). Για τον λόγο αυτόν τα προγράμματα παρζμβαςθσ κα 

αξιολογθκοφν με τθ χοριγθςθ ερωτθματολογίου και με βάςθ τθν αποτελεςματικότθτα που 

προςφζρουν ςε παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ- δυςλεξία. Στόχοσ τθσ παροφςασ 

αξιολόγθςθσ είναι θ όςο το δυνατό πιο αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ αντιμετϊπιςθ των 

αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν που εμφανίηουν τα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ- 

δυςλεξία. 

 

3. Ερευνθτικι προςζγγιςθ 

 

3.1 τόχοι και υποκζςεισ τθσ ζρευνασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ   ςε 

παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από Ζλλθνεσ 

λογοκεραπευτζσ και παιδαγωγοφσ ειδικισ αγωγισ. Αφορμι για αυτι τθν ζρευνα αποτζλεςε 

θ μεγάλθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ αυτοφ του είδουσ των δυςκολιϊν ςε παιδιά και μακθτζσ 

ειδικά τα τελευταία χρόνια, τόςο ςε εγχϊριο όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Κίνθτρο, επίςθσ, 

είναι να αποκτιςουμε μια εναργζςτερθ και πιο εμπεριςτατωμζνθ άποψθ ςχετικά με τθ 

αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και για να μάκουμε 

κάποια από τα «μυςτικά» των λογοκεραπευτϊν. Με αυτόν τον τρόπο επιδιϊκεται θ όςο το 

δυνατό πιο αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ αντιμετϊπιςθ των αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν 

                                                           
4
 Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία (μζκοδοσ Μαυρομμάτθ- προγράμματα αποκατάςταςθσ) αντλικθκαν 

από ςεμινάριο με τίτλο: «Εκπαίδευςθ ςτθν Εικονογραφικι και Γλωςςολογικι Μζκοδο Δ. 
Μαυρομμάτθ για παιδιά με Δυςλεξία». 



 
44 

που εμφανίηουν τα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία, κακϊσ και να δοκεί 

μια ξεκάκαρθ εικόνα ςχετικά με τον τρόπο  προςζγγιςθσ  των Ελλινων λογοκεραπευτϊν 

ςτισ ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία. 

Αρχικά, εξετάςτθκαν οι τρείσ κφριοι ςτόχοι που αποτζλεςαν και το κίνθτρο τθσ 

ζρευνασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο πρϊτοσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να εκτιμθκεί αν θ 

πλειονότθτα των λογοκεραπευτϊν ςτθν Ελλάδα χρθςιμοποιεί άτυπα ι ερευνθτικά 

τεκμθριωμζνα  προγράμματα  παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν-δυςλεξίασ. Δεδομζνων των ςυηθτιςεων που προθγικθκαν με Ζλλθνεσ 

λογοκεραπευτζσ ςχετικά με αυτό το κζμα, αναμζναμε ότι ςε εγχϊριο επίπεδο 

χρθςιμοποιοφνται κατά βάςθ άτυπα προγράμματα παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-δυςλεξίασ. Ζπειτα, εξετάςτθκε ςε τι μεκόδουσ βαςίηονται 

κυρίωσ τα προγράμματα παρζμβαςθσ που χρθςιμοποιοφν οι Ζλλθνεσ λογοκεραπευτζσ για 

τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ που προθγικθκε, 

αναμζναμε ότι από τισ επικρατζςτερεσ επιλογζσ των ςυμμετεχόντων, αν όχι θ 

επικρατζςτερθ, κα ιταν αυτι των πολυαιςκθτθριακϊν μεκόδων. Τρίτοσ ςτόχοσ ιταν να 

αξιολογθκεί ποια από τα ερευνθτικά τεκμθριωμζνα διεκνι, αλλά και εγχϊρια 

προγράμματα παρζμβαςθσ κεωροφνται πιο αποτελεςματικά από τουσ Ζλλθνεσ 

λογοκεραπευτζσ και παιδαγωγοφσ ειδικισ αγωγισ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν-δυςλεξίασ. Για τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο αναμζναμε τα 

αποτελζςματα του ερωτθματολογίου, κακϊσ από τθ κεωρθτικι και μόνο προςζγγιςθ δεν 

ςτάκθκε εφικτό να ςυνάγουμε υπόκεςθ. Ραράλλθλα, από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν 

φάνθκε και θ απιχθςθ των εν λόγω προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι κεραπευτικι κοινότθτα. 

Με άλλα λόγια διαπιςτϊκθκε εάν τα εξεταηόμενα διεκνι προγράμματα παρζμβαςθσ είναι 

γνωςτά ι όχι ςε εγχϊριο επίπεδο.  

Με τθ βοικεια τθσ ζρευνασ δόκθκαν, όμωσ, απαντιςεισ  και ςε πιο γενικοφ τφπου 

ερωτιματα, εξίςου ςθμαντικά. Ειδικότερα, ςχθματίςτθκε μια πιο ςαφισ εικόνα ςχετικά με 

1) το ποςοςτό των παιδιϊν που αναλαμβάνουν οι λογοκεραπευτζσ και ειδικοί παιδαγωγοί 

και διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία, 2) πότε είναι εφικτι θ 

διάγνωςθ, 3) αν τα περιςςότερα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι αγόρια ι 

κορίτςια, 4) αν κάκε χρόνο αυξάνεται ο αρικμόσ αυτϊν των παιδιϊν, 5) ποια θ ςυχνότερθ 

αιτία επίςκεψθσ ςε κζντρα λογοκεραπείασ και 6) ςε ποια θλικία κυρίωσ τα παιδιά 

επιςκζπτονται τα κζντρα λογοκεραπείασ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ που 

προθγικθκε, για τα παραπάνω ερωτιματα αναμζναμε ότι πάνω από 20% των παιδιϊν που 

αναλαμβάνουν οι λογοκεραπευτζσ και ειδικοί παιδαγωγοί διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ 
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μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία, θ διάγνωςθ τουσ είναι εφικτι από τθ Βϋ Δθμοτικοφ και 

πάνω, τα περιςςότερα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι αγόρια, κάκε χρόνο 

αυξάνεται ο αρικμόσ αυτϊν των παιδιϊν, τθ ςυχνότερθ αιτία επίςκεψθσ ςε κζντρα 

λογοκεραπείασ αποτελοφν οι διαταραχζσ άρκρωςθσ και οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τα 

παιδιά επιςκζπτονται τα κζντρα λογοκεραπείασ κυρίωσ από 4 χρονϊν και ζπειτα. 

