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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση της πραγματολογίας της γλώσσας με την 

ανάγνωση, και πιο συγκεκριμένα με την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την 

κατανόηση, σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι μαθητές, που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα ήταν 45 παιδιά, που φοιτούσαν στην Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Τα 

εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα ήταν το Test of Pragmatic Language 

(TOPL) για την αξιολόγηση της πραγματολογίας και το ΤΕΣΤ-Α, για την αξιολόγηση της 

ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την σχέση, που υπάρχει μεταξύ της 

αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της κατανόησης της ανάγνωσης, αλλά επίσης, 

προσθέτουν την εμφάνιση σημαντικής σχέσης της αναγνωστικής κατανόησης με την 

πραγματολογία. Αυτό δείχνει την πόσο σημαντική είναι η σχέση της κατανόησης του 

προφορικού λόγου με την κατανόηση του γραπτού. Δεν εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ της 

πραγματολογίας ούτε με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση αλλά ούτε και την 

αναγνωστική ευχέρεια. Επίσης, συμπεραίνεται ότι η εμφάνιση κυρίως υψηλών τιμών της 

πραγματολογίας στο TOPL, κρίνει απαραίτητη την δημιουργία ενός σωστού εργαλείου 

αξιολόγησης της πραγματολογίας, το οποίο να μην  είναι μόνο μεταφρασμένο αλλά και 

σταθμισμένο στα ελληνικά και να αξιολογεί σωστά τις πραγματολογικές ικανότητες των 

παιδιών.  

Λέξεις-κλειδιά: πραγματολογία, αναγνωστική αποκωδικοποίηση, αναγνωστική ευχέρεια, 

αναγνωστική κατανόηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ανάγνωση 
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Abstract 

The aim of the present study is finding a connection between the pragmatics of language and 

reading ability, and more specifically decoding, fluency and comprehension, in primary 

school students with Specific Language Difficulties. The students that took part in this study 

were 45 children of 3rd, 4th, 5th and 6th grade of primary school. The assessment tools, that 

were used for the study, were the “Test of Pragmatic Language (TOPL)” that assessed the 

pragmatics of language and “TEST-A”, that assessed their reading ability. The results 

confirm the relation between the decoding, fluency and comprehension of reading, but also, 

they add the onset of an important relation, considering the pragmatics of language and 

reading comprehension. This shows how important is the relation between the 

comprehension of spoken language and the comprehension of written language. There isn’t 

any relationship between either pragmatics and reading decoding or pragmatics and reading 

fluency. Also, it’s concluded that the high scores in pragmatics, in TOPL showed that it is 

necessary for a new pragmatics assessment tool to be created, that is not only translated, but 

equated to Greek, and should assess pragmatic skills of children correctly. 

Keywords: pragmatics, reading decoding, reading fluency, reading comprehension, specific 

learning difficulties, reading 
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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Πραγματολογική γνώση και 

αναγνωστική κατανόηση μαθητών Δημοτικού σχολείου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» 

εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

 Η ειδικότητα μου ως λογοθεραπεύτρια όπου βασικός στόχος είναι η επικοινωνία και 

η βελτίωση της ήταν ο βασικός λόγος που επέλεξα ένα θέμα που αφορά τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Η πραγματολογία αποτελεί έναν ευρύ τομέα, ο οποίος είναι δύσκολο 

να οριστεί και να παρουσιαστεί με λίγες λέξεις. Η σύνδεση της με τον γραπτό λόγο και η 

επιρροή, που μπορεί να έχει πάνω του, ειδικά σε άτομα που έχουν ήδη μαθησιακά 

ελλείμματα εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

 Με την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας κρίνεται σημαντική η έκφραση 

ευχαριστιών προς όλους όσους συνέβαλαν στην περάτωση της. 

 

 Ειδικότερο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Αγαλιώτη, για 

τις γνώσεις που μου προσέφερε, κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

καθώς και την καθοδήγηση του για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 

 

 Επίσης, θερμές ευχαριστίες στην Ανατολή Κιρπουίρκη, υποψήφια Διδάκτορα του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία συνέβαλε καθοριστικά με την 

ανατροφοδότηση και υποστήριξη της στην εκπόνηση της εργασίας. 
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 Σημαντική ήταν η συμβολή των φίλων Λογοθεραπευτών και Ειδικών Παιδαγωγών 

για την εύρεση και αξιολόγηση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 Τέλος, το πιο μεγάλο ευχαριστώ επιβάλλεται να το δώσω στην οικογένεια μου και 

στους φίλους μου, για την αμέριστη υποστήριξη και ενίσχυση τους κατά την διάρκεια της 

ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας. 
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τις Bloom & Lahey (1978), η γλώσσα αποτελείται από τρις υποτομείς: την 

δομή, την χρήση και το περιεχόμενο. Η ανάπτυξη της ξεκινάει από την δομή, όπου το παιδί 

αρχίζει να σχηματίζει λέξεις, φράσεις και στην συνέχεια προτάσεις. Με την πάροδο του 

χρόνου, αυτές οι λέξεις αποκτούν μια σημασία, κάτι που εξετάζει η σημασιολογία, η οποία 

αποτελεί το περιεχόμενο. Ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν η δομή και το 

περιεχόμενο, ανάλογα με το πλαίσιο, είναι η χρήση, που περιέχει την πραγματολογία. Από 

την γέννηση μέχρι το 2ο έτος, αυτοί οι τομείς αναπτύσσονται ανεξάρτητα. Μετά το 2ο έτος, 

η δομή, η χρήση και το περιεχόμενο ξεκινούν να αλληλοαναπτύσσονται και να 

αλληλοεξαρτώνται. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη ελλειμμάτων στον έναν τομέα μπορεί να 

επηρεάσει τον άλλον. Παράλληλα, με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, αυξάνονται οι 

απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής τους στον γραπτό λόγο. Αυτό 

συνεπάγεται την πιθανή συσχέτιση της πραγματολογία με τον γραπτό λόγο, και στην 

προκείμενη περίπτωση την ανάγνωση. 

 

 Με βάση τα παραπάνω, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της έρευνας και των υποθέσεων της. 

Εμφανίστηκε ωστόσο μια δυσκολία ως προς την ύπαρξη βιβλιογραφίας. Υπήρχε ελάχιστη 

έως καθόλου βιβλιογραφία, είτε σε ελληνικό είτε σε διεθνές επίπεδο που να αφορά τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και τον τρόπο που χρησιμοποιούν την γλώσσα. 

Παρ’ όλα αυτά βρέθηκαν έρευνες, που αφορούσαν τις πραγματολογικές δεξιότητες ατόμων 

με Πραγματολογική Διαταραχή, με μεγαλύτερη έμφαση στα παιδιά, που βρίσκονται στο 

φάσμα του Αυτισμού. 
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 Στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο μέρος της θεωρητικής θεμελίωσης της εργασία μου, 

ξεκινά με την ανάλυση του όρου της πραγματολογίας, τις θεωρίες που υπάρχουν πάνω σε 

αυτόν, της αναπτυξιακής της πορείας και στη συνέχεια, της Πραγματολογικής Διαταραχής, 

της αξιολόγησης της και της παρέμβασης των πραγματολογικών ελλειμμάτων που μπορεί 

να εμφανίζονται. Το δεύτερο μέρος δίνει έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες και πιο 

συγκεκριμένα τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση. Και το τρίτο μέρος, 

παραθέτει το μοντέλο Bloom & Lahey (1978) για την ανάπτυξη των τομέων της γλώσσας.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την μεθοδολογία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, δίνει 

στοιχεία που αφορούν την συλλογή των δεδομένων, του συμμετέχοντες, τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή, 

παρουσιάζονται τα δημογραφική χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και στη συνέχεια, 

εξηγούνται οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την συσχέτιση των μέσων 

τιμών των μεταβλητών αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, κατανόηση και πραγματολογία με τις 

δημογραφικές μεταβλητές φύλο, τάξη και ομάδες τάξεων. Τέλος, παρουσιάζονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ των τεσσάρων μεταβλητών.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα και γίνεται συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

1.Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν μια πληθώρα προβλημάτων 

κατά την διάρκεια της ζωής. Καταρχάς, μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζουν προβλήματα στην ανάγνωση, στην γραφή και στα μαθηματικά , ενώ 

παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν  και το πρόβλημα προσαρμογής τους στο  περιβάλλον 

της τάξης τους. Σημαντικό κομμάτι της προσαρμογής αυτής αποτελεί η κοινωνικοποίηση 

τους. Το παιδί με τις μαθησιακές δυσκολίες έχει δυσκολία στην κατανόηση αλλά και στην 

εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται παρεξηγήσεις μέχρι και συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών. Η γλώσσα αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας. Έτσι, είναι πολύ 

σημαντικό αυτά τα παιδιά να μπορούν να κατανοήσουν τους κανόνες της χρήσης της και να 

τους κάνουν πράξη. Η πραγματολογία είναι ο τομέας που εξηγεί πως πρέπει να 

χρησιμοποιείται η γλώσσα και είναι απαραίτητο να αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. 

 

1.1. Πραγματολογία 

Πραγματολογία είναι οι κανόνες, που επιλέγει κάποιος για να συνδυάσει τις λέξεις, έτσι 

ώστε να μεταδώσει το μήνυμα που θέλει στον συνομιλητή. Αυτοί οι κοινωνικό-

γλωσσολογικοί κανόνες βοηθάνε το άτομο να αποφασίσει τι να πει στο άτομο στο οποίο 

απευθύνεται, πώς να το πει, και πότε να το πει (Gillam & Marquardt, 2016; Anderson, 2002). 

Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν, που συνέβαλαν στην κατανόηση  του περιεχομένου της 

πραγματολογίας. Ο Austin (1962) διατύπωσε τη θεωρία των πράξεων (speech acts).  
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Σύμφωνα με αυτήν, κατά την παραγωγή των φράσεων από ένα άτομο, πραγματοποιούνται 

3 πράξεις: 

1. Η Εκφωνητική Πράξη (locutionary act). Πρόκειται για την παραγωγή των λέξεων με 

νόημα στη συγκεκριμένη φράση, έτσι ώστε να μεταδοθεί το μήνυμα, που επιθυμεί το 

άτομο. 

2. Η Προσλεκτική Πράξη (illocutionary act). Πρόκειται για την πρόθεση του ομιλητή, 

που συνοδεύεται από εκφράσεις του προσώπου και τον επιτονισμό της φωνής, τα 

οποία μπορούν να δώσουν διαφορετικό νόημα στα λεγόμενά του, από αυτό που 

σημαίνει πραγματικά. 

3. Η Διαλεκτική Πράξη (perlocutionary act). Πρόκειται για την απάντηση, που μπορεί 

να δώσει ο συνομιλητής. 

Μια άλλη  θεωρία, που είναι σημαντική για την κατανόηση των πραγματολογικών 

δεξιοτήτων είναι  «ο χορός της επικοινωνίας» του Anderson(2002), ο οποίος παρομοιάζει 

την επικοινωνία με έναν χορό, κατά τον οποίο, οι «χορευτές» πρέπει να γνωρίζουν τα 

βήματα του, έτσι ώστε να έχουν σωστή επικοινωνία. Αυτός ο «χορός» ξεκινάει με το 

«άκουσμα της μουσικής», που αποτελεί το έναυσμα, για το άτομο να συμμετάσχει στην 

επικοινωνιακή διαδικασία. Ακολουθούν «τα βήματα του χορού», στα οποία περιέχονται 

όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες, που χρειάζονται για την σωστή επικοινωνία. Κάποιες 

από αυτές είναι η βλεμματική επαφή, η χροιά και η ένταση της φωνής, η ταχύτητα της 

ομιλίας και οι αναπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες σε επίπεδο κατανόησης  αλλά και 

έκφρασης του ομιλητή. Το επόμενο στάδιο είναι «η διαδικασία του χορού». Σε αυτό γίνεται 

χρήση των δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των συνομιλητών 

μεταξύ τους-δηλαδή ο ένας ομιλητής πρέπει να γνωρίζει ότι για κάποιο θέμα χρειάζεται να 

ειπωθούν συγκεκριμένες πληροφορίες, με συγκεκριμένο τρόπο και αν αυτό ενδιαφέρει τον 

συνομιλητή του. Το τελευταίο στάδιο αυτής της θεωρίας ονομάζεται «το πάτωμα του 
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χορού». Αποτελεί το επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο 

διαδραματίζεται η επικοινωνιακή πράξη (Νικόπουλος, 2008).  

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η πρόταση του Grice (1975)   για τα  τέσσερα αξιώματα 

συνομιλίας (Gricean Maxims) : 

• Αξίωμα της Ποσότητας (Maxim of Quantity): ο ομιλητής προσπαθεί να είναι όσο 

πιο κατατοπιστικός γίνεται και δίνει τόσες πληροφορίες χρειάζονται και όχι 

παραπάνω. 

• Αξίωμα της Ποιότητας (Maxim of Quality): ο ομιλητής προσπαθεί να είναι αληθής, 

και να μην δίνει πληροφορίες, που είναι εσφαλμένες ή δεν υποστηρίζονται από 

αποδεικτικά στοιχεία.  

• Αξίωμα της Συνάφειας (Maxim of Relation):  ο ομιλητής προσπαθεί να είναι 

σχετικός με το θέμα και να λέει πράγματα, που είναι σχετικά με την συζήτηση  

• Αξίωμα του Τρόπου (Maxim of Manner): ο ομιλητής προσπαθεί να είναι ξεκάθαρος, 

σύντομος και όσο πιο οργανωμένος γίνεται, σε αυτά που λέει και όπου προσπαθεί 

να αποφύγει την ασάφεια και την αμφισημία. 

 

Οι παραπάνω θεωρίες δεν συμβάλλουν μόνο στην παρουσίαση του περιεχομένου της 

πραγματολογίας, αλλά και στο να αναδείξουν πόσο ιδιαίτερη μπορεί να είναι η επικοινωνία 

και πόσο δεδομένα θεωρούνται κάποια πράγματα, σε μια συνομιλία. Οι πρώτες δύο, «η 

θεωρία των πράξεων» και «ο χορός της επικοινωνίας» εμφανίζουν ομοιότητες ως προς το 

γεγονός ότι χωρίζουν την επικοινωνία σε στάδια, τα οποία με την σειρά τους, έχουν, και 

αυτά, κοινά στοιχεία. Για παράδειγμα, «τα βήματα του χορού» του «χορού της 

επικοινωνίας» του Anderson (2002) είναι ένα κομμάτι της «Προσλεκτικής Πράξης», που 

είναι όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες, εξωγλωσσικές και μη, για μια επιτυχημένη 

συνομιλία. Επίσης, αυτές οι δύο θεωρίες εμφανίζουν στοιχεία αλληλοσυμπλήρωσης. 
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Σημαντικό παράδειγμα είναι ότι η «διαδικασία και το πάτωμα του χορού» προδιαθέτουν το 

πώς θα απαντήσει ο συνομιλητής, που είναι η «Διαλεκτική πράξη», στην «θεωρία των 

πράξεων». Τα αξιώματα του Grice(1975), θα μπορούσαν να συσχετιστούν με «την 

διαδικασία του χορού», καθώς η ποιότητα, η ποσότητα και ο τρόπος που λέγεται κάτι, και 

η συνάφεια του με το θέμα σχετίζεται με την προσαρμογή των συνομιλητών μεταξύ τους. 

