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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της 

Αναγνωστικής Κατανόησης και της Λεκτικής Μνήμης μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.) και μαθητών χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(Ε.Ε.Α.). Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 83 μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

του Δημοτικού Σχολείου, από τους οποίους οι 32 ήταν μαθητές με Ε.Μ.Δ. και οι 51 

ήταν μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με την χρήση σχετικών 

ερευνητικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και είναι το «Τεστ Ανάγνωσης» ή «Τεστ Α» -για την αξιολόγηση της 

αναγνωστικής κατανόησης- των Σ. Παντελιάδου και Φ. Αντωνίου (2007) και το 

«Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο 

και στο Δημοτικό» ή «Τεστ Μνήμης» –για την αξιολόγηση της λεκτική μνήμης- των 

Ηλ. Μπεζεβέγκη, Αλ. Οικονόμου και Κ. Μυλωνά (2007). Η συλλογή των δεδομένων 

έγινε από τις ατομικές αξιολογήσεις των μαθητών και η ερμηνεία των ευρημάτων 

στηρίχθηκε συνδυαστικά στα ίδια τα ερευνητικά εργαλεία, όπως και σε προγενέστερα 

ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι οι μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. υπερείχαν στατιστικά σημαντικά των μαθητών 

με Ε.Μ.Δ. στις επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση και στη λεκτική μνήμη. Τα 

ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πληρέστερη ενημέρωση και 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ώστε να αυξήσουν τόσο την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, όσο και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

που σχεδιάζουν και υλοποιούν με τους μαθητές τους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν 

και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις-κλειδιά: ειδικές μαθησιακές διαταραχές, αναγνωστική κατανόηση, λεκτική 

μνήμη, δημοτικό σχολείο 
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Abstract 

The aim of the present study is to investigate the differences of Reading Comprehension 

and Verbal Memory between students with Specific Learning Disorders (SLD) and 

students without special educational needs. Eighty three (83) students of elementary 

school (4th, 5th and 6th class) participated in this study. Thirty two (32) were students 

with SLD and fifty one (51) were students without special educational needs. Two tests 

were used, developed by distinguised researchers in the field (S. Panteliadou, F. 

Antoniou, El. Bezevegkis, Al. Economou and K. Mylonas) under the guidance and 

sponsoring of the Greek Ministry of Education and Religious Affairs. The Reading 

Comprehension was assessed by the test “Reading Test” or “Test A”  (S. Panteliadou 

and F. Antoniou, 2007) and the Verbal Memory was assessed by the test “Tool for the 

Detection and Investigation of Memory Disorders in Kindergarten and Primary School” 

or “Memory Test” (El. Bezevegkis, Al. Economou and K. Mylonas, 2007). The data 

were collected from the students' individual assessments and the analysis of the results 

was depended both on the research tests and the results of other relevant scientific 

researches from the international literature. According to the results, students without 

special educational needs outperformed statistically significant students with SLD in 

reading comprehension and verbal memory. The findings of this study could help to 

better inform and guide special education teachers, in order to increase both the 

effectiveness of their teaching and the educational interventions that they design and 

implement with their students, but at the same time create the need for further research. 

Key-words: specific learning disorders, reading comprehension, verbal memory, 

elementary school 
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αγάπη και συμπαράσταση από την οικογένειά μου, τους γονείς μου και την αδερφή 

μου, τους οφείλω ένα μεγάλο και εκ βαθέων ευχαριστώ. Το περίβλημα κατανόησης, 

υπομονής, παρότρυνσης και πολύπτυχης βοήθειας της οικογένειάς μου αποτέλεσε το 

έδαφος στο οποίο στερεώθηκε και ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια. 
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Εισαγωγή 

    Ο κύριος στόχος όλων των εκπαιδευτικών είναι η μάθηση, η κατάρτιση και o 

εμπλουτισμός της μάθησης των μαθητών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εθνικού 

Κέντρου Εκπαιδευτικών Στατιστικών του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ (USDOE) 

και όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, η συχνότερη αναπηρία μεταξύ παιδιών σχολικής 

ηλικίας είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) (όπως αναφέρεται στο Vincent 

& Flanagan, 2018). Στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ όλων 

των αναπηριών στον πληθυσμό της σχολικής ηλικίας (Vincent & Flanagan, 2018). Τα 

προβλήματα στην μάθηση που προκαλούν οι ΕΜΔ εμφανίζονται όταν οι ικανότητες και 

η πρόοδός των παιδιών είναι πολύ χαμηλότερες από το επίπεδο απόδοσης τους όσον 

αφορά την ηλικία, την κατάρτιση και τον δείκτη νοημοσύνης τους (Seyed Mohamdi 

στο Azimigaroosi, Zhiean & Farahmand, 2015).  

   Η Εθνική Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Προόδου των ΗΠΑ (NAEP, National 

Center for Education Statistics, 2013) δείχνει ότι μόνο το 35% των μαθητών τετάρτης 

τάξης και το 11% των μαθητών με ΕΜΔ παρουσιάζουν ικανοποιητικό επίπεδο 

ανάγνωσης. Οι Vaughn και Wanzek (2014) περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως: «Ενώ 

οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ βελτιώνουν την ικανότητα ανάγνωσής τους, οι επιδόσεις των 

μαθητών με ΕΜΔ μειώνονται» (σελ.47). 

   Τα αναγνωστικά προβλήματα σε παιδιά με ΕΜΔ απαντώνται σε ποσοστό 60-

80% (Heward, 2012) και η αναγνωστική κατανόηση είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη 

δεξιότητα που αναφέρεται στην ικανότητα εξαγωγής  νοήματος από το γραπτό κείμενο 

(Kim,Wagner & Lopez όπως αναφέρεται στο Del Tufo & Sayako Earle, 2020). Tα 

εγχειρίδια ανάγνωσης που αρχίζουν στην Δ’ Δημοτικού καθίστανται σημαντικά πιο 

περίπλοκα όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση (Etmanskie, Partanen & Siegel, 

2016), κάτι το οποίο δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στους μαθητές. 

   Η αναγνωστική κατανόηση θεωρείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει την 

ενσωμάτωση της μνήμης (Flood, Lapp & Fisher, 2005). Η έννοια της μνήμης έχει 

απασχολήσει χρόνια την Ιατρική και Παιδαγωγική Κοινότητα για τα παιδιά με ΕΜΔ  

αλλά και για τα παιδιά χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και τα τελευταία 

χρόνια  υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελλείμματα στη μνήμη (Schuchardt, 

Maehler & Hasselhorn, 2008). Μάλιστα, τα ελλείμματα στη λεκτική μνήμη είναι συχνά 

μεταξύ των παιδιών με δυσκολίες ανάγνωσης (Swanson & Siegel, 2001).  
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   Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της Αναγνωστικής 

Κατανόησης και της Λεκτικής Μνήμης σε μαθητές χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες (Ε.Ε.Α.) και σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.) τάξεων 

Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σχολείου. 

   Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο κύρια μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και 

πραγματεύεται τους θεμελιώδεις άξονες της παρούσας μελέτης.  

   Στο πρώτο κεφάλαιο που ακολουθεί αναπτύσσεται η θεωρητική θεμελίωση του 

θέματος με πλήρη αναφορά της φύσης και των χαρακτηριστικών των ΕΜΔ. Στη 

συνέχεια, διερευνάται  το ευρύ θέμα της  αναγνωστικής κατανόησης σε συνδυασμό με 

τον γνωστικό παράγοντα της μνήμης και της λεκτικής μνήμης. Τελειώνοντας το 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο σκοπός της εκπονηθείσας μελέτης καθώς και τα ερευνητικά 

ερωτήματα που αυτή θέτει. 

  Το δεύτερο τμήμα της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό μέρος το οποίο 

χωρίζεται επίσης σε επιμέρους υποκεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο που αφορά την 

μεθοδολογία της έρευνας, αναφέρεται στην ερευνητική στρατηγική, στην περιγραφή 

του δείγματος, δίνονται πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του, περιγράφονται τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, γίνεται αναλυτική αναφορά στη διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας και στις αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν.  

   Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

των επιμέρους δοκιμασιών της έρευνας με τη χρήση γραπτών και οπτικών μέσων.  

 Τα συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα εκτίθενται στο τελευταίο μέρος της 

εργασίας, το τέταρτο κεφάλαιο, όπου γίνεται ανασκόπηση της έρευνας και αναλυτικός 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων συσχετίζοντάς τα με τη θεωρία. Αναφέρονται οι 

περιορισμοί της έρευνας και κατόπιν αυτών επιχειρείται η διατύπωση πιθανών 

εκπαιδευτικών προεκτάσεων της μελέτης και προτάσεων για μελλοντικές έρευνες. 

Τέλος, ακολουθούν η βιβλιογραφία και το παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

1.Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας - Ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας 

    Οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν το 90% του συνολικού 

πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Commission on Excellence, 2002). Οι 

ΕΜΔ αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ενεργοποιούν την 

αύξηση του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς χώρους 

όπως προκύπτει από τον αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων, κατευθυντήριων γραμμών 

και στατιστικών στοιχείων επίπτωσης (Cainelli & Bisiacchi, 2019). Το Υπουργείο 

Παιδείας των Η.Π.Α. στην 41η ετήσια αναφορά στο Κογκρέσο, αναφέρει ότι το 

ποσοστό των μαθητών που δέχθηκαν ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες τη χρονική 

περίοδο 2008-2017 κυμάνθηκε μεταξύ 8% και 9% του συνολικού μαθητικού 

πληθυσμού. Από αυτούς τους μαθητές το 39,1% ήταν παιδιά με ΕΜΔ. Επιπλέον, οι 

ΕΜΔ ήταν η πιο διαδεδομένη από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αναπηρίας για σχεδόν 

κάθε φυλετική / εθνοτική ομάδα (U.S. Department of Education, 2019). 

1.1. Η έννοια Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές  

   Η διαδικασία διευκρίνησης του ακριβούς περιεχομένου του όρου  των «Ειδικών 

Μαθησιακών Διαταραχών»  (ΕΜΔ) - “specific learning disability” έχει απασχολήσει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής (Kavale, 

Holdnack & Mostert, 2005). Τις τελευταίες δεκαετίες οι  επιστημονικές  μελέτες και τα 

εμπειρικά στοιχεία έχουν φωτίσει την έρευνα σχετικά με τις ΕΜΔ, αλλά χωρίς να έχει 

επιτευχθεί να απαντηθεί  κάθε ερώτημα (Αγαλιώτης, 2011). Κατά καιρούς η έννοια των 

ΕΜΔ χαρακτηρίζεται από σημαντικά στάδια αναζητήσεων, αναταράξεων και 

αναστοχασμού και  έχει επιχειρηθεί να διατυπωθούν διάφοροι ορισμοί για αυτές αν και 

κανένας δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτός από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, 

καθώς καμία προσπάθεια δεν κατάφερε να ορίσει με ακρίβεια την έννοια (Kavale, 

Holdnack & Mostert, 2005). 

   Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες»  είναι  ευρύτερος του όρου «Ειδικές 

Μαθησιακές Διαταραχές» και χρησιμοποιείται πολλές φορές καταχρηστικά 

(Πολύχρονη, Χατζηχρήστου και Μπίμπου, 2006 ∙ Τζιβινίκου, 2015). Οι «Ειδικές 

Μαθησιακές Διαταραχές» (ΕΜΔ), αποτελούν μια ετερογενή ομάδα ειδικών 
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εκπαιδευτικών αναγκών (Παντελιάδου, 2011) και εκδηλώνονται με χαμηλή επίδοση σε 

βασικούς ακαδημαϊκούς τομείς (Horbach, Mayer, Scharke, Heim & Günther, 2019), 

όπως είναι  η ανάγνωση, η γραπτή έκφραση και τα μαθηματικά αλλά και με  διάφορες 

δυσκολίες σε περιοχές όπως οι κοινωνικές δεξιότητες και η επεξεργασία διαφόρων 

συμβολικών πληροφοριών (DuPaul, Gormley & Laracy, 2013∙ Maehler & Schuchardt, 

2016∙ Miller, 2013∙ Moll, Gobel, Gooch, Landerl & Snowling, 2014).  

Το 1962 ο όρος ΜΔ  (learning disabilities) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

τον Samuel Kirk (Educating Exceptional Children, 1962). Σύμφωνα με τον Kirk:  

«O όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μια καθυστερημένη, διαταραγμένη ή 

ελλιπή ανάπτυξη σε μια ή περισσότερες από τις διαδικασίες της ομιλίας, της γλώσσας, της 

ανάγνωσης, της γραφής, της αρίθμησης ή άλλου σχολικού θέματος, ως απόρροια 

ψυχολογικής μειονεξίας, προερχόμενη από πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία και/ή 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών ενοχλημάτων. Δεν είναι το αποτέλεσμα 

πνευματικής καθυστέρησης, αισθητηριακής υστέρησης ή πολιτισμικών και διδακτικών 

παραγόντων. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μια εξελικτική 

ανομοιογένεια στις ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη μάθηση σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να χρειάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλυφθούν οι 

εκπαιδευτικές και διδακτικές τους ανάγκες»  (Κirk,1962). 

   Το 1965, η Barbara Bateman διατύπωσε τον εξής ορισμό ο οποίος έδωσε 

έμφαση στη διάσταση της διακύμανσης, της διαφοροποίησης δηλαδή ανάμεσα στην 

ικανότητα και στην επίδοση:  

  

 «Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια παιδαγωγικά 

σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και απόκλιση στο πραγματικό 

επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. 

Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι όμως απαραίτητα, σε εμφανή 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν μπορούν να αποδοθούν 

δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες» (Βateman,1965).  

 

   Ο ορισμός των ΜΔ του National Joint Committee on Learning Disabilities στην 

τελευταία  επικαιροποίηση του (2016) αναφέρει : 
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«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην 

απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, της ικανότητας 

για λογική σκέψη ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτομο, θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και μπορεί να εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Προβλήματα αυτό-

ρύθμισης της συμπεριφοράς, κοινωνικής αντιληπτικής ικανότητας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, δεν  συνιστούν 

όμως από μόνα τους μαθησιακή δυσκολία. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 

συνυπάρχουν με άλλες αναπηρίες (π.χ. αισθητηριακές βλάβες, νοητικές αναπηρίες, 

συναισθηματικές διαταραχές) ή με εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πολιτισμικές ή γλωσσικές 

διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία) δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των 

συνθηκών ή επιδράσεων (NJCLD, 2016)». 

 

  Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία απαντάται συχνά ο 

όρος Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) για να δηλώσει το περιεχόμενο των 

δυσκολιών που αναλύθηκαν παραπάνω. Ο όρος «ειδικές» χρησιμοποιείται συχνά σαν 

ένας «τροποποιητής» απλώς για να δώσει περισσότερη ακρίβεια στον όρο και το 

περιεχόμενο που υποδηλώνεται (Gjessing & Karlsen, 1989 όπως αναφέρεται  στο 

Στασινός, 2003). 

   Η ιδέα της Ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής δημιουργήθηκε μέσα από  τις 

αναφορές των Sir William Broadbent (1872) και Adolph Kussmaul, (1877) σχετικά με 

περιπτώσεις ενήλικων ασθενών με επίκτητη λεξική-τύφλωση. Ειδικότερα, ο Kussmaul 

εισήγαγε τους όρους λεξική-κώφωση και λεξική-τύφλωση (word-deafness, word-

blindness) (Kussmaul, 1877).  

   Ο ορισμός που έχει ενσωματωθεί στην Συνθήκη για την εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρίες των ΗΠΑ  Individuals with Disabilities Education Act – IDEA , 

(2004) αναφέρει ότι : 

 

 «Η ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή σε μία ή περισσότερες 

ψυχολογικές διεργασίες, και σε αυτές εντάσσονται η κατανόηση της γλώσσας, προφορικής 

ή γραπτής, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται ως αδυναμία του ατόμου να ακούει, να 

σκέφτεται, να μιλά, να γράφει, να ορθογραφεί ή να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς». 
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 O όρος αυτός  περιλαμβάνει καταστάσεις, όπως οι αντιληπτικές αναπηρίες, η 

εγκεφαλική βλάβη, η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία και η εξελικτική 

αφασία. Ο όρος δεν αναφέρεται σε μαθησιακό πρόβλημα που οφείλεται σε οπτική, 

ακουστική ή κινητική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή 

περιβαλλοντικού, πολιτισμικού ή οικονομικού μειονεκτήματος. 

    Ένας ακόμη σύγχρονος και ακριβής ορισμός των ΕΜΔ προτάθηκε από τους 

Kavale, Spaulding & Beam (2009). Ο ορισμός τους καταφέρνει να επικεντρωθεί στο τι 

είναι ΕΜΔ, αναφέρει τους τρόπους εμφάνισης των καταστάσεων αυτών στην 

καθημερινή ζωή και διαφοροποιεί τις ΕΜΔ από άλλες συγγενείς καταστάσεις 

(Αγαλιώτης, 2013). 