 

 

3.2 Μζκοδοσ 

3.2.1 υμμετζχοντεσ 

Στθν ζρευνα πιραν μζροσ 25 ενιλικεσ, θλικίασ 25 ετϊν και πάνω, προκειμζνου να 

ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ και να ζχουν ξεκινιςει να αςκοφν το επάγγελμά τουσ 

ενεργά είτε ςε δικό τουσ κζντρο λογοκεραπείασ είτε ςαν ςυνεργάτεσ ςε κάποιο άλλο. Από 

αυτοφσ οι 20 ιταν λογοκεραπευτζσ και οι 5 ειδικοί παιδαγωγοί. Συγκεκριμζνα, από τουσ 20 

λογοκεραπευτζσ οι 14 ιταν άνδρεσ και οι 6 γυναίκεσ, οι 11 θλικίασ 25-30 ,εκ των οποίων οι 

6 αςκοφν το επάγγελμα λιγότερο από 5 χρόνια ενϊ οι 5 πάνω από 5 χρόνια, χωρίσ κανζνασ 

τουσ να είναι ιδιοκτιτθσ κζντρου λογοκεραπείασ, και οι 9 θλικίασ άνω των 30 , εκ των 

οποίων οι 6 αςκοφν το επάγγελμα μία δεκαετία, όλοι τουσ είναι ιδιοκτιτεσ κζντρου 

λογοκεραπείασ, ενϊ οι 3 αςκοφν το επάγγελμα πάνω από 5 χρόνια και δεν είναι ιδιοκτιτεσ.  

Από τουσ παιδαγωγοφσ ειδικισ αγωγισ, όλεσ ιταν γυναίκεσ, θλικίασ 25-30, 3 αςκοφν το 

επάγγελμα πάνω από 5 χρόνια και 2 κάτω από 5 χρόνια και καμία δεν είναι ιδιοκτιτρια 

κζντρου λογοκεραπείασ. Το φφλο αποτζλεςε ανεξάρτθτο παράγοντα, κακϊσ ςτθν ζρευνα 

ςυμμετείχαν λογοκεραπευτζσ και των δφο φφλων. Επίςθσ , κα μποροφςε να αναφερκεί ότι  

οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα δουλεφουν ι ζχουν δικό τουσ κζντρο λογοκεραπείασ, είτε 

ςτθ Θεςςαλονίκθ είτε ςτθν Ακινα 

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν αρχι το ερωτθματολόγιο δόκθκε ςε 30 άτομα, 

αλλά τελικά το απάντθςαν τα 25 γιατί τα 5 διλωςαν ότι δεν γνϊριηαν ι δε 

χρθςιμοποιοφςαν κανζνα από τα προγράμματα παρζμβαςθσ που τουσ ηθτικθκε να 

βακμολογιςουν. 

Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αναλυτικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων 

ςυνοψίηονται ςτον Ρίνακα 1. 
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Πίνακασ 1. Σφνοψθ ςτοιχείων ςυμμετεχόντων 

 Φφλο Ηλικία Επάγγελμα 

Χρόνια 

άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ 

Ιδιοκτιτθσ-

τρια κζντρου 

λογοκεραπείασ 

1 Άντρασ 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

2 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

3 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

4 Άντρασ 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

5 Άντρασ 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

6 Άντρασ 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

7 Γυναίκα 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

8 Γυναίκα 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

9 Γυναίκα 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

10 Άντρασ 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

11 Γυναίκα 30 και πάνω Λογοκεραπευτισ Μία δεκαετία Ναι 

12 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

13 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

14 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

15 Γυναίκα 25-30 Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

16 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

17 Γυναίκα 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

18 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Λιγότερο από 5 Πχι 

19 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

20 Άντρασ 25-30 Λογοκεραπευτισ Ράνω από 5 Πχι 

21 Γυναίκα 25-30 
Ραιδαγωγόσ 

ειδικισ αγωγισ 
Ράνω από 5 Πχι 

22 Γυναίκα 25-30 
Ραιδαγωγόσ 

ειδικισ αγωγισ 
Ράνω από 5 Πχι 

23 Γυναίκα 25-30 
Ραιδαγωγόσ 

ειδικισ αγωγισ 
Λιγότερο από 5 Πχι 

24 Γυναίκα 25-30 
Ραιδαγωγόσ 

ειδικισ αγωγισ 
Ράνω από 5 Πχι 

25 Γυναίκα 25-30 
Ραιδαγωγόσ 

ειδικισ αγωγισ 
Λιγότερο από 5 Πχι 
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Ραραςτατικότερα, ςτα Σχιματα 1-5 παρουςιάηονται τα ποςοςτά κατανομισ του 

δείγματοσ ανάλογα με το φφλο, τθν θλικία, το επάγγελμα, τα χρόνια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ και τθν ιδιοκτθςία κζντρου λογοκεραπείασ, αντιςτοίχωσ. 

 

 
Σχιμα 1. Φφλο ςυμμετεχόντων 

 

 
Σχιμα 2. Ηλικία ςυμμετεχόντων 
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Σχιμα 3. Επάγγελμα ςυμμετεχόντων 

 

 

 
Σχιμα 4. Χρόνια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςυμμετεχόντων 
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Σχιμα 5. Ιδιοκτιτεσ κζντρου λογοκεραπείασ 

 

3.2.2 Διαδικαςία  

Αρχικά, πραγματοποιικθκε εκτενισ αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, 

προκειμζνου να ςυγκροτθκεί ζνα ςτακερό κεωρθτικό και εννοιολογικό υπόβακρο για τισ 

ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία και τα προγράμματα παρζμβαςθσ που ςτθρίηονται 

ςε αυτζσ. Στθ ςυνζχεια, ςυλλζχκθκαν τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τα προγράμματα 

παρζμβαςθσ, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν και ειδικότερα των αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν, με καταγραφι των 

επικρατζςτερων εξ αυτϊν. Ζπειτα, προκειμζνου να δοκεί μια πιο ξεκάκαρθ εικόνα ςχετικά 

με τθν αποτελεςματικότθτα αυτϊν των προγραμμάτων ςτθν πράξθ, δθμιουργικθκε ζνα 

ερωτθματολόγιο.  

Το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο περιείχε 16 κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ, ςτθν 

αρχι πιο γενικζσ και ςτθ ςυνζχεια πιο εξειδικευμζνεσ,  αποκλειςτικά για τισ ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία και τα προγράμματα παρζμβαςθσ που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί. Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν δυνατότθτα επιλογισ μιασ μόνο απάντθςθσ. Στισ 

τελευταίεσ ερωτιςεισ, που αφοροφςαν τθ βακμολογία των προγραμμάτων παρζμβαςθσ,  οι 

ςυμμετζχοντεσ, πριν τισ απαντιςουν, ρωτοφνταν αν γνϊριηαν τα αναφερκζντα 

προγράμματα και ςε περίπτωςθ που δεν γνϊριηαν κάποιο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δεν το 

βακμολογοφςαν για να μθν επθρεάςουν τα ςυνολικά αποτελζςματα. Η βακμολογία των 

προγραμμάτων ςτθρίχκθκε ςε κλίμακα από 1 (χαμθλότερθ βακμολογία) μζχρι 5 

(υψθλότερθ βακμολογία). 
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3.2.3 Ερευνθτικό εργαλείο 

Μετά τθ ςυλλογι των 25 ερωτθματολογίων οι απαντιςεισ που δόκθκαν 

εξετάςτθκαν ενδελεχϊσ με τθ χριςθ του εργαλείου ςτατιςτικισ ανάλυςθσ SPSS.  Με τθ 

βοικεια του ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ εργαλείου ζγινε ακριβισ αξιολόγθςθ των 

προγραμμάτων παρζμβαςθσ από τουσ λογοκεραπευτζσ αλλά και τουσ ειδικοφσ 

παιδαγωγοφσ και ςτάκθκε εφικτό να οδθγθκοφμε ςε κάποια αςφαλι και ςυνετά 

αποτελζςματα (βλ. ενότθτα αποτελζςματα). Οι ςυμμετζχοντεσ που δε γνϊριηαν κάποιο από 

τα προγράμματα παρζμβαςθσ, το διλωναν και λαμβανόταν υπόψθ ςτθν τελικι αξιολόγθςθ 

του κακενόσ από τα προγράμματα με τθ βοικεια του ςυγκεκριμζνου εργαλείου.  