 

 

1.2. Ανάπτυξη της Πραγματολογίας 

 

Η αναπτυξιακή  πορεία της πραγματολογίας ξεκινά από τη γέννηση του ατόμου και 

συνεχίζεται σε όλη του την ζωή. Σε αυτήν την εργασία, οι συμμετέχοντες είναι παιδιά 

σχολικής ηλικίας, και έτσι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πραγματολογική ανάπτυξη 

αυτής της ηλικίας. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητη η αναφορά της ανάπτυξης των 

πραγματολογικών ικανοτήτων, κατά την προσχολική ηλικία, οι οποίες θεωρούνται προ 

απαιτούμενες, έτσι ώστε να γίνει σωστά η ανάπτυξη των πραγματολογικών ικανοτήτων 

κατά τη σχολική ηλικία. Έτσι, στη συνέχεια ακολουθεί η αναπτυξιακή πορεία της 

πραγματολογίας η οποία χωρίζεται σε τρία στάδια: α) Από την γέννηση μέχρι πέντε ετών, 

β) από έξι έως έντεκα ετών και γ) από δώδεκα έως δεκαοχτώ ετών. 

 

 

1.2.1. Ανάπτυξη της Πραγματολογίας από την γέννηση μέχρι πέντε ετών 

 

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το παιδί μπορεί να έχει τελειοποιήσει του ήχους, τη 

σημασία και τη δομή της γλώσσας, αλλά αυτά δεν του είναι αρκετά για να χρησιμοποιεί τη 
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γλώσσα επιτυχώς σε διαφορετικά πλαίσια. Πρέπει να τελειοποιήσει τις γνώσεις του όσον 

αφορά το πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα με τον κατάλληλο τρόπο στη διαπροσωπική 

επικοινωνία. Αυτή η ικανότητα ονομάζεται «πραγματολογική ευχέρεια» (Wang et al, 2015). 

Η πραγματολογική ευχέρεια είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη της 

«Θεωρίας του Νου». Είναι η ικανότητα του παιδιού, να καταλαβαίνει την πνευματική 

κατάσταση του άλλου, δηλαδή τις προθέσεις, τις επιθυμίες και τα πιστεύω του  με σκοπό 

την επιτυχή επικοινωνία μαζί του.  

 

Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ικανότητες, που πρέπει να αναπτυχθούν στην πρώιμη 

παιδική ηλικία:  

 

1. Χρήση γλώσσας για 

διαφορετικούς λόγους- 

Λειτουργίες της 

προφορικής 

επικοινωνίας (Halliday, 

1986) 

• Η λειτουργία χειρισμού (instrumental) 

•  Η ρυθμιστική λειτουργία (regulatory) 

• Η λειτουργία της αλληλεπίδρασης (interactional) ή 

λειτουργία του «Εγώ και του Εσύ» (Νικόπουλος, 2008) 

• Η προσωπική λειτουργία (personal) 

•  Η ευρετική λειτουργία (heuristic) 

•  Η λειτουργία της δημιουργικής σκέψης (imaginative) 

•  Η λειτουργία της πληροφόρησης (representational) 

 

Οι πρώτες τέσσερις λειτουργίες βοηθούν τα μικρά παιδιά να 

ικανοποιήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες. 

Οι υπόλοιπες τρεις βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το 

περιβάλλον (Wang, 2015). 

2. Χρήση μη 

συγκεκριμενοποιημένης 

γλώσσας  

• Συγκεκριμενοποιημένη γλώσσα: τα παιδιά συνηθίζουν να 

μιλάνε πιο συχνά για καταστάσεις και θέματα, που 

διαδραματίζονται στο παρόν και στο χώρο, που βρίσκονται 

τα ίδια. Δεν συνηθίζουν, δηλαδή, να μιλάνε  για γεγονότα 

του μακρινού παρελθόντος ή μέλλοντος και μιλάνε 

περισσότερο για τους εαυτούς τους παρά για τους άλλους 

ανθρώπους. Είναι συνδεδεμένη με τα συμφραζόμενα και 

σχετίζεται με το άμεσο περιβάλλον. 

• Μη συγκεκριμενοποιημένη γλώσσα: Καθώς τα παιδιά 

αποκτούν εμπειρίες, χρειάζεται να μιλήσουν για πολλά 

γεγονότα, που δεν αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους-η 

γλώσσα που χρησιμοποιούν περιγράφει γεγονότα, που δεν 

λαμβάνουν χώρα στο άμεσο περιβάλλον τους (Wang, 

2015). 

3. Σωστή επικοινωνία με 

τους άλλους 
• Σωστή επικοινωνία →ξεκάθαρα μηνύματα : 

Επειδή οι γονείς είναι συνηθισμένοι στον τρόπο, που 

επικοινωνούν τα παιδιά τους, είναι ανεκτικοί σε αυτό και 

δεν τα διορθώνουν. Το παιδί, μέσα σε μια συνομιλία με 
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άγνωστα άτομα πρέπει να παρουσιάσει επιχειρήματα για 

την δικιά του εκδοχή των γεγονότων, έτσι ώστε να 

διευκρινίσει τον λόγο του σε συγκεκριμένο κοινωνικό 

περιβάλλον (Wang, 2015). 

4. Αντίληψη 

εξωγλωσσικών 

οδηγιών/νοημάτων 

• η τονικότητα και ένταση της φωνής 

• οι εκφράσεις του προσώπου και  

• οι χειρονομίες του συνομιλητή τους.   

(Wang, 2015). 

5. Μάθηση επικοινωνίας, 

που είναι πολιτισμικά 

αποδεκτή 

• Πραγματολογική ανάπτυξη → πολιτισμός μιας χώρας. 

 Δηλαδή, σε μια κοινωνία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκεκριμένοι κανόνες, για το πώς χρησιμοποιείται η 

γλώσσα, που μπορεί να είναι διαφορετικοί  σε μια άλλη 

κοινωνία. (Wang, 2015⸱ Everrett, 2009).  

6. Αφήγηση προσωπικών 

ιστοριών 
• Η αφήγηση είναι μια μορφή μη συγκεκριμενοποιημένης 

συνομιλίας. 

• Η ανάπτυξη της αφήγησης στα μικρά παιδιά  περνάει από 

αρκετά στάδια. Από τους 20 μέχρι τους 24 μήνες τα παιδιά 

ξεκινούν τις πρώτες προσπάθειες να αφηγηθούν. Μεταξύ 2 

και 3 ετών τα παιδιά επιχειρούν να πούνε μια φανταστική 

ιστορία. 

•  Οι αφηγήσεις τους περιλαμβάνουν διακυμάνσεις ήχου και 

προσωδίας
1
 καθώς και έναν συνδυασμό γλωσσικών και μη 

γλωσσικών συμπεριφορών. (Nelson, 2010).  

Πίνακας 1: Πραγματολογικές ικανότητες, που εμφανίζονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

 

 1.2.2. Ανάπτυξη της Πραγματολογίας από έξι έως έντεκα ετών 

Από τη στιγμή που τα παιδιά ξεκινούν  το δημοτικό, τα περισσότερα μπορούν να 

συνομιλήσουν με τους συνομηλίκους τους και να αφηγηθούν διάφορα γεγονότα. Αυτή η 

ικανότητα επιτρέπει στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν στο περιβάλλον της τάξης. Παρ’ όλα 

αυτά, αυτό το περιβάλλον ζητά από τα παιδιά να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν 

την γλώσσα. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα παιδιά χρειάζεται να διαπραγματευτούν για ένα 

γεγονός, αποζητώντας την προσοχή της δασκάλας και απαντώντας σε πολύ συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. Επιπλέον,  η γραπτή γλώσσα γίνεται πιο σημαντική από την κοινωνική γλώσσα. 

Σε συνομιλίες μέσα στην τάξη, τα παιδιά φέρουν την ευθύνη για τις απαντήσεις τους και 

τους ζητείται να χρησιμοποιούν ξεκάθαρα νοήματα των λέξεων. Έτσι, συμπεραίνεται ότι η 

                                                 

1Προσωδία: ο ρυθμός, ο τόνος και ο επιτονισμός της ομιλίας 
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πραγματολογική ανάπτυξη γίνεται πιο γρήγορη όταν τα παιδιά φοιτούν το δημοτικό (Owens, 

2012). 

Παράλληλα, η αφήγηση είναι σημαντική πλευρά της πραγματολογικής ανάπτυξης, 

κατά τη σχολική ηλικία. Για παράδειγμα, τα παιδιά χρησιμοποιούν ως μέσο 

κοινωνικοποίησης την διήγηση ιστοριών για τις ζωές τους. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, τις 

ιστορίες ως πνευματικά εργαλεία, για να θυμούνται γεγονότα. Με τον καιρό, τα παιδιά 

μαθαίνουν πώς να δημιουργούν πιο πολύπλοκες ιστορίες και αναπτύσσουν την ικανότητα 

να συνδέουν πολλά επεισόδια μαζί, μέσα στην αφήγηση τους (Gillam et al, 2011). 

Με συνεχή εξάσκηση, οι αφηγήσεις των παιδιών γίνονται μεγαλύτερες, πιο 

συνεκτικές και πιο πολύπλοκες. Από 6 μέχρι 10 ετών, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα 

να αφηγούνται πολλά και οργανωμένα μεταξύ τους γεγονότα, καθώς και να ενσωματώνουν 

επιπρόσθετα γεγονότα. Σε αντίθεση με τις ιστορίες, που λένε τα μικρά παιδιά (που συνήθως 

περιέχουν μόνο πράξεις, χωρίς να ορίζεται ο λόγος, που έγιναν αυτές), τα παιδιά του 

δημοτικού ξεκινούν να λαμβάνουν υπόψιν τους τα κίνητρα (Hoff, 2009).  

Επίσης, σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά παρουσιάζουν βελτίωση στην δεξιότητα, που  

τους επιτρέπει να ελέγχουν αν κάποιο γεγονός είναι ακριβές ή όχι. Ο Hoff (2009) ονομάζει 

αυτήν την δεξιότητα «παρακολούθηση της κατανόησης» (comprehension monitoring). 

Είναι σημαντικό κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά ξεκινούν από την Β’ 

Δημοτικού να εμφανίζουν αναπτυγμένη αυτήν την δεξιότητα. και να καταλαβαίνουν αν τα 

μηνύματα, που λαμβάνουν από τον ομιλητή αναπαριστούν αυτό, που πραγματικά θέλει να 

πει. Με την σειρά τους, μπορούν να αναθεωρούν τα δικά τους λεγόμενα και να ζητούν από 

τους άλλους να εξηγήσουν τα δικά τους.  

Στην συνέχεια, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας από την Peters (2017), με τις 

πραγματολογικές δεξιότητες που εμφανίζονται, αλλά και αυτές που εξελίσσονται, από 6 

μέχρι 12 ετών: 
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Ηλικίες Πραγματολογικές Δεξιότητες 

6-8 ετών • Μπορεί να δώσει σύνθετες οδηγίες 

• Χρησιμοποιεί καλοσχηματισμένη 

αφήγηση 

• Χρησιμοποιεί περιγραφική γλώσσα με 

πολλές προτάσεις (δημιουργεί γρίφους, 

περιγράφει χαρακτήρες) 

• Κάνει σχόλια αξιολόγησης και 

ανταποκρίνεται σε τέτοια σχόλια που 

τον αφορούν 

• Ελέγχει το κατά πόσο ο ακροατής του 

αντιλαμβάνεται αυτά που λέει 

• Δίνει ολοκληρωμένες εξηγήσεις 

• Ανταποκρίνεται κατάλληλα στις 

φιλοφρονήσεις 

• Ζητά συγγνώμη και ανταποκρίνεται 

στην «συγγνώμη» των άλλων με τον 

κατάλληλο τρόπο 

Εξέλιξη 

 

• Η επιλεκτική προσοχή αρχίζει να 

αναπτύσσεται και να ωριμάζει.. 

• Στα 7 έτη, τα παιδιά δυσκολεύονται να 

αλλάξουν συμπεριφορά, που σχετίζεται 

με πολλαπλές προσταγές 

• Στα 8 έτη, τα παιδιά παρουσιάζουν 

αύξηση επικέντρωσης και εναλλαγής 

της προσοχής. 

• Έχουν πιο συχνά και στρατηγικά 

σχεδιασμένες επιλογές στόχων και 

συμπεριφορών, χωρίς να τις έχουν 

τελειοποιήσει 

8-9 ετών • Η γλώσσα χρησιμοποιείται για να ορίσει 

και να διατηρήσει την κοινωνική του 

θέση 

• Κάνει διορθώσεις στην συζήτηση με το 

να δίνει ορισμούς των όρων ή να δίνει 

πληροφορίες για το γενικότερο πλαίσιο 

• Αρχίζει να καταλαβαίνει αστεία και 

γρίφους, που σχετίζονται με ομοιότητες 

ήχων 

 

Εξέλιξη 

 

• Στα 9 έτη, τα παιδιά ξεκινούν να έχουν 

περισσότερη επιτυχία στο να αλλάζουν 

κανόνες, όταν υπάρχουν συχνές 

αλλαγές στις προσταγές 

• Υπάρχει μεγάλη εκτίναξη στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων οργάνωσης 

και προγραμματισμού, που 

αντικατοπτρίζουν ότι ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τις παραμέτρους της 

εργασίας, που έχουν να κάνουν, παρά 

τις προσωπικές τους ή παρορμητικές 

τους επιθυμίες 
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• Η στρατηγική συμπεριφορά και η 

αποτελεσματική συλλογιστική γίνονται 

πιο προφανείς 

9-12 ετών • Οι ιστορίες τους περιέχουν γεγονότα 

ενσωματωμένα, περίπλοκα και 

αλληλοεπιδρώντα 

• Καταλαβαίνει αστεία και γρίφους, που 

βασίζονται σε λεκτική αμφισημία 

Εξέλιξη 

 

• Υπάρχει μεγάλη βελτίωση στον 

περιορισμό των παρορμητικών  του 

πράξεων 

• Η επιλεκτική προσοχή πλησιάζει την 

ωριμότητα-καλύτερη ικανότητα στο να 

επιλέγει σχετικές και κατάλληλες 

πληροφορίες από το περιβάλλον 

• Το παιδί είναι ικανό να παρακολουθεί 

και να ελέγχει καλά τις πράξεις του 

• Οι λειτουργίες της προσοχής είναι 

σχετικά ώριμες 

• Υπάρχει πρόσκαιρη αύξηση της 

παρορμητικότητας του, κατά μικρές 

περιόδους 

Πίνακας 2: Πραγματολογικές Δεξιότητες από τα έξι έως έντεκα ετών  

(Peters, 2017)  

 

1.2.3. Ανάπτυξη της Πραγματολογίας από τα δώδεκα μέχρι τα δεκαοχτώ έτη 

 

Στην εφηβεία, τα άτομα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Λόγω της πίεσης που υπάρχει  μεταξύ συνομηλίκων, οι έφηβοι μπορούν να διατηρήσουν το 

θέμα της συζήτησης, να μεταβούν από ένα θέμα στο άλλο, να διατηρήσουν και να 

επιμηκύνουν διαλόγους, να κάνουν σχετικά σχόλια με κάποιο νόημα και να προσφέρουν 

υποστήριξη στους  συνομηλίκους τους. Σε αντίθεση με τους μαθητές του Δημοτικού, οι 

έφηβοι συνηθίζουν να ανταποκρίνονται σε συναισθήματα και συμπεριφορές του 

συνομιλητή τους, ενώ τα μικρότερα παιδιά ανταποκρίνονται πιο πολύ στα στοιχεία, που 

παρουσιάζει ο συνομιλητής τους (Hoff, 2009). 
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1.3. Πραγματολογική Διαταραχή 

 

Πραγματολογική διαταραχή είναι ένας περιγραφικός όρος που χρησιμοποιείται για  

άτομα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα  στην κατανόηση και στην ανάπτυξη των 

επιθυμητών νοημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργείται «μια ασυμφωνία μεταξύ γλώσσας 

και πλαισίου»  (Volden &Lord, 1991). Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία 

(American Psychiatric Association) (2013b), πραγματολογική διαταραχή υπάρχει. αν 

ισχύουν τα παρακάτω: 

 

1. Ύπαρξη επίμονων δυσκολιών στην κοινωνική χρήση της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας σε τέσσερεις περιοχές κλειδιά:  

α) στη χρήση επικοινωνίας για κοινωνικούς σκοπούς, όπως είναι ο χαιρετισμός ή η 

ανταλλαγή πληροφοριών, 

  

β) στη δυνατότητα αλλαγής επικοινωνίας, για να προσαρμοστεί στο πλαίσιο ή στις ανάγκες 

του συνομιλητή, 

  

γ) στη ικανότητα να ακολουθούνται κανόνες στην συζήτηση ή στην αφήγηση, όπως η 

εναλλαγή των συνομιλητών και  

 

δ)στη δυνατότητα κατανόησης αυτού που δεν δηλώνεται με σαφήνεια και των μεταφορικών 

και αμφίσημων εννοιών της γλώσσας.  
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2. Εμφάνιση συμπτωμάτων στην παιδική ηλικία τα οποία να έχουν σαν αποτέλεσμα 

περιορισμούς στην λειτουργική επικοινωνία, στην κοινωνική συμμετοχή και τις σχέσεις, 

στην ακαδημαϊκή πρόοδο και στην επαγγελματική απόδοση. 