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες: «Η ειδική μαθησιακή διαταραχή (αναπηρία- 

specific learning disability) αναφέρεται σε ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες 

εμποδίζουν την ομαλή ακαδημαϊκή πρόοδο , σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού 

πληθυσμού. Η έλλειψη προόδου γίνεται εμφανής στη σχολική απόδοση, η οποία 

παραμένει κάτω από τις προσδοκίες που προκύπτουν από τη χρονολογική και νοητική 

ηλικία, ακόμη και όταν παρασχεθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Η πρωταρχική 

εκδήλωση της έλλειψης προόδου είναι η σημαντική υπόεπίδοση σε μία από τις βασικές 

περιοχές δεξιοτήτων (δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά, γραφή), η οποία δεν συνδέεται με 

ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές – οικογενειακές ή/και 

κοινωνικο-γλωσσικές εμπειρίες. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ ικανότητας και επίδοσης 

μπορεί να έχει τη μορφή ελλείψεων στη γλωσσική ικανότητα (προσληπτική ή/ και 

εκφραστική), στη γνωστική λειτουργία (π.χ επίλυση προβλημάτων, ικανότητες σκέψης, 

ωριμότητα), στις νευροψυχολογικές διαδικασίες (π.χ πρόσληψη, προσοχή, μνήμη) ή σε 

οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων ελλείψεων, οι οποίες θεωρείται ότι προκύπτουν από 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι 

μια διακριτή κατάσταση που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη μαθησιακή αποτυχία 

διαμέσου μιας μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (>90) γνωστικής ικανότητας και ενός 

προφίλ μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει σημαντική διασπορά, υποδηλώνοντας 

περιοχές δυνατοτήτων και αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί να 

συνοδεύεται από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

το σχεδιασμό εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής αγωγής, που απευθύνεται 

στο πρωταρχικό πρόβλημα» (Αγαλιώτης, 2013). 

   Αν και έχουν προταθεί οι όροι “learning disability” (μαθησιακή αναπηρία), 

“learning disorder” (μαθησιακή διαταραχή) και “learning difficulty” (μαθησιακή 
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δυσκολία), στην τρέχουσα, αναθεωρημένη έκδοση του DSM-V, (DSM-V, 2013) έχει 

συμπεριληφθεί ο όρος “specific learning disability” για κάθε περίπτωση Ειδικών 

Μαθησιακών Διαταραχών (Τζιβινίκου, 2015). 

Σύμφωνα με το DSM-V: 

 «Η διάγνωση της ειδικής μαθησιακής διαταραχής, προϋποθέτει συστηματικές 

δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή σε μαθηματικές αποδεικτικές 

δεξιότητες κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να 

περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επίμοχθη ανάγνωση, φτωχή γραπτή έκφραση που 

δεν έχει σαφήνεια, δυσκολίες στην ανάκληση αριθμητικών δεδομένων ή ανακριβή 

μαθηματική επιχειρηματολογία. Οι τρέχουσες ακαδημαϊκές δεξιότητες μπορεί να είναι 

πολύ κάτω από τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλα 

τεστ ανάγνωσης, γραφής ή μαθηματικών. Η ειδική μαθησιακή διαταραχή μπορεί να 

διαγνωσθεί μέσω μιας κλινικής επισκόπησης του αναπτυξιακού, ιατρικού, εκπαιδευτικού 

και οικογενειακού ιστορικού του ατόμου, τις αναφορές των βαθμολογιών σε τεστ και τις 

παρατηρήσεις του δασκάλου, καθώς και με βάση την ανταπόκριση του ατόμου σε 

ακαδημαϊκές παρεμβάσεις.» (Specific Learning Disorder fact sheet, ΑPA, 2013). 

    Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιείται ο όρος Ειδικές Μαθησιακές  

Διαταραχές (ΕΜΔ). 

 

1.1.1. Ταξινόμηση Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών 

   Σύμφωνα με το Διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής 

Εταιρίας DSM-V, οι Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές αποτελούν νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές και  διακρίνονται ως εξής:  

• Διαταραχή της Ανάγνωσης (F 81.0) 

• Διαταραχή των Μαθηματικών (F 81.2) 

• Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης (F 81.81)  

• Μαθησιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς 

   Οι  Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές στο DSM-V (2013) ορίζονται με τα εξής 

τέσσερα διαγνωστικά κριτήρια:  

1ο κριτήριο: Δυσκολίες στην εκμάθηση και τη χρήση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων,  

με παρουσία τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω συμπτώματα, τα οποία πρέπει να 
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διαρκούν για τουλάχιστον 6 μήνες, παρά τις παρεμβάσεις  που στοχεύουν στην 

αντιμετώπισή τους: 

1. Ανακριβής ή αργή και κοπιαστική ανάγνωση λέξεων (π.χ., διαβάζει λανθασμένα 

μεμονωμένες λέξεις ή αργά και διστακτικά, συχνά μαντεύει τις λέξεις από κάποια 

γράμματα και γενικά, παρουσιάζει δυσκολία στη μεγαλόφωνη ανάγνωση λέξεων).  

2. Δυσκολία στην κατανόηση της σημασίας κειμένου που το ίδιο το άτομο διαβάζει 

(π.χ., μπορεί να διαβάσει το κείμενο με ακρίβεια, αλλά δεν αντιλαμβάνεται την 

αλληλουχία, τις ενδοκειμενικές σχέσεις, τα συμπεράσματα ή τα βαθύτερα νοήματα του 

κειμένου).  

3. Δυσκολίες στην ορθογραφία (π.χ., μπορεί να προσθέτει, να παραλείπει ή να  

αντικαθιστά φωνήεντα ή σύμφωνα).  

4. Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (π.χ., κάνει πολλαπλά γραμματικά λάθη ή λάθη στα 

σημεία στίξης, δεν εφαρμόζει παραγραφοποίηση, ενώ η γραπτή έκφραση των ιδεών 

στερείται σαφήνειας).  

5. Δυσκολίες στη διαχείριση της έννοιας του αριθμού, των αριθμητικών δεδομένων ή 

στον υπολογισμό (π.χ., ελλιπής κατανόηση των αριθμών, του μεγέθους τους και των 

αριθμητικών σχέσεων, χρησιμοποιεί τα δάχτυλα για να προσθέσει μονοψήφιους 

αριθμούς αντί να ανακαλεί στη μνήμη του τα αριθμητικά δεδομένα, όπως κάνουν οι 

ομήλικοί του, «χάνεται» κατά την εκτέλεση του υπολογιστικών πράξεων και μπορεί να 

συγχέει τις αριθμητικές πράξεις).  

6. Δυσκολίες στη μαθηματική ικανότητα (π.χ., παρουσιάζει σοβαρή δυσκολία στην 

εφαρμογή μαθηματικών εννοιών, δεδομένων ή στις διαδικασίες επίλυσης ποσοτικών 

προβλημάτων).  

2ο κριτήριο: Οι ακαδημαϊκές δεξιότητες είναι ποιοτικά και ποσοτικά κάτω από 

αυτά που προβλέπονται για τη χρονολογική ηλικία του ατόμου και προκαλούν 

σημαντική αρνητική παρεμβολή στις ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές του επιδόσεις ή 

στις καθημερινές δραστηριότητές του σε σημαντικό βαθμό, όπως επιβεβαιώνει η 

εξατομικευμένη χορήγηση σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων και η συνολική 

κλινική αξιολόγηση. Για τα άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω, ένα καταγεγραμμένο και 

τεκμηριωμένο  ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να αντικαταστήσει μια τυπική 

αξιολόγηση. 

3ο κριτήριο: Οι μαθησιακές δυσκολίες κάνουν την εμφάνιση τους ήδη από την 

προσχολική ηλικία, αλλά μπορεί και να μην εκδηλωθούν πλήρως, έως ότου οι 

απαιτήσεις για τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές ικανότητες υπερβούν τις περιορισμένες 
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δυνατότητες του ατόμου (για παράδειγμα, σε χρονομετρημένες δοκιμασίες, στην 

ανάγνωση ή τη γραφή εκτενών πολύπλοκων εκθέσεων με αυστηρή προθεσμία 

παράδοσης, υπερβολικά απαιτητικές ακαδημαϊκές υποχρεώσεις).  

4ο κριτήριο: Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε Νοητική Αδυναμία, σε  

ελλιπή Οπτική ή Ακουστική οξύτητα, άλλες Ψυχικές ή Νευρολογικές διαταραχές, 

Ψυχοκοινωνική Αντιξοότητα, έλλειψη επάρκειας στη γλώσσα κατά την οποία 

διεξάγεται η  ακαδημαική διδασκαλία ή ανεπαρκή διδασκαλία.  

Τα τέσσερα διαγνωστικά κριτήρια πρέπει να συνυπολογίζονται σε συνδυασμό με 

την κλινική σύνθεση του ατομικό ιστορικό (αναπτυξιακό, ιατρικό, οικογενειακό, 

εκπαιδευτικό), τις εκθέσεις του σχολείου και την ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση (APA, 

2013). 

   Στο Διαγνωστικό Εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ICD-11 

(2018), οι ΕΜΔ ταξινομούνται ως Αναπτυξιακές Διαταραχές της μάθησης, όπου τα 

φυσιολογικά πρότυπα απόκτησης ικανοτήτων διαταράσσονται από τα πρώιμα στάδια 

της ανάπτυξης και διακρίνονται οι εξής διαγνωστικές υποκατηγορίες:  

 

• Αναπτυξιακή διαταραχή της  μάθησης με διαταραχή στην ανάγνωση 

(Developmental learning disorder with impairment in reading - 6A03.0) 

  

• Αναπτυξιακή διαταραχή της μάθησης με διαταραχή στην γραπτή έκφραση 

(Developmental learning disorder with impairment in written expression - 

6A03.1) 

  

• Αναπτυξιακή διαταραχή της μάθησης με προβλήματα στα μαθηματικά 

(Developmental learning disorder with impairment in mathematics - 6A03.2) 

  

• Αναπτυξιακή διαταραχή της μάθησης με άλλη συγκεκριμένη βλάβη της 

μάθησης (Developmental learning disorder with other specified impairment of 

learning - 6A03.3) 

  

• Αναπτυξιακή διαταραχή της μάθησης, μη προσδιοριζόμενη (Developmental 

learning disorder, unspecified - 6A03.Z) 
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1.1.2. Βαρύτητα των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών βάσει του DSM-V 

   Το DSM-V (2013) κατηγοριοποιεί την Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή ανάλογα 

με την τρέχουσα βαρύτητα σε: 

Ήπια: όταν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εκμάθησης δεξιοτήτων σε έναν ή δύο 

ακαδημαϊκούς τομείς, αλλά το άτομο είναι σε θέση να αποδίδει αντισταθμιστικά ή να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά, εφόσον του παρασχεθούν οι κατάλληλες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων.  

Μέτρια: όταν εντοπίζονται σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση δεξιοτήτων σε 

έναν ή και περισσότερους ακαδημαϊκούς τομείς, σε τέτοιο βαθμό ώστε το άτομο είναι 

απίθανο να ανταπεξέλθει χωρίς κάποια διαστήματα εντατικής και εξειδικευμένης 

διδασκαλίας, κατά τα σχολικά έτη. Σε αυτή την περίπτωση ίσως απαιτείται η παροχή 

διευκολύνσεων και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα αυτά για τουλάχιστον 

κάποιες ώρες της ημέρας στο σχολείο, στο χώρο εργασίας ή κατ’ οίκον, ώστε αυτές  να 

ολοκληρωθούν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα οι εργασίες και οι δραστηριότητές 

τους. 

Σοβαρή: όταν σημειώνονται σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση των δεξιοτήτων 

που επηρεάζουν ποικίλους ακαδημαϊκούς τομείς, σε τέτοιο βαθμό ώστε το άτομο δεν 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις συγκεκριμένες δεξιότητες παρά μόνο με συνεχιζόμενη, 

εντατική, εξατομικευμένη και εξειδικευμένη διδασκαλία κατά το μεγαλύτερο διάστημα 

των σχολικών του χρόνων. Ωστόσο, ακόμη και έπειτα από κατάλληλες διευκολυντικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο σπίτι, στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας, το άτομο 

ενδέχεται να μην είναι ικανό να ολοκληρώσει όλες του τις δραστηριότητες 

αποτελεσματικά (ΑPA, 2013). 

 

1.1.3. Βασικοί τύποι Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών 

 

1.1.3.1. Διαταραχή της Ανάγνωσης (Δυσλεξία) 

    Από όλους τους μαθητές με ΕΜΔ εκτιμάται ότι το 90% παραπέμπονται σε 

υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην 

ανάγνωση (Heward, 2011). Η δυσλεξία αποτέλεσε για έναν περίπου αιώνα αντικείμενο 

διερεύνησης και σίγουρα δεν αποτελεί φαινόμενο της εποχής. Είναι η  πιο μελετημένη 

από τις ΕΜΔ και κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί που επιχειρούν να 

αποτυπώσουν το φαινόμενο αυτό (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2019). Ο όρος 
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«αναπτυξιακή δυσλεξία» χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο της αναγνωστικής 

δυσκολίας (Τζιβινίκου, 2015).  

    Οι Harris και Sipay (1985), βασιζόμενοι στο κριτήριο ύπαρξης ελλείμματος 

στην αντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου σχολικής επίδοσης του παιδιού και της συναφούς 

δυνατότητάς του, περιγράφουν τέσσερις διαφορετικούς τύπους αναγνωστικής 

δυσκολίας που δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη δυσλεξία. Αυτοί οι τύποι είναι: 

• Αναγνωστική δυσκολία: Αφορά άτομα των οποίων το γενικό επίπεδο 

αναγνωστικής ικανότητας είναι σημαντικά κάτω των προσδοκιών με  βάση την ηλικία 

και τη νοημοσύνη τους και δε συνάδει με την πολιτισμική, γλωσσική και εκπαιδευτική 

τους εμπειρία. 

• Επιβραδυνόμενη αναγνωστική πάθηση: Αναφέρεται σε παιδιά τα οποία 

λειτουργούν αναγνωστικά κοντά στη μάλλον περιορισμένη μαθησιακή τους ικανότητα, 

παρόλο που η αναγνωστική τους ικανότητα βρίσκεται κάτω του οριζόμενου από την 

ηλικία τους επιπέδου. 

• Χαμηλή αναγνωστική επίδοση: Χρησιμοποιείται για παιδιά τα οποία, παρόλο 

που η αναγνωστική τους ικανότητα βρίσκεται στο ίδιο ή πάνω από το οριζόμενο από 

την ηλικία ή την τάξη τους επίπεδο, η αναγνωστική τους συμπεριφορά βρίσκεται 

σημαντικά κάτω των δυνατοτήτων τους, που είναι συχνά πάνω από το μέσο όρο. 

• Έλλειμμα ή δυσκολία αναγνωστικής δεξιότητας: Αυτός ο όρος δείχνει ότι 

ανεξάρτητα από το γενικό επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας του παιδιού, παρουσιάζει 

έλλειμμα σε μία ή περισσότερες αναγνωστικές δεξιότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις το 

έλλειμμα μπορεί να είναι ειδικό και να μη μειώνει το γενικό επίπεδο αναγνωστικής 

ικανότητας του παιδιού. Όταν όμως υπάρχει ένας αριθμός ελλειμμάτων σε δεξιότητες ή 

αυτά αφορούν βασικές δεξιότητες, το γενικό επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας του 

παιδιού θα επηρεαστεί αρνητικά. 

  Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά της αναγνωστικής δυσκολίας 

περιλαμβάνουν δυσκολίες με τη φωνημική επίγνωση, την αποκωδικοποίηση λέξεων, 

την ευχέρεια, τον ρυθμό, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο, την κατανόηση και τη γραπτή 

έκφραση (Τζιβινίκου, 2015). 

Όσον αφορά την δυσλεξία ο ορισμός που συναντάται πιο συχνά είναι από την 

Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας (Consensus Project, 2002) και αναφέρει (Reid, 2016): 

« Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία έχει νευρολογική βάση. 

Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ορθή και/ή ευχερή αναγνώριση λέξεων και από 
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φτωχές δεξιότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. Αυτές οι δυσκολίες συνήθως 

είναι αποτέλεσμα ελλείμματος στο φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας, που συχνά είναι μη 

αναμενόμενο σε σχέση με άλλες γνωστικές ικανότητες και την παροχή αποτελεσματικής 

διδασκαλίας στην τάξη. Οι δευτερογενείς συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν  

προβλήματα κατανόησης της ανάγνωσης και μειωμένη εμπειρία ανάγνωσης, τα οποία 

μπορούν να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου και των προυπαρχουσών 

γνώσεων». 

   Τα επιστημονικά ινστιτούτα της Βρετανίας υιοθέτησαν τον ορισμό των Lyon, 

Shaywitz & Shaywitz (2003), σύμφωνα με τον οποίο: 

 

«Η δυσλεξία αποτελεί ειδική μαθησιακή διαταραχή νευρολογικής προέλευσης, η 

οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ακριβή και ευχερή αναγνώριση λέξεων, στην 

ορθογραφία και στις ικανότητες αποκωδικοποίησης. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να 

προέρχονται από ανεπάρκειες στο φωνολογικό στοιχείο του λόγου, το οποίο αποκλίνει 

από τις υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες». 