 

  

3.3 Αποτελζςματα Ζρευνασ 

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που παρατίκενται παρακάτω, προζκυψαν 

ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν τόςο τθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ για τισ 

ειδικζσ μακθςιακζσ και αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ, όςο και κάποια επικουρικά ςτοιχεία 

εξίςου ςθμαντικά ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του είδουσ των δυςκολιϊν.  

Οι αναλυτικότερεσ απαντιςεισ που ζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςε όλα τα ερωτιματα 

φαίνονται ςτο Ραράρτθμα 1. 

3.3.1  Εξζταςθ του τφπου των προγραμμάτων παρζμβαςθσ που χρθςιμοποιοφνται 

κυρίωσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-δυςλεξίασ: άτυπα ι 

ερευνθτικά τεκμθριωμζνα 

Με βάςθ τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων φάνθκε πωσ όλοι τουσ, εκτόσ από ζναν, 

υποςτιριξαν ότι ςτο κζντρο λογοκεραπείασ που εργάηονται χρθςιμοποιοφνται κατά βάςθ 

άτυπα  προγράμματα παρζμβαςθσ. Ο όροσ «άτυπα» ςυνθκίηεται να χρθςιμοποιείται ςτθν 

κοινότθτα των λογοκεραπευτϊν για μεκόδουσ και προγράμματα παρζμβαςθσ, ανεπίςθμα, 

που δεν είναι δθλαδι ερευνθτικϊσ τεκμθριωμζνα. Το γεγονόσ τθσ τάςθσ των ελλινων 

λογοκεραπευτϊν προσ τα άτυπα προγράμματα παρζμβαςθσ φαίνεται να επθρζαςε τθ 

βακμολογία των ερευνθτικά τεκμθριωμζνων προγραμμάτων παρζμβαςθσ, όπωσ κα δοφμε 

ςτθ ςυνζχεια. 

3.3.2  Εξζταςθ των μεκόδων που βαςίηονται κυρίωσ τα προγράμματα παρζμβαςθσ 

που χρθςιμοποιοφν οι Έλλθνεσ λογοκεραπευτζσ για τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Με βάςθ τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων φάνθκε ότι ομόφωνο το δείγμα απάντθςε 

πωσ τα προγράμματα παρζμβαςθσ που εφαρμόηονται ςε παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
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βαςίηονται περιςςότερο ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Αξίηει να 

αναφερκεί ότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των μεκόδων «αντιλθπτικό-κινθτικά ςυςτιματα», 

«προγράμματα βαςιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου» και «ψυχογλωςςικά προγράμματα» 

ιταν μθδενικι. Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, ότι τα πιο γνωςτά ερευνθτικά τεκμθριωμζνα 

προγράμματα παρζμβαςθσ ςτθρίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ. 

 

3.3.3 Αξιολόγθςθ των ερευνθτικά τεκμθριωμζνων διεκνϊν αλλά και εγχϊριων 

προγραμμάτων παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-

δυςλεξίασ από τουσ Έλλθνεσ λογοκεραπευτζσ-ειδικοφσ παιδαγωγοφσ 

 Αξιολόγθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ που βαςίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ 

μεκόδουσ 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του Ρίνακα 2 γίνεται αντιλθπτό ότι το πρόγραμμα παρζμβαςθσ 

Gillingham & Stillman ξεχϊριςε, κακϊσ κατά μζςο όρο βακμολογικθκε με 4.52, 

ακολοφκθςε θ μζκοδοσ Orton-Gillingham με μζςθ τιμι 3.96 , ενϊ πολφ κοντά ιταν το 

πρόγραμμα Units of Sound που ςυγκζντρωςε μζςθ τιμι 3,88 (βλ. αναλυτικά ςτον Ρίνακασ 

2). Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ απάντθςε 

πωσ δεν γνωρίηει τισ μεκόδουσ Αlphabetics Phonics (96%), Alpha-to-Omega (88%), Bangor 

Dyslexia Τeaching System (76%) και Hickey (76%). Για τον λόγο αυτό, ο μζςοσ όροσ 

βακμολόγθςθσ των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων-μεκόδων βάςει των απαντιςεων του 

δείγματοσ παρουςιάηεται με επιφφλαξθ λόγω του μεγάλου ποςοςτοφ άγνοιασ ωσ προσ 

αυτά. Ραράλλθλα, από τα αποτελζςματα φάνθκε ότι τα προγράμματα-μζκοδοι Gillingham 

& Stillman,  Orton-Gillingham και Units of Sound είναι ταυτόχρονα και τα πιο γνωςτά ςε 

εγχϊριο επίπεδο, γεγονόσ που υποκζτουμε ότι επθρζαςε και τθν τελικι βακμολογία ωσ 

προσ αυτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 

Πίνακασ 2. τατιςτικά ςτοιχεία απαντιςεων ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα-μεκόδουσ 
παρζμβαςθσ που βαςίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ 

Πρόγραμμα-μζκοδοσ 

παρζμβαςθσ  

Μζςθ τιμι 

(βάςει των 

ςυμμετεχόντων 

που απάντθςαν) 

Συπικι απόκλιςθ 

(βάςει των 

ςυμμετεχόντων που 

απάντθςαν) 

Πλικοσ (ποςοςτό) 

ςυμμετεχόντων που 

απάντθςαν «δε 

γνωρίηω το 

πρόγραμμα» 

Orton-Gillingham 3,96 0,209 2 (8%) 
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Gillingham & Stillman 4,52 0,593 2 (8%) 

Αlphabetics Phonics 3,00 0 24 (96%) 

Units of Sound 3,88 0,338 1 (4%) 

Alpha-to-Omega 3,00 0 22 (88%) 

Bangor Dyslexia 

Τeaching System 
2,17 0,408 19 (76%) 

Hickey 2,17 0,408 19 (76%) 

 

Τζλοσ, ςτα Σχιματα 6-12 αποτυπϊνονται ποςοςτιαία οι απαντιςεισ ςτθ βακμολογία 

των προγραμμάτων-μεκόδων παρζμβαςθσ με άριςτα το 5 που βαςίηονται ςε 

πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρζμβαςθσ 

Gillingham & Stillman βακμολογικθκε από το 52% με 5 και από το 36% με 4, (βλ. Σχιμα 7), 

θ μζκοδοσ Orton-Gillingham βακμολογικθκε με 4 από το 88% (βλ. Σχιμα 6), το πρόγραμμα 

Units of Sound βακμολογικθκε από το 84% με 4 (βλ. Σχιμα 9) ενϊ οι υπόλοιπεσ μζκοδοι 

ςυγκζντρωςαν χαμθλότερθ βακμολογία αλλά ταυτόχρονα και ςθμαντικά χαμθλότερθ 

ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, όπωσ εξθγικθκε και προθγουμζνωσ. 