3. Διάγνωση, με την οποία να αποκλείεται το φάσμα του Αυτισμού (δηλαδή να μην έχει 

στερεοτυπίες και περιορισμένα ενδιαφέροντα). 

 

Οι Adams (2002) και  Bishop (2000), επίσης, αναφέρουν ότι η αναπτυξιακή 

πραγματολογική διαταραχή δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες 

διαγνώσεις, όπως είναι ο Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμός ή η Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι η 

Πραγματολογική Διαταραχή υπάρχει χωρίς επιπρόσθετη κοινωνική διαταραχή ή μαθησιακή 

δυσκολία αλλά  μπορεί και να αποτελεί δευτερεύον χαρακτηριστικό κάποιας αναπτυξιακής 

γλωσσικής διαταραχής λόγω μειωμένης επικοινωνιακής ικανότητας (Prutting & Kirchner, 

1987) . 

Η πραγματολογική διαταραχή διακρίνεται σε: 

1. Ήπια (τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα) 

2. Μέτρια (Διαταραχές στο Αυτιστικό Φάσμα, αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου) 

3. Σοβαρή ( Διαταραχές στο Αυτιστικό Φάσμα και σοβαρές ψυχώσεις) 

(Ζαχάκου, 2016; Νικόπουλος, 2008) 

Είναι απαραίτητο να επισημανθούν τα σημαντικά ελλείμματα, που συντελούν στις 

συμπεριφορές, που συχνά αναφέρονται και ως «συμπτώματα πραγματολογικής 

διαταραχής». Κάθε έλλειμμα αντιπροσωπεύει μια πραγματολογική ικανότητα, που δεν έχει 

αναπτυχθεί πλήρως, στο χρονικό διάστημα, που αναπτύσσεται σε τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα. Το εργαλείο, που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα, για την αξιολόγηση της 

πραγματολογίας είναι το Test of Pragmatic Language (TOPL) και σε κάθε ερώτημα του 
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εξετάζει την πιθανότητα ελλειμμάτων σε κάποια πραγματολογική ικανότητα. Παράλληλα, 

χρειάζεται να επισημανθεί ότι η πραγματολογία και η πραγματολογική διαταραχή, δεν είναι 

διαδεδομένες ερευνητικά και η αναφορά των ελλειμμάτων είναι περιορισμένη 

βιβλιογραφικά. Αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν τα ελλείμματα, που εμφανίζονται 

στην πραγματολογική διαταραχή. Τα ελλείμματα αυτά χωρίζονται στα ελλείμματα στις 

ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες των ατόμων. 

 

 1.3.1. Πραγματολογικά Ελλείμματα στις ενδοπροσωπικές ικανότητες των ατόμων 

 

Τα ελλείμματα στις ενδοπροσωπικές ικανότητες αφορούν το ίδιο το άτομο και 

χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

1. Νευρολογικά 

Ελλείμματα 
• Η «νεύρο-πραγματολογία» είναι το είδος  πραγματολογίας, που 

εστιάζει στα νευρικά υποστρώματα, που σχετίζονται με την άτυπη 

πραγματολογική συμπεριφορά, όπως είναι η βλάβη στο δεξί 

ημισφαίριο και  o τραυματισμός του εγκεφάλου, κατά τον οποίο 

επηρεάζονται οι μετωπιαίοι λοβοί (Traumatic Brain Injury-T.B.I).  

• Κάποιες γνωστικές λειτουργίες που είναι σχετικές με την 

πραγματολογία συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές του 

εγκεφάλου, όπως είναι 

o  ο προμετωπιαίος φλοιός (γνωστικός έλεγχος, μνήμη σαν 

πηγή πληροφόρησης, και επεξεργασία καινοτομίας), 

o  ο κογχομετωπιαίος φλοιός (έλεγχος συναισθημάτων και 

κοινωνικότητας),  

o ο δεξιός μετωπιαίος λοβός (αντίληψη του εαυτού  και 

των άλλων, πνευματικές καταστάσεις και ανάκτηση της 

επεισοδιακής μνήμης), 

o  ο αριστερός μετωπιαίος λοβός ( αποκωδικοποίηση 

μνήμης) και   

o ο μεσοκοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός (κοινωνικός 

συλλογισμός και ενσυναίσθηση) (Stemmer, 2008b).  

 (Perkins, 2010) 

 

2. Γνωστικά 

Ελλείμματα 
• Συμπερασματολογία: 

 

Ο συμπερασματικός συλλογισμός, δηλαδή το να βγουν 

συμπεράσματα από τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι μια γνωστική 

λειτουργία, που έχει στενή σχέση με την πραγματολογία. Δηλαδή, 

μέρος της πραγματολογίας είναι και τα εξωγλωσσικά κομμάτια 

της επικοινωνίας-οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες, 

όπως αναφέρονται και παραπάνω.  
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• Θεωρία του Νου: 

 

Είναι η ικανότητα να εντοπιστούν οι προθέσεις του συνομιλητή, όταν 

είναι γλωσσολογικά εμφανείς, όπως είναι ο εντοπισμός της ειρωνείας, 

του σαρκασμού και η αποσαφήνιση αμφίσημων προτάσεων (Baron-

Cohen, 1995). Μια δυσλειτουργική «Θεωρία του Νου» συνδέεται 

συχνά με προβλήματα στην πραγματολογία, δηλαδή το παιδί δεν 

μπορεί να εντοπίσει τις προθέσεις, τις επιθυμίες και τα πιστεύω του 

συνομιλητή, με σκοπό την σωστή επικοινωνία μαζί του. 

• Εκτελεστική Λειτουργία: 

 

Είναι ένας άλλος τύπος πνευματικής επεξεργασίας, που συνδέεται με 

την πραγματολογική ευχέρεια. 

  

Εμπεριέχει διαδικασίες, όπως είναι  

o η οργάνωση, 

o  ο έλεγχος, 

o  η παρακολούθηση,  

o η χρήση αφηρημένων εννοιών,  

o η επίλυση προβλημάτων, 

o  η λήψη αποφάσεων και 

o  η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών. 

 

 Ελλείμματα στην εκτελεστική λειτουργία, συναντούμε σε διαταραχές 

όπως είναι η άνοια, η σχιζοφρένια και η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).  

• Μνήμη:  

 

Η μνήμη, είτε είναι βραχυπρόθεσμη είτε είναι μακροπρόθεσμη, παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία πραγματολογικών στοιχείων. 

Οι περιορισμοί στην ποσότητα του γλωσσολογικού υλικού, που 

κάποιος μπορεί να συγκρατήσει στην βραχυπρόθεσμη μνήμη του, 

μπορούν να διαταράξουν την επεξεργασία των προτάσεων, κατά την 

παραγωγή τους, αλλά και κατά την κατανόηση τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη διακοπή της αλληλεπίδρασης στον διάλογο. 

(Baddeley, 2003). 

• Συναίσθημα: 

 

Πολύ συχνά περιγράφεται η ανικανότητα να αναγνωριστούν ακριβώς 

τα συναισθήματα των άλλων. Αυτό συμβαίνει σε άτομα με αυτισμό, 

που έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στο να ερμηνεύουν τις εκφράσεις του 

προσώπου και την προσωδία του λόγου (Baron-Cohen, 1991).  

  

Ο ομιλητής λαμβάνει ως πληροφορία την κυρίαρχη σημασία αυτού 

που λέγεται, και όχι πιθανά στοιχεία του λόγου, που μπορεί να είναι η 

ειρωνεία, ο σαρκασμός, το χιούμορ και το πείραγμα.  

3. Κιναισθητικά 

Ελλείμματα 
• Μπορούν να συνδεθούν έμμεσα με συμπεριφορές, που έχουν 

πραγματολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, χωρίς την οπτική 

και ακουστική επεξεργασία, που χρειάζεται για την ταυτοποίηση 

των εκφράσεων του προσώπου και της ποιότητας της φωνής 

αντίστοιχα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η χρήση της ειρωνείας 

και του σαρκασμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην βγαίνουν 

τα σωστά συμπεράσματα στη συζήτηση.   
4. Γλωσσολογικά 

Ελλείμματα 
• Σύνταξη-Μορφολογία: 

 

 Οποιοσδήποτε  περιορισμός στην μορφο -σύνταξη και στην 

ικανότητα επεξεργασίας τους θα:  

α) μειώσει τις διαθέσιμες μορφο-συντακτικές επιλογές για να 
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προσαρμοστεί η δομή μέσα στο πλαίσιο και 

β) θα δυσκολέψει τον συνομιλητή παραπάνω να κατανοήσει και να 

επεξεργαστεί τα λεγόμενα του άλλου, με σκοπό να δώσει την ανάλογη 

απάντηση 

• Σημασιολογία: 

 

Τα προβλήματα με την σημασιολογία και πιο συγκεκριμένα, την 

επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου συχνά θεωρούνται κομμάτι της 

πραγματολογικής διαταραχής. Για την ακρίβεια, για πολλά χρόνια «η 

πραγματολογική-σημασιολογική διαταραχή» ( όρος που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Rapin και Allen, το 1983), συχνά 

χρησιμοποιούνταν για να αναφερθεί σε μια σειρά από επικοινωνιακά 

προβλήματα, που εντοπίζονταν στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού.  

• Ελλείμματα κατά την διάρκεια της συζήτησης: 

 

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ακολουθίες της γλώσσας συνδέονται 

μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μέρος του νοήματος οποιασδήποτε 

φράσης είναι η γλώσσα, που προηγείται και η γλώσσα, που  την 

ακολουθεί.  

 

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί, που δείχνουν πως διάφορα στοιχεία 

ενώνονται μεταξύ τους. Αυτοί οι μηχανισμοί ονομάζονται συνεκτικοί  

και είναι :  

•  η αναφορά, 

•  η έλλειψη,  

• η δομή της πληροφορίας και 

•  οι δείκτες της συζήτησης.  

 

Τα παραπάνω δίνουν τα μέσα για να γίνει τη σύνδεση γλωσσολογικά. 

Τα άτομα με μειωμένες γλωσσολογικές δυνατότητες, π.χ. αφασία ή 

συγκεκριμένες γλωσσικές διαταραχές, δεν εμφανίζουν καλή συνοχή 

στα λεγόμενα τους (Perkins, 2010). 

• Φωνολογία: 

 

Προβλήματα αντίληψης και παραγωγής φωνολογικών διακρίσεων 

έχουν πάντα πραγματολογικό κόστος. Πιο συχνά συνδεδεμένα με την 

πραγματολογία είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με τον τονισμό, 

την ένταση και το ύψος της φωνής (non segmental phonology) και την 

προσωδία. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι με αυτισμό έχουν δυσκολία 

στην αναγνώριση των  συναισθηματικών συσχετισμών στην προσωδία 

των άλλων. (Perkins, 2010). 

Πίνακας 3: Πραγματολογικά Ελλείμματα στις ενδοπροσωπικές ικανότητες των ατόμων 
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1.3.2.  Πραγματολογικά Ελλείμματα στις διαπροσωπικές ικανότητες των ατόμων 

 

Η επικοινωνία είναι μια μορφή κοινωνικής δράσης, στην οποία δύο ή περισσότερα 

άτομα συμμετέχουν αμοιβαία σε μια «προσπάθεια». Είναι η κοινή δραστηριότητα, που 

αποτελεί τον βασικό τομέα της πραγματολογίας και οι ποικίλες γνωστικές, γλωσσολογικές, 

και κιναισθητικές διαδικασίες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να θεωρηθούν ως 

πραγματολογικές, όταν εμφανίζονται σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν ένα άτομο 

με ελλείμματα στην επικοινωνία του συνομιλήσει με κάποιο άτομο, δεν υπάρχει αμοιβαία 

κατανόηση μεταξύ τους (Perkins, 2010). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από την θεωρία των 

πράξεων του Austin (1962), που αναφέρεται στην πρώτη ενότητα της εργασίας. Αν το άτομο 

με την πραγματολογική διαταραχή διατυπώσει μια φράση, λανθασμένα (εκφωνητική πράξη) 

ή δεν χρησιμοποιήσει τις σωστές εκφράσεις του προσώπου και τον ανάλογο επιτονισμό 

φωνής (προσλεκτική πράξη),  δεν δίνεται η δυνατότητα στον συνομιλητή να απαντήσει με 

τον σωστό τρόπο (διαλεκτική πράξη). Και έτσι, δεν θα υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ 

τους.  

  Οι διαπροσωπικές ικανότητες, στις οποίες εμφανίζονται ελλείμματα, μπορούν να 

θεωρηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες, που δεν αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της 

φυσιολογικής πραγματολογικής ανάπτυξης. Κάποια από αυτά τα ελλείμματα, μπορεί να 

είναι: 

 

1. Δυσκολίες στην κατανόηση της αρχής της εναλλαγής σειράς σε έναν διάλογο 

2. Ανικανότητα στη διατήρηση της προσοχής του συνομιλητή τους, καθώς μακρηγορούν 

και χρησιμοποιούν υπερβολικά πολλές πληροφορίες, με αποτέλεσμα να χάνεται το 

ενδιαφέρον ως προς το θέμα. 
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3. Άγνοια ως προς τις ήδη υπάρχουσες και μη, γνώσεις του συνομιλητή, με αποτέλεσμα είτε 

να αναφέρονται περιττές πληροφορίες είτε να μην δίνονται σωστές εξηγήσεις, καθώς το 

άτομο με την διαταραχή προϋποθέτει κάποιες γνώσεις-πληροφορίες, ως γνωστές. 