 

   H Βρετανική Ένωση Δυσλεξίας (British Dyslexia Association, BDA) στον πιο 

πρόσφατο ορισμό της  το 2009, αναφέρει: 

 

«Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία κυρίως επηρεάζει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την ανάγνωση και τη γλώσσα. Είναι πιθανόν να είναι 

παρούσα από την γέννηση και σε όλη την διάρκεια της ζωής. Χαρακτηρίζεται από 

δυσκολίες σε δεξιότητες σχετικές με την φωνολογική επεξεργασία, την ταχεία σειριακή 

κατονομασία, την μνήμη εργασίας και την ταχύτητα επεξεργασίας, οι οποίες δεν συνάδουν 

τόσο με τις γνωστικές δυνατότητες του ατόμου. Τείνει να είναι ασύμβατη σε συμβατικές 

μεθόδους διδασκαλίας, αλλά η επιρροή της μπορεί να μετριαστεί από κατάλληλες 

παρεμβάσεις εφαρμόζοντας τεχνολογικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη». 

 Πράγματι, η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα ανάγνωσης και 

ορθογραφίας, μεγάλη δυσκολία στη μεταφορά των σκέψεων στο γραπτό λόγο και 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προφορικής και γραπτής επίδοσης και μεταξύ 

γνωστικών ικανοτήτων, προσπάθειας και επίδοσης στο σχολείο. Αυτές οι δυσκολίες δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε φτωχή ακοή ή όραση, χαμηλή νοημοσύνη, σε έκδηλα 

νευρολογικά προβλήματα ή σε ανεπαρκείς κοινωνικοεκπαιδευτικές ευκαιρίες (Pavlidis, 
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1981a,b, 1986, 1990 ∙ Snowling, Stackhouse and Rack, 1986∙ Snowling and Hulme 

1989∙ Snowling, 1991∙ Snowling, Hulme and Goulandris, 1994∙ Snowling et al., 1997∙ 

Fawcett, Nicolson and Dean, 1996∙ Cossu, Maggetti and Marshall, 1998 όπως 

αναφέρεται στο Giannouli & Pavlidis, 2014). Οι κυριότεροι τύποι της δυσλεξίας ως 

πρόβλημα επεξεργασίας του γραπτού λόγου είναι η επίκτητη δυσλεξία και η ειδική ή  

εξελικτική δυσλεξία (Pinel, 2011). Ο Αναστασίου (1998), αναφέρει πως υπάρχουν 

διάφοροι τύποι επίκτητης δυσλεξίας. Αυτοί είναι η βαθιά δυσλεξία, η επιφανειακή 

δυσλεξία, η φωνολογική δυσλεξία, η άμεση δυσλεξία και η συλλαβικού τύπου δυσλεξία 

(Αναστασίου, 1998). Η ειδική ή εξελικτική δυσλεξία διακρίνεται με βάση τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα σε οπτική, ακουστική ή μεικτή με την οπτική να είναι η 

συχνότερη μορφή της (Στασινός, 1999).  

  Κάποια ακόμη χαρακτηριστικά συμπτώματα της δυσλεξίας αποτελούν οι 

δυσκολίες στη λεκτική μνήμη (Ramus, 2001 όπως αναφέρεται στο Pavlidis & 

Giannouli, 2003), στην φωνολογική επίγνωση, και στην ταχύτητα επεξεργασίας των 

λέξεων. Παρουσιάζονται  δυσκολίες και στη γλώσσα, στον συντονισμό  των  κινήσεων,  

στους υπολογισμούς  που  γίνονται  με  το  μυαλό,  στην συγκέντρωση, στην οργάνωση 

(Emerson & Babtie, 2010), στο λεξιλόγιο (Lyytinen, Eklund & Lyytinen, 2005∙ van 

Viersen, de Bree, Zee, Maassen, van der Leij & de Jong, 2018). Τέλος, κάτι που αξίζει 

να σημειωθεί είναι πως η δυσλεξία εξακολουθεί να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής ενός ανθρώπου (International Dyslexia Association, 2017). 

 

1.1.3.2. Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης (Δυσγραφία) 

 Από αρκετούς οργανισμούς έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος «δυσγραφία» ως 

υπερώνυμος όρος για όλες τις διαταραχές της γραπτής έκφρασης  (Τζιβινίκου, 2015). 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Caramazza, Capasso και Miceli (1996) «η δυσγραφία 

χαρακτηρίζεται από ελλειμματική επεξεργασία στη μετατροπή των ακουστικών και 

οπτικών ερεθισμάτων σε κινητική συμπεριφορά, από δυσκολία του ατόμου να παράγει 

αναγνώσιμη γραφή με το χέρι και μία γενική ασυνέπεια αναγνωστικού επιπέδου και 

γραφής».  

   Oι David Cowell & Chivers (2008), αναφέρουν ότι δυσγραφία σημαίνει σοβαρά 

προβλήματα στον γραπτό λόγο, ο οποίος επηρεάζεται και από τη μεγάλη δυσκολία στις 

λεπτές κινητικές δεξιότητες του ατόμου, ακόμη και αν το άτομο έχει φυσιολογική 

νοημοσύνη και ικανότητα.  
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   Η  Διεθνής Ένωση Δυσλεξίας (IDA, 2012) ορίζει τη δυσγραφία ως την «πάθηση 

της προβληματικής γραφής των γραμμάτων με το χέρι, δηλαδή, τη δυσκολία στη γραφή με 

το χέρι [disabled handwriting]. Η δυσκολία αυτή δεν έχει μόνο συνέπειες όπως τον αργό 

ρυθμό γραφής, αλλά και δυσχέρειες στην εκμάθηση της ορθογραφίας (spelling)». 

Στην ίδια κατηγορία  με την δυσορθογραφία ανήκει και η αγραφία, η οποία είναι 

η απώλεια της κατεκτημένης ικανότητας γραφής ή μια δυσκολία στην εκμάθησή της 

γραφής ή μια ατελής κατάκτησή της, η οποία διαφέρει όταν εμφανίζεται σε ενήλικές ή 

σε παιδιά (David, Cowell & Chivers, 2008) και η κακογραφία, η οποία είναι μια 

διαταραγμένη εξωτερική έκφραση της γραφής (Μιχελογιάννης και Τζενάκη, 2000). 

   Ο Στασίνος (2003), αναφέρει ότι στη δυσγραφία διακρίνονται διάφοροι τύποι, 

όπως και σε άλλες ΕΜΔ, που είναι η επίκτητη δυσγραφία με τις  τρεις υποδιαιρέσεις 

της, δηλαδή την επιφανειακή δυσγραφία, τη φωνολογική και τη βαθιά δυσγραφία (οι 

τρεις αυτοί τύποι συναποτελούν την κεντρική δυσγραφία), καθώς και η περιφερική 

δυσγραφία.  

   Η Τζιβινίκου (2015), ισχυρίζεται ότι τα προβλήματα ενός παιδιού με δυσγραφία 

μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυσανάγνωστη γραφή, τη μη συνεπή διατήρηση κενών 

ανάμεσα στις λέξεις, τη φτωχή χωρική οργάνωση στο χαρτί, τη δυσκολία στη σύνθεση 

του κειμένου, καθώς και στην ταυτόχρονη σκέψη και γραφή. Άλλα συμπτώματα που 

εμφανίζονται στην  δυσγραφία είναι η ισχυρή απέχθεια για τη γραφή και το σχέδιο, τα 

προβλήματα με την καταγραφή ιδεών, η γρήγορη απώλεια ενέργειας και ενδιαφέροντος 

κατά τη συγγραφή, η δυσκολία καταγραφής σκέψεων σε μια λογική ακολουθία, την 

εκφώνηση των λέξεων κατά τη συγγραφή, την παράλειψη τμημάτων λέξεων ή και 

ολόκληρων λέξεων (Τζιβινίκου, 2015). 

1.1.3.3. Διαταραχή των Μαθηματικών (Δυσαριθμησία) 

    Ο όρος ΕΜΔ στα Μαθηματικά αποτελεί διακριτή Ειδική Μαθησιακή 

Διαταραχή με ιδιαίτερο γνωστικό προφίλ και διαφορετικές απαιτήσεις διδασκαλίας 

(Mazzocco, 2009).Οι πιο πρόσφατες μελέτες των νευροεπιστημών δείχνουν ότι οι ΕΜΔ 

στα  μαθηματικά αποτελούν μια εκ γενετής κατάσταση που οφείλεται σε δυσλειτουργία 

συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, όπου γίνεται η επεξεργασία του αριθμού είτε 

ως ποσότητα, είτε ως σύμβολο, είτε ως αριθμολέξη (Butterworth, 1999, 2005∙ Carey, 

2004 ∙Landerl, Bevan & Butterworth, 2004∙ Mazzoccο, Feigenson & Halberda, 2011∙ 

Piazza, Facoetti, Trussardi, Berteletti, Conte, Lucangeli, et al. 2010· Rousselle & Noel, 

2007, 2011∙  Shalev Manor, Kerem, Ayali, Badichi, Friedlander, et al., 2001). 
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     Το 1961 ο Αμερικανός ερευνητής Cohn εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο 

«δυσαριθμησΐα» (dyscalculia) σε ένα άρθρο του, στο περιοδικό Archives of Neurology. 

Περιέγραφε τη δυσαριθμησία  ως δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, 

που ήταν υπεύθυνη για την ανεξήγητη δυσκολία, την οποία παρουσίαζαν ορισμένα 

άτομα στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων (Αγαλιώτης, 2009). 

   Το 1974, μετά από το πέρας λίγων χρόνων, προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά 

τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής δυσαριθμησίας από τον Τσέχο νευροψυχολόγο 

Ladislav Kosc και αργότερα από τον Σουηδό καθηγητή ψυχολογίας των μαθηματικών 

Magne (1979) στο Πανεπιστήμιο της Lund. Συγκεκριμένα ο Kosc (1974) βασιζόμενος  

στα  στοιχεία  που προέκυψαν από την  έρευνα  σε  374  παιδιά  από  τη  Μπρατισλάβα 

κατέληξε  στο συμπέρασμα ότι: «Η εξελικτική δυσαριθμησία είναι μια δομική διαταραχή 

των μαθηματικών ικανοτήτων του ατόμου η οποία έχει την απαρχή της σε μια γενετική ή 

συγγενή διαταραχή εκείνων των μερών του εγκεφάλου που αποτελούν το άμεσο 

ανατομικό - φυσιολογικό υπόστρωμα της ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων που 

χαρακτηρίζονται επαρκείς για την ηλικία του, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει μια 

διαταραχή των γενικών νοητικών του λειτουργιών...»(σ. 165). 

   Το Υπουργείο Παιδείας για την Αγγλία και την Ουαλία παρουσιάσε και έναν 

άλλο ορισμό  (DfES,2001) σύμφωνα με τον οποίο: 

 

«Η Δυσαριθμησία είναι μια κατάσταση που επηρεάζει αρνητικά την απόκτηση 

αριθμητικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές με δυσαριθμησία πιθανόν να έχουν δυσκολίες στην 

κατανόηση απλών αριθμητικών εννοιών, να μην διαθέτουν την δυνατότητα διαισθητικής 

αντίληψης των αριθμών και να έχουν προβλήματα στο να μάθουν τους αριθμητικούς 

συνδυασμούς και τις (αριθμητικές) διαδικασίες. Ακόμη και όταν δίνουν μια σωστή 

απάντηση ή χρησιμοποιούν μια σωστή διαδικασία, πιθανόν το κάνουν μηχανιστικά και 

χωρίς αυτοπεποίθηση». 

 

   Η  δυσαριθμησία  χωρίζεται  αρχικά  σε δύο  τύπους: 

α) στην  αναπτυξιακή  δυσαριθμησία (developmental dyscalculia): Πρόκειται για  

μαθηματική διαταραχή γνωστικού χαρακτήρα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης του παιδιού και συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής του μάθησης 

(Μπαφαλούκα, 2011). 
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 β) στην επίκτητη δυσαριθμησία (acquired dyscalculia), όταν  τα  παιδιά  έχουν  

κατακτήσει  τις  βασικές  μαθηματικές  έννοιες,  αλλά  εξαιτίας  κάποιας  εγκεφαλικής  

βλάβης  ή  ασθένειας  παρουσιάστηκαν  διαταραχές  στις  γνωστικές  λειτουργίες  που  

αφορούν  την  μαθηματική ικανότητα και σκέψη (Μπαφαλούκα, 2011). Αυτό συμβαίνει 

επίσης και  σε  ενήλικα  άτομα  που  από  παθολογικούς  παράγοντες,  όπως  για  

παράδειγμα  εγκεφαλικά  ή  όγκους  ή  κάποιο  ατύχημα, έχουν  χάσει  σε  μεγάλο  

βαθμό  τις  αριθμητικές τους δεξιότητες και την κατανόηση των αριθμών (Γρίβα, 2012).  

    Επίσης στη βιβλιογραφία παρατηρούνται διάφορες μορφές και 

κατηγοριοποιήσεις της δυσαριθμησίας (Badian, 1983∙ Farnham-Diggory, 1978∙ Kosc, 

1974∙ Rourke, 1985∙ Temple, 1991∙ Αγαλιώτης, 2009 όπως αναφέρεται στο Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). 

   Τα παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν περιορισμένη ικανότητα εκτέλεσης 

νοερών πράξεων και  αντιφατικά αποτελέσματα στις τέσσερις πράξεις, δυσκολίες  στις 

πράξεις με κλάσματα, στις μετατροπές μεγαλύτερων μονάδων σε μικρότερες, στην 

επίλυση εξισώσεων, στην εφαρμογή κανόνων, στην κατανόηση των σχέσεων μέρους-

όλου, στις μετρήσεις μεγεθών, ποσοτήτων, όγκων, στη συγκράτηση και χρήση 

αλγορίθμων (Johnson & Myklebust, 1967∙ Magne, 1993∙ Fuchs & Fuchs, 2001∙ Miles & 

Miles, 1992 όπως αναφέρεται στο Πολυχρόνη 2011∙ Αγαλιώτης, 2009∙ Τρίγκα-

Μερτίκα, 2010). 

   Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά αυτής της ΕΜΔ περιλαμβάνουν 

αντικαταστάσεις, αντιμεταθέσεις, προσθέσεις και παραλείψεις στην αναγνώριση και 

γραφή αριθμών, πιθανές δυσκολίες στο μυοκινητικό συντονισμό και στην κατανόηση 

των εννοιών της μουσικής (Αγαλιώτης, 2009), δυσκολία στην ανάπτυξη αναλυτικών 

μεθόδων, στη σύνθεση των πληροφοριών και ίων γνώσεων που διαθέτουν και στη 

διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων (Geary, 2010∙ 

Kaufmann, Mazzocco, Dowker, von Aster, Göbel,  Grabner et al., 2013∙ Mazzocco & 

Kover, 2007) και περιορισμένες οπτικοχωρικές και οπτικοαντιληπτικές δεξιότητες 

(Knops & Willmes, 2014∙ Mazzocco et al., 2011∙ Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). 

 

1.1.4. Αιτιολογία Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών  

   Ως προς την αιτιολογία των ΕΜΔ, οι έρευνες  δείχνουν ότι το γνωστικό προφίλ 

των παιδιών με ΕΜΔ τείνει να είναι ανομοιογενές (Cornoldi, Giofrè, Orsini & Pezzuti, 

2014∙ De Clercq-Quaegebeur, Casalis, Lemaitre, Bourgois, Getto & Vallée, 2010∙ 

Poletti, 2016∙ Styck & Watkins, 2016) και έτσι δεν μπορεί να υποδειχθεί μία μόνο αιτία 
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(Görker, 2019∙ Πολυχρονοπούλου, 2012). Οι αιτιολογικοί παράγοντες των Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών άλλοτε χωρίζονται σε 3 και άλλοτε σε 4 κατηγορίες 

(Παντελιάδου, 2011). 

• Προδιαθεσικοί – Οργανικοί παράγοντες. Η δυσλειτουργία του εγκεφάλου 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους. Κάποιοι ερευνητές έχουν 

διατυπώσει την άποψη ότι οι διαταραχές λόγου και  ομιλίας σχετίζονται με 

ανωμαλίες στο αριστερό ημισφαίριο και άλλοι θεωρούν τη δυσλεξία 

αποτέλεσμα των ποικίλων περιοχών της βλάβης (Φλωράτου, 2009). Πιο 

συγκεκριμένα η ύπαρξη λιγότερης λευκής ουσίας στη βρεγματοκροταφική 

περιοχή παρεκκλίνει την προσέγγιση και επεξεργασία των αισθητηριακο-

γλωσσικών ερεθισμάτων (Children's Hospital Boston, 2007 ∙ Kearns, Hancock, 

Hoeft, Pugh & Frost, 2019). 

 

• Γενετικοί παράγοντες (Reid (2016) στο Stanford & Delege, 2019). Από μελέτες 

σε μονοζυγωτικά δίδυμα αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα οφείλεται στην 

κληρονομικότητα (Τζουριάδου και Μπάρμπας, 2009). 

 

• Νευροβιολογικοί παράγοντες. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο φύλο 

και τη λειτουργία των ανδρογόνων ορμονών. Έτσι, οι γυναίκες υπερέχουν στις 

λεκτικές ικανότητες ενώ οι άνδρες στην αντίληψη του χώρου (Zilles, 

Lewandowski, Vieker, Henseler, Diekhof, Melcher, Keil & Gruber, 2016). 

Επίσης, παρατηρήθηκε διαφορά στην ενεργοποίηση των διαφόρων περιοχών 

του εγκεφάλου στα παιδιά με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ (Τζουριάδου και Μπάρμπας, 

2009). 