 

 
Σχιμα 6. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Orton-Gillingham 

με άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-
ειδικοί παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «2» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 
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Σχιμα 7. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Gillingham & 

Stillman με άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι 
λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1» & «2»δεν εμφανίηονται ςτο 

ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 

 

 
Σχιμα 8. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Αlphabetics 

Phonics με άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι 
λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «2», «4» & «5»δεν εμφανίηονται 

ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 
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Σχιμα 9. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Units of Sound με 
άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί 

παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «2» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα 
εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 

 

 
Σχιμα 10. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Alpha-to-Omega 

με άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-
ειδικοί παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «2», «4» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 
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Σχιμα 11. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Bangor Dyslexia 

Τeaching System με άριςτα το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι 
λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «4» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο 

ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 

 

 
Σχιμα 12. Μεταβλθτι: Βακμόσ πολυαιςκθτθριακισ μεκόδου διδαςκαλίασ Hickey με άριςτα 

το 5,αν τθ χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί 
παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «4» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα 

εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 
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 Αξιολόγθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ ειδικά για αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ 

Σφμφωνα με τον πίνακα 3 το πρόγραμμα READ 180 ςυγκζντρωςε τον υψθλότερο μζςο 

όρο βακμολόγθςθσ 4,38. Ακολοφκθςαν το Reading Recovery και θ Μζκοδοσ RtI 

(Responsiveness to Intervention) με μζςο όρο βακμολόγθςθσ 4,00 και ςτθ ςυνζχεια το SEM-

R με μζςο όρο 3,71 και το Targeted Reading Intervention (TRI) με μζςο όρο 3,69. Ωςτόςο, 

λαμβάνοντασ υπόψιν μασ το πλικοσ των ςυμμετεχόντων που διλωςαν ότι δε γνϊριηαν 

κάποια από τα παραπάνω προγράμματα διαπιςτϊνουμε ότι κάποια προγράμματα 

παρζμβαςθσ παρότι ςυγκζντρωςαν υψθλό μζςο όρο βακμολόγθςθσ, βακμολογικθκαν από 

μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων, κακϊσ ςθμειϊκθκε μεγάλο ποςοςτό άγνοιασ.  Ειδικότερα, 

τόςο ο μζςοσ όροσ 4,00 που ςυγκζντρωςε θ Μζκοδοσ RtI, όςο και ο μζςοσ όροσ 3,71 που 

ςυγκζντρωςε το SEM-R κεωροφνται αμφίβολοι, κακϊσ το 80% και 72% των ερωτθκζντων 

για τα εν λόγω προγράμματα, αντιςτοίχωσ, διλωςαν ότι δε τα γνϊριηαν. Κάτι ανάλογο 

παρατθρικθκε και ςτο READ 180, το οποίο αν και πρϊτο ςτον μζςο όρο βακμολόγθςθσ 

(4,38), το 68% των ςυμμετεχόντων διλωςε ότι δεν το γνϊριηε. Από τθν άλλθ μεριά, το 37% 

των ςυμμετεχόντων διλωςε ότι δε γνϊριηε το Targeted Reading Intervention (TRI) και μόλισ 

το 20% δε γνϊριηε το Reading Recovery. Επομζνωσ, τα δφο αυτά προγράμματα, με 

κυρίαρχο το Reading Recovery, κεωροφνται πιο γνωςτά ςε εγχϊριο επίπεδο και οι μζςοι 

όροι βακμολόγθςισ τουσ περιςςότερο αξιόπιςτοι. 

 

Πίνακασ 3. τατιςτικά ςτοιχεία απαντιςεων ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα-μεκόδουσ 
παρζμβαςθσ ειδικά για αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ  

Πρόγραμμα-

μζκοδοσ 

παρζμβαςθσ  

Μζςθ τιμι (βάςει 

των ςυμμετεχόντων 

που απάντθςαν) 

Συπικι απόκλιςθ 

(βάςει των 

ςυμμετεχόντων 

που απάντθςαν) 

Πλικοσ (ποςοςτό) 

ςυμμετεχόντων που 

απάντθςαν «δε γνωρίηω 

το πρόγραμμα» 

READ 180 4,38 0,518 17 (68%) 

Reading Recovery 4,00 0 5 (20%) 

Μζκοδοσ RtI 

(Responsiveness 

to Intervention) 

4,00 0 20(80%) 

SEM-R 3,71 0,488 18 (72%) 

Targeted Reading 

Intervention (TRI) 
3,69 0,479 9 (37%) 
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Ραραςτατικότερα, ςτα Σχιματα 13-17 αποτυπϊνεται ποςοςτιαία θ αναλυτικι 

βακμολογία για κακζνα από τα προαναφερκζντα  προγράμματα παρζμβαςθσ. 

 

 
Σχιμα 13. Μεταβλθτι: Βακμόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ READ 180 με άριςτα το 5, αν το 

χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι 
βακμολογίεσ «1», «2» & «3»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ 

είναι μθδενικι) 

 
Σχιμα 14. Μεταβλθτι: Βακμόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ Reading Recovery με άριςτα το 

5, αν το χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί 
παιδαγωγοί (οι βακμολογίεσ «1», «2», «3» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 
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Σχιμα 15. Μεταβλθτι: Βακμόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ RtI με άριςτα το 5, αν το 

χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι 
βακμολογίεσ «1», «2», «4» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ 

τουσ είναι μθδενικι) 

 

 
Σχιμα 16. Μεταβλθτι: Βακμόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ SEM-R με άριςτα το 5, αν το 
χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι 

βακμολογίεσ «1», «2» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ 
είναι μθδενικι) 
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Σχιμα 17. Μεταβλθτι: Βακμόσ προγράμματοσ παρζμβαςθσ TRI με άριςτα το 5, αν το 

χρθςιμοποιοφν ι αντλοφν από αυτό ςτοιχεία οι λογοκεραπευτζσ-ειδικοί παιδαγωγοί (οι 
βακμολογίεσ «1», «2» & «5»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ 

είναι μθδενικι) 

 
 Αξιολόγθςθ ελλθνικϊν μεκόδων παρζμβαςθσ ςε παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ-δυςλεξία 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακασ 4, από τισ ελλθνικζσ μεκόδουσ φάνθκε να υπερτερεί θ 

μζκοδοσ Μαυρομμάτθ (μ.τ. 4,52) από τθν μζκοδο Ραυλίδθ (μ.τ. 3,80). Αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι δε βρζκθκε ςυμμετζχων που να δθλϊςει πωσ δε γνωρίηει τισ δφο ελλθνικζσ μεκόδουσ, 

βακμολογϊντασ τισ μάλιςτα με ςχετικά υψθλι βακμολογία. Το γεγονόσ αυτό κεωρείται 

αναμενόμενο, κακϊσ πρόκειται για δυο μεκόδουσ που είχαν ζλλθνεσ ειςθγθτζσ, χωρίσ 

βζβαια αυτό να ςθμαίνει ότι δεν είναι αναγνωριςμζνεσ και ςε διεκνζσ επίπεδο.       