4. Δυσκολία κατά την διάρκεια της συζήτησης, διακοπή του συνομιλητή τους, μη 

ανταπόκριση στις ερωτήσεις που τους γίνονται, τήρηση σιωπηλής στάσης ή ανταπόκριση 

με ακατάλληλο τρόπο (αλλαγή στην ένταση της φωνής και έλλειψη ή χρήση ακατάλληλης 

προσωδίας) 

(Βογινδρούκας, 2005) 

 

 

1.4. Αξιολόγηση Πραγματολογίας 

 

Το κίνητρο για την αξιολόγηση της πραγματολογίας είναι η αναζήτηση των λόγων, 

που τα παιδιά αποτυγχάνουν να επικοινωνήσουν. Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι διαγνώσεις 

να βασίζονται σε θεωρητικές θέσεις, που επιτρέπουν το άτομο, που κάνει τη διάγνωση, να 

συνδέει τις επικοινωνιακές αποτυχίες με την αιτία εμφάνισης τους. Σύμφωνα με την Adams 

(2002), οι τρόποι αξιολόγησης χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 

α) Τεστ πραγματολογίας της γλώσσας, 

 

β) Προφίλ ή λίστες ελέγχου (checklists) με χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται στην 

πραγματολογική διαταραχή 

 

γ) Συστήματα κωδικοποίησης της νατουραλιστικής αξιολόγησης της 

αλληλεπίδρασης και 
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δ) Αξιολόγηση της κατανόησης της πραγματολογίας της γλώσσας 

 

Επίσης, η Adams (2002), μετά από επιλεκτική αξιολόγηση και κριτική των 

υπαρχόντων επίσημων και ανεπίσημων δοκιμασιών και διαδικασιών πραγματολογικής 

ανάλυσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίσημες δοκιμασίες της πραγματολογίας έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες να αποκαλύψουν τις τυπικές πραγματολογικές ανωμαλίες σε 

συνομιλίες, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της κατανόησης του σκοπού 

της πραγματολογίας. Η κλινική αξιολόγηση της πραγματολογίας σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας πρέπει να επικεντρώνεται στην εκμαίευση του επικοινωνιακού σκοπού μέσω 

φυσικών μεθόδων  ως μέρος μια γενικότερης αξιολόγησης των επικοινωνιακών ικανοτήτων. 

Η αξιολόγηση μεγαλύτερων παιδιών θα πρέπει να περιέχει μια συνολική έρευνα της θεωρίας 

των πράξεων (speech acts), επικοινωνιακών και αφηγηματικών ικανοτήτων, την κατανόηση 

του υπονοήματος του σκοπού των λεγομένων (subjunctive), καθώς και την ικανότητα του 

παιδιού, να εντοπίζει και να υιοθετεί υπαινιγμούς-νοήματα, που σχετίζονται με τα 

συμφραζόμενα. Τέλος, επισημαίνεται, ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες  για να 

ξεκαθαριστούν οι νόρμες και οι κυμάνσεις τις πραγματολογικής ανάπτυξης. Παρόμοια, ο 

Tsutagawa (2012) επιβεβαιώνει ότι η αξιολόγηση της πραγματολογικής γνώσης και 

ικανότητας είναι σχετικά εκκολαπτόμενη όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη της. 

Ένας λόγος, γι’ αυτό, είναι ότι η μέτρηση της πραγματολογικής γνώσης είναι από την φύση 

της περίπλοκη. Ο Purpurra (2004), συγκεκριμένα αναφέρει ότι «μια φράση μπορεί να 

κωδικοποιήσει πολλά πραγματολογικά  νοήματα, και πολλές φορές, χωρίς να ερωτηθούν οι 

ομιλητές, είναι δύσκολο να καθοριστεί ποιο νόημα ισχύει από όλα και ποια νοήματα είναι 

κατανοητά» (Purpurra, 2004). 
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1.5.  Παρέμβαση στην Πραγματολογική Διαταραχή 

Η παρέμβαση σε περιπτώσεις πραγματολογικής διαταραχής εξαρτάται από την 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων της. Στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, που 

θεωρούνται πιο ήπιες, κομμάτι της παρέμβασης είναι η βελτίωση των πραγματολογικών 

ικανοτήτων, ενώ σε περιπτώσεις διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών είναι ο κύριος στόχος 

του προγράμματος. Σε άτομα σε σοβαρή πραγματολογική διαταραχή, στόχος είναι η 

εντατική αλληλεπίδραση για την προώθηση εκμάθησης τεχνικών επικοινωνίας. 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι, μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης που έγινε, παρατηρήθηκε μεγάλο εύρος ερευνών, που ασχολείται κυρίως με 

την παρέμβαση των πραγματολογικών ικανοτήτων σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 

Αυτισμού. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι παρεμβατικές τεχνικές, που αναφέρονται 

δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 Συνήθως, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας μαζί με την 

ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κάποια από τα σημαντικότερα συστήματα 

αποτελούν το ΜΑΚΑΤΟΝ και το Picture Exchange Communications System (PECS) 

(Νικόπουλος, 2008).  

Πιο συγκεκριμένα, το MAKATON είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο γλωσσικό-

επικοινωνιακό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και  να 

υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα, εμποδίζει 

σημαντικά στην κατάλληλη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Βασίζεται στην χρήση 

νοημάτων και συμβόλων, για την υποστήριξη του προφορικού λόγου Αποτελείται από 450 

έννοιες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε οχτώ αναπτυξιακά στάδια, και αντιστοιχούν με την 

σειρά εμφάνισης του λεξιλογίου σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Νικόπουλος, 2008) 

Επιπρόσθετα, το PECS, ή αλλιώς «Το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής 

Εικόνων» βασίζεται στην «Κατανόηση της Λεκτικής Συμπεριφοράς» του Skinner και 
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επακόλουθα στις αρχές Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behavioral 

Analysis). Αποτελείται από 6 διαφορετικά στάδια και εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική 

ανάπτυξη της γλώσσας. Κατά την διάρκεια της παρεμβατικής διαδικασίας, αυτού του 

προγράμματος, το παιδί χρειάζεται να δείξει μια εικόνα, έτσι ώστε ο συνομιλητής του, να 

του δώσει το αντικείμενο που απεικονίζει (Νικόπουλος, 2008). 

Σε περιπτώσεις ήπιων πραγματολογικών διαταραχών, το θεραπευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επιδιώξεις όπως: 

• Προώθηση της επίγνωσης των δυσκολιών του ατόμου 

• Δεξιότητα ανάγνωσης του νου 

• Βελτίωση της ικανότητας νοητικών αναπαραστάσεων 

• Κατανόηση προφορικών και γραπτών αφηγημάτων 

• Ανάπτυξη αφηρημένης σκέψης 

• Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

• Κατανόηση μεταφορικών φράσεων 

• Κατανόηση υπονοουμένων, ειρωνείας και χιούμορ 

• Αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς 

• Βελτίωση της εικόνας του ατόμου και 

• Κατανόηση πρόθεσης του άλλου 

(Νικόπουλος, 2008) 

Οι παραπάνω επιδιώξεις μπορούν να επιτευχθούν με: 

1) Καταγραφή σε βίντεο: Είναι μια ιδιαίτερη θεραπευτική τεχνική, κατά την οποία 

βιντεοσκοπούνται συγκεκριμένες συμπεριφορές, που δεν είναι πραγματολογικά 

σωστές. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση τους σε συζήτηση με αυτό το άτομο μέχρι 
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να ενισχυθεί η επίγνωση του για την ύπαρξη αυτών των συμπεριφορών, και να 

υπάρξει σταδιακή εξάλειψη τους (Νικόπουλος, 2008).  

2) Κοινωνικές Ιστορίες (Gray & Leight, 2003) : παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη 

κοινωνική κατάσταση, η οποία έχει στόχο να δείξει στο παιδί τις κατάλληλες 

συμπεριφορές, που αναλογούν στην περίπτωση-πλαίσιο, καθώς και τον λόγο, για τον 

οποίο γίνονται. Γράφονται συνήθως με συγκεκριμένο τρόπο και δίνουν πρακτικές 

οδηγίες. 

Συμπερασματικά, η κατάκτηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων είναι το πρώτο 

«σκαλοπάτι», που πρέπει να «ανέβει» ένα άτομο, έτσι ώστε να αποκτήσει τις βασικές 

κοινωνικές δεξιότητες. Σε έναν μεγάλο βαθμό, τα παιδιά με  μαθησιακές δυσκολίες 

εμφανίζουν προβλήματα και στις κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

επιθετικών συμπεριφορών. 

 

 

 

1.6. Μαθησιακές Δυσκολίες 

Σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες των 

ΗΠΑ (National Joint Committee on Learning Disabilities -NJCLD), οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες είναι «ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα από 

διαταραχές, που εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση της ακοής, 

της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων. 

Αυτές οι δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο, υποθέτοντας ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία 

του κεντρικού νευρικού συστήματος, και μπορούν να προκύψουν σε οποιαδήποτε στιγμή 

της ζωής του. Μπορούν να εμφανιστούν προβλήματα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς, 
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κοινωνικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μαθησιακές 

δυσκολίες είναι μόνο αυτά. Παρόλο που οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να έχουν 

συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές (για παράδειγμα: αισθητηριακή διαταραχή, νοητική 

υστέρηση, συναισθηματική ενόχληση), ή συνυπάρχουν με εξωγενείς παράγοντες (όπως 

είναι οι πολιτιστικές ή γλωσσολογικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία),  

δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιρροών» (NJCLD, 2016). 

Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες εμφανίζονται με διάφορες μορφές ανάλογα με την 

μαθητή, το γνωστικό αντικείμενο και την εκπαιδευτική βαθμίδα (Παντελιάδου, 2007) .  

Συνδέονται κυρίως με: 1) την εισαγωγή της πληροφορίας στον εγκέφαλο (input), 2) την 

κατανόηση της πληροφορίας (οργάνωση), 3) την αποθήκευση και την επαναφορά 

πληροφορίας (μνήμη) και 4) την εξαγωγή της πληροφορίας (output)  (Integra, 2009).  

Συνήθως,  η νοημοσύνη αυτών των ατόμων να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο, 

εμφανίζουν χαρακτηριστικά συγκεκριμένων διαταραχών σε μία ή περισσότερες 

διαδικασίες, που αφορούν την μάθηση. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν: 

• Γλωσσική επεξεργασία ( Κατανόηση και έκφραση των πληροφοριών) 

• Οπτικό-χωρική επεξεργασία (λήψη και οργάνωση οπτικών πληροφοριών) 

• Οπτικό-κινητική επεξεργασία (εκτέλεση δραστηριοτήτων, που χρειάζεται 

συντονισμό ματιών και χεριού) 

• Φωνολογική επεξεργασία (αναγνώριση και χειρισμός φωνημάτων) 

• Ταχύτητα επεξεργασίας (ταχύτητα εισαγωγής, επεξεργασίας, εξαγωγής 

πληροφορίας) 

• Εργαζόμενη μνήμη («συγκράτηση» πληροφορίας στην μνήμη, καθώς την 

χρησιμοποιεί) 

• Εκτελεστικές Λειτουργίες (οργάνωση και προγραμματισμός) 
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(Integra, 2009) 

Σύμφωνα με το DSM-V (2013), οι μαθησιακές δυσκολίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

• Διαταραχή της Ανάγνωσης 

• Διαταραχή των Μαθηματικών 

• Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης 

• Μαθησιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς και 

• Ειδική Διαταραχή Μάθησης  

(DSM, 2013) 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2007), τα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν προβλήματα σε τρεις τομείς: 1) την αποκωδικοποίηση, 2) 

την ευχέρεια και 3) την κατανόηση. 

Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση αφορά «την λειτουργία που περιλαμβάνει την 

αναγνώριση των γραπτών (οπτικών) συμβόλων που αποτελούν το γραπτό κώδικα, καθώς 

και τη μετάφραση τους σε φωνολογική παράσταση. Αυτό ισχύει τόσο στις λέξεις όσο και 

για τις ψευδολέξεις2. Στην περίπτωση των λέξεων, η ολοκλήρωση της αποκωδικοποίησης 

καθιστά δυνατή την πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και την κατανόηση της σημασίας 

της λέξης» (Πόρποδας, 2003).  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2007), τα συχνότερα προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση οφείλονται σε:  

• ελλιπή φωνολογική επεξεργασία και ιδιαίτερα στη δυσκολία χειρισμού των 

φωνημάτων (όπως η ανάλυση, αφαίρεση και η παραγωγή ομοιοκαταληξίας) 

                                                 

2ψευδολέξεις: δομημένα σύνολα γραμμάτων που μοιάζουν με λέξεις, αλλά δεν είναι πραγματικές, 

διότι δεν έχουν σημασιολογικό περιεχόμενο (Πόρποδας, 2003) 
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• αποκωδικοποίηση στηριγμένη στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία 

• πολλά λάθη αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων 

• δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα και 

ανοίκειων πολυσύλλαβων λέξεων 

• περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο (αυτόματη αναγνώριση  λέξεων, που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά, π.χ. είναι) 

• αντικαταστάσεις λέξεων από άλλες που μπορεί να μη σχετίζονται ούτε με το νόημα 

ούτε με το σχήμα της λέξης                                                                                                        

 

Η αναγνωστική ευχέρεια  είναι η ικανότητα ανάγνωσης λέξεων ή κειμένου γρήγορα, 

ομαλά, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποκωδικοποίηση τους (Παντελιάδου, 

2007) . Ο Allindair (2001), στην έρευνα του, που αφορά την βελτίωση της αναγνωστικής 

ευχέρειας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζει  την υπόθεση ότι η ευχέρεια 

είναι αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης αποκωδικοποίησης. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, 

τα πρώτα στάδια της ανάγνωσης αφορούν την λέξη-προς-λέξη αποκωδικοποίηση. Στην 

συγκεκριμένη ηλικία, συνήθως, τα παιδιά διαβάζουν αργά, καθώς η γνωστική τους 

λειτουργία είναι εστιασμένη στην αποκωδικοποίηση. Έτσι, συμπεραίνεται ότι η ανάγνωση 

χωρίς ευχέρεια οφείλεται σε μη αυτοποιημένη ικανότητα αποκωδικοποίησης. Σε βάθος 

χρόνου, τα παιδιά γίνονται πιο ικανά στην αποκωδικοποίηση λέξεων και βελτιώνουν την 

αυτοματοποίηση της αποκωδικοποίησης, δίνοντας μεγαλύτερη βάση στην κατανόηση των 

νοημάτων  των λέξεων, που αποκωδικοποιούν. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί μπορεί πιο 

εύκολα να διαβάσει «φωναχτά» και παράλληλα, να εκφράσει προσωδιακές πληροφορίες 

μέσω του κειμένου, των διατυπώσεων του, των προφορικών εκφράσεων και του ρυθμού 

ομιλίας. Όταν κάποιο παιδί σχολικής ηλικίας, διαβάζει αργά, σημαίνει ότι διαβάζει λιγότερο 
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, κάτι που επιβραδύνει την κατάκτηση του λεξιλογίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση της λήψης νέων γνώσεων και στη συνέχεια δημιουργούνται ελλείμματα στην 

αναγνωστική του κατανόηση (O’ Connor, 2017). Αυτό αποδεικνύει ότι η αναγνωστική 

ευχέρεια αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ της αποκωδικοποίησης (Logan, 1997) και 

της κατανόησης (Pikulski et al, 2005) και η βελτίωση της επηρεάζει την γενικότερη 

αναγνωστική ανάπτυξή του παιδιού (O’ Connor, 2017). 

 

Η αναγνωστική κατανόηση είναι η διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα της ανάγνωσης 

ενός κειμένου. Κύριοι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η αποκωδικοποίηση και η 

ευχέρεια, όπως επισημαίνεται και παραπάνω αλλά και ο προφορικός λόγος και η κατανόηση 

του, κατά την διάρκεια των συζητήσεων (Spencer et al, 2014). Η ελλειπτική κατανόηση 

οφείλεται κυρίως στην αδυναμία συγκέντρωσης των παιδιών και στη συνέχεια στην 

αδυναμία συγκράτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών, που δέχονται στην μνήμη 

εργασίας τους. (Παντελιάδου, 2007).  