 

• Γνωσιακοί παράγοντες. Εδώ κατατάσσονται οι οπτικο-χωρο-αντιληπτικές 

διαταραχές, όπου η δυσχέρεια αποδίδεται στην δυσλειτουργία της 

μακροκυτταρικής οδού. Συχνά η δυσκολία στην ανάκληση λέξεων, το  φτωχό 

λεξιλόγιο, η δυσκολία στη γνώση εννοιών, στη σημασιολογία, στο μεταφορικό 

λόγο, στην σειροθέτηση εικόνων και διαδοχή γεγονότων, στην αφήγηση, στην 

πραγματολογία συνοδεύουν τις ακουστικο-γλωσσικές διαταραχές. Επίσης 

κατατάσσονται οι διαταραχές κατά την ενσωμάτωση των διαφορετικών 

αισθητηριακών ερεθισμάτων που επικρατεί στη φωνολογική ενημερώτητα, στη 
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δυσλειτουργία της μνήμης εργασίας και στην ανάπτυξη του συλλαβισμού και 

της ανάγνωσης (Κωτσοπούλου, 2007). 

 

• Περιβαλλοντικοί (Karaman, Kara & Durukan, 2012) - Συναισθηματικοί 

παράγοντες. Εκτός από τον κίνδυνο για ακαδημαϊκές ελλείψεις εντοπίζονται και 

κοινωνικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες στην 

φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού (Grigorenko, Compton, Fuchs, Wagner, 

Willcutt & Fletcher, 2020) κάτι που εξαρτάται βέβαια από τα τραυματικά 

βιώματα του παιδιού κατά την πρώτη παιδική ηλικία ή ακόμη και πιο νωρίς, τις 

προσδοκίες και απαιτήσεις των γονιών, ενδεχόμενη συναισθηματική πίεση από 

τους γονείς (άγχος, φόβο), ακόμη και την ανεπαρκή διδασκαλία που δεν 

καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών (Φλωράτου, 2009). 

 

1.1.5. Συχνότητα εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών 

   Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το ακριβές ποσοστό των ΕΜΔ, εξαιτίας της 

εννοιολογικής σύγχυσης που επικρατεί και των διαφορετικών διαδικασιών στην 

αξιολόγηση (Πολυχρόνη, 2011. Τζουριάδου, 2011). 

   Ως το πιθανότερο ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζει ΕΜΔ αναφέρεται το 

5% μέχρι 15% του σχολικού πληθυσμού σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

(American Psychiatric Association, 2013 ∙ Margari, Buttiglione, Craig, Cristella, de 

Giambatista, Matera, Operto & Simon, 2013∙ Katusic, Colligan, Weaver & Barbaresi, 

2009∙ Πολυχρόνη, όπως αναφέρεται στο Τάνταρος, 2011). Περισσότερο από το 7% 

όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει μια διάγνωση ΕΜΔ (Boyle, Boulet, Schieve,  

Cohen, Blumberg, Yeargin-Allsopp, Visser & Kogan, 2011). Κοινή παραδοχή όλων 

των μελετών, αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι οι  ΕΜΔ τείνουν να παρουσιάζονται πολύ 

πιο συχνά στα αγόρια παρά στα κορίτσια (Gentry, 2009∙ Hawke, Olson, Willcutt, 

Wadsworth & DeFries, 2009 ∙Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005 ∙ Καρβούνης, 2007∙ 

Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010∙ Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). Στο  DSM-V 

αναφέρεται ότι οι ΕΜΔ είναι δύο έως τρεις φορές πιο διαδεδομένες στα αγόρια απ ό,τι 

στα κορίτσια χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη συνοσηρότητα (APA, 2013). Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι  ΕΜΔ εμφανίζουν συννοσηρότητα και με άλλες 

καταστάσεις, συμπεριλαμβανόμενων των προβλημάτων συμπεριφοράς, των 

συναισθηματικών διαταραχών, των αισθητηριακών διαταραχών ή άλλων ιατρικών 



29 
 

καταστάσεων (LDAC, 2015). Το 58% των παιδιών με ΕΜΔ έχει αποδειχθεί ότι 

πληρούν τα κριτήρια και μιας άλλης ψυχιατρικής διαταραχής (Margari, Buttiglione, 

Craig, Cristella, De Giambattista, Matera, et al., 2013).  

   Μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρεται στις Δυτικές Κοινωνίες (Lerner & Johns, 

2009 όπως αναφέρεται στο Πολυχρονοπούλου, 2012) με το  ποσοστό των ΕΜΔ στον 

σημερινό δυτικό πολιτισμό να έχει κατά καιρούς τοποθετηθεί μεταξύ 1% έως 33%! 

(Asfuroglu & Fidan, 2016).  

       Στην Φινλανδία το 2014, σε μελέτη με 9.215 παιδιά ηλικίας 7 έως 8 ετών, το 

ποσοστό εμφάνισης των ΕΜΔ βρέθηκε να είναι 19,9% (Taanila, Ebeling, Tiihala, 

Kaakinen, Moilanen, Hurtig & Yliherva, 2014). Σε μία από τις πρόσφατες μελέτες που 

διεξήχθη στην Γερμανία το 2014 με 1.633 παιδιά Γ΄ και Δ΄ τάξεων Δημοτικού, η 

συχνότητα των ΕΜΔ ερευνήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-V και υπολογίστηκαν 

τρία διαφορετικά ευρήματα σύμφωνα με τις τυπικές αποκλίσεις 1, 1.25 και 1.5 στη 

μέθοδο μελέτης. Τα σταθμισμένα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το  “Salzburger 

Lese-Screening für die Klassenstufen 1–4” ή “SLS 1-4” των Mayringer & Wimmer 

(2003) για τη μέτρηση της ανάγνωσης, το “Diagnostischer Rechtschreibtest für 3. 

Klassen” ή “DRT 3” του Müller (2004) και το “Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. 

Klassen” ή “DRT 4” των Grund, Naumann & Haug (2003) για τη μέτρηση της 

ορθογραφίας και το “Heidelberger Rechentest: Erfassung mathematischer 

Basiskompetenzen im Grundschulalter” ή “HRT 1–4” των Haffner, Baro, Parzer, Resch 

(2005) για τη μέτρηση της αριθμητικής. Συνεπώς, η διαταραχή ανάγνωσης για παιδιά 

με 1 ως τυπική απόκλιση εκτιμήθηκε στο 6,49%, η γραπτή διαταραχή έκφρασης στο  

6,67% και η μαθηματική διαταραχή στο  4,84%. Η διαταραχή ανάγνωσης για τα παιδιά 

που έχουν 1,25 ως τυπική απόκλιση υπολογίστηκε ότι ήταν  στο 5,14%, η γραπτή 

διαταραχή έκφρασης ήταν στο  6,86% και η μαθηματική διαταραχή ήταν στο 3,31%. Η 

διαταραχή ανάγνωσης για παιδιά με 1,5 ως τυπική απόκλιση είχε εκτιμώμενη τιμή 

3,8%, η διαταραχή γραπτής έκφρασης ήταν 5,02% και η διαταραχή των μαθηματικών 

ήταν στο 2,39% (Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte-Körne, 2014). 

    Οι  Cappa, Giulivi, Schiliro, Bastiani, Muzio & Meloni  πραγματοποίησαν μια 

μελέτη στην Ιταλία το 2015, όπου το ποσοστό των ΕΜΔ βρέθηκε να είναι στο 6,06% σε 

παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η  διαταραχή ανάγνωσης βρέθηκε να είναι στο 

4,75%. Οι Fortes, Paula, Oliveira, Bordin, de Jesus Mari & Rohde (2015) αφετέρου, 

διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά επικράτησης των ΕΜΔ ήταν 7,6%, με την διαταραχή 

ανάγνωσης  να κυμαίνεται στο 7,5%, τη διαταραχή γραπτής έκφρασης στο 5,4% και τη 
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διαταραχή των μαθηματικών στο 6,0%. Σε μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στην Τουρκία με μαθητές 7-13 ετών βρέθηκε ότι ο πιθανός επιπολασμός των ΕΜΔ 

ήταν 13,6% (17% για τα αγόρια και 10,4% για τα κορίτσια). Όταν μάλιστα οι 

διαταραχές ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών αξιολογήθηκαν μεμονωμένα, η 

διαταραχή  ανάγνωσης άγγιζε το ποσοστό των 3,6%, η διαταραχή γραπτής έκφρασης  

το 6,9% και η διαταραχή των μαθηματικών το 6,5% (Görker, Bozatlı, Korkmazlar, 

Yücel Karadağ, Ceylan, Söğüt, Aykutlu, Subay & Turan, 2017). 

        Η δυσλεξία είναι ένας από τους πιο διεξοδικά μελετημένους τύπους ΕΜΔ  

και επηρεάζει περισσότερο από το 80% όλων των ατόμων που αναγνωρίζονται ως 

άτομα με ΕΜΔ (Meisinger, Bloom & Hynd, 2010∙ Melekoglou, 2011∙ Tafti, Boyle & 

Crawford, 2014). Η συγκεκριμένη διαταραχή ανάγνωσης επηρεάζει περίπου το 4-10% 

του πληθυσμού της σχολικής ηλικίας (Aleci Piana, Piccoli & Bertolini 2012 ∙ Bacon, 

2007∙ Kotsopoulos, Floyd, Khan, Namukasa, Somanath, Weber & Yiu, 2017 στο 

Klonari & Passadelli, 2019). 

     Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά των αγοριών που εμφανίζουν 

δυσλεξία και δυσκολίες στην ανάγνωση είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε σχέση με τα 

αντίστοιχα ποσοστά των κοριτσιών (Hawke, Olson, Willcut, Wadsworth, & DeFries, 

2009∙ Quinn & Wagner, 2015∙ Rutter et al., 2004). Σε τέσσερις διαφορετικές 

επιδημιολογικές μελέτες, μεταξύ των οποίων συμμετείχαν  9.799 παιδιά από την 

Αγγλία, την Ουαλία και τη Νέα Ζηλανδία, τα ποσοστά διαταραχών στην ανάγνωση 

ήταν 21,6% / 7,9%, 20,6% / 9,8%, 17,6% / 13,0% και 18,0% / 13,0%  (Rutter, Caspi 

Fergusson, Horwood, Goodman, Maughan, Moffitt, Meltzer & Carroll, 2004). Το 

ποσοστό εμφάνισης της δυσλεξίας σε περισσότερους από 5.000 μαθητές δημοτικού 

σχολείου στην Κίνα βρέθηκε να είναι 3,9% με αναλογία αγόριων: κορίτσιων 3: 1 (Sun, 

Zou, Zhang, Mo, Shao, Zhong, Ke, Lu, Miao & Song, 2013).  

   Στην Ελλάδα, παρόλο που απαντάται συχνά το φαινόμενο της εμφάνισης των 

Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, εντούτοις δεν έχουν προκύψει αξιόπιστα δεδομένα 

για την συχνότητα εμφάνισής τους τόσο στο σύνολο των  ΕΜΔ όσο και ξεχωριστά για 

κάθε ΕΜΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες από πανελλήνιες μελέτες. Το 

2014, η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη συγκριτική μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για Ειδικές Ανάγκες και Ενταξιακή Εκπαίδευση (European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education), στην οποία συμμετείχαν 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα 

οι μαθητές με ΕΜΔ ανέρχονται περίπου στο 56% των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

(σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΥΠ.Ε.Π.Θ, 
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2004). Σύμφωνα με ειδικούς, το ποσοστό των σοβαρών Ειδικών Μαθησιακών 

Διαταραχών (απόδοση στην μάθηση με καθυστέρηση 2 ετών περίπου) είναι στο  4-5% 

ενώ των ήπιων (καθυστέρηση στην απόδοση ενός έτους περίπου) στο  10-15% (Τρίγκα-

Μέρτικα, 2010). 

   Σε έρευνα που έγινε από τους Μαρκοβίτη & Τζουριάδου (1991), ανάλογα με το 

βαθμό σοβαρότητας των δυσκολιών, στις τέσσερεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  τα 

αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό σοβαρών δυσκολιών στις τρεις πρώτες 

τάξεις σε σχέση με τα κορίτσια. Ωστόσο, στη Δ’ τάξη τα ποσοστά αγοριών – κοριτσιών 

βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Οι ήπιες δυσκολίες εμφανίζονται σε χαμηλότερο ποσοστό 

στα κορίτσια, σε όλες τις τάξεις.  

    Σε κλινικό δείγμα 130 παιδιών με μέση ηλικία τα 11,22 έτη που προσήλθαν σε 

Υπηρεσία Παδιών και Εφήβων για εκτίμηση λόγω χαμηλών σχολικών επιδόσεων κατά 

τα έτη 1998-2001, η μεγαλύτερη συχνότητα μαθησιακών διαταραχών καταγράφηκε σε 

παιδιά μεταξύ 6-9 και 12-18 ετών, με επικρατέστερη την Διαταραχή της Ανάγνωσης. 

Επίσης από τα αποτελέσματά φάνηκε ότι τα αγόρια εμφανίζουν ΕΜΔ με τριπλάσια 

συχνότητα σε σχέση με τα κορίτσια (76,90% έναντι 23,10%) (Λαζαράτου,  

Αναγνωστόπουλος, Μαγγάναρη, Ζέλιος, Χριστοδούλου & Σίνη, 2005). Οι διαταραχές 

στην ανάγνωσης είναι κοινές, με εκτιμήσεις επιπολασμού που κυμαίνονται από 5 έως 

15% του πληθυσμού της σχολικής ηλικίας (Vlachos, Αvramidis, Dedousis, Chalmpe, 

Ntalla & Giannakopoulou, 2013). Η έρευνα στην Ελλάδα έχει δείξει ότι στο μαθητικό 

πληθυσμό ηλικίας 6-18 ετών, ο επιπολασμός της δυσλεξίας ήταν λίγο πάνω από το 1%. 

(Anastasiou & Polychronopoulou, 2009) ενώ η δυσλεξία εμφανίζεται να είναι 

συχνότερη στα αγόρια παρά στα κορίτσια (59,7% έναντι 35,1%) (Apostolara, 

Tsoumakas, Diomidous & Kalokerinou, 2010). Ακόμη, σύμφωνα με άλλες έρευνες, η  

αναπτυξιακή δυσλεξία συναντάται σε ποσοστό 2-8% των παιδιών ηλικίας 11-12 

χρόνων στον ελληνικό γενικό πληθυσμό και σε αναλογία 3-4:1 συχνότερα στα αγόρια 

(Agaliotis, 2016∙ Al-Yagon, Cavendish, Cornoldi, Fawcett, Grünke, Hung & Vio, 2013∙ 

Mouzaki & Sideridis, 2007). 

   Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά δυσαριθμησίας στη χώρα μας, σύμφωνα με 

τον Παπαδάτο (2010), πρόσφατες μελέτες κάνουν λόγο για 3%-6%. Ειδικότερα, η 

δυσαριθμησία μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία σε ποσοστό 60-70% (Barbaresi, 

Katusic, Colligan, Weaver & Jacobsen, 2005), με τη δυσαναγνωσία σε ποσοστό 17- 

43% (Gross - Tsur Manor & Shalev, 1996∙ Badian, 1983) και με τη δυσγραφία σε 

ποσοστό περίπου 50% (Ostad, 1998). 
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1.2. Ανάγνωση 

 

 Η  ανάγνωση χαρακτηρίζεται ως μία απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία, διότι 

ένας «καλός» αναγνώστης απαιτείται να έχει αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις 

(Merisuo-Storm & Soininen, 2014). Παρόλο που τα  περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να 

διαβάζουν σχετικά εύκολα ή με μικρές δυσκολίες, ένας μικρός αλλά αξιοσημείωτος 

αριθμός παιδιών που εμφανίζουν μεγάλη ή εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία στην απόκτηση 

των αναγνωστικών δεξιοτήτων, παρά την ικανοποιητική υποστήριξη του κοινωνικού 

τους πλαισίου και την ικανοποιητική τους επίδοση σε άλλες περιοχές μάθησης, είναι οι 

μαθητές με ΕΜΔ (Tζιβινίκου, 2015). Oι διαταραχές στην ανάγνωση αποτελούν για τους 

μαθητές με ΕΜΔ  το συχνότερο μαθησιακό πρόβλημα (Ergul, 2012). 