 

Πίνακασ 4. τατιςτικά ςτοιχεία απαντιςεων ςυμμετεχόντων για τισ ελλθνικζσ μεκόδουσ 
παρζμβαςθσ ςε παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία 

Πρόγραμμα-μζκοδοσ 

παρζμβαςθσ  

Μζςθ τιμι 

(βάςει των 

ςυμμετεχόντων 

που απάντθςαν) 

Συπικι απόκλιςθ 

(βάςει των 

ςυμμετεχόντων 

που απάντθςαν) 

Πλικοσ (ποςοςτό) 

ςυμμετεχόντων που 

απάντθςαν «δε γνωρίηω 

το πρόγραμμα» 

Μζκoδοσ Μαυρομμάτθ 4,52 0,510 0(0%) 

Μζκoδοσ  Ραυλίδθ 3,80 0,764 0(0%) 
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Ραραςτατικότερα, ςτα ςχιματα 18 και 19 αποτυπϊνεται θ ποςοςτιαία βακμολογία των 

ελλθνικϊν μεκόδων παρζμβαςθσ τθσ Μαυρομμάτθ και του Ραυλίδθ, όπου θ μζκοδοσ 

Μαυρομμάτθ βακμολογικθκε με άριςτα από το 52%, και με 4 από το 48% (βλ. Σχιμα 18), 

ενϊ του Ραυλίδθ είχε 4 από το 76% και άριςτα από το 8% (βλ. Σχιμα 19). 

 

 
Σχιμα 18. Μεταβλθτι: Βακμόσ ελλθνικισ κεραπευτικισ μεκόδου «Μαυρομμάτθ» με άριςτα 

το 5 (οι βακμολογίεσ «1», «2» & «3»δεν εμφανίηονται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα 
εμφάνιςισ τουσ είναι μθδενικι) 

 
Σχιμα 19. Μεταβλθτι: Βακμόσ ελλθνικισ κεραπευτικισ μεκόδου «Ραυλίδθ» με άριςτα το 5 

(οι βακμολογία «1»δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ είναι 
μθδενικι) 
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3.3.4 Ποςοςτό παιδιϊν που διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία 

Στο Σχιμα 20 απεικονίηεται  ότι από τουσ 25 ςυμμετζχοντεσ του ςυνολικοφ δείγματοσ 

οι 8 υποςτιριξαν ότι το 10-20% των παιδιϊν που τουσ επιςκζπτονται διαγιγνϊςκονται με 

ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ- δυςλεξία, ενϊ οι 17 από τουσ 25 ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν 

ότι το ποςοςτό αυτϊν των παιδιϊν είναι μεγαλφτερο, τθσ τάξθσ του 20-30%.Επομζνωσ το 

ποςοςτό των παιδιϊν που διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία 

είναι 20-30%.  

 

 
Σχιμα 20. Μεταβλθτι: Ροςοςτό παιδιϊν που διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ-δυςλεξία (θ κατθγορία «30% και πάνω» δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα διότι θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ είναι μθδενικι) 

 

3.3.5 χολικι τάξθ που είναι εφικτι θ διάγνωςθ ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-

δυςλεξίασ 

Με βάςθ τισ απαντιςεισ που δόκθκαν, οι 9 από τουσ 25 ςυμμετζχοντεσ του ςυνολικοφ 

δείγματοσ υποςτιριξαν ότι θ διάγνωςθ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-

δυςλεξία είναι εφικτι ςτθ Βϋ Δθμοτικοφ. Ωςτόςο, οι 16 δεν ςυμφϊνθςαν,  υποςτθρίηοντασ 

ότι θ διάγνωςθ είναι εφικτι ςε μεγαλφτερθ τάξθ και ςυγκεκριμζνα από τθ Γϋ Δθμοτικοφ και 

πάνω (βλ. ςχιμα 21). Επομζνωσ, ςυμπεραίνουμε ότι οι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-

δυςλεξία είναι εφικτό να διαγνωςκοφν ςτθ Γϋ Δθμοτικοφ και ζπειτα, γεγονόσ που φαίνεται 

λογικό κακϊσ τα παιδιά ςε αυτιν τθν θλικία αρχίηουν να δείχνουν με πιο εμφανι τρόπο τισ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ τουσ.   
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Σχιμα 21. Μεταβλθτι: Σχολικι τάξθ εφικτισ διάγνωςθσ των ειδικϊν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν-δυςλεξίασ (θ κατθγορία «Α’ Δθμοτικοφ» δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα διότι θ 
ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ είναι μθδενικι) 

 

3.3.6 Επικρατζςτερο φφλο παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία 

Σφμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομζνα, τα αγόρια εμφανίηουν ςε μεγαλφτερα 

ποςοςτά ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ- δυςλεξία από ότι τα κορίτςια. Η διαπίςτωςθ αυτι 

επιβεβαιϊκθκε και ςτθν πράξθ, κακϊσ οι 23 από τουσ 25 ςυμμετζχοντεσ του δείγματοσ 

υποςτιριξαν ότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν- δυςλεξίασ 

είναι μεγαλφτερθ ςτα αγόρια (βλ. Σχιμα 22). 

 
Σχιμα 22. Μεταβλθτι: Ρλειοψθφία φφλου παιδιϊν που διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία (θ κατθγορία «Κορίτςια» δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα διότι 
θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ είναι μθδενικι) 
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3.3.7 Σάςθ μεταβολισ αρικμοφ παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Δεδομζνων των απαντιςεων που δόκθκαν κάκε χρόνο παρατθρείται αφξθςθ του 

αρικμοφ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ειδικότερα, οι 19 από τουσ 25 

ερωτθκζντεσ διλωςαν πωσ κάκε χρόνο παρατθρείται αφξθςθ του αρικμοφ των παιδιϊν με 

ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ενϊ μόλισ οι 6 δεν παρατιρθςαν κάτι τζτοιο ςτα κζντρα 

λογοκεραπείασ ςτα οποία εργάηονται (βλ. Σχιμα 23).  

 

 
Σχιμα 23. Μεταβλθτι: Τάςθ μεταβολισ αρικμοφ παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

 

3.3.8 υνικθσ αιτία επίςκεψθσ παιδιϊν 

Σφμφωνα με το 36% (9 άτομα) του ςυνολικοφ δείγματοσ οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ- 

δυςλεξία αποτελοφν πιο ςυνθκιςμζνο λόγο επίςκεψθσ των παιδιϊν ςε κζντρα 

λογοκεραπείασ, ενϊ ςφμφωνα με το 64% (16 άτομα) οι διαταραχζσ άρκρωςθσ αποτελοφν 

πιο ςυνθκιςμζνθ αιτία επίςκεψθσ των παιδιϊν ςε κζντρα λογοκεραπείασ. Αξίηει να 

αναφερκεί ότι  κανείσ δεν επζλεξε τισ διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ ςαν ςυνικθ αιτία 

επίςκεψθσ, γι αυτό και δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα (βλ. Σχιμα 24). 
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Σχιμα 24. Μεταβλθτι: Συνθκιςμζνοι λόγοι επίςκεψθσ παιδιϊν (θ κατθγορία «Διάχυτεσ 

αναπτυξιακζσ διαταραχζσ» δεν εμφανίηεται ςτο ςχιμα διότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ 
είναι μθδενικι) 

 

3.3.9 υχνότερθ θλικιακι ομάδα επίςκεψθσ 

Από τισ απαντιςεισ των λογοκεραπευτϊν-ειδικϊν παιδαγωγϊν διαπιςτϊκθκε 

ομόφωνα θ θλικιακι ομάδα των παιδιϊν που επιςκζπτεται πιο ςυχνά τα κζντρα 

λογοκεραπείασ. Συγκεκριμζνα, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ του δείγματοσ ανζφεραν ωσ 

ςυχνότερθ θλικιακι ομάδα επίςκεψθσ τθν θλικιακι ομάδα των 4-6 ετϊν, ενϊ κανείσ δεν 

επζλεξε τισ άλλεσ δυο απαντιςεισ (6-8 και 8-10 ετϊν). 