 

 

 

1.7. Πραγματολογία και Ανάγνωση 

 

Η αναπτυξιακή πορεία της πραγματολογίας και ο τρόπος που επηρεάζει τους 

υπόλοιπους τομείς της γλώσσας, και κατ’ επέκταση την ανάγνωση, αποτελεί την αρχή της 

δημιουργίας των υποθέσεων αυτής της εργασίας. Η Bates (1976) υποστηρίζει ότι η 

πραγματολογία αποτελεί πηγή για τα άλλα δύο υποσυστήματα της γλώσσας, δηλαδή την 

μορφοσύνταξη και την σημασιολογία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η σημασιολογία 
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αναδύεται αναπτυξιακά και λογικά από την πραγματολογία, με τον ίδιο τρόπο που το 

συντακτικό φαίνεται να αναδύεται από την σημασιολογία». 

Αργότερα, οι Bloom και Lahey (1978) στο έργο τους: Language Development and Language 

Disorders, βασιζόμενες στην Bates,  αναπτύσσουν το «Μοντέλο Λειτουργικών Επιπέδων 

της Γλώσσας».  Σύμφωνα με αυτό, η γλώσσα αποτελείται από τρία επίπεδα: α) την δομή, β) 

το περιεχόμενο και γ) την χρήση της. Στο επίπεδο της δομής εμπεριέχεται η φωνολογία, η 

μορφολογία και η σύνταξη της γλώσσας, στο επίπεδο του περιεχομένου η σημασιολογία της 

γλώσσας και στο επίπεδο της χρήσης η πραγματολογία της γλώσσας. 

 

Εικόνα 1: Μοντέλο Λειτουργικών Επιπέδων της Γλώσσας (Bloom&Lahey, 

1978) 

 

 

Το άτομο, από την στιγμή που γεννιέται μέχρι και τα τέλη του 1ου έτους της ηλικίας 

του αντιλαμβάνεται και παράγει ήχους (δομή), γνωρίζει για γεγονότα, που συμβαίνουν στο 

κοντινό περιβάλλον (περιεχόμενο) και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα και αντικείμενα σε ένα 
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συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (χρήση).  Από το 2ο έτος και μετά, το παιδί ξεκινάει να 

χρησιμοποιεί λέξεις και στην συνέχεια, να σχηματίζει προτάσεις με αυτές. Η διαφορά 

μεταξύ των συμπεριφορών, που εμφανίζονται στην αρχή, με τις συμπεριφορές που 

εμφανίζονται μετά το 1ο έτος έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το παιδί αρχίζει να 

καταλαβαίνει και να κωδικοποιεί κανόνες, που οργανώνουν την κοινή τομή μεταξύ της 

δομής, του περιεχομένου και της χρήσης της γλώσσας. Φαίνεται ότι αυτά τα τρία επίπεδα 

εξελίσσονται ανεξάρτητα το ένα με το άλλο μέχρι το 2ο έτος, και μετά ενώνονται, καθώς τα 

παιδιά μαθαίνουν λέξεις, σχηματίζουν προτάσεις και συζητάνε (Bloom & Lahey, 1978). 

 Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αν κάποιο από αυτά τα επίπεδα εμφανίσει 

ελλείμματα, σίγουρα θα εμφανίσουν και τα υπόλοιπα  

 

 

1.8. Πραγματολογία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν μια πληθώρα από 

ελλείμματα στην ανάγνωση, στην γραφή, στα μαθηματικά και στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τους μαθητές, που έχουν ελλείμματα στην 

ανάγνωση. Αυτά τα ελλείμματα, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα, εμφανίζονται 

στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση. Αυτοί οι τρεις υποτομείς 

συνδέονται μεταξύ τους και οποιαδήποτε έλλειμμα υπάρχει στον έναν, μπορεί να εμφανιστεί 

και στον άλλον. Παράλληλα, όμως, η αποκωδικοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

φωνολογία, όπου ανήκει στο επίπεδο της «Δομής». Σύμφωνα, λοιπόν, με το μοντέλο των 

Bloom και Lahey (1978), με την αλληλοεξάρτηση των τριών επιπέδων της γλώσσας, η 

«Δομή» επηρεάζει το «Περιεχόμενο» και την «Χρήση», δηλαδή την πραγματολογία. 

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η αναγνωστική κατανόηση, ή αλλιώς κατανόηση του γραπτού 
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λόγου εξαρτάται από το επίπεδο κατανόησης του μαθητή στον προφορικό λόγο, κάτι που, 

επίσης, αφορά την πραγματολογία.  

Η πραγματολογία, με την σειρά της, είναι το επίπεδο της γλώσσας, που περιέχει τους 

κανόνες μετάδοσης ενός μηνύματος σε μια συζήτηση από το ένα άτομο στο άλλο, όσον 

αφορά τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που θα το πει. Τα ελλείμματα στην πραγματολογία 

οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία, και κατ’ επέκταση στις κοινωνικές 

δεξιότητες. Έτσι, τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν ότι έχουν οι μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση τους, μπορεί να οφείλονται σε ελλείμματα 

στις πραγματολογικές τους δεξιότητες. Στην συνέχεια, ακολουθούν μια σειρά από 

ερευνητικά άρθρα, που αφορούν την πραγματολογία, τα ελλείμματα της και πως μπορούν 

να εμφανιστούν σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Αρχικά, η συμπερασματολογία (inference) ή αλλιώς η ικανότητα ενός ατόμου να 

βγάλει κάποιο συμπέρασμα, εμφανίζεται ως  πραγματολογικό έλλειμμα στον γνωστικό 

τομέα των ενδοπροσωπικών ικανοτήτων του ατόμου. Σχετική έρευνα είναι αυτή των  Bryan, 

Donahue και Pearl (1981) όπου εξέτασαν τον τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων, κατά την 

διάρκεια μιας συζήτησης, σε μαθητές με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Ως αποτέλεσμα 

βρέθηκε ότι οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση δεν είχανε αναπτυγμένη την ικανότητα 

να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μια συζήτηση με τον συνομιλητή τους και ήταν λιγότερο 

δυναμικοί κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης, σε σύγκριση με τους μαθητές που δεν 

είχαν κάποια αναγνωστική δυσκολία.  

Όπως και η συμπερασματολογία, έτσι και οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι κομμάτι 

των πραγματολογικών ελλειμμάτων στον γνωστικό τομέα. Έρευνες αναφέρουν ότι οι 

εκτελεστικές λειτουργίες (π.χ.  η ενημέρωση της μνήμης εργασίας, η αναστολή, η εναλλαγή 

προσοχής/ γνωστική ελαστικότητα)    συνδέονται με την αναγνωστική κατανόηση.  
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Αναλυτικότερα, 1) η συνεχής ενημέρωση της εργαζόμενης μνήμης ενισχύει την 

κατανόηση του αναγνώστη, διατηρώντας τις σχετικές πληροφορίες, που διαβάζει κατά την 

διάρκεια της ανάγνωσης, 2) η αναστολή ενισχύει την κατανόηση, εμποδίζοντας τις άσχετες 

πληροφορίες από το κείμενο που διαβάζει και τις άσχετες πληροφορίες, που προέρχονται 

από την μνήμη του και 3) η εναλλαγή προσοχής ενισχύει την κατανόηση, ενσωματώνοντας 

σημασιολογικές και φωνολογικές πληροφορίες κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, και 

κατανέμει την προσοχή του ατόμου σε χαρακτηριστικά του κειμένου και σε αναγνωστικές 

στρατηγικές (Butterfuss, 2017; Follmer, 2017). 

Εξίσου σημαντικό κομμάτι της πραγματολογίας, όπου μπορούν να εμφανιστούν 

ελλείμματα, είναι η αφήγηση.  Ξεκινάει την ανάπτυξη της κατά την προσχολική ηλικία και 

κατά την σχολική ηλικία περνάει και στον γραπτό λόγο. Η συσχέτιση της με την 

αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια της ανάγνωσης εμφανίζεται στην έρευνα της Reese 

(2009) και των συνεργατών της. Εκεί συμπεραίνεται ότι η ικανότητα της αφήγησης των 

παιδιών προοιωνίζεται την αναγνωστική τους ευχέρεια, μετά από δύο με τρία χρόνια 

διδασκαλίας της ανάγνωσης. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την άποψη της Bates (1976), 

η οποία θεωρεί ότι η πραγματολογία εμφανίζεται ως πηγή για τα υπόλοιπα υποσυστήματα 

της γλώσσας: φωνολογία και μορφοσύνταξη. Σημαντικό κομμάτι της αναγνωστικής 

αποκωδικοποίησης αποτελεί η φωνολογική ενημερότητα, που αποτελεί με την σειρά της, 

κομμάτι της φωνολογίας.  

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθούν οι έρευνες, που αφορούν την αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών, που έχουν Πραγματολογική Διαταραχή, δηλαδή έχουν ήδη 

διαγνωσμένα ελλείμματα στην πραγματολογία.  Ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή της Freed 

και των συνεργατών της (2010), όπου ερευνώνται οι ικανότητες γραφής και ανάγνωσης σε 

μαθητές Δημοτικού με Πραγματολογική Διαταραχή και τις συγκρίνονται με επιδόσεις 
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μαθητών, διαγνωσμένων Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 

άτομα με ελλείμματα στην πραγματολογία έχουν και ανάλογα ελλείμματα στην 

αναγνωστική κατανόηση, που μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναγνωστική τους 

αποκωδικοποίηση. Οι υψηλές βαθμολογίες στην αποκωδικοποίηση μπορεί να δείχνουν ότι, 

όταν ξεκίνησε το παιδί να διδάσκεται ανάγνωση και γραφή, οι δυσκολίες τους στην 

κατανόηση δεν ήταν τόσο ευδιάκριτες (Freed, 2010).  

 Άλλο ένα σημαντικό αποτέλεσμα από την έρευνα της Freed (2010) είναι ότι οι μαθητές 

με Πραγματολογική Διαταραχή, που εμφάνισαν καλή αναγνωστική αποκωδικοποίηση, 

«περιμένουν» όλες οι λέξεις να έχουν κάποια σημασία. Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι 

δυσκολεύονται αρκετά με την αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων, καθώς προσπαθούν να τις 

μετατρέψουν σε πραγματικές λέξεις (Freed, 2010). 

 Η Freed και οι συνεργάτες της (2015), σε νεότερη έρευνα τους, αναζητούν τους 

παράγοντες πρόβλεψης της ύπαρξης προβλημάτων αναγνωστικής κατανόησης σε παιδιά με 

Πραγματολογική Διαταραχή. Τα αποτελέσματα της δείχνουν ότι η αναγνωστική κατανόηση 

είναι ανεξάρτητη από την αναγνωστική ευχέρεια και την κατανόηση του προφορικού λόγου 

και στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, καθώς και στα παιδιά, που εμφανίζουν βασικές 

αναγνωστικές δυσκολίες. Στην συνέχεια, προτείνεται ότι όταν εξετάζονται τα παιδιά με 

πραγματολογική διαταραχή, είναι σημαντικό να καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος 

διαφορετικών ικανοτήτων, οι οποίες μπορεί να είναι πιθανές αιτίες, για την πηγή της 

δυσκολίας. 
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1.9. Σκοπός της Έρευνας 

 

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η συσχέτιση της πραγματολογίας της γλώσσας με 

την ανάγνωση σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια 

προσπάθεια συσχετισμού της πραγματολογίας με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, 

αναγνωστική ευχέρεια και αναγνωστική κατανόηση όσο μεταξύ τους αλλά και σε επίπεδο 

φύλου, σε επίπεδο τάξεων, καθώς και σε επίπεδο ομάδων τάξεων.  

Τα ερωτήματα της έρευνας είναι :  

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πραγματολογικής ικανότητας και ακρίβειας της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ  της πραγματολογικής ικανότητας και της ταχύτητας της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πραγματολογικής ικανότητας και της αναγνωστικής 

κατανόησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Για κάθε ερώτημα προκύπτουν δύο υποθέσεις: η μηδενική και η εναλλακτική της. 

Δηλαδή: 

1. Μηδενική: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και 

ακρίβειας της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες.                                            

Εναλλακτική: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και 
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ακρίβειας αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

2. Μηδενική: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και 

ταχύτητας της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Εναλλακτική: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και 

ταχύτητας αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

3. Μηδενική: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και  της 

αναγνωστικής κατανόησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Εναλλακτική: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ πραγματολογικής ικανότητας και 

αναγνωστικής κατανόησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

2. Μεθοδολογία  

2.1. Στρατηγική της Έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα είναι περιγραφική και συσχετιστική, καθώς λαμβάνονται στοιχεία 

από ένα δείγμα μαθητών για τις μεταβλητές, που έχουν οριστεί και μελετάται η συνάφεια 

μεταξύ τους. Παράλληλα, η έρευνα αυτή θεωρείται έρευνα δράσης, καθώς η αξιολόγηση 

της πραγματολογίας και η έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο αποτελούν 

εκκολαπτόμενους τομείς (Παρασκευόπουλος, 1993, Adams, 2002).  Είναι, λοιπόν, ένα 

έναυσμα για να δοθεί περισσότερη έμφαση  στην αξιολόγηση της πραγματολογίας που κατ’ 

επέκταση επηρεάζει όλους τους άλλους τομείς της γλώσσας και τις κοινωνικές δεξιότητες 

των παιδιών.  

 

2.2. Συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι 45 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 

που φοιτούν στην Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 25 

αξιολογήθηκαν το σχολικό έτος 2017-18 και οι 20 αξιολογήθηκαν το σχολικό έτος 2018-

19.  Η χορήγηση ξεκίνησε στις 12/3/2018 και έληξε στις  30/9/2018. Αναζητήθηκαν μαθητές 

στο οικείο, εργασιακό και ευρύτερο περιβάλλον της ερευνήτριας. Πιο συγκεκριμένα, σε 

ιδιωτικά κέντρα Λογοθεραπείας της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Χαλκίδας. 

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα ήταν η ύπαρξη διάγνωσης 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, που έχει χορηγηθεί από τα ΚΕΔΔΥ. Οι μαθητές, που 
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αξιολογήθηκαν ήταν 23 αγόρια και 22 κορίτσια. Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού είναι 15, της 

Δ’ Δημοτικού 11,  της Ε’ Δημοτικού 9 και της  ΣΤ’ Δημοτικού 10.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή κάθε μαθητή αποτέλεσε η έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών. Το έντυπο συγκατάθεσης παρατίθεται 

στο παράρτημα. 

 

2.3. Εργαλεία της έρευνας 

 

Τα εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, ήταν το ΤΕΣΤ-Α και το TOPL, 

για να αξιολογηθεί η ανάγνωση και η πραγματολογία αντίστοιχα. 

Α) To ΤΕΣΤ-Α είναι ένα αξιολογητικό τεστ της ανάγνωσης, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις 

ενότητες: την αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια, την μορφολογία-συντακτικό και την 

κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση περιέχει τρεις δοκιμασίες, η ευχέρεια μία, η μορφολογία-

συντακτικό τέσσερις  και η κατανόηση δύο. 