     Η ανάγνωση έχει δεσπόζουσα θέση στην επιστημονική έρευνα, με πολλαπλές 

οπτικές και προσεγγίσεις. Οι διαφορετικές οπτικές δίνονται από τις διαφορετικές 

επιστήμες, οι οποίες ασχολούνται με αυτή (Flood, Lapp & Fisher, 2005). Ο Smith 

(2006) αναφέρεται στην ανάγνωση ως την προσπάθεια ερμηνείας κάθε φαινομένου ή 

κατάστασης που υπάρχει στο περιβάλλον μας. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει 

σαφής συμφωνία για το τι είναι ανάγνωση και πώς αυτή καθορίζεται (Hallahan, Lloyd, 

Kauffman, Weiss & Martinez, 2005). Τo National Reading Panel [NRP] και το National 

Institute of Child Health and Human Development [NICHD] (2000), όπως αναφέρεται 

στο άρθρο των Applegate, Applegate & Modla (2009), επισημαίνουν ότι η ανάγνωση 

συνιστά μια εμπρόθετη γνωστική διαδραστική διαδικασία ανάμεσα στον αναγνώστη 

και το κείμενο. Η κατάκτηση της ανάγνωσης είναι η διαδικασία μετατροπής των 

γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της σημασίας της λέξης 

(Πόρποδας, 2002). Μάλιστα, η ανάγνωση θεωρείται περισσότερο ως μία 

αλληλεπιδραστική διαδικασία, παρά ως ένα φαινόμενο το οποίο κατακτάται μέσα από 

την ανάπτυξη μεμονωμένων δεξιοτήτων (Allor, Mathes, Roberts, Jones & Champlin, 

2010). Πιο συγκεκριμένα, η ανάγνωση ορίζεται ως συλλειτουργία δύο βασικών, 

ανεξάρτητων, αλλά και αλληλοσχετιζόμενων γνωστικών λειτουργιών: της 

αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, προσδιορισμός που αντανακλά τη θεώρησή 

της ως γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών (Πόρποδας, 

2002). Κατά την αποκωδικοποίηση ο αναγνώστης αναγνωρίζει τα οπτικά σύμβολα τα 

οποία αντιστοιχεί στα φωνήματά τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαβάζει λέξεις και 
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ψευδολέξεις. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη φωνημικής επίγνωσης, δηλαδή τη 

γνώση πως τα γραπτά σύμβολα αντιστοιχούν σε φωνήματα του προφορικού λόγου  

(Πόρποδας, 2002). Η ευχέρεια την ανάγνωση σχετίζεται συνολικά με την συνολική 

επίδοση στην ανάγνωση (Gao, Zhao, Li, Mao, Chen & Harrison, 2020). Επιπλέον εάν 

σε αυτά τα  χαρακτηριστικά, προστεθεί και το μοντέλο των τεσσάρων παραγόντων της 

ανάγνωσης των Luke και Freebody (1990), συμπεριλαμβάνονται και  τέσσερις ακόμη 

βασικές ικανότητες του αναγνώστη: α) η ικανότητα κωδικοποίησης, β) η 

σημασιολογική ικανότητα, γ) η πραγματολογική ικανότητα και δ) η κριτική ικανότητα 

(Logan & Johnston, 2009). 

   Για την επιτυχή διεκπεραίωση της ανάγνωσης συμμετέχουν και συνεργάζονται 

τρία βασικά μέρη του εγκεφάλου: το οπτικό σύστημα, το ακουστικό σύστημα και η 

περιοχή του μετωπιαίου λοβού, που ολοκληρώνει τη διαδικασία, κατανοώντας το 

ερέθισμα, ώστε να παραχθεί νόημα. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου η μία περιοχή 

παρακινεί την άλλη, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – αναγνώριση του 

οπτικού σήματος, αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των φωνημάτων της λέξης, 

κατανόηση, ανάγνωση (Sousa, 2006). 

    Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει θα πρέπει να βλέπει το 

κείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης των γραφημάτων στους φυσιολογικούς ανθρώπους 

γίνεται με τις οφθαλμικές κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προσηλώσεις και τα 

άλματα. Κατά τις προσηλώσεις οι οφθαλμοί μένουν ακίνητοι και γίνεται ανάγνωση 

πέντε (5) έως οκτώ (8) γραμμάτων ή κενών. Ο χρόνος που διαρκεί μία προσήλωση 

κυμαίνεται μεταξύ περίπου 150 - 500 msecs και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία 

του/της αναγνώστη/αναγνώστριας και το μέγεθος των γραμμάτων. Τα άλματα είναι οι 

κινήσεις των οφθαλμών μεταξύ δύο προσηλώσεων έχουν  χρονική διάρκεια 20 - 40 

msecs και κατά τη διάρκειά τους οι πληροφορίες δεν είναι ευκρινείς ώστε να πετύχουν 

την ανάγνωση. Κατά την ανάγνωση τα άλματα αποτελούν το 6% των οφθαλμικών 

κινήσεων ενώ οι προσηλώσεις το 94%. Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, η 

διαδοχική σειρά των αλμάτων και των προσηλώσεων είναι καθοριστική για την ακριβή 

και σωστή ανάγνωση. Ο μέσος ώριμος αναγνώστης κάνει 4-6 προσηλώσεις ανά σειρά. 

Τα άλματα είναι κυρίως προχωρητικά και σ' ένα ποσοστό περίπου 10% 

οπισθοχωρητικά (Gibson & Levin, 1975∙ Rayner & Pollatsek, 1989 ∙ Snowling & 

Hulme, 2005 ∙ Πόρποδας, 2002). Στην πραγματικότητα το ποσοστό των προσηλώσεων 

σταθεροποιείται στην Δ' Δημοτικού (Πόρποδας, 2002). 
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     Σε όλες τις εκδοχές των σταδίων της ανάπτυξης και της εκμάθησης της 

ανάγνωσης, οι αναγνώστες περνούν από το στάδιο της οπτικής αναγνώρισης της λέξης, 

στο στάδιο της αλφαβητικής αναγνώρισης της λέξης και, στη συνέχεια, στο στάδιο της 

ορθογραφικής αναγνώρισης της λέξης (Tracy & Morrow, 2012). Η αναγνωστική 

διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε πέντε επιμέρους στάδια, την αισθητηριακή 

κωδικοποίηση, την αναγνώριση λέξεων, την κατανόηση προτάσεων και την κατανόηση 

κειμένου σύμφωνα με τους Aaron & Joshi (1992) (όπως αναφέρεται σε Αγαλιώτης, 

2006). Τέλος σημαντικές ως προς την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας είναι οι 

εξής φάσεις (Αγαλιώτης, 2001): α) η φάση των οπτικών νύξεων: αξιοποιούνται τα 

οπτικά χαρακτηριστικά της λέξης β) η φάση των φωνητικών νύξεων: ο αναγνώστης 

στηρίζεται στα συμφραζόμενα για την αναγνώριση της λέξης γ) η ελεγχόμενη 

αναγνώριση των λέξεων: χρήση όλων των γραμμάτων με σκοπό την αποκωδικοποίηση 

και έλεγχος της αλφαβητικής αρχής, χωρίς όμως να πετυχαίνεται η αυτοματοποίηση της 

αναγνώρισης δ) η αυτόματη αναγνώριση των λέξεων: αναγκαία προϋπόθεση για την 

κατανόηση και την επιτυχημένη αποκωδικοποίηση ε) η στρατηγική ανάγνωση: 

επιτυγχάνεται μέσα από την υπογράμμιση των λέξεων ή τη αναζήτηση της έννοιας σε 

ένα λεξικό στ) η πεπειραμένη ανάγνωση: επιλεκτικοί συνδυασμοί στοιχείων του 

κειμένου με στόχο τη σύνδεση των προϋπαρχουσών γνώσεων και εμπειριών. 

    Επιπλέον, η αλληλεπίδραση επιπέδων αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

δημιουργεί τέσσερα πεδία αναγνωστικής δεξιότητας. Όταν έχουμε καλή 

αποκωδικοποίηση και καλή κατανόηση, τότε η αναγνωστική ικανότητα είναι επαρκής, 

ενώ, όταν έχουμε αδύνατη αποκωδικοποίηση και αδύνατη κατανόηση, τότε προκύπτει 

γενική αναγνωστική δυσκολία. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε αδύνατη 

αποκωδικοποίηση και καλή κατανόηση προκύπτει ειδική αναγνωστική δυσκολία (όπως 

για παράδειγμα η δυσλεξία), ενώ ο συνδυασμός καλής αποκωδικοποίησης και αδύνατης 

κατανόησης περιγράφει την κατάσταση αναγνωστικών προβλημάτων (όπως για 

παράδειγμα η υπερλεξία) (Πόρποδας, 2002). 

     Τα προβλήματα στην ανάγνωση των μαθητών με ΕΜΔ χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη ετερογένεια, αφού εμφανίζονται διαφορετικοί τύποι αναγνωστικών 

προβλημάτων (Gustafson, Fälth,  Svensson, Tjus, & Heimann, 2011∙ Hale, Kaufman, 

Naglieri & Kavale, 2006), τα οποία  αποτυπώνονται με σοβαρές δυσκολίες στην 

κατάκτηση αναγνωστικών υποδεξιοτήτων, όπως η ταυτοποίηση λέξεων και η 

φωνολογική αποκωδικοποίηση (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

Επιπλέον, μια αναγνωστική δυσκολία μπορεί να επηρεάσει και την αποκωδικοποίηση 
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λέξεων και οποιοδήποτε άλλο μέρος της αναγνωστικής διαδικασίας, όπως την 

αναγνωστική κατανόηση (Τζιβινίκου, 2015). Οι διαταραχές στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης που εκδηλώνονται συνήθως με προβλήματα στην ταχεία και ακριβή 

αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα 

αναγνωστικής κατανόησης περιγράφονται ως βασικό χαρακτηριστικό της «ειδικής 

διαταραχής της ανάγνωσης» ή «δυσλεξίας» (Mouzaki & Sideridis, 2007 ∙ Norton, 

Beach & Gabrieli, 2015). Από τις προαναφερθείσες διαστάσεις της ανάγνωσης 

(φωνολογική ενημερότητα,  αποκωδικοποίηση, όπως και αναγνωστική ευχέρεια και 

κατανόηση), κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως 

στις τρεις πρώτες, καθόσον συνιστούν καίριες συνθήκες για την κατάκτηση του 

γραπτού λόγου, και δευτερευόντως στην τελευταία (Scammacca, Roberts, Vaughn & 

Stuebing, 2015∙ Solis, Ciull, Vaughn, Pyle, Hassaram & Leroux, 2012∙ Wanzek, 

Wexler, Vaughn & Ciullo, 2010). Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε 

περισσότερο στο κομμάτι της αναγνωστικής κατανόησης. 

 

1.3. Αναγνωστική κατανόηση  

    Η κατανόηση είναι μια  πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, που δεν είναι εύκολο 

να αποσαφηνιστεί καθώς απαιτεί την ενεργοποίηση και αλληλεπίδραση πολλών 

επιμέρους και συσχετιζόμενων διαδικασιών (Kintsch & Kintsch, 2005∙ Αϊδίνης, 2012). 

Κύριος σκοπός της ανάγνωσης είναι η εξαγωγή νοήματος από το γραπτό λόγο (Castles, 

Rastle & Nation, 2018). Η κατανόηση είναι η ουσία της ανάγνωσης, the essence of 

reading (Ganske & Fisher, 2009∙ Durkin στο  Watson, 2012)  καθώς επίσης, η 

αναγνωστική κατανόηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία ο 

αναγνώστης μεταφέρει τις προσωπικές του στάσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 

προσδοκίες του (Irwin,1991, στο Klinger, Vaughn & Boardman, 2007).  

   Οι διαφορές των αναγνωστών ως προς την αναγνωστική κατανόηση 

περιγράφονται συνήθως σε σχέση με δύο διακριτά επίπεδα επεξεργασίας (Kendeou, van 

der Broek, Helder & Karlsson, 2014): τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες (Perfetti & 

Stafura, 2014) και τις ανώτερες γνωστικές δεξιότητες (McNamara & Magliano, 2009). 

Ως βασικές αναγνωστικές δεξιότητες θεωρούνται οι διεργασίες αναγνώρισης 

γραμμάτων και λέξεων στις οποίες ανήκουν η αποκωδικοποίηση και η ευχέρεια 

(Trapman,van Gelderen, van Steensel, van Schooten & Hulstijn, 2014) ενώ ως ανώτερες 

γνωστικές  δεξιότητες και διεργασίες γίνεται αναφορά  κυρίως στις στρατηγικές που 
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συμβάλλουν στην κατασκευή νοήματος (van der Schoot, Vasbinder, Horsley & van 

Lieshout, 2008). Η κατανόηση ενός κειμένου δεν περιλαμβάνει μόνο την ικανότητα για 

αποκωδικοποίηση και κατανόηση (Pearson & Duke, 2002). Ειδικότερα, 

αποκωδικοποίηση του γραπτού νοήματος δε συνεπάγεται απαραίτητα την κατανόηση 

όσων διαβάζουν οι αναγνώστες (Serafini, 2012). Οι Kamhi & Catts (2002, σ.53-56) 

κάνουν αναφορά στις μορφές γνώσης που χρειάζεται να εμπλέκονται στη διαδικασία 

της αναγνωστικής κατανόησης,οι οποίες έιναι η  «λεκτική» ή «λεξιλογική» (lectical) 

γνώση, η «δομική» γνώση, η οποία αναφέρεται στη γραμματική, συντακτική και 

μορφολογική γνώση, η προτασιακή γνώση (propositional knowledge) και τέλος η  

«καταστασιακή γνώση» (situational knowledge) και  η παραγωγή συμπερασμάτων.  

    Οι Oakhill & Cain (2004) αναφέρουν ότι για την αναγνωστική κατανόηση 

απαιτείται η δημιουργία μιας αναπαράστασης των σχέσεων που περιγράφονται στο 

κείμενο, η δημιουργία δηλαδή ενός νοητικού μοντέλου (mental model) ή ενός 

καταστασιακού μοντέλου που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (situated 

model). Αυτό που συμβάλλει  δηλαδή τελικά στην κατανόηση ενός κειμένου είναι η 

δημιουργία μιας συνδυασμένης και συνεκτικής αναπαράστασης του περιεχομένου του 

(Oakhill & Cain, 2004∙ Kintsch & Kintsch, 2005∙ McNamara & Magliano, 2009∙ 

McNamara & Kendeou, 2011∙ Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). 

   Ωστόσο, η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για την αναγνωστική 

κατανόηση (Hollenbeck, 2011) αποδεικνύει ότι πρόκειται για απότοκο της 

συντονισμένης και συνδυαστικής ενεργοποίησης και υλοποίησης μιας σειράς 

περίπλοκων διαδικασιών που διατηρούν την αλληλεπιδραστική τους δυναμική  και 

περιλαμβάνουν: 

• ευχερή αποκωδικοποίηση των ήχων – συσχετισμοί των συμβόλων. Η 

αποκωδικοποίηση και η κατανόηση είναι δεξιότητες που σχετίζονται μεταξύ 

τους (Garcia & Cain, 2014 ∙ Gough & Tunmer, 1986). Η αργή και εσφαλμένη 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση φαίνεται να επηρεάζει την αναγνωστική 

κατανόηση σε πολλές ορθογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών 

(Georgiou, Das & Hayward, 2009) των Ολλανδικών (de Jong & van der Leij, 

2002), των Φινλανδικών (Torppa et al., 2016), των Ελληνικών (Kendeou, 

Papadopoulos & Kotzapoulou, 2013), των Γαλλικών (Megherbi, Seigneuric & 

Ehrlich, 2006) και των Τουρκικών (Babayigit & Stainthorp, 2011) όπως 

αναφέρεται στο Torppa, Vasalampi, Eklund, Sulkunen & Niemi, 2020.  Παρ’ 
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όλα αυτά υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος μελετών που υποστηρίζει 

την σταδιακή αποσύνδεση της δεύτερης από την πρώτη (de Jong & van der Leij, 

2002∙ Megherbi & Ehrlich, 2005 ∙ Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004∙ 

Savage, 2006 ∙Stothard & Hulme, 1996∙ Tunmer & Hoover, 1992). Αυτή η τάση 

αποσύνδεσης της κατανόησης από την ακρίβεια και την ευχέρεια 

αποκωδικοποίησης, παρατηρήθηκε όσο μεγάλωναν ηλικιακά τα παιδιά. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα των Padeliadou και Antoniou (2014), στην 

Ελληνική γλώσσα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (τετάρτη έως 

έκτη) εφόσον η αποκωδικοποίηση έχει πια κατακτηθεί, σημαντικό ρόλο στην 

αναγνωστική κατανόηση παίζει περισσότερο η ευχέρεια. 

 

• κατανόηση της γλώσσας στο μορφολογικό, συντακτικό και σημασιολογικό 

επίπεδο (Randi, Grigorenko & Stenberg, 2005∙ Paris & Stahl, 2005). 

 

• ενσωμάτωση της προηγούμενης γνώσης (Kendreou, van der Broek, White & 

Lynch, 2012) 

 

• εξαγωγή συμπερασμάτων μια διαδικασία δηλαδή, όπου μία πληροφορία 

ανασύρεται από τη μνήμη ή δημιουργείται κατά την ανάγνωση για να “καλύψει” 

την πληροφορία που παραλείπεται (Kendeou, McMaster & Christ, 2016) και 

αποτυπώνει ένα επίπεδο “βαθιάς” επεξεργασίας του πληροφοριακού υλικού και  

μία νοητική διεργασία υψηλού επιπέδου, η οποία από πολλούς νοείται ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος της αναγνωστικής κατανόησης (Mc Namara & Kendeou, 

2011). 