 

3.4 υηιτθςθ και ςυμπεράςματα 

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να αξιολογθκοφν ςε πρϊτθ φάςθ γνωςτά διεκνι 

προγράμματα παρζμβαςθσ ςτον τομζα των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν από Ζλλθνεσ 

λογοκεραπευτζσ και ειδικοφσ παιδαγωγοφσ. Σε δεφτερθ φάςθ οι λογοκεραπευτζσ και 

ειδικοί παιδαγωγοί αξιολόγθςαν και δφο μεκόδουσ παρζμβαςθσ από ζλλθνεσ δθμιουργοφσ. 

Εντφπωςθ προκάλεςε το γεγονόσ ότι μεγάλο ποςοςτό του δείγματοσ υποςτιριξε ότι δεν 

γνϊριηε κάποια γνωςτά διεκνι προγράμματα παρζμβαςθσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

αποτζλεςαν το Αlphabetics Phonics, όπου το 96% διλωςε ότι δεν το γνωρίηει, και το Alpha-

to-Omega, όπου το 88% διλωςε ότι επίςθσ δεν το γνωρίηει. Τζλοσ, το 76% υποςτιριξε ότι 

δε γνωρίηει οφτε το Bangor Dyslexia Τeaching System οφτε τθ μζκοδο Hickey. Πςον αφορά 

τα προγράμματα παρζμβαςθσ ειδικά για αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ και εδϊ παρατθρικθκε 
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μεγάλο ποςοςτό του δείγματοσ που υποςτιριξε ότι  δεν γνϊριηε τα ςυγκεκριμζνα 

προγράμματα. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι εξαιρετικά μεγάλο ποςοςτό άγνοιασ 

παρατθρικθκε ςτθ Μζκοδο RtI (88%) και ςτο πρόγραμμα SEM-R (72%), ενϊ ακολοφκθςε το 

READ 180 με 68%. Αντίκετα, δεν ςθμειϊκθκε κανζνασ που να δθλϊςει ότι δε γνωρίηει τισ 

δφο ελλθνικζσ μεκόδουσ, όπωσ άλλωςτε ιταν αναμενόμενο. Το μεγάλο ποςοςτό άγνοιασ ςε 

πολλά από τα διεκνι προγράμματα παρζμβαςθσ πικανόν δικαιολογείται από το γεγονόσ 

ότι ςχεδόν θ πλειοψθφία των ελλινων λογοκεραπευτϊν και ειδικϊν παιδαγωγϊν 

εφαρμόηει, όπωσ αποδείχτθκε από τθν ζρευνα, άτυπα προγράμματα παρζμβαςθσ ςτον 

τομζα των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Ραράλλθλα, ςθμαντικό παράγοντα 

ενδεχομζνωσ παίηει και το γεγονόσ ότι τα διεκνι προγράμματα παρζμβαςθσ ζχουν 

δθμιουργθκεί κατά κφριο λόγο με βάςθ τα λάκθ που παρουςιάηουν οι δυςλεξικοί μακθτζσ 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα, λάκθ που ςφμφωνα με τθν ζρευνα Pavlidis & Giannouli, 2003  

διαφζρουν ωσ προσ τθν ποιότθτα ςε ςχζςθ με τθν ελλθνικι γλϊςςα (βλ. ενότθτα 2.4 

/Σφγκριςθ αγγλικισ-ελλθνικισ). Επομζνωσ, εν μζρει μπορεί να δικαιολογθκεί θ τάςθ των 

ελλινων λογοκεραπευτϊν και ειδικϊν παιδαγωγϊν να «δθμιουργοφν» προγράμματα 

παρζμβαςθσ (άτυπα) ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε παιδιοφ. Δεν πρζπει να ξεχνάμε, 

άλλωςτε, ότι κάκε παιδί είναι μοναδικό και όςο και να μοιάηει με τα άλλα δεν παφει να ζχει 

τισ δικζσ του ανάγκεσ.  

 Αναλυτικότερα, από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προζκυψαν αρκετά 

ςυμπεράςματα. Αρχικά, όπωσ προαναφζρκθκε, διαπιςτϊκθκε ότι οι περιςςότεροι (ςτο 

δείγμα μασ όλοι) λογοκεραπευτζσ και ειδικοί παιδαγωγοί που δουλεφουν ςε κζντρα 

λογοκεραπείασ χρθςιμοποιοφν άτυπα προγράμματα παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ειδικϊν μακθςιακϊν και αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν, ενδεχομζνωσ για τουσ λόγουσ που 

προαναφζραμε, και αυτά τα προγράμματα βαςίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ.  Ωςτόςο, δεδομζνων των απαντιςεϊν τουσ αποτελεςματικότερεσ κεωροφν 

τισ μεκόδουσ Gillingham & Stillman , θ οποία κατά μζςο όρο βακμολογικθκε με 4.52, τθ 

μζκοδο Orton-Gillingham με μζςθ τιμι 3.96, και το πρόγραμμα Units of Sound που 

ςυγκζντρωςε μζςθ τιμι 3,88. Ραράλλθλα, οι παραπάνω μζκοδοι ςθμείωςαν ελάχιςτα 

ποςοςτά άγνοιασ, γεγονόσ που προςδίδει ακόμα μεγαλφτερθ αξιοπιςτία.  

Πςον αφορά τα προγράμματα- μεκόδουσ παρζμβαςθσ για αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ τα 

πράγματα είναι πιο περίπλοκα, κακϊσ πολλά προγράμματα παρότι ςθμείωςαν υψθλό μζςο 

όρο βακμολόγθςθσ, ςθμείωςαν παράλλθλα και υψθλό ποςοςτό «άγνοιασ». Επομζνωσ, δεν 

μπορζςαμε να βγάλουμε ζνα απόλυτα αςφαλζσ ςυμπζραςμα για τθν αποτελεςματικότθτά 

τουσ, εφόςον το δείγμα που γνϊριηε τα εν λόγω προγράμματα ιταν μικρό. Το Reading 
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Recovery φάνθκε να ξεχωρίηει, κακϊσ κατάφερε να ςυνδυάςει και καλι μζςθ τιμι (4,00) 

και το χαμθλότερο ποςοςτό «άγνοιασ» (20%). Από τισ ελλθνικζσ μεκόδουσ φάνθκε να 

υπερτερεί θ μζκοδοσ Μαυρομμάτθ από τθν μζκοδο Ραυλίδθ, κακϊσ βακμολογικθκε με 

άριςτα από το 52% με μζςο όρο 4,52, ενϊ θ μζκοδοσ Ραυλίδθ είχε μζςθ τιμι 3,80, 

αποτελζςματα που κεωροφνται αξιόπιςτα, αφοφ το ποςοςτό «άγνοιασ» ιταν μθδενικό. 

Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι οι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία ταλαιπωροφν 

αρκετά παιδιά, κακϊσ το 20-30% των παιδιϊν που αναλαμβάνουν οι λογοκεραπευτζσ και 

ειδικοί παιδαγωγοί διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία. Τζλοσ, 

επιβεβαιϊκθκαν οι υποκζςεισ μασ (βλ. ενότθτα 3.1 Στόχοι και υποκζςεισ τθσ ζρευνασ), 

κακϊσ διαπιςτϊκθκε ότι  θ διάγνωςθ είναι εφικτι από τθ Γϋ Δθμοτικοφ και πάνω, τα 

περιςςότερα από τα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία είναι αγόρια , κάκε 

χρόνο αυξάνεται ο αρικμόσ αυτϊν των παιδιϊν, θ ςυχνότερθ αιτία επίςκεψθσ ςε κζντρα 

λογοκεραπείασ είναι οι διαταραχζσ άρκρωςθσ και τα παιδιά επιςκζπτονται τα κζντρα 

λογοκεραπείασ κυρίωσ ςτθν θλικία των 4-6 ετϊν.  

 

 

4. Αναμενόμενα οφζλθ 

Τα αναμενόμενα οφζλθ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ δφναται να ςυνοψιςκοφν 

ςτα παρακάτω. Σε επίπεδο περιεχομζνου θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία αποςκοπεί ςε πρϊτθ 

φάςθ ςτθν διαςαφινιςθ των υφιςταμζνων κεωριϊν ςχετικά με τθν ζννοια των ειδικϊν 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν και τθσ δυςλεξίασ ωσ αναγνωςτικισ διαταραχισ και ςε επόμενο 

ςτάδιο ςτθν όςο το δυνατό πιο ζγκαιρθ και ζγκυρθ αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν που εμφανίηουν οι μακθτζσ, και ςυγκεκριμζνα των αναγνωςτικϊν δυςκολιϊν. Γι 

αυτόν τον λόγο ζλλθνεσ λογοκεραπευτζσ και παιδαγωγοί ειδικισ αγωγισ κλικθκαν μζςω 

ερωτθματολογίου να αξιολογιςουν γνωςτά διεκνι κεραπευτικά προγράμματα, κακϊσ και 

μεκόδουσ που προτάκθκαν από ζλλθνεσ  ειδικοφσ. Επομζνωσ, εκπαιδευτικοί, 

λογοκεραπευτζσ και γονείσ είναι πλζον ςε κζςθ να ενθμερωκοφν για προγράμματα 

παρζμβαςθσ που ενδεχομζνωσ δεν γνϊριηαν και να αποκτιςουν μια εναργζςτερθ εικόνα 

ςτον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν, κακϊσ αποτελεί μείηον 

ηιτθμα τθσ εκπαιδευτικισ και κεραπευτικισ κοινότθτασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Στο παρόν παράρτθμα εμφανίηονται οι αναλυτικζσ απαντιςεισ των ερωτθκζντων 

ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου (μεταβλθτζσ του ςτατιςτικοφ πακζτο SPSS). 

 
Ρίνακασ 5. Αναλυτικζσ βακμολογίεσ ερωτθκζντων ςτα προγράμματα παρζμβαςθσ που 

βαςίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ (ΔΓ: Δεν Γνωρίηω) 

υμμετ. 
Orton-

Gillingham 
Gillingham-

Stillman 
Αlphabetics 

Phonics 

Units 
of 

Sound 

Alpha 
to 

Omega 

Bangor 
Dyslexia 
Σeaching 
System 

Hickey 

1 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ 2 2 

2 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

3 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

4 4 4 3 4 3 3 3 

5 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ 2 2 

6 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ 2 2 

7 4 4 ΔΓ 3 ΔΓ 2 2 

8 3 3 ΔΓ 3 3 ΔΓ ΔΓ 

9 ΔΓ ΔΓ ΔΓ ΔΓ ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

10 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 3 3 ΔΓ ΔΓ 

11 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ 2 2 

12 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

13 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

14 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

15 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

16 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

17 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

18 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

19 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

20 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

21 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

22 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

23 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

24 4 5 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

25 4 4 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

 
Ρίνακασ 6. Αναλυτικζσ βακμολογίεσ ερωτθκζντων ςτα προγράμματα παρζμβαςθσ ειδικά για 

αναγνωςτικζσ δυςκολίεσ (ΔΓ: Δεν Γνωρίηω) 

υμμετ. READ 180 
Reading 

Recovery 
RtI SEM-R TRI 

1 5 ΔΓ ΔΓ 4 3 

2 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

3 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

4 4 4 4 4 3 

5 4 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 
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6 ΔΓ ΔΓ 4 ΔΓ 4 

7 4 ΔΓ 4 4 3 

8 5 4 ΔΓ 3 3 

9 4 ΔΓ ΔΓ 4 4 

10 4 4 ΔΓ 3 ΔΓ 

11 5 ΔΓ 4 4 3 

12 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

13 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

14 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

15 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

16 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

17 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

18 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

19 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

20 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

21 ΔΓ 4 4 ΔΓ 4 

22 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

23 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

24 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ 4 

25 ΔΓ 4 ΔΓ ΔΓ ΔΓ 

 

Ρίνακασ 7. Αναλυτικζσ βακμολογίεσ ερωτθκζντων ςτισ ελλθνικζσ μεκόδουσ παρζμβαςθσ  

υμμετ. 
Μζκοδοσ 

Μαυρομμάτθ 
Μζκοδοσ  
Παυλίδθ 

1 5 2 

2 4 4 

3 5 4 

4 5 2 

5 5 3 

6 4 4 

7 4 4 

8 5 5 

9 4 4 

10 5 5 

11 5 2 

12 4 4 

13 5 4 

14 4 4 

15 5 4 

16 4 4 

17 4 4 

18 4 4 

19 5 4 

20 5 4 

21 4 4 

22 5 4 

23 4 4 

24 4 4 

25 5 4 
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Ρίνακασ 8. Αναλυτικζσ απαντιςεισ ςχετικά με (1) τθ βάςθ των προγραμμάτων (άτυπα - ΑΤ ι 

ερευνθτικά τεκμθριωμζνα - ΕΤ), (2) τθ μζκοδο των προγραμμάτων παρζμβαςθσ 

(αντιλθπτικό-κινθτικά ςυςτιματα - ΑΣ, προγράμματα βαςιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου – 

ΑΛ, Ψυχογλωςςικά προγράμματα – ΨΡ, προγράμματα βαςιςμζνα ςε πολυαιςκθτθριακζσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ - ΡΜ), (3) το ποςοςτό των παιδιϊν που διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία (10-20%, 20-30%, 30% και πάνω), (4) τθ ςχολικι τάξθ που 

είναι εφικτι θ διάγνωςθ ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-δυςλεξίασ (Α’ Δθμοτικοφ - ΑΔ, Β’ 

Δθμοτικοφ - ΒΔ, Γϋ Δθμοτικοφ και πάνω – ΓΔ+), (5) το επικρατζςτερο φφλο παιδιϊν με 

ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία (αγόρια – Α, κορίτςια – Κ, και τα δφο – ΑΚ), (6) τθν 

αφξθςθ ι όχι (τάςθ μεταβολισ) του αρικμοφ παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ναι 

– Ν, όχι - Ο), (7) τθ ςυνικθ αιτία επίςκεψθσ παιδιϊν (μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία – 

ΜΔ, διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ – ΔΑΔ, διαταραχζσ άρκρωςθσ – ΔΑ), (8) τθ 

ςυχνότερθ θλικιακι ομάδα επίςκεψθσ (4-6, 6-8, 8-10) 

υμμετ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

2 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

3 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ο ΔΑ 4-6 

4 ΕΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ν ΔΑ 4-6 

5 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

6 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΜΔ 4-6 

7 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ν ΜΔ 4-6 

8 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

9 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ν ΜΔ 4-6 

10 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ο ΔΑ 4-6 

11 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

12 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΜΔ 4-6 

13 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΒΔ Α Ο ΔΑ 4-6 

14 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

15 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ο ΔΑ 4-6 

16 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΜΔ 4-6 

17 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

18 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΓΔ+ Α Ν ΔΑ 4-6 

19 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ο ΔΑ 4-6 

20 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΒΔ Α Ο ΔΑ 4-6 

21 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ ΑΚ Ν ΜΔ 4-6 

22 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΜΔ 4-6 

23 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ Α Ν ΜΔ 4-6 

24 ΑΤ ΡΜ 20-30% ΓΔ+ ΑΚ Ν ΜΔ 4-6 

25 ΑΤ ΡΜ 10-20% ΒΔ Α Ν ΔΑ 4-6 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτθματολόγιο που ζχετε ςτα χζρια ςασ, ζχει ςυνταχκεί ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ 

μου εργαςίασ ςτο Ρ.Μ.Σ. «Επιςτιμεσ των διαταραχϊν τθσ επικοινωνίασ» και απευκφνεται 

ςε λογοκεραπευτζσ και παιδαγωγοφσ ειδικισ αγωγισ.  Βαςικόσ ςκοπόσ  του παρόντοσ 

ερωτθματολογίου είναι θ αξιολόγθςθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί από τουσ λογοκεραπευτζσ ςτισ ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και κυρίωσ 

ςτθ δυςλεξία. Η ζρευνα είναι ανϊνυμθ. Θα ςασ παρακαλοφςα να απαντιςετε με 

ειλικρίνεια και να επιλζγετε μια μόνο απάντθςθ. Ευχαριςτϊ εκ των προτζρων. 

 

1. Φφλο:      

α) Άντρασ            β) Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:        

α)25-30               β)30 και πάνω 

 

3. Επάγγελμα: 

α) Λογοκεραπευτισ  β) Ραιδαγωγόσ Ειδικισ Αγωγισ 

 

4. Πόςα χρόνια αςκείτε το επάγγελμα του λογοκεραπευτι ι του ειδικοφ παιδαγωγοφ 

αντίςτοιχα; 

α) λιγότερο από 5  β) πάνω από 5  γ) μια δεκαετία 

5. Ζχετε δικό ςασ κζντρο λογοκεραπείασ; 

α) Ναι  β) Πχι 

6. Ποια θλικιακι ομάδα παιδιϊν ςασ επιςκζπτεται πιο ςυχνά; 

         α) 4-6            β)6-8           γ) 8-10 

 

7. Ποιοι είναι οι πιο ςυνθκιςμζνοι λόγοι για τθν επίςκεψθ των παιδιϊν; 

α) Μακθςιακζσ δυςκολίεσ-Δυςλεξία    
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β) Διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ   

γ) Διαταραχζσ άρκρωςθσ 

 

8. Σι ποςοςτό περίπου των παιδιϊν που αναλαμβάνετε διαγιγνϊςκονται με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ-δυςλεξία; 

α) 10-20% β) 20-30% γ) 30% και πάνω 

 

9. Σα περιςςότερα από αυτά είναι αγόρια ι κορίτςια; 

α) αγόρια     β) κορίτςια     γ) και τα δφο  

 

10. ε ποια ςχολικι τάξθ είναι εφικτι θ διάγνωςθ των ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν-

δυςλεξίασ; 

α) ΑϋΔθμοτικοφ   β) Βϋ Δθμοτικοφ  γ)  Γϋ Δθμοτικοφ και πάνω 

 

11. Παρατθρείτε κάκε χρόνο αφξθςθ του αρικμοφ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ; 

α) Ναι        β) Πχι 

 

12. το κζντρο λογοκεραπείασ που δουλεφετε χρθςιμοποιοφνται κατά  βάςθ: 

α) άτυπα προγράμματα παρζμβαςθσ   

β) ερευνθτικά τεκμθριωμζνα προγράμματα παρζμβαςθσ 

 

 13. Σα κεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόηετε ςε παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

βαςίηονται περιςςότερο ςε: 

α ) Αντιλθπτικό-κινθτικά ςυςτιματα   

β) Ρρογράμματα βαςιςμζνα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου 

γ) Ψυχογλωςςικά προγράμματα 

δ) Ρρογράμματα βαςιςμζνα ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 
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 14. Βακμολογιςτε (κυκλϊςτε) με άριςτα το 5 τα παρακάτω κεραπευτικά 

προγράμματα, που βαςίηονται ςε πολυαιςκθτθριακζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 

ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα που αποφζρουν ςε παιδιά με δυςλεξία, αν τα 

χρθςιμοποιείτε ι αντλείτε ςτοιχεία από αυτά: 

Μζκοδοσ Orton-Gillingham 1    2    3    4    5 

Ρρόγραμμα Gillingham & Stillman 1    2    3    4    5 

Μζκοδοσ Αlphabetics Phonics 1    2    3    4    5 

Ρρόγραμμα Units of Sound 1    2    3    4    5 

Alpha-to-Omega 1    2    3    4    5 

Bangor Dyslexia Τeaching  System 1    2    3    4    5 

ΜζκοδοσHickey 1    2    3    4    5 

 

15. Βακμολογιςτε (κυκλϊςτε) με άριςτα το 5 τα παρακάτω κεραπευτικά προγράμματα 

ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα που αποφζρουν ςε παιδιά με αναγνωςτικζσ 

δυςκολίεσ, αν τα χρθςιμοποιείτε ι αντλείτε ςτοιχεία από αυτά: 

READ 180                                                                                        1     2     3     4     5 

Reading Recovery               1     2     3     4     5 

RtI μοντζλου                        1     2     3     4     5 

SEM-R                                                        1     2     3     4     5 

Targeted Reading Intervention (TRI)           1     2     3     4     5 

 

16. Βακμολογιςτε (κυκλϊςτε) με άριςτα το 5 τισ παρακάτω κεραπευτικζσ ελλθνικζσ 

μεκόδουσ ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα που αποφζρουν ςε παιδιά με 

δυςλεξία, αν τισ χρθςιμοποιείτε ι αντλείτε ςτοιχεία από αυτζσ: 

 

α) Μζκοδοσ Μαυρομμάτθ                                   1     2     3     4     5 

β) Μζκοδοσ Ραυλίδθ                                       1     2     3     4     5 

 

                        ασ ευχαριςτϊ για τον χρόνο ςασ. 