Στις τρείς δοκιμασίες στην ενότητα της αποκωδικοποίησης εξετάζεται 1) η ικανότητα 

αποκωδικοποίησης του παιδιού σε επίπεδο ψευδολέξεων, 2) η ικανότητα της 

αποκωδικοποίησης του παιδιού σε επίπεδο λέξεων και 3) η ικανότητα διάκρισης μεταξύ 

ψευδολέξεων και λέξεων. Στην ενότητα της ευχέρειας γίνεται καταμέτρηση του αριθμού 

των λέξεων ενός κειμένου, που διαβάζει το παιδί μέσα σε ένα λεπτό. Στις τέσσερις  

δοκιμασίες στην ενότητα της μορφολογίας-συντακτικού εξετάζεται 1) η ικανότητα α) 

σχηματισμού ρημάτων σε διάφορα πρόσωπα και εγκλίσεις και β) της επιλογής σωστού 

χρόνου, 2) η ικανότητα παραγωγής σύνθετων λέξεων και χειρισμού μορφολογικών 

στοιχείων της γλώσσας (αριθμός και πτώση ονομάτων, χρόνος, έγκλιση, πρόσωπο & 

αριθμός ρημάτων), 3) η ικανότητα σύνταξης προτάσεων με την βοήθεια εικόνας, που 
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αναπαριστά την ζητούμενη πρόταση, και 4) η ικανότητα σύνταξης προτάσεων χωρίς τη 

βοήθεια εικόνας. Τέλος, στις δύο δοκιμασίες της κατανόησης εξετάζεται 1) η ικανότητα του 

παιδιού να διακρίνει τις δύο προτάσεις, που έχουν το ίδιο νόημα, και 2) η αναγνωστική 

ικανότητα μέσα από ερωτήσεις κατανόησης, βασισμένες σε τρία κείμενα με διαβαθμισμένη 

δυσκολία. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χορήγησης, για την βαθμολόγηση του μαθητή, ο 

αξιολογητής ακολουθεί τα εξής βήματα: Στην διάρκεια της εξέτασης,  βαθμολογεί με ένα(1) 

κάθε σωστή απάντηση και με μηδέν(0), κάθε λάθος. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, 

ο αξιολογητής υπολογίζει τη συνολική επίδοση του μαθητή σε κάθε άσκηση και τη γράφει 

στο κουτάκι με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ» στο τέλος κάθε άσκησης. Στη συνέχεια,  

μεταφέρει τις τιμές από το «ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΣΤΩΝ» της κάθε άσκησης στο αντίστοιχο 

κουτάκι του πίνακα «Αναλυτική Επίδοση» στη δεύτερη σελίδα του φυλλαδίου εξέτασης. 

Υπολογίζει το άθροισμα των επιδόσεων του μαθητή για κάθε μία από τις 4 δοκιμασίες 

(Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια, Μορφολογία-Σύνταξη, Κατανόηση) και γράφει τις τιμές στις 

αντίστοιχες θέσεις με την ένδειξη «Σύνολο Πραγματικών Τιμών» στον πίνακα «Αναλυτική 

Επίδοση». Για την πρώτη ενότητα (Αποκωδικοποίηση) υπολογίζει το σύνολο της επίδοσης 

με την πρόσθεση των τιμών για τις Ασκήσεις 1, 2 και 3. Για την δεύτερη ενότητα (Ευχέρεια) 

μεταφέρει το αποτέλεσμα της Άσκησης 4 στο κουτάκι με την ένδειξη «Σύνολο 

Πραγματικών Τιμών», που ανήκει στην ίδια στήλη. Για την τρίτη ενότητα (Μορφολογία-

Σύνταξη) ο αξιολογητής προσθέτει τις σωστές απαντήσεις από τις Ασκήσεις 5,6,7 και 8, και 

μεταφέρει το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο κουτάκι με την ένδειξη «Σύνολο Πραγματικών 

Τιμών» . Τέλος, για την τέταρτη ενότητα (Κατανόηση) ο αξιολογητής προσθέτει τις ορθές 

απαντήσεις από τις Ασκήσεις 9 και 10 και μεταφέρει το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο κουτάκι 

με την ένδειξη «Σύνολο Πραγματικών Τιμών». Ελέγχθηκε από το εγχειρίδιο ότι οι 
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βαθμολογίες της κάθε ενότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά. Σε αυτήν την 

εργασία, χορηγήθηκαν όλες οι ενότητες εκτός από αυτήν της μορφολογίας-συντακτικού. 

Η χορήγηση του εργαλείου αξιολόγησης, ΤΕΣΤ-Α, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του, 

διαρκεί 30 λεπτά, αλλά στην προκείμενη περίπτωση, κατά την οποία αφαιρέθηκε μία 

ενότητα, υπολογίστηκε ότι η αξιολογητική διαδικασία θα διαρκέσει λιγότερο. Περιέχονται 

νόρμες που αφορούν το φύλο του παιδιού και την τάξη που φοιτά. 

Β) Το TOPL (Test of Pragmatic Language) είναι ένα τεστ πραγματολογίας της γλώσσας, το 

οποίο αποτελείται από 44 ερωτήματα. Εξετάζουν κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η 

αναγνώριση σαρκασμού, η αναγνώριση της πρόθεσης του συνομιλητή και η ικανότητα 

επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Κάποια από αυτά συνοδεύονται από εικόνα και τα 

υπόλοιπα, είναι απλά ερωτήματα, που θέτονται στο παιδί. Για κάθε σωστή απάντηση του 

παιδιού, κάθε ερώτημα βαθμολογείται με ένα (1), ενώ κάθε λάθος με μηδέν (0). Στο 

εγχειρίδιο αναφέρεται ότι η διαδικασία χορήγησης μπορεί να διαρκέσει 45-60 λεπτά. 

Περιέχονται νόρμες που αφορούν την ηλικία του παιδιού. 

 

 

2.4. Ανάλυση Δεδομένων 

 

Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (V23). Για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικοί μέθοδοι  περιγραφικής 

στατιστικής, όπως πίνακες συχνοτήτων και μέτρων θέσης και διασποράς, όπως και 

αριθμητικές και γραφικές μέθοδοι π.χ. ραβδογράμματα. Η εξέταση των βαθμολογιών του 

δείγματος σε κάθε διάσταση έγινε με την βοήθεια των  παραμετρικών διαδικασιών t τεστ 
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ανεξάρτητων δειγμάτων (independent sample st-test) και ανάλυσης της διασποράς με ένα 

παράγοντα (One way ANOVA) για την εξέταση τυχόν διαφοροποιήσεων των μέσων τιμών 

των βαθμολογιών ανά κατηγορία των δημογραφικών μεταβλητών. Επίσης εξετάστηκαν οι 

σχέσεις μεταξύ των βαθμολογιών και των δημογραφικών μεταβλητών με την βοήθεια του 

παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης του Pearson. Αν και το μέγεθος και η ποιότητα των 

μεταβλητών των βαθμολογιών καλύπτουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κεντρικού 

οριακού θεωρήματος, κάθε μεταβλητή βαθμολογίας εξετάστηκε για την κανονικότητα της 

με την βοήθεια των τεστ των Kolmogorov – Smirnov και  Shapiro – Wilk. Επιπλέον 

πραγματοποιήθηκε και ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (two-way ANOVA) για την 

εξέταση τυχόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών φύλο και τάξη 

παρακολούθησης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3. Αποτελέσματα  

3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν συνολικά 45, από τους οποίους 23 είναι  αγόρια 

(Ν=23, Ν%=51,10%) και 22 είναι κορίτσια (Ν=22, Ν%=48,90%) σύμφωνα με τον πίνακα 

και το γράφημα 1.   

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Κορίτσι 22 48,9 

Αγόρι 23 51,1 

Σύνολο 45 100,0 

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων του φύλου των συμμετεχόντων 

 

 

 
Γράφημα 1: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων του φύλου των συμμετεχόντων 
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Τα αποτελέσματα του πίνακας 5 δείχνουν παρόμοια κατανομή των τάξεων Δ΄ έως 

και ΣΤ΄ δημοτικού με περίπου 10 μαθητές ανά τάξη ενώ η Γ΄ δημοτικού είχε το μεγαλύτερο 

πλήθος παρατηρήσεων με 15 μαθητές (Ν%=33,33%). 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Γ' Δημοτικού 15 33,3 

Δ' Δημοτικού 11 24,4 

Ε' Δημοτικού 9 20,0 

ΣΤ' Δημοτικού 10 22,2 

Σύνολο 45 100,0 

Πίνακας 5: Πίνακας συχνοτήτων της τάξης παρακολούθησης των συμμετεχόντων: 

 

 

 
Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της τάξης παρακολούθησης των συμμετεχόντων 

 

Τέλος, η ομαδοποίηση των τάξεων έδειξε ότι (πίνακας 6 και γράφημα 3) οι τάξεις Γ΄ 

και Δ΄ δημοτικού έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρήσεων-βαθμολογιών  σε σχέση 
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με τις Ε΄ και ΣΤ΄ αλλά στην μικρή αναλογία 1,25 μαθητών. Δηλαδή, υπάρχουν ελάχιστα 

περισσότερες παρατηρήσεις-βαθμολογίες στην ομάδα τάξεων Γ’-Δ’. 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Γ'-Δ' Δημοτικού 25 55,6 

Ε'-ΣΤ' Δημοτικού 20 44,4 

Σύνολο 45 100,0 

Πίνακας 6: Πίνακας συχνοτήτων της ομαδοποίησης των τάξεων των συμμετεχόντων 

 

 
Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων των ομαδοποιημένων τάξεων παρακολούθησης των 

συμμετεχόντων  

 

3.2. Περιγραφή βαθμολογιών  

Η περιγραφή των βαθμολογιών των συμμετεχόντων με την βοήθεια του πίνακα 7 

έδειξε ότι οι μεταβλητές αποκωδικοποίηση και ευχέρεια παρουσιάζουν αποκλίσεις της 

μέσης τιμής και της διαμέσου δείχνοντας πιθανή ασσυμετρία των συμμετεχόντων. Επίσης 

παρατηρήθηκε μεγάλος εύρος των βαθμολογιών σε όλες τις μεταβλητές αλλά σχετικά 

χαμηλή τυπική απόκλιση δείχνοντας σχετική συγκέντρωση των παρατηρήσεων-
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βαθμολογιών γύρω από την μέση τιμή. Επιπλέον από το γράφημα 4 παρατηρούνται έκτοπες 

τιμές σε τρεις από τις τέσσερεις μεταβλητές, εκτός από την διάσταση Κατανόηση. Οι 

έκτοπες τιμές αυτές επισημαίνουν παρατηρήσεις-βαθμολογίες που βρίσκονται εκτός του 

95% διαστήματος εμπιστοσύνης της μέσης τιμής και ο ελάχιστος αριθμός τους δεν 

αναμένεται να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην ακρίβεια των μετρήσεων. Τέλος, η 

οπτική εξέταση της κανονικότητας των 4 μεταβλητών με την βοήθεια του γραφήματος 5 

έδειξε ότι οι Ευχέρεια και Κατανόηση δείχνουν καλή προσαρμογή στην καμπύλη της 

κανονικής κατανομής όχι όμως και η αποκωδικοποίηση και πραγματολογία που εμφανίζουν 

αριστερή ασσυμετρία. Η επιβεβαίωση των οπτικών ενδείξεων έγινε με την εξέταση του τεστ 

κανονικότητας των Kolmogorov–Smirnov και των Shapiro–Wilk. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι και στα δύο τεστ οι μεταβλητές Ευχέρεια και Κατανόηση δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές σε στάθμη σημαντικότητας α=0,05, όποτε δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση Η0: Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. Για τις υπόλοιπες δύο 

μεταβλητές, Αποκωδικοποίηση και Πραγματολογία η εφαρμογή των παραμετρικών 

διαδικασιών πραγματοποιήθηκε υπό την παραδοχή της κανονικότητας με την βοήθεια του 

κεντρικού οριακού θεωρήματος (Κ.Ο.Θ.) που επιτρέπει την παραδοχή της κανονικότητας 

στην περίπτωση που η μεταβλητή περιέχει περισσότερες από τριάντα παρατηρήσεις-

βαθμολογίες. 

 

 Αποκωδικοποίηση Ευχέρεια Κατανόηση Πραγματολογία 

Πλήθος 

Τιμών 

Έγκυρες 45 45 45 45 

Απούσες  0 0 0 0 

Μ.Τ. 87,97 73,00 15,28 33,48 

Διάμεσος 93,00 69,00 16,00 35,00 

Τ.Α. 16,62 27,196 6,62 5,76 

Εύρος 77,00 129,00 25,00 25,00 

Ελάχιστη Τιμή 33,00 8,00 3,00 16,00 

Μέγιστη Τιμή 110,00 137,00 28,00 41,00 
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Πίνακας 7: Μέτρα θέσης και διασποράς των βαθμολογιών των 4 κλιμάκων 

 

 

 
Γράφημα 4: Θηκόγραμματα των 4 μετρήσιμων μεταβλητών Αποκωδικοποίησης, Ευχέρεια, 

Κατανόηση και Πραγματολογία 
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Γράφημα 5: Ιστογράμματα συχνοτήτων των 4 μετρήσιμων μεταβλητών Αποκωδικοποίηση, 

Ευχέρεια, Κατανόηση και Πραγματολογία 

 

 

 

 

 

3.3. Εξέταση μέσων τιμών   

Για την εξέταση τυχόν διαφοροποιήσεων μεταξύ των βαθμολογιών των τεσσάρων 

διαστάσεων Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια, Κατανόηση και Πραγματολογία 

πραγματοποιήθηκαν τα κατάλληλα τεστ ελέγχου  ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών 

της κάθε ποιοτικής μεταβλητής·t-test στην περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή περιείχε 

δύο κατηγορίες και ANOVA στην περίπτωση που περιείχε περισσότερες. Πριν την εκτέλεση 

των τεστ  πραγματοποιήθηκε οπτική και αριθμητική εξέταση των μέσων βαθμολογιών ανά 

κατηγορία δημογραφικού παράγοντα με την βοήθεια του γραφήματος 6. Με αυτό τον τρόπο 

διαπιστώθηκε ότι 

 

1. Τα κορίτσια έχουν σταθερά υψηλότερες μέσες βαθμολογίες από τα αγόρια σε όλες 

τις εξεταζόμενες διαστάσεις. Οι διαφορές μεταξύ των βαθμολογιών είναι 

μεγαλύτερες στην διάσταση Αποκωδικοποίηση (Μ.Τ. Αγοριών = 84,91, Μ.Τ. 

Κοριτσιών = 91,18, Απόλυτη διαφορά = 6,27) και στην Ευχέρεια (Μ.Τ. Αγοριών = 
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64,09, Μ.Τ. Κοριτσιών = 82,32, Απόλυτη διαφορά =18,23). Στις υπόλοιπες δύο 

διαστάσεις παρατηρήθηκαν μικρές (Κατανόηση: Μ.Τ. Αγοριών = 14,09 Μ.Τ. 

Κοριτσιών = 16,55, Απόλυτη διαφορά = 2,46) έως και μηδενικές διαφορές 

(Πραγματολογία: Μ.Τ. Αγοριών = 33,17, Μ.Τ. Κοριτσιών = 33,82, Απόλυτη 

διαφορά = 0,65). 

2. Η αύξηση της ηλικίας του μαθητή, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την τάξη 

παρακολούθησης του συνεπάγεται και αύξηση της μέσης βαθμολογίας. Σε όλες, 

σχεδόν, τις εξεταζόμενες διαστάσεις και για όλες τις εξεταζόμενες τάξεις 

παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση των μέσων βαθμολογιών κατά την μετάβαση από 

μια τάξη σε ανώτερη. Εξαίρεση αποτελεί η μετάβαση από την Δ΄ δημοτικού στην 

Ε΄ δημοτικού για την διάσταση Αποκωδικοποίηση όπου παρατηρήθηκε μείωση 

κατά περίπου 2 μονάδες και η μετάβαση από την Γ΄ δημοτικού στην Δ΄ δημοτικού 

για την διάσταση Πραγματολογία κατά περίπου μια μονάδα. Η σύνοψη αυτών των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 8.  

3. Η ομαδοποίηση των τάξεων παρακολούθησης ανά δύο έδειξε και πάλι αύξηση των 

μέσων βαθμολογιών, όπως και προηγουμένως, μόνο που με αυτόν τον τρόπο 

απαλείφθηκαν οι ενδιάμεσες διαφοροποιήσεις , μειώνοντας τα στάδια μετάβασης 

στην κατάσταση αρχικό-τελικό στάδιο.    