 

• διαχείριση της μνήμης εργασίας, η οποία συμμετέχει στην διαδικασία της 

αναγνωστικής κατανόησης (Van der Broek, Mouw & Kraal, 2016) και 

ενεργοποίηση στρατηγικού ελέγχου και μεταγνώσης (Kendeou et al., 2014 ∙ 

Malmgre & Trezek, 2009). Σύμφωνα με τοv Eissa (2015), oι μεταγνωστικές 

στρατηγικές ειδικά για την ανάγνωση θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στις 

στρατηγικές σχεδιασμού, στις στρατηγικές ελέγχου και στις στρατηγικές 

αξιολόγησης.  
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• τέλος, η αναγνωστική κατανόηση έχει σχέση και με τα κίνητρα του αναγνώστη, 

δηλαδή το να είναι προσανατολισμένος πάνω στο κείμενο, να έχει υψηλή 

αποδοτικότητα  και να μπορεί να διαχειρίζεται την επιτυχία και αποτυχία του 

(Torppa, Vasalampi, Eklund, Sulkunen & Niemi, 2020). 

 

1.3.1. Επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης 

 
    Οι  μαθητές καλούνται να αλληλεπιδράσουν με ένα κείμενο σε διαφορετικούς 

βαθμούς (Kintsch & Rawson, 2005). Κάθε μία από τις δοκιμασίες που εμπλέκονται 

στην αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου απαιτεί διαφορετικό επίπεδο γνωστικής 

επεξεργασίας από τον αναγνώστη.  

   Ο King (2007) διακρίνει  δύο βασικά επίπεδα αναγνωστικής προσέγγισης για 

την κατανόηση ενός κειμένου: α) την  ρηχή, επιφανειακή, κυριολεκτική κατανόηση  και 

β) την συνεπαγωγική, βαθιά, λογικοσυμπερασματική κατανόηση, η οποία αντλεί από το 

μοντέλο οικοδόμησης και ενσωμάτωσης της γνώσης (construction-integration model), 

το οποίο προτάθηκε από τον Kintsch (1988) και, εστιάζει στο προϊόν της ανάγνωσης, 

δηλαδή την κατανόηση. 

   Ο Ματσαγγούρας (2007), από την άλλη  προσδιορίζει ότι η εξαγωγή νοήματος 

από ένα κείμενο βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης : 

(α) Εντοπισμό πληροφοριακών στοιχείων στο κείμενο: Αυτή η μορφή 

κατανόησης βασίζεται αποκλειστικά στο κείμενο και ο/η αναγνώστης/τρια εντοπίζει 

μεμονωμένες πληροφορίες στο κείμενο. 

(β) Γενικότερη κατανόηση: Ο/Η αναγνώστης/τρια αντικρίζει το κείμενο ως 

σύνολο και είναι σε θέση να εντοπίσει τα κύρια θέματα που πραγματεύεται το κείμενο, 

να διατυπώσει την κεντρική ιδέα, να εντοπίσει τα βασικά δομικά στοιχεία μέσα στο 

κείμενο και να αναφέρει το περιεχόμενο του κειμένου. 

(γ) Ερμηνευτική κατανόηση: Στη συμπερασματική κατανόηση υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ αναγνώστη και κειμένου.  Ο/Η αναγνώστης/τρια τηρεί μια 

ενεργητική στάση απέναντι στο κείμενο και είναι σε θέση να εντοπίσει τις προθέσεις 

του/της συγγραφέα και τις υπόρρητες παραδοχές που πηγάζουν από το κείμενο, αλλά 

και να αποδώσει το περιεχόμενο του κειμένου με διαφορετικές μορφές. 

(δ) Κριτική κατανόηση: Ο/Η αναγνώστης/τρια καθοδηγείται να εξετάσει το 

κείμενο με κριτική διάθεση και προβαίνει στην αξιολογική αποτίμηση ιδεών, πράξεων 

και χαρακτήρων του κειμένου. 
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   Η Παντελιάδου (2011), προσθέτει και ένα ακόμη στάδιο στην αναγνωστική 

κατανόηση, την αντανάκλαση-αποτίμηση, κατά την οποία ο αναγνώστης διερευνά, 

ανακαλύπτει και εκφράζει τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα που γεννήθηκαν μέσα 

από την ενασχόληση με το κείμενο. 

   Τα παραπάνω στάδια συνδέονται με μια πιο  αυστηρά διαδοχική ή ιεραρχική 

άποψη για την αναγνωστική κατανόηση (Anderson & Krathwohl, 2001∙ Bloom, 1956). 

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλα  ευρήματα  η σχέση μεταξύ των επιπέδων κατανόησης δεν 

ακολουθεί γραμμική πορεία (Basaraba,Yovanoff, Alonzo & Tindal, 2013). H σχέση 

μεταξύ των επιπέδων δεν είναι απαραίτητα ιεραρχική, κάτι το οποίο δείχνει να 

εκφράζεται επαρκώς με την ιδέα της διαρκούς αλληλεπίδρασης που αναλύεται στο 

μοντέλο των Dagostino-Carifio (Dagostino & Carifio, 1994). Το μοντέλο των 

Dagostino-Carifio αποτελεί μία προσπάθεια σύνθεσης των δύο όψεων της 

αναγνωστικής διαδικασίας σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση και ερμηνεία ενός 

κειμένου (Dagostino, Carifio,  Bauer  &  Zhao, 2013). 

 

1.4. Αναγνωστικές Δυσκολίες 

    Βασική προϋπόθεση για την ακριβή ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών 

αποτελεί η περιγραφή των προβλημάτων αυτών. Από μελέτες έχει φανεί  ότι περίπου το 

5,3% - 11,8% των παιδιών παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες (reading disability) 

(Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaid & Jacobsen, 2001) με προβλήματα που 

εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση (Archer, 

Gleason & Vachon, 2003∙ Fletscher & Miciac, 2019). Οι μαθητές αυτοί εντοπίζονται σε 

διάφορες  χώρες ανά τον κόσμο, όπως στον Καναδά (Lesaux, Lipka & Siegel, 2006), 

στη Φινλανδία (Torppa, Tolvanen, Poikkeus, Eklund, Lerkkanen, Leskinen & Lyytine, 

2007), στη Γαλλία (Megherbi & Ehrlich, 2005), στο Ισραήλ (Kasperski & Katzir, 

2013), στην Ιταλία (Levorato, Roch & Nesi, 2007), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Cain & 

Oakhill, 2007) και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Buly & Valencia, 2002) όπως 

αναφέρεται στο Cartwright, Coppage, Lane, Singleton, Marshall & Bentivegna, 2017. 

Έρευνα σε ελληνικά σχολεία υποδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών σε 

αναγνωστικές δεξιότητες (αναγνώριση λέξεων και κατανόηση κειμένου) κυμαίνεται 

μεταξύ 3% και 11% των μαθητών ανάλογα με τη βαρύτητα της δυσκολίας (Mouzaki & 

Sideridis, 2007). Οι Carlisle & Rice (2002) ισχυρίζονται ότι περίπου το 1/5 των  

μαθητών στις περισσότερες τάξεις του δημοτικού παρουσιάζει μέτρια έως σοβαρά 

προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση, όπως επίσης και ελλείψεις στις ανώτερες 
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αναγνωστικές δεξιοτήτες. Ιδιαίτερα μετά την τέταρτη τάξη του δημοτικού η 

αναγνωστική επίδοση πολλών μαθητών επιδεινώνεται, διότι αυξάνονται οι απαιτήσεις 

για κατανόηση ποικίλων κειμενικών ειδών και περιεχομένου με πολύπλοκη διάρθρωση 

(Chall & Jacobs, 2003). Οι δυσκολίες ανάγνωσης θεωρούνται ότι αποτελούν την πλέον 

διαδεδομένη μορφή δυσκολίας, καθώς παρατηρούνται και στη μεγάλη πλειονότητα και 

των παιδιών με ΕΜΔ, ενώ συχνά συνυπάρχουν με δυσκολίες σε άλλα πεδία. (Ξάνθη, 

2011∙  Παντελιάδου και Μπότσας, 2007 ∙ Παντελιάδου, 2011). 

1.4.1 Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση σε  μαθητές με ΕΜΔ 

    Είναι γεγονός πως οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στον 

τομέα της αναγνωστικής κατανόησης (American Psychiatric Association, 2013· 

Snowling, 2013) και εμφανίζουν χαμηλή επίδοση στα τεστ αναγνωστικής κατανόησης. 

Αρχικά, τροχοπέδη στην αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου για τους 

μαθητές με ΕΜΔ συνιστά η έλλειψη ευχέρειας (ακρίβειας και ταχύτητας) κατά την 

ανάγνωση. Όταν ο μαθητής δυσκολεύεται σημαντικά στην αναγνώριση λέξεων (λόγω 

έλλειψης αυτοματοποίησης), καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στην αποκωδικοποίηση 

των λέξεων, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται μεγάλο μέρος της γνωστικής τους 

ενέργειας σε αυτή τη διαδικασία και να μην απομένουν αρκετοί γνωστικοί πόροι για 

την κατανόηση (Μc Namara & Magliano, 2009∙ Williams, 2014). Επιπλέον, η 

ανεπαρκής κατανόηση των λέξεων που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο, η έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με το θέμα του κειμένου, η έλλειψη εξοικείωσης σε σημασιολογικές 

και συντακτικές δομές που βοηθούν στη πρόβλεψη των σχέσεων μεταξύ των λέξεων, οι 

περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές χρήσεις του γραπτού λόγου σε 

διάφορες περιπτώσεις και η έλλειψη ικανότητας λεκτικού συλλογισμού, μπορεί να 

συμβάλουν στη δημιουργία δυσκολιών στην κατανόηση της ανάγνωσης (Τζουριάδου, 

2011: 168). Επίσης οι μαθητές με ΕΜΔ συνήθως μένουν στην κυριολεκτική και σπάνια 

περνούν στην συμπερασματική κατανόηση. Ενδέχεται, να κατανοούν κάθε λέξη ή 

ακόμη και κάθε πρόταση, αλλά να μην μπορούν να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα 

στις προτάσεις και το νόημα του κειμένου ως σύνολο (Klinger et.al., 2007∙ McNamara 

& Μagliano, 2009). Η ελλιπής και αποσπασματική γνωστική βάση (Gersten, Fuchs, 

Williams & Baker, 2001) ίσως είναι μια ακόμη κοινή αιτία της αποτυχίας της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ΕΜΔ. 

   Eπιπλέον, οι μαθητές με ΕΜΔ είναι λιγότερο στρατηγικοί, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από τη γενική βιβλιογραφία για τις ΕΜΔ και την αναγνωστική 
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κατανόηση (Botsas, 2017∙ Eissa, 2015∙ Hollenbeck, 2011∙ Watson, 2012· Woolley, 

2011· Παντελιάδου & Μπότσας, 2007· Τζουριάδου, 2011). Σχετικά με την έμμεση 

κατανόηση που προκύπτει από το κείμενο, οι μαθητές με ΕΜΔ δεν διακρίνουν την 

κύρια ιδέα και άλλες σημαντικές ή υποστηρικτικές πληροφορίες στο κείμενο, 

δυσκολεύονται στην οργάνωση πληροφοριών που παρέχονται σε ένα κείμενο, δεν 

χρησιμοποιούν στρατηγικές για την κατανόηση, δυσκολεύονται να εντοπίσουν την 

κεντρική ιδέα ενός γραπτού κειμένου και δεν  συσχετίζουν τη νέα πληροφορία που 

βρέθηκε στο κείμενο με ότι ήδη γνωρίζουν ή με το ότι έχει ήδη βρεθεί μέσα στο 

κέιμενο (Rapp & Kendeou, 2007).  Επιπλέον στο τέλος της ανάγνωσης δεν μπορούν να 

εκτιμήσουν πόσο καλά κατανόησαν το κείμενο που διάβασαν. Οι στρατηγικές 

αναγνωστικής κατανόησης που διδάσκουν οι δάσκαλοι δεν θα έχουν κανένα 

αποτέλεσμα (Frahian & Farshid, 2014) εάν οι μαθητές με ΕΜΔ  δεν έχουν επίγνωση 

πότε η κατανόηση υποχωρεί. Η δυσχέρεια στην αναγνωστική κατανόηση των μαθητών 

με ΕΜΔ αποδίδεται και  σε προβλήματα συνοχής και  συγκέντρωσης στο γραπτό  και 

περιορισμένων πόρων προσοχής. 

Επίσης, υπάρχουν και περιορισμοί στη βραχυπρόθεσμη  μνήμη των μαθητών με 

ΕΜΔ, διότι είναι μικρής χωρητικότητας ενώ εντοπίζεται και πρόβλημα 

λειτουργικότητας λόγω έλλειψης οργανωτικών στρατηγικών. Επιπλέον η  μακρόχρονη 

μνήμη επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση τους μέσω ελλειμματικής ή με 

λανθασμένο τρόπο αποθήκευσης ή οργάνωσης της γνωστικής βάσης και  η έλλειψη 

οργανωτικών στρατηγικών επηρεάζει την ανάκληση και  την σωστή λειτουργία του 

εκτελεστικού μέρους της μνημονικής μνήμης (Carretti, Borella, Cornoldi & De Beni, 

2009). Τέλος, οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ευπάθειας 

κινήτρων, απουσία εσωτερικών αναγνωστικών κινήτρων και μαθημένη αβοηθησία 

(Miller & Faircloth, 2009). 

     Όπως προαναφέρθηκε, αναζητώντας τις αιτίες που προκαλούν τις δυσκολίες 

στην αναγνωστική κατανόηση, οδηγείται κανείς σε μια ποικιλία παραγόντων (Vellutino 

et al., 2004). Η μνήμη, σύμφωνα με τους Gathercole, Lamont & Alloway (2006), 

θεωρείται υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, 

όπως και για τις ατομικές διαφορές των ικανοτήτων μάθησης. Μάλιστα, η  απόδοση 

στην σχολική τάξη και η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση 

εξαρτώνται από την ικανοποιητική λειτουργία της μνημονικής ικανότητας του ατόμου. 

Πέρα από την ανάγνωση, παρατηρείται μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της μνήμης και της  

αναγνωστικής κατανόησης (De Jong, 1998). Η συμβολή της λειτουργίας της μνήμης  
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στην αναγνωστική κατανόηση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς, η αναγνώριση 

ακόμη και ενός γράμματος προϋποθέτει τη μνημονική συγκράτηση και ανάκληση των 

βασικών προσδιοριστικών χαρακτηριστικών στοιχείων του γράμματος (Πόρποδας, 

2002). Η καλή λειτουργία της μνήμης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

σχολική εξέλιξη και προσαρμογή του παιδιού (Μπεζεβέγκης, Οικονόμου & Μυλωνάς, 

2008), ωστόσο πολλοί μαθητές με φτωχή ανάγνωση, οι οποίοι παρουσιάζουν και  

δυσκολίες στην ανάγνωστική κατανόηση αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης (Dawes, 

Leitao, Claessen & Nayton, 2015). Kάθε υποσύστημα της μνήμης μπορεί να επηρεάσει 

ή και να αποδυναμώσει τις επιδόσεις των άλλων υποσυστημάτων μνήμης (Yang, Peng,  

Zhang,  Zheng  & Mo, 2017). Η δυσλεξία, αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον 

οποίο πολλαπλά ελλείμματα σε αρκετές υποσυνιστώσες της  μνήμης  μπορούν να  

καθιστούν  μια σημαντική πρόκληση  την ανάγνωστική κατανόηση στα παιδιά με ΕΜΔ  

(Dehaene, 2009). 

1.5. Η έννοια της Μνήμης 

    Το επιστημονικό πεδίο της μνήμης αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο 

ερευνητικής μελέτης, αν και νέο, το οποίο ωθείται από πολύ σημαντικές παρατηρήσεις 

και πειραματικά αποτελέσματα τις τελευταίες δεκαετίες. Για την έννοια της Μνήμης 

υπάρχουν πολλοί ορισμοί αφού η μνήμη δεν αποτελεί μία έννοια η οποία συνδέεται 

μόνο με έναν παράγοντα. Ένας από τους γενικά αποδεκτούς ορισμούς της μνήμης 

δίνεται από τον Παπαθεοδωρόπουλο Κ., στο βιβλίο του «Έννοιες στην Επιστήμη της 

Μνήμης» και είναι ο εξής: 

«Μνήμη είναι η ιδιότητα του νευρικού συστήματος να συγκρατεί την 

προσλαμβανόμενη μέσω της εμπειρίας πληροφορία για μικρό η μεγάλο διάστημα και έτσι 

να τροποποιεί τη συμπεριφορά. Η μνημονική λειτουργία αποτελεί ένα σύνολο 

διαφορετικών και εξειδικευμένων νοητικών ικανοτήτων που είναι ζωτικές για την 

αποτελεσματικότητα της καθημερινής ζωής. Η μνημονική λειτουργία θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως η έκφραση μιας αδιάλειπτης δυναμικής διεργασίας εντός του νευρικού 

συστήματος, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μικρότερες ή μεγαλύτερες τροποποιήσεις για 

μικρό η μεγάλο χρονικό διάστημα, και η οποία βασίζεται στην εξαιρετική ιδιότητα του 

νευρικού συστήματος για προσαρμοστικές μεταβολές της οργάνωσής του, οι οποίες 

συνίστανται κυρίως σε μεταβολές του τεράστιου αριθμού των συναπτικών συνδέσεων 

μεταξύ των νευρικών κυττάρων, δηλαδή βασίζεται στη συναπτική πλαστικότητα. Η μελέτη 
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των μνημονικών φαινομένων έχει οδηγήσει στη διαπίστωση της ύπαρξης διαφορετικών 

ειδών μνήμης και διαφορετικών εγκεφαλικών δομών και νευρωνικών δικτύων που 

στηρίζουν τα είδη της μνήμης» (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:188). 