 

 Διάσταση  Τάξη Μ.Τ. Διαφορά*  

Αποκωδικοποίηση 

Γ' Δημοτικού 77  

Δ' Δημοτικού 92,09 15,09 

Ε' Δημοτικού  90,22 -1,86 

ΣΤ' Δημοτικού 97,9 7,67 

Ευχέρεια 

Γ' Δημοτικού 52,06  

Δ' Δημοτικού 70,18 18,111 

Ε' Δημοτικού 90 19,81 

ΣΤ' Δημοτικού 92,2 2,2 

Κατανόηση Γ' Δημοτικού 12,33  
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Δ' Δημοτικού 14,18 1,84 

Ε' Δημοτικού 16,88 2,70 

ΣΤ' Δημοτικού 19,5 2,61 

Πραγματολογία 

Γ' Δημοτικού 33,06  

Δ' Δημοτικού 31,72 -1,33 

Ε' Δημοτικού 32,88 1,16 

ΣΤ' Δημοτικού 36,6 3,71 

Πίνακας 8: Τιμές και διαφορές των μέσων βαθμολογιών για τις 4 διαστάσεις Αποκωδικοποίηση, 

Ευχέρεια, Κατανόηση και Πραγματολογία ανα τάξη παρακολούθησης 

*Επόμενη τιμή – Προηγούμενη τιμή  
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Γράφημα 6: Εξέταση μέσων βαθμολογιών ανα δημογραφικό παράγοντα 

 

Μετά την περιγραφή της συμπεριφοράς των μέσων βαθμολογιών των διαστάσεων ανά 

κατηγόρια πραγματοποιήθηκαν τα κατάλληλα τεστ για την διερεύνηση των στατιστικά 

σημαντικών παραγόντων αλλά και των στατιστικά σημαντικά διαφορών μεταξύ των 

κατηγοριών. Τα αριθμητικά αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 7. Τα αποτελέσματα 

αυτά έδειξαν ότι 

• Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών στην μεταβλητή Ευχέρεια επηρεάζονται  και από 

τις τρεις εξεταζόμενες μεταβλητές (φύλο, τάξη, ομάδες τάξεων).   

• Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών στην διάσταση Πραγματολογία δεν επηρεάζονται 

από καμία εξεταζόμενη δημογραφική μεταβλητή.  

• Η τάξη, και η παράγωγη μεταβλητή της ομάδα τάξεων επηρεάζει 3 από τις 4 

μεταβλητές 

 

 Φύλο Τάξη Ομάδα τάξεων 

 t43 p-value F(3,41) p-value t43 p-values 

Αποκωδικοποίηση 1,274 0,210 4,525 0,008 -2,246 0,020 

Ευχέρεια 2,362 0,023 9,030 <0,001 -4,342 <0,001 
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Κατανόηση 1,252 0,217 2,971 0,043 -2,669 0,011 

Πραγματολογία 0,371 0,712 1,412 0,253 -1,657 0,105 

Πίνακας 9: Σύνοψη των αποτελεσμάτων της εξέτασης μέσω μεταξύ των 4 μεταβλητών 

ανα κατηγορία δημογραφικών παραγόντων 

 

Η εξέταση των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής τάξη, με την βοήθεια του ad-hocTukey’s test, και έδειξε ότι  

• Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων βαθμολογιών στην διάσταση  

Αποκωδικοποίηση μεταξύ των μαθητών της Γ΄ και ΣΤ΄ τάξης (diff=-20.9,p-

value=0.007) 

•  Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων βαθμολογιών στην 

διάσταση  Ευχέρεια μεταξύ των μαθητών της Γ΄ και Ε΄ τάξης και (diff=-37,93333,p-

value=0.001)  και μεταξύ των μαθητών της Γ΄ και ΣΤ΄ τάξης (diff=-40,13333,p-

value<0.001) 

 

Η εξέταση τυχόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ φύλου και τάξης παρακολούθησης και μεταξύ 

φύλου και ομάδες τάξεων, δεν απέδωσε στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις. H οπτική 

παρουσίαση αυτών των αλληλεπιδράσεων παρουσιάζεται στο γράφημα 7 και δείχνει ότι    

1. Η μετάβαση σε ανώτερη τάξη παρακολούθησης εξομαλύνει (μειώνει) τις διαφορές 

των μέσων βαθμολογιών μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

2. Τα κορίτσια της Γ΄ δημοτικού παρουσίασαν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες σε όλες 

τις διαστάσεις και της Δ΄ δημοτικού σε όλες εκτός της διάστασης Αποκωδικοποίηση. 

3. Παρατηρήθηκε αντιστροφή των μέσων βαθμολογιών κατά την μετάβαση από την Δ΄ 

δημοτικού στην Ε΄ δημοτικού σε όλες τις διαστάσεις εκτός ευχέρειας για την οποία 

η αντιστροφή γίνεται κατά την μετάβαση από την Ε΄ δημοτικού στην ΣΤ΄ δημοτικού.   
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Σε αυτή την αντιστροφή τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες από 

τα κορίτσια.  

 

Η αντίστοιχη εξέταση με την βοήθεια των τάξεων ανά ομάδα (γράφημα 8)  απαλείφει τις 

διαφοροποιήσεις της μετάβασης σε μεγαλύτερη τάξη για τις διαστάσεις Αποκωδικοποίηση 

και Ευχέρεια όπου τα κορίτσια έχουν σταθερά ανώτερη βαθμολογία από τα αγόρια. Για τις 

διαστάσεις Κατανόηση και Πραγματολογία τα συμπεράσματα συμπίπτουν με αυτά της 

προηγούμενης παραγράφου.  

 
 

 
Γράφημα 7Α: Εξέταση των αλληλεπιδράσεων των μέσων βαθμολογιών μεταξύ φύλου και τάξης 

παρακολούθησης 
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Γράφημα 8: Εξέταση των αλληλεπιδράσεων των μέσων βαθμολογιών μεταξύ φύλου και ομάδας 

τάξεων 
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3.4. Συσχετίσεις  

Η οπτική εξέταση των σχέσεων μεταξύ των 4 διαστάσεων Αποκωδικοποίηση, 

Ευχέρεια, Κατανόηση και Πραγματολογία με την βοήθεια του γραφήματος 9 έδειξε ότι 

αναμένονται αδύναμες και θετικές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Η περαιτέρω 

διερεύνηση αυτών των σχέσεων με την βοήθεια του πίνακα συσχετίσεων έδειξε μέτριας 

δύναμης θετικές και στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ της διάστασης 

Αποκωδικοποίηση και των Ευχέρεια (ρ=0,402, p-value=0,006) και Κατανόηση (ρ=0,401, 

p-value=0,006). Παρόμοιας δύναμης και φύσης σχέσεις βρέθηκαν μεταξύ της Ευχέρειας και 

της Κατανόησης (ρ=0,366, p-value=0,013) και μεταξύ της Κατανόησης και 

Πραγματολογίας (ρ=0,436, p-value=0,003).  

Τέλος, η εξέταση των συσχετίσεων μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων και των 

δημογραφικών μεταβλητών με την βοήθεια του μη παραμετρικού συντελεστή του Spearman 

επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της εξέτασης των μέσων τιμών και έδειξε ότι η μεταβλητή 

Τάξη επηρεάζει 3 από τις 4 διαστάσεις σε μέτριο-δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα 

βρέθηκαν μέτριου βαθμού θετικές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ  της τάξης 

και της Αποκωδικοποίησης (rho=0,407, p-value=0.006)  όπως και μεταξύ της τάξης και της 

Κατανόησης (rho=0,407, p-value=0.005) και πιο δυνατή σχέση μεταξύ της τάξης και της 

Ευχέρειας (rho=0,625, p-value<0.001). Επιπλέον βρέθηκε ότι το φύλο συσχετίζεται μέτρια 

αρνητικά με την Ευχέρεια (rho=-0,322, p-value=0.031)και ότι η ομαδοποίηση των τάξεων 

συσχετίζεται μέτρια θετικά με την πραγματολογία (rho=-0,303, p-value=0.043) 
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Γράφημα 9: Διαγράμματα διασπορών μεταξύ των 4 διαστάσεων Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια, 

Κατανόηση και Πραγματολογία 

 

 

3.5. Σύνοψη αποτελεσμάτων   

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντική επιρροή της τάξης 

παρακολούθησης στις μέσες βαθμολογίες όπου μετάβαση σε ανώτερη τάξη είναι πολύ 

πιθανόν έχει ως αποτέλεσμα και υψηλότερη βαθμολογία ανεξάρτητα του φύλου του μαθητή 

στις μεταβλητές Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια και Κατανόηση. Η Πραγματολογία έδειξε ότι 

ακολουθεί μια ανεξάρτητη πορεία χωρίς να επηρεάζεται από κάποια δημογραφική 

μεταβλητή αν και παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με την μεταβλητή των ομάδων 

των τάξεων παρακολούθησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

4.1. Συζήτηση 

Σκοπός της έρευνας είναι η συσχέτιση της πραγματολογίας της γλώσσας με την 

ανάγνωση σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.  Πιο συγκεκριμένα, με την 

α)αναγνωστική αποκωδικοποίηση, β) την αναγνωστική ευχέρεια και γ) την αναγνωστική 

κατανόηση. Οι 45 συμμετέχοντες ήτανε μαθητές Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και 

αξιολογήθηκαν με δύο εργαλεία. Το Test of Pragmatic Language (TOPL) ήταν το εργαλείο, 

που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της πραγματολογίας, ενώ το ΤΕΣΤ-Α ήταν το 

εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης, της 

ευχέρειας και της κατανόησης της ανάγνωσης.  

Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

ανάγνωση είναι, κατά κύριο λόγο, στις τρεις μεταβλητές, που αξιολογήθηκαν με το ΤΕΣΤ-

Α. Βρέθηκε ότι οι επιδόσεις τους κυμαίνονται ανάλογα με το φύλο και την τάξη, που 

φοιτούν, κάτι που φαίνεται και από το εγχειρίδιο χορήγησής του. Τα κορίτσια, στην 

πλειοψηφία τους, εμφανίζουν υψηλότερες βαθμολογίες από τα αγόρια. Επίσης, κατά την 

μετάβαση από μία τάξη στην άλλη αυξάνει η βαθμολογία στο σύνολο των μαθητών. Αυτό 

φαίνεται και στην έρευνα της Reese(2009) και δικαιολογείται από την συνεχή σχολική 

διδασκαλία. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η μετάβαση από την Δ’ στην Ε’ Δημοτικού, όπου 

όσον αφορά  την αποκωδικοποίηση η βαθμολογία αντί να αυξηθεί μειώνεται κατά δύο 

μονάδες. Τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα, όπως αναφέρεται και σε 

προηγούμενη ενότητα, ήτανε παιδιά που είχανε διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων 

στην ανάγνωση και παρακολουθούσαν πρόγραμμα παρέμβασης σε κέντρα Λογοθεραπείας. 

Η αύξηση της βαθμολογίας από τάξη σε τάξη μπορεί να οφείλεται στην 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης, και η εμφάνιση αυτής της εξαίρεσης 
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να δείχνει την σοβαρότητα των δυσκολιών τους και τα ελλείμματα, που έχουν στην 

αποκωδικοποίηση. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές σχέσεις 

μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών, δηλαδή: 

1. Αποκωδικοποίηση-Ευχέρεια 

2. Αποκωδικοποίηση-Κατανόηση 

3. Ευχέρεια-Κατανόηση 

Η σχέση μεταξύ της αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας φαίνεται από τον ορισμό 

της ευχέρειας ως «ταχύτητα της αποκωδικοποίησης». Σύμφωνα, επίσης, με τον Allindair 

(2001), η ευχέρεια είναι αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης αποκωδικοποίησης. Τα παιδιά, 

όταν ξεκινούν να διαβάζουν, εστιάζουν όλη την προσοχή τους στην αποκωδικοποίηση, 

με αποτέλεσμα η ανάγνωση τους να είναι πιο αργή. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη αποκωδικοποίηση. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, 

αυτή η ικανότητα βελτιώνεται, με αποτέλεσμα το παιδί να αντιλαμβάνεται διάφορα 

στοιχεία του κειμένου που διαβάζει και βελτιώνει το λεξιλόγιο του, και κατ’ επέκταση 

την αναγνωστική του κατανόηση. Αν, δηλαδή, υπάρχει αργός ρυθμός στην ανάγνωση 

του, υπάρχει επιβράδυνση των παραπάνω ικανοτήτων (O’Connor, 2017). Έτσι, φαίνεται 

η γενικότερη σύνδεση των τριών μεταβλητών αποκωδικοποίηση-ευχέρεια-κατανόηση, 

καθώς η ευχέρεια αποτελεί συνδετικό κρίκο για την αποκωδικοποίηση και την 

κατανόηση (Pikulski et al, 2005). 

 Η πραγματολογία, με την σειρά της, αποτελεί περίπλοκο επίπεδο της γλώσσας, για 

το οποίο δημιουργούνται τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία όσον αφορά τις δημογραφικές μεταβλητές 
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φύλο και τάξη παρακολούθησης, αλλά συνδέεται με τις ομάδες τάξεων που 

δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χορήγησης, οι νόρμες παρουσιάζουν 

βαθμολογίες που αφορούν την ηλικία του παιδιού, κάτι που συγκρούεται με το 

αποτέλεσμα της μη σύνδεσης με την τάξη παρακολούθησης. Μπορεί, βέβαια, αυτή η 

σύνδεση να φαίνεται, σε ένα ευρύτερο επίπεδο από τις ομάδες τάξεων, δείχνοντας ότι οι 

πραγματολογικές ικανότητες των παιδιών βελτιώνονται παροδικά με την αύξηση της 

ηλικίας τους, μετά από μία ηλικία. Επίσης, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι  οι 

νόρμες του TOPL αντιστοιχούν σε αγγλόφωνο πληθυσμό. 

 Όσον αφορά την σύνδεση των τριών μεταβλητών, που αφορούν την ανάγνωση και 

την πραγματολογία, δεν εμφανίζεται σημαντική σχέση ούτε με την αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση, αλλά ούτε και με την αναγνωστική ευχέρεια. Αυτό το αποτέλεσμα 

δεν συμφωνεί με την έρευνα της Reese(2009), το οποίο συνδέει την πραγματολογία με 

την αφήγηση, και συμπεραίνει ότι μετά από συνεχή σχολική διδασκαλία της ανάγνωσης, 

η ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας οφείλεται στην ανάπτυξη της 

αφήγησης. Η αφήγηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πραγματολογίας. Ξεκινάει από 

πολύ μικρή ηλικία και περνάει από πολλά στάδια. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 

διακυμάνσεις του ήχου της φωνής και της προσωδίας. (Nelson, 2010). Παράλληλα, η 

ευχέρεια της ανάγνωσης δίνει πολλά προσωδιακά στοιχεία του κειμένου, ιδιαίτερα όταν 

η ανάγνωση γίνεται φωναχτά (O’Connor, 2017). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, 

φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, όσον αφορά την 

αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια. Δηλαδή δεν εξαρτώνται από τον προφορικό λόγο, 

κάτι που δεν ισχύει για την κατανόηση. 

Η  αναγνωστική κατανόηση και η πραγματολογία εμφανίζουν πολλά κοινά στοιχεία.  
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• Η πρώτη αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου και η δεύτερη την 

κατανόηση του προφορικού. 