 

   Μια έννοια που πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν για τον εντοπισμό της λειτουργίας 

της μνήμης στον εγκέφαλο είναι η έννοια της διαμερισματοποίησης, η οποία σχετίζεται 

με τη γενικότερη αντίληψη του εντοπισμού των λειτουργιών στον εγκέφαλο και έχει 

οδηγήσει στη διαμόρφωση της έννοιας των μνημονικών συστημάτων. Η λειτουργία της 

μνήμης, ως γενικό φαινόμενο κατανέμεται ευρέως στον εγκέφαλο, αλλά ταυτόχρονα 

υπάρχουν διαφορετικά είδη μνήμης στα οποία συμμετέχουν συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

περιοχές και νευρωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της αντίληψης ύπαρξης 

«πολλαπλών μνημονικών συστημάτων». (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:190). 

1.5.1. Στάδια της μνήμης 

   Η μνημονική λειτουργία συνίσταται σε ένα ετερογενές σύνολο διεργασιών, οι 

οποίες έχουν ως λειτουργικό  ρόλο την επιτυχή αποθήκευση των πληροφοριών. 

Το πρώτο στάδιο της μνήμης είναι η προσοχή. Στην λειτουργία της μνήμης η 

προσοχή χαρακτηρίζεται από την εγρήγορση και την επαγρύπνηση, μέσω των οποίων 

μπορεί να επιτευχθεί η είσοδος πληροφοριών και η αποθήκευση τους εν συνεχεία στο 

μνημονικό σύστημα (Sohlberg & Mateer, 2004). Να αναφερθεί, επιπλέον, ότι, η 

ικανότητα της προσοχής μπορεί να διαχωριστεί σε δύο παράγοντες, αφενός στον 

αριθμό των στοιχείων που μπορούν να διατηρηθούν, αφετέρου στην ανάλυση ή την 

ακρίβεια των στοιχείων αυτών (Chow & Conway, 2015). 

   Το δεύτερο στάδιο της μνήμης είναι η κωδικοποίηση, η τοποθέτηση δηλαδή στη 

μνήμη. 

Μια από τις πιο θεμελιώδεις λειτουργίες του εγκεφάλου είναι η ανάλυση και 

υπολογιστική επεξεργασία ποικίλου είδους πληροφοριών (von der Malsburg, Phillips, 

& Singer, 2010). «Αναπαράσταση είναι η διεργασία, μέσω της  οποίας συγκροτείται 

ένα ανάλογο της εξωτερικής και εσωτερικής του οργανισμού πραγματικότητας στο 

νευρικό σύστημα, δια μέσου της εμπειρίας. Η αναγκαιότητα ύπαρξης αναπαραστάσεων 

προκύπτει από την αναγκαιότητα κωδικοποίησης της εισερχόμενης στο νευρικό 

σύστημα πληροφορίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η επεξεργασία της δια μέσου 

υπολογιστικών διεργασιών» (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:60). Ο Mesulam (2011), 

αναφέρει ότι πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι η κωδικοποίηση και η παγίωση 
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αποτελούν δυο διαφορετικά στάδια. «Η έννοια της παγίωσης χρησιμοποιείται, για να 

περιγράψει τη σταθεροποίηση της μνήμης σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης του 

νευρικού συστήματος. Διακρίνονται δύο είδη παγίωσης: κυτταρική παγίωση (cellular 

consolidation) και συστημική παγίωση (system consolidation)» (Παπαθεωδορόπουλος, 

2015:232,234). Οι νέες πληροφορίες αρχικά κωδικοποιούνται στο συνειρμικό φλοιό και 

στη συνέχεια αναλόγως της σχέσης τους με προηγούμενες πληροφορίες, συνδέονται με 

αυτές στο μεταιχμιακό σύστημα από το οποίο και ξεκινά μια βαθύτερη κωδικοποίηση 

που οδηγεί στην παγίωση (Mesulam, 2011). Συγκεκριμένα η φάση της κωδικοποίησης 

λαμβάνει χώρα στον ιππόκαμπο και διαρκεί μερικές ώρες. Η σταθεροποίηση των 

πληροφοριών, μπορεί να διαρκέσει από μερικές μέρες έως χρόνια και εντοπίζεται 

μεταξύ των περιοχών του ιππόκαμπου, του ενδοκρινικού φλοιού και του νεοφλοιού. 

Είναι επίσης υπεύθυνη για την αποθήκευση της σημασιολογικής και επεισοδιακής 

μνήμης (Εysenck, 2010). 

   Η αποθήκευση αποτελεί το τρίτο στάδιο της μνήμης και συμβάλλει στην  

διατήρηση των πληροφοριών στη μνήμη σε μορφή, ώστε να είναι μετέπειτα δυνατή η 

ανάκληση τους (Παπανικολάου, 2007). Ο όρος έγγραμμα χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στη μνήμη. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για την αποθήκευση των εγγραμμάτων, αποτελεί ένα ακόμη 

μυστήριο για την επιστημονική κοινότητα. Μεταξύ των κεντρικών ζητημάτων που 

αφορούν στο μνημονικό αποτύπωμα είναι το είδος των μεταβολών στις οποίες 

συνίσταται, η περιοχή ή οι περιοχές στον εγκέφαλο που συμμετέχει(ουν) καθώς και η 

σταθερότητά του στον χρόνο (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:205). 

   Η ανάσυρση/ανάκληση είναι το τελευταίο στάδιο της μνήμης, όπου είναι 

δυνατή η έκφραση πρόσβασης στην προηγουμένως προσληφθείσα και αποθηκευμένη 

πληροφορία, ώστε να καταστήσει διαθέσιμη η  πληροφορία αυτή και να επιδράσει επί 

της τρέχουσας συμπεριφοράς τροποποιώντας την. Στην διεργασία της ανάκτησης οι 

νύξεις έχουν έναν κομβικό ρόλο, καθώς αποτελούν  τα στοιχεία της εμπειρίας που θα 

πυροδοτήσουν την έναρξη της ανάκτησης, όπως και οι συνειρμοί μεταξύ των 

διαφορετικών στοιχείων μιας μνήμης (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:50). 

1.5.2. Μοντέλα μνήμης 

   Η δημιουργία μοντέλων διχοτόμησης της μνήμης ξεκίνησε το 1890, όταν ο  

William James έκανε τη διχοτόμηση ανάμεσα σε πρωτογενή μνήμη, η οποία είναι 

συνειδητή και αποδίδει πιστά τις πληροφορίες που μόλις αποκτήθηκαν και σε 
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δευτερογενή μνήμη, η οποία αντιπροσωπεύει τις διαδρομές που είναι χαραγμένες στον 

εγκεφαλικό φλοιό και δεν είναι οπωσδήποτε συνειδητές (Μπαμπλέκου, 2011). 

  Στο δομικό μοντέλο της μνήμης, η μνήμη διακρίνεται σε επιμέρους δομικά 

στοιχεία. Από τους πρώτους που ερεύνησαν το δομικό μοντέλο υπήρξε ο Hebb, το 

1949, ο οποίος διέκρινε τη μνήμη σε βραχύχρονη και μακρόχρονη (Morris, 1999). Η 

βραχύχρονη μνήμη χαρακτηρίστηκε από την προσωρινή ηλεκτρική δραστηριότητα ενώ 

η μακρόχρονη από τις μεταβολές που υφίστανται στο νευρικό σύστημα με μεγάλη 

χρονική δραστηριότητα. Το 1968, οι Atkinson & Shiffrin (όπως αναφέρεται στο 

Μπαμπλέκου, 2011) όρισαν υποσυστήματα εντός της βραχύχρονης και της 

μακρόχρονης μνήμης και στην ουσία το μοντέλο έγινε τριμερές, εφόσον προβλέπει 

τρεις δομές, τη δομή αισθητηριακής μνήμης, τη δομή βραχύχρονης μνήμης και τη δομή 

μακρόχρονης μνήμης. Το συγκεκριμένο δομικό μοντέλο απέδειξαν και οι Baddeley και 

Warrington (1970), μελετώντας άτομα με αμνησία τα οποία παρουσίαζαν βλάβη στον 

κροταφικό λοβό και κατ’ επέκταση βλάβη μόνο στη μακρόχρονη μνήμη.  

   Οι Craik και Lockhart, το 1972 (όπως αναφέρεται στο Sohlberg & Mateer, 

2004) πρότειναν ένα διαφορετικό μοντέλο μνήμης, το μοντέλο επεξεργασίας 

πληροφοριών, το οποίο περιελάμβανε τρία επίπεδα επεξεργασίας της πληροφορίας, το 

δομικό, το φωνητικό και το σημασιολογικό, τα οποία είναι υπεύθυνα για το αν θα 

αποθηκεύεται η πληροφορία στη μακρόχρονη μνήμη. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

υποστήριζε ότι η πιο λεπτομερής και εις βάθος επεξεργασία κατά την κωδικοποίηση 

των πληροφοριών θα οδηγήσει σε πιο επιτυχημένη ανάκληση τους. Η σημασιολογική 

επεξεργασία βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την επεξεργασία που 

γίνεται σε φωνολογικό επίπεδο. 

    Το 1974 οι Baddeley και Hitch, εισάγοντας την έννοια της  μνήμης εργασίας, 

πρότειναν ένα τριμερές μοντέλο της μνήμης εργασίας. Το μοντέλο αυτό μέχρι και 

σήμερα κατέχει σημαντική θέση στην διεθνή βιβλιογραφία. Το μοντέλο της μνήμης 

εργασίας αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία α) τον κεντρικό επεξεργαστή β) το 

φωνολογικό κύκλωμα και γ) το οπτικοχωρικό σημειωματάριο. Ο κεντρικός 

επεξεργαστής διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ρύθμιση της μνήμης εργασίας, έχοντας 

τον εποπτικό ρόλο για τα άλλα δύο υποσυστήματα (φωνολογικό κύκλωμα και 

οπτικοχωρικό σημειωματάριο) καθώς και τον έλεγχο για την ροή πληροφοριών από και 

προς τα προαναφερόμενα υποσυστήματα (Baddeley & Hitch, 1974). Τέλος, η 

εναλλαγή, η κατανομή και η εστίαση της απαιτούμενης προσοχής για την επεξεργασία 

ερεθισμάτων καθορίζεται από τον κεντρικό επεξεργαστή. Το φωνολογικό κύκλωμα 
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είναι  το υποσύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσωρινή διατήρηση λεκτικών 

πληροφοριών (Atkinson, et al., 2003 ∙ Baddeley, 2003). Τελος, το οπτικοχωρικό 

σημειωματάριο είναι  το τρίτο  υποσύστημα της μνήμης εργασίας, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τις οπτικοχωρικές πληροφορίες (Bayliss & Jarold, 2015). Το 2000, ο 

Baddeley πρόσθεσε ένα ακόμη υποσύστημα στο μοντέλο της μνήμης εργασίας, το 

διαχειριστή επεισοδίων. Ο διαχειριστής επεισοδίων είναι ο μεσολαβητής και ο 

ρυθμιστής ανάμεσα στην μνήμη εργασίας και την μακρόχρονη μνήμη καθώς οργανώνει 

και αποθηκεύει με χρονική ακολουθία τις πληροφορίες. 

   Η Swanson το 1994 αναφέρθηκε στο πολυδομικό μοντέλο, σύμφωνα με το 

οποίο η μνήμη περιλαμβάνει τρία μέρη, τη βραχύχρονη, τη μακρόχρονη και την  μνήμη 

εργασίας και παρατηρούνται τρεις διαδικασίες οι οποίες είναι διακριτές μεταξύ τους. 

Το πολυδομικό μοντέλο της μνήμης (lzquierdo, Izquierdo, Barros, Souza, Souza, 

Quevedo, Rodrigues, Kauer Sant, Madruga & Medina, 1998) περιγράφει ότι οι ισχυρές 

πληροφορίες μέσω των αισθητηρίων οργάνων από το περιβάλλον οδηγούνται στο 

πρώτο μέρος του μνημονικού συστήματος, στη βραχύχρονη μνήμη. Εκεί, ένα 

περιορισμένο μέρος της πληροφορίας (6 – 9 μονάδες) αποθηκεύεται για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα και με τη χρήση της στρατηγικής της εσωτερικής επανάληψης 

δύναται να ισχυροποιηθεί το ερέθισμα και να επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής του στη 

βραχύχρονη μνήμη. Οι πληροφορίες-ερεθίσματα κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται 

σε νοητικά σχήματα στη μακρόχρονη μνήμη, ενώ κάποια στοιχεία των πληροφοριών θα 

ξεχαστούν, κυρίως αυτά που δεν ενισχύθηκαν. 

1.6. Κατηγοριοποίηση της μνήμης 

    Η μνήμη δεν είναι μία μονολιθική λειτουργία, αλλά αποτελείται από 

διαφορετικά φαινόμενα με κοινά στοιχεία. Η διεργασία της μνήμης πραγματοποιείται 

στον εγκέφαλο μέσω πολλαπλών συστημάτων που λειτουργούν παράλληλα 

(Eichenbaum, 2001). Η κατηγοριοποίηση των ποικίλων ειδών μνήμης μπορεί να γίνει  

με βάση διαφορετικές διαστάσεις, όπως  για παράδειγμα χρόνος, η ενσυνειδητότητα, η 

συνειρμικότητα και η συμπεριφορική λειτουργία (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:192). 

1.6.1. Μορφές μνήμης εξαρτώμενες από τον χρόνο 

   Η πιο άμεσα αντιληπτή διάκριση των μνημών είναι αυτή που σχετίζεται με τη 

διάρκειά τους, τον χρόνο δηλαδή  που συγκρατείται το περιεχόμενο μιας «μνήμης» 
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(Baddeley & Patterson, 1971 ∙ LaRocque, Eichenbaum, Starett, Rose, Emrich, Postle,   

2015). 

1.6.1.1. Αισθητική μνήμη 

   Η αισθητική μνήμη (sensory memory) μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα 

συστατικό της βραχύχρονης μνήμης. Ο όρος αισθητική μνήμη χρησιμοποιείται κυρίως 

από τους γνωσιακούς ψυχολόγους και συνίσταται στην παροδικά συγκρατούμενη 

τρέχουσα αισθητική πληροφορία που υφίσταται συνεχώς σε έναν οργανισμό, ο οποίος 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:32). Η διάρκεια 

καταγραφής κυμαίνεται από ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου μέχρι 1 δευτερόλεπτο 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). Οι αισθητικές και συνειρμικές περιοχές του εγκεφαλικού 

φλοιού θεωρούνται ως βασικό υπόβαθρο της αισθητικής μνήμης (Baddeley, 2009∙ 

Sweatt, 2010). 

1.6.1.2. Βραχύχρονη μνήμη 

   Για τον όρο βραχύχρονη μνήμη (short-term memory) δεν συμφωνούν όλοι οι 

επιστήμονες σε έναν αυστηρά  διατυπωμένο και αποδεκτό ορισμό. «Η βραχύχρονη 

μνήμη συνίσταται από τις διεργασίες μέσω των οποίων συγκρατείται πρόσκαιρα η 

αισθητική πληροφορία για δευτερόλεπτα ή μερικά λεπτά μετά τον τερματισμό της 

εισερχόμενης στο νευρικό σύστημα πληροφορίας. Αποτελεί την πρωταρχική και 

σύντομη διεργασία της επεξεργασίας των παροδικών αισθητικών και αντιληπτικών 

ερεθισμάτων. Η βραχύχρονη συγκράτηση της πληροφορίας συμβαίνει μετά την αρχική 

επεξεργασία και την άφιξή της στη συνείδηση. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει 

και ανάκληση προηγούμενα αποθηκευμένης πληροφορίας» (Παπαθεοδωρόπουλος, 

2015:104). Ο Miller έδειξε ότι η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης ήταν 7 ± 2 

στοιχεία (Miller, 1956) ενώ οι  σύγχρονες εκτιμήσεις της χωρητικότητας της αναφέρουν 

ότι είναι συνήθως 4 ή 5 στοιχεία (Malla & Pampori, 2016). 

1.6.1.3 Μνήμη εργασίας 

   Η μνήμη εργασίας αποτελεί ένα σύστημα προσωρινής αποθήκευσης και 

συλλογισμού, όπως, επίσης, εμπλέκεται στη γλωσσική διεργασία. Είναι, όμως, ένα 

σύστημα περιορισμένης δυνατότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των 

πληροφοριών και την ανάσυρσή τους από τη μακρόχρονη μνήμη (Cowan et al., 2015∙ 

Malla & Pampori, 2016:337). Περιγράφεται και  ως χώρος εργασίας του νου (Morrison 
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& Chein, 2011) ή "post-it note" σημειωματάριο του εγκεφάλου (Alloway & Copello, 

2013) και εδράζεται στον προμετωπιαίο φλοιό (Παπαθεοδωρόπουλος, 2015:132). 

   Η μνήμη εργασίας επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες, οι οποίες έιναι η  

σύγκριση και η αναγνώριση των πληροφοριών, η διάκριση και κατόπιν ενσωμάτωση 

των καινούργιων πληροφοριών στις οργανωμένες και υπάρχουσες γνώσεις που 

ανακαλούνται από τη μακρόχρονη μνήμη και η  εσωτερική επανάληψη των 

πληροφοριών (Atkinson & Shiffrin, 1968:97). 