• Η αναγνωστική κατανόηση, εκτός από την σύνδεση της με την 

αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια, συνδέεται και με την κατανόηση του 

προφορικού λόγου (Spencer et al, 2014) 

• Οι εκτελεστικές λειτουργίες και η μνήμη εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο 

και στις δύο, όπως αναφέρεται σε προηγούμενες ενότητες (Perkins, 2010; 

Integra, 2009) 

Είναι αναμενόμενο, δηλαδή, το αποτέλεσμα της έρευνας, που δείχνει ότι 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους. Παρόμοιο αποτέλεσμα 

βρέθηκε από τους  Bryan, Donahue και Pearl (1981), όπου έλεγξαν τον τρόπο που 

μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα σε μαθητές με και χωρίς διαταραχή στην 

ανάγνωση. Η ικανότητα του να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα αποτελεί περιεχόμενο 

της συμπερασματολογίας, η οποία είναι κομμάτι των πραγματολογικών ικανοτήτων 

(Perkins, 2010). Οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση είχαν δυσκολία στο να 

ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μια συζήτηση, σε σύγκριση με τους μαθητές που 

δεν είχανε. Με παρόμοιο τρόπο, παρουσιάστηκαν έρευνες που μελετούσαν την 

σύνδεση των ελλειμμάτων των εκτελεστικών λειτουργιών με τα ελλείμματα στην 

αναγνωστική κατανόηση. Αυτές έδειχναν ότι τα άτομα με ελλείμματα στην 

αναγνωστική κατανόηση εμφάνιζαν δυσκολία στην διατήρηση των πληροφοριών 

στην εργαζόμενη μνήμη τους και στο «φιλτράρισμα» των χρήσιμων πληροφοριών 

από τις άχρηστες (Butterfuss, 2017; Follmer, 2017). 

Παράλληλα, η έρευνα της Freed και των συνεργατών της (2010) δείχνει πως 

παιδιά με ελλείμματα στην πραγματολογία εμφανίζουν ελλείμματα στην 
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αναγνωστική κατανόηση τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτά τα 

παιδιά έχουν σχετικά καλή αποκωδικοποίηση, εμφανίζοντας, όμως, δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων, που οφείλεται στην προσπάθεια τους να τις 

ερμηνεύσουν. 

 

 

4.2. Συμπεράσματα 

 

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα είναι τα εξής: 

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πραγματολογικής ικανότητας και ακρίβειας της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ  της πραγματολογικής ικανότητας και της ταχύτητας της 

αναγνωστικής αποκωδικοποίησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

3. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πραγματολογικής ικανότητας και της αναγνωστικής 

κατανόησης στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες; 

Οι απαντήσεις για τα πρώτα δύο ερωτήματα είναι αρνητικές, καθώς εμφανίστηκε 

μηδενική σχέση μεταξύ της ακρίβειας της αποκωδικοποίησης και της πραγματολογικής 

ικανότητας και μικρή σχέση μεταξύ της ταχύτητας της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 

και της πραγματολογικής ικανότητας στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Το 

τρίτο ερώτημα έχει θετική απάντηση, καθώς εμφανίζεται μέτριας δύναμης σχέση μεταξύ 

της αναγνωστικής κατανόησης και της πραγματολογίας. 



65 

 

Από αυτά τα αποτελέσματα, συμπεραίνεται ότι παρά την συσχέτιση μεταξύ της 

αποκωδικοποίησης, ευχέρειας και κατανόησης της ανάγνωσης, η πραγματολογία σχετίζεται 

μόνο με την αναγνωστική κατανόηση. Για όλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός 

σωστού εργαλείου αξιολόγησης της πραγματολογίας, το οποίο να είναι σταθμισμένο στα 

ελληνικά και να αξιολογεί σωστά τις πραγματολογικές ικανότητες των παιδιών. 

 

 

4.3. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Κατά την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας, παρουσιάστηκαν κάποιοι 

περιορισμοί, οι οποίοι πρέπει να προσμετρηθούν για την καλύτερη εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. 

Το πρώτο μέρος των περιορισμών αφορά τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες, 

όπως αναφέρεται σε προηγούμενο κομμάτι της εργασίας, ήτανε 45 παιδιά, που φοιτούσαν 

στην Γ’, Δ’, Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού και είχαν διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στην 

Ανάγνωση. Καταρχάς, ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός και υπάρχει άνιση αναλογία των 

παιδιών στις τέσσερεις τάξεις-περισσότερα παιδιά αξιολογήθηκαν στην Γ’ Δημοτικού (15) 

και λιγότερα παιδιά αξιολογήθηκαν στην Ε’ Δημοτικού (9) ενώ στην Δ’ και στην ΣΤ’ 

Δημοτικού αξιολογήθηκε περίπου ο ίδιος αριθμός παιδιών: 11 και 10 αντίστοιχα. 

Παράλληλα,  δεν προ-υπήρχε  διαχωρισμός αυτών των παιδιών ως προς τις επιμέρους 

δυσκολίες τους στην ανάγνωση από τους λογοθεραπευτές ή ειδικούς παιδαγωγούς, που 

εφάρμοζαν παρεμβατικό πρόγραμμα στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών των παιδιών. 

Δηλαδή, δεν ορίστηκε ποια παιδιά είχανε δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, ποια στην 

ευχέρεια και ποια στην κατανόηση. Αυτό θα μπορούσε να δώσει περισσότερα ευρήματα 
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στην παρούσα έρευνα. Το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να οφείλεται και σε έναν άλλο 

περιορισμό που προέκυψε και είχε να κάνει με την έλλειψη παιδιών με την συγκεκριμένη 

διάγνωση και έγκριση των γονέων στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης. Η ερευνήτρια 

χρειάστηκε να απευθυνθεί σε κέντρα Λογοθεραπείας εκτός Θεσσαλονίκης και να στείλει τα 

εργαλεία μαζί με οδηγίες σε αυτούς που θα έκαναν την αξιολόγηση.  Αυτό δείχνει ότι τα 

δύο εργαλεία δεν χορηγήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις από το ίδιο άτομο και γι’ αυτό, δεν 

υπάρχει η ίδια κρίση για το τι δυσκολίες έχει το κάθε παιδί. 

Το δεύτερο μέρος των περιορισμών αφορά το εργαλείο αξιολόγησης της 

πραγματολογίας, Test of Pragmatic Language (TOPL). Για την επιλογή του συγκεκριμένου 

εργαλείου, έγινε προηγουμένως έρευνα για τον σωστό τρόπο, που πρέπει να αξιολογείται η 

πραγματολογία, καθώς και τα επιμέρους εργαλεία που υπάρχουν στο εξωτερικό. Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο σταθμισμένο εργαλείο, που να χρησιμοποιείται και να αξιολογεί 

τις πραγματολογικές ικανότητες. Χρησιμοποιείται άτυπα, όμως, το TOPL, το οποίο είναι 

σταθμισμένο σε αγγλόφωνο πληθυσμό και μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Χρησιμοποιείται 

για την παρατήρηση και παρέμβαση μόνο των επιμέρους πραγματολογικών ικανοτήτων που 

αξιολογεί. Αυτό εμποδίζει την γενίκευση των αποτελεσμάτων, που παρουσιάστηκαν. 

Τέλος, σημαντικός περιορισμός  ήταν η έλλειψη ερευνητικών πηγών που αφορούσαν 

το θέμα της έρευνας. Δηλαδή, την πραγματολογία και την αξιολόγηση της κυρίως στον 

ελλαδικό χώρο, την συσχέτιση της ανάγνωσης και τις πραγματολογίας σε παιδιά είτε με 

μαθησιακές δυσκολίες είτε τυπικής ανάπτυξης  στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

 

 

 



67 

 

4.4. Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις-Προτάσεις 

 

Η παρούσα έρευνα και τα ευρήματα της αποτελούν μια πηγή πληροφοριών που 

μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση αλλά και σε έρευνες που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Η διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η 

συνηθέστερη, που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα πλήθος μαθητών. Τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα,  επηρεάζουν την ικανότητα 

των μαθητών να διαβάσουν, να γράψουν, να πραγματοποιούν αριθμητικές πράξεις, να 

επιλύουν μαθηματικά προβλήματα αλλά και να έχουν καλή κοινωνικοποίηση με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η πραγματολογία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της γλώσσας 

και παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία των μαθητών, η οποία με την σειρά της 

συμβάλλει στις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αυτή η έρευνα εξειδικεύεται στην σύνδεση της 

ανάγνωσης και του γλωσσικού κομματιού των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Ένας εκπαιδευτικός, που διδάσκει σε μια τάξη Δημοτικού σχολείου ή ένας Ειδικός 

Παιδαγωγός που κάνει παρέμβαση σε ένα τμήμα ένταξης, θα πρέπει να διαχειριστεί  παιδιά 

που έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Διαβάζοντας αυτήν την έρευνα θα αντλήσει, αρχικά, 

πληροφορίες για το τι είναι η πραγματολογία και ποιες είναι  πραγματολογικές ικανότητες 

που βοηθούν στην επικοινωνία. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια 

σύνδεση της πραγματολογίας με την αναγνωστική κατανόηση, δηλαδή την κατανόηση του 

προφορικού λόγου σε σύνδεση με τον γραπτό λόγο.  Έτσι, φαίνεται πόσο σημαντική είναι 

η συνεργασία μεταξύ του Ειδικού Παιδαγωγού και ενός Λογοθεραπευτή, για την βελτίωση 

των πραγματολογικών ικανοτήτων του μαθητή και την βελτίωση της κατανόησης του 

προφορικού του λόγου. Έτσι, θα βελτιωθεί και η κατανόηση του γραπτού λόγου, 

διευκολύνοντας την παρέμβαση του Ειδικού Παιδαγωγού.  
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Από την παρούσα εργασία, επίσης, μπορούν να αντληθούν σημαντικά δεδομένα για 

μελλοντικές έρευνες. Καταρχάς, δημιουργείται μια αρχή για τον σχηματισμό προφίλ  

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όσον αφορά τις δυσκολίες τους στην ανάγνωση και τον 

τρόπο, που χρησιμοποιούν την γλώσσα και κατ’ επέκταση τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Παράλληλα, αυτή η έρευνα αποτελεί ένα κομμάτι γενικότερης έρευνας στην αξιολόγηση  

της πραγματολογίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη (Adams, 2002). Είναι προφανές ότι 

υπάρχει ανάγκη ενός εργαλείου αξιολόγησης της πραγματολογίας, το οποίο να είναι 

σταθμισμένο στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό θα συμβάλλει στην αναζήτηση των αιτιών, που 

προκαλούν τα ανάλογα πραγματολογικά ελλείμματα και ως εκ τούτου σε σωστότερες 

παρεμβάσεις . Επίσης, με ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν έρευνες, οι οποίες θα έχουν πιο έγκυρα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα. 
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Παράρτημα 

 

Θεσσαλονίκη, 10/3/2018 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνω για μια έρευνα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας που αφορά την αξιολόγηση  της πραγματολογίας της γλώσσας και της 

αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών Γ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και την 

συσχέτιση μεταξύ τους. Η πραγματολογία είναι ο γλωσσικός τομέας, που ασχολείται 

με το πώς ένα άτομο  χρησιμοποιεί την γλώσσα,   την ικανότητα του, δηλαδή, να λέει 

το σωστό πράγμα με τον σωστό τρόπο, στον σωστό τόπο και χρόνο, όπως αυτός 

ορίζεται από την κοινωνική ομάδα. Η αναγνωστική ικανότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα του μαθητή να αναγνωρίζει την σημασία των λέξεων του βασικού 

λεξιλογίου της τάξης του, να μπορεί να τις διατηρεί στην μακροπρόθεσμη μνήμη του, 

να μπορεί να κατανοεί ένα κείμενο αντίστοιχο με το αναγνωστικό επίπεδο της τάξης, 
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στην οποία φοιτά και να μπορεί να χρησιμοποιεί τους κανόνες της γραμματικής και 

του συντακτικού που έχει διδαχθεί.  

Παρακάτω παραθέτω αναλυτικά στοιχεία για την έρευνα και απαντώ σε κάποιες 

πιθανές σας ερωτήσεις. 

Τίτλος έρευνας: «Πραγματολογική γνώση και αναγνωστική κατανόηση μαθητών 

δημοτικού σχολείου με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες» 

Ερευνήτρια: Κώστογλου Ζωή 

 

Περιγραφή έρευνας 

Ο εξεταστής αξιολογεί την ανάγνωση με το ΤΕΣΤ-Α και την πραγματολογία με το 

Test of Pragmatic Language (TOPL).  Στο ΤΕΣΤ-Α, το παιδί καλείται να διαβάσει 

μια λίστα με ψευδολέξεις ( λέξεις, που δεν έχουν κάποιο νόημα ), μία λίστα με λέξεις 

και στην συνέχεια να διακρίνει τις λέξεις από τις ψευδολέξεις. Στην επόμενη 

δραστηριότητα, ζητάται από το παιδί να διαβάσει ένα κείμενο, μέσα στο χρονικό 

όριο του ενός λεπτού, έτσι ώστε να καταμετρηθούν οι λέξεις, που διαβάζει μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστημα. Τέλος, το παιδί καλείται να διαβάσει μια λίστα από 

προτάσεις, και να βρει ποιες από αυτές έχουν το ίδιο νόημα και στη συνέχεια, να 

διαβάσει τρία κείμενα και να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε αυτά.  

Κατά την χορήγηση του TOPL, ο εξεταστής δείχνει στο παιδί κάποιες εικόνες, και 

καλείται να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν τις συμπεριφορές και την 

αναγνώριση του κοινωνικού πλαισίου, το οποίο απεικονίζουν.  

 

Τι συμπεριλαμβάνει η συμμετοχή του παιδιού μου; 

Αν επιθυμείτε να λάβει μέρος το παιδί σας στην έρευνα, θα διαβάσει λίστες λέξεων, 

και στη συνέχεια, κείμενα, με σκοπό να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. 
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Κατά την αξιολόγηση της πραγματολογίας, θα του δοθούν κάποιες εικόνες, και θα 

κληθεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. 

Διατρέχει το παιδί μου κάποιο κίνδυνο από τη συμμετοχή του στην παρούσα 

έρευνα; 

Το παιδί σας δε διατρέχει απολύτως κανένα κίνδυνο από τη συμμετοχή του σε αυτή 

την έρευνα. 

Υπάρχει κάποιο όφελος, αν το παιδί μου συμμετέχει στην παρούσα έρευνα; 

Δεν υπάρχει κάποιο άμεσο όφελος για το παιδί σας. Ωστόσο, η συμμετοχή σας στην 

ερευνητική προσπάθεια κρίνεται πολύ σημαντική προκειμένου να αξιοποιηθούν 

στοιχεία γύρω από την συσχέτιση της χρήσης του λόγου με την αναγνωστική 

ικανότητα των μαθητών. 

Πως θα προστατευτεί η ανωνυμία του παιδιού μου; 

Η ανωνυμία του παιδιού σας θα διαφυλαχθεί απόλυτα σε κάθε στιγμή. Για τη 

διαφύλαξη της ανωνυμίας θα χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός αντί για το όνομα του 

παιδιού σας, όταν καταχωρίσουμε τα στοιχεία στον υπολογιστή. Μόνο η ερευνήτρια  

θα έχει πρόσβαση στο όνομα του παιδιού σας. Με τον τρόπο αυτό θα διαφυλαχθεί η 

ανωνυμία του. Καμιά πληροφορία για το παιδί σας ονομαστικά δε θα διατεθεί σε 

άλλα άτομα. 

 

 

 

Ημερομηνία:________________ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ 
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Ο κάτωθι 

γονέας/κηδεμόνας____________________________________________________

_______ δίνω εθελουσίως τη συγκατάθεση μου για τη συμμετοχή του παιδιού 

μου________________________________________ στην έρευνα με τίτλο 

«Πραγματολογική γνώση και αναγνωστική κατανόηση μαθητών δημοτικού 

σχολείου με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες»» .  

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα                                         Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 

 

__________________ 

 