      Η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας (Working Memory Capacity) αποτελεί 

μία γενική εκτελεστική δομή του συστήματος της μνήμης εργασίας, η οποία είναι 

εξέχουσας σημασίας όσον αφορά την εμβέλεια των νοητικών ικανοτήτων, καθώς, 

επίσης, η μέτρησή της αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τη γενικότερη γνωστική 

λειτουργία (Bayliss & Jarold, 2015).  

1.6.1.3. Μακρόχρονη μνήμη 

   Η επιτυχής επανάληψη μιας πληροφορίας συνεπάγεται τη μεταφορά της από τη 

βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη, ειδάλλως η πληροφορία θα οδηγηθεί στην 

απόσβεση (Atkison, Atkison, Smith, Ben & Nolen- Hoeksema, 2003∙ McGaugh, 2000). 

Η μακρόχρονη μνήμη παρουσιάζει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο (Baddeley, 1994 ∙ 

Smith, 2006 ∙ Ma, Husain & Bays, 2014). Η μακρόχρονη μνήμη διαχωρίζεται σε 

σημασιολογική μνήμη και σε μνήμη γεγονότων – επεισοδίων (Παπανικολάου, 2007). Η 

Βάρβογλη (2006), διακρίνει την μακρόχρονη μνήμη σε δυο τμήματα, τη δευτεροβάθμια 

και τη τριτοβάθμια μνήμη. Η δευτεροβάθμια μνήμη μπορεί να διατηρηθεί από μερικά 

λεπτά έως και μερικά χρόνια. Η τριτοβάθμια μνήμη διαρκεί καθ’ όλη την διάρκεια ζωής 

του ατόμου και ανακαλείται αυτόματα, χωρίς δυσκολία. 

1.7. Λεκτική μνήμη 

     Η λεκτική μνήμη είναι μια αρκετά ευρεία έννοια και  συνεπάγεται στο 

σύστημα της μνήμης, χωρίς να αποτελεί ξεχωριστό μνημονικό υποσυστήμα (Tatsumi & 

Watanabi, 2009). Υπάρχουν διαφορετικά είδη μνήμης για διάφορα είδη πληροφοριών 

και ο διαχωρισμός εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών.  

   Η λεκτική μνήμη αναφέρεται στη δυνατότητα ανάκλησης γλωσσικών 

πληροφοριών που κωδικοποιούνται λεκτικά-ομιλούμενα/ακουστικά (Andreano & 

Cahill, 2009∙ Brattico, Winkler, Näätänen, Paavilainen & Tervaniemi, 2002∙ Isaki, 

Spaulding & Platte, 2008). Η λεκτική μνήμη μπορεί να διαφοροποιηθεί περαιτέρω στη 
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βραχυπρόθεσμη μνήμη, στη μνήμη εργασίας και στη μακροπρόθεσμη μνήμη 

(Bjorklund, 2005). Γενικά, οι δομές του αριστερού ημισφαιρίου (συμπεριλαμβανομένου 

του αριστερού ιππόκαμπου) εμπλέκονται στην επεξεργασία της λεκτικής μνήμης 

(Kelley, Miezin, McDermott, Buckner, Raichle & Cohen, 1998 ∙ Banks, Jones-Gotman, 

Ladowski & Sziklas, 2012). Η διάρκεια της λεκτικής μνήμης έχει βρεθεί ότι   

επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες όπως λόγου χάρη από το μέγεθος του λόγου, 

τον αριθμό των συλλαβών και των φωνημάτων, και το διάστημα στο οποίο 

προβλήθηκαν τα ερεθίσματα (Baddeley, 1997∙ Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975).  

1.8. Ο γνωστικός παράγοντας μνήμη για την διεκπεραίωση της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές 

Η οργάνωση της μνήμης και των μνημονικών λειτουργιών είναι σημαντική για 

την αναγνωστική κατανόηση, καθώς έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως εμπλέκεται σε μια 

σειρά από διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της κατανόησης 

(Αϊδίνης, 2012). Για την διεκπεραίωση της αναγνωστικής κατανόησης απαιτείται η 

εμπλοκή τόσο της βραχύχρονης όσο και της μακρόχρονης μνήμης, αλλά και της μνήμης 

εργασίας (Τζουριάδου, 2011). Μάλιστα, το ποσό των πληροφοριών που συγκρατούνται 

στη μνήμη φαίνεται να είναι σημαντικό για την κατανόηση ή μη του κειμένου που 

διαβάζεται, καθώς συνδέεται στενά με τη δόμηση της νοητικής αναπαράστασης 

(Αϊδίνης & Γακοπούλου, 2017).  

    Η διαδικασία δόμησης της νοητικής αναπαράστασης γραπτού κειμένου είναι 

μία σύνθετη, πολυδιάστατη νοητική λειτουργία που εμπλέκει μία σειρά επιμέρους 

συσχετιζόμενων νοητικών λειτουργιών  που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αφορούν 

μεταξύ άλλων την αναγνώριση της πληροφορίας, την απόσπασή της από το κείμενο, 

την αποθήκευσή της στη βραχύχρονη μνήμη, την ανάκλησή της όποτε χρειαστεί και 

τέλος, το συνδυασμό με άλλες γνώσεις που βρίσκονται στη μακρόχρονη μνήμη, 

προερχόμενες από προϋπάρχουσες γνώσεις ή εμπειρίες του αναγνώστη, και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Best, Floyd & McNamara, 2008∙ Cain & Oakhill, 2006∙ 

Kintsch & Kintsch, 2005∙ Harrison, 2004∙ McNamara & Kendeou, 2011∙ Oakhill & 

Cain, 2004). 

     Οι έρευνες (Bourke & Adams, 2011∙ Rose, 2012∙ Unsworth, 2015)  έχουν 

δείξει ότι αυτή η ικανότητα συγκράτησης και ταυτόχρονης επεξεργασίας των 

πληροφοριών στην μνήμη εργασίας  προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν άμεσα, είναι 

πρωτεύουσας σημασίας και μέσα στην σχολική τάξη. Αρκετοί μαθητές δεν μπορούν να 
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ελέγξουν την  πορεία της  κατανόησής τους ούτε να παρεμποδίσουν την παρεμβολή 

άσχετων πληροφοριών από την μνήμη εργασίας (Watson, 2012), κάτι το οποίο οδηγεί 

σε προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση (Borella, Carretti & Pelegrina, 2010∙ 

Locascio, Mahone, Eason & Cutting, 2010∙ Pimperton & Nation, 2010). Σε μελέτες με 

αγγλόφωνα παιδιά, η μνήμη εργασίας διατηρεί σημαντική την εμπλοκή της στην 

κατανόηση γραπτού κειμένου ακόμα και μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων (Αlloway & 

Alloway, 2010). Σε μελέτη με ελληνόφωνα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών, τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι παιδιά με χαμηλές δεξιότητες στην αναγνωστική κατανόηση, σημείωσαν 

χαμηλές επιδόσεις στην επεξεργασία και την ταυτόχρονη αποθήκευση πληροφοριών, οι 

οποίες αποτελούν λειτουργίες του Κεντρικού Επεξεργαστή (Chrysochoou, Bablekou & 

Tsigillis, 2011). Μάλιστα, οι Carretti, Borella, Cornoldi  & Beni (2009), στην 

μετανάλυσή τους  σχετικά με το ρόλο της μνήμης εργασίας στην ερμηνεία της επίδοσης 

των ατόμων με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση αναφέρουν ότι οι επιδόσεις 

στα μνημονικά έργα που είναι απαιτητικά από την άποψη της διαχείρισης της προσοχής 

και τα οποία απαιτούν επεξεργασία των λεκτικών πληροφοριών είναι εξαιρετικοί 

δείκτες διαφοροποίησης των ατόμων με ΕΜΔ στην αναγνωστική κατανόηση από τους 

ικανούς αναγνώστες. 

 Ωστόσο, ένα 20-30% των ατόμων με δυσλεξία παρουσιάζουν ελλείμματα 

αισθητηριακής επεξεργασίας (Wright & Conlon, 2009). Έρευνες έχουν δείξει τη 

συσχέτιση των ΕΜΔ με την πρωτογενή αισθητηριακή επεξεργασία (οπτική και 

ακουστική επεξεργασία). Θεωρίες που βασίζονται στις έρευνες αυτές αποδίδουν σε ένα 

βαθμό τις δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση σε ελλείμματα πρωτογενούς 

επιπέδου (π.χ. ακουστική, οπτική, κινητική επεξεργασία) (Plante, 2012 ∙ Tallal & Gaab, 

2006 ∙ Vidyasagar & Pammer, 2010). 

       Οι Swanson, Zheng & Jerman το 2009, εξέτασαν παιδιά με δυσκολίες στην 

ανάγνωση και παιδιά που ήταν καλοί αναγνώστες 5-18 ετών. Εξετάστηκε η βραχύχρονη 

μνήμη τους με διάφορες δοκιμασίες όπως για παράδειγμα η ανάκληση λέξεων, 

ψευδολέξεων, αριθμών και εικόνων και  μετέπειτα η  μνήμη εργασίας τους  με 

δοκιμασίες υπολογισμού, ανάκλησης προτάσεων, οπτικοχωρικές (ανάκληση σημείων - 

οδηγιών σε χάρτη), σύνθετες χωρικές, ανάκλησης ακολουθίας ψηφίων, σημασιολογικής 

συσχέτισης, ανάκλησης ιστοριών και λέξεων με ομοιοκαταληξία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης παρουσίασαν σημαντικά ελλείμματα σε 

σχέση με τους καλούς αναγνώστες σε έργα βραχύχρονης μνήμης  και σε έργα μνήμης 

εργασίας. Σε κλινική έρευνα των Christopher, Miyake, Keenan, Pennington, DeFries, 
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Wadsworth & Olson το 2012, εξετάστηκε η  επίδραση των εκτελεστικών λειτουργιών 

483 παιδιών 8-16 ετών με ΕΜΔ, εκ των οποίων οι 391 είχαν δυσλεξία, στις 

αναγνωστικές τους επιδόσεις. Παρατηρήθηκε ανεπάρκειά των παιδιών με ΕΜΔ στη 

βραχύχρονη μνήμη, ενώ τα εκτελεστικά και γλωσσικά ελλειμματα των συμμετεχόντων 

επιδρούσαν αρνητικά στην αναγνωστική κατανόησή τους, ανεξάρτητα από την 

ηλικιακή τους διαφορά. 

     Έρευνες αποδεικνύουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ της απόδοσης της μνήμης 

εργασίας και των δεξιοτήτων της αναγνωστικής κατανόησης (Kudo, Lussier & 

Swanson, 2015∙ Smith-Spark & Fisk, 2007∙ Swanson & Jerman, 2007) ενώ ταυτόχρονα 

μελέτες έχουν δείξει ότι τα ελλείμματα στη μνήμη εργασίας είναι ένα κοινό 

χαρακτηριστικό των ΕΜΔ, όπως για παράδειγμα της δυσλεξίας (Holmes, Hilton, Place, 

Alloway, Elliot & Gathercole, 2014∙ Jeffries & Everatt, 2004∙ Swanson, Howard & 

Sáez Lee, 2007 όπως αναφέρεται στο Gupta & Sharma, 2017). Οι Carretti, Cornoldi, 

Beni & Romano, το 2005 εξέτασαν τη σχέση μνήμης εργασίας και αναγνωστικής 

κατανόησης. Μια ομάδα παιδιών που χαρακτηρίστηκαν καλοί στην αναγνωστική 

κατανόηση και μια  ομάδα παιδιών με χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου 8-

11 ετών αξιολογήθηκαν μία πρώτη φορά σε έργα μνήμης εργασίας και μια ακόμη φορά 

μετά από το πέρας ενός χρόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα των παιδιών με 

χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου είχαν τόσο την πρώτη όσο  και τη δεύτερη 

φορά χαμηλές επιδόσεις στις δοκιμασίες της μνήμης εργασίας σε σχέση με την ομάδα 

των παιδιών που είχαν καλές επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση. 

      Σε μία κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους  Locascio, Mahone, 

Eason & Cutting το 2010, διερευνήθηκε η συνάφεια εκτελεστικών λειτουργιών 86 

μαθητών ηλικίας 10-14 ετών με ΕΜΔ, εκ των οποίων οι 63 είχαν διάγνωση δυσλεξίας, 

με την αναγνωστική τους κατανόηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν δυσχέρειες των 

παιδιών της μελέτης σε σχέση με ισάριθμο αριθμό  παιδιών χωρίς ΕΕΑ στην οπτικο-

χωρική, την ακουστική  και τη λεκτική μνήμη εργασίας, ενώ  διαπιστώθηκαν και 

δυσκολίες των παιδιών με ΕΜΔ στο στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση της 

κειμενικής τους πρόσληψης, στην επιλογή και την εφαρμογή αναγνωστικών 

στρατηγικών, την αυτοπαρακολούθηση και την αυτορρύθμισή τους όπως και στην 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Οι δυσκολίες  των παιδιών με ΕΜΔ στην 

αναγνωστική κατανόηση συνδέονται με τις εκτελεστικές δυσλειτουργίες κατι το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση. 
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    Η μακρόχρονη μνήμη φαίνεται να μην επηρεάζεται σε παιδιά με  δυσλεξία αν 

και σύμφωνα με τους Menghini et al. (2010) κάποιες ενδείξεις, όπως οι δυσκολίες 

ανάσυρσης μπορεί να αποδεικνύουν το αντίθετο. Ωστόσο, παιδιά με δυσλεξία που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο στάδιο της αποθήκευσης, πιθανόν να έχουν 

δυσμενέστερη εξέλιξη στην αναγνωστική κατανόηση  (Alloway et al., 2009). 

     Συνοψίζοντας, με βάση τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας επιβεβαιώνεται 

η άρρηκτη σχέση της μνήμης με την αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές χωρίς Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές 

(ΕΜΔ). Ιδιαίτερα, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μνημονική ικανότητα, τα οποία εκτείνονται σε όλο το 

μνημονικό μηχανισμό (βραχύχρονη, μακρόχρονη, μνήμη εργασίας) και αλληλεπιδρούν 

με την αναγνωστική κατανόηση. Με αφορμή τις συγκεκριμένες έρευνες και το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν πολλές σχετικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο,  η παρούσα έρευνα 

προσανατολίζεται σε μια διερεύνηση της αναγνωστικής κατανόησης και της λεκτικής  

μνήμης μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) και μαθητών χωρίς 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). 
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Κεφάλαιο 2ο 

2.Μεθοδολογία 

2.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

    Η  αποτελεσματική αναγνωστική  κατανόηση  φαίνεται να αποτελεί ζητούμενο 

(NAEP, 2019∙ NCES, 2019) για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) 

και για μαθητές χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και οι αδυναμίες των 

μαθητών  στην αναγνωστική κατανόηση έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνών, 

ενώ συχνά προκαλούν και έντονες αντιπαραθέσεις. Η αναγνωστική κατανόηση 

θεωρείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της μνήμης (Flood, Lapp 

& Fisher, 2005). Η έννοια της μνήμης έχει απασχολήσει χρόνια την Ιατρική και 

Παιδαγωγική Κοινότητα με επίκεντρο τα παιδιά με ΕΜΔ, αλλά και  τα παιδιά χωρίς 

ΕΕΑ, διότι διαταραχές ή ελλείμματα στην μνήμη ανακόπτουν τη διαδικασία της  

μάθησης και προκαλούν προβλήματα στη γενικότερη μαθησιακή πορεία των παιδιών 

(Κολιάδης, 2002). Σύμφωνα με τους Swanson, Cooney & McNamara (2004), η μνήμη 

είναι η θεμελιώδης ικανότητα κωδικοποίησης, επεξεργασίας, συγκράτησης, 

αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών και οι μνημονικές δυσκολίες των παιδιών 

με ΕΜΔ αντικατοπτρίζουν όλες τις όψεις της μαθησιακής τους διαδικασίας.  

    Ωστόσο παρόλο που η έρευνα με τις διαταραχές μνήμης σε παιδιά με ΕΜΔ 

είναι εύρωστη στο εξωτερικό, η έρευνα στην Ελλάδα σχετικά με τις διαταραχές μνήμης 

σε παιδιά με ΕΜΔ είναι περιορισμένη (Καραπέτσας, Μήτσιου & Ζαμπεθένης, 1998∙ 

Μήτσιου, 2002∙ Μήτσιου-Δάκτυλα, 2008). Λόγω του περιορισμένου σώματος ερευνών 

κρίθηκε λοιπόν αναγκαία η περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση του συγκεκριμένου 

θέματος δεδομένου και του αυξημένου ποσοστού  ενασχόλησης με τις  ΕΜΔ, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η ύπαρξη τέτοιων ερευνών, ειδικά στην ελληνική 

βιβλιογραφία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διότι προσθέτει νέα δεδομένα στον ερευνητικό 

τομέα των διαταραχών της μνήμης ή ακόμη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για 

περαιτέρω έρευνα. 

  Η διπλωματική αυτή εργασία, λοιπόν, θα αποτελέσει μια προσπάθεια  

διερεύνησης των επιδόσεων στους τομείς της αναγνωστικής κατανόησης και της 

λεκτικής μνήμης σε παιδιά χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και σε παιδιά 

με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα 

φύλο. Για πρακτικούς λόγους η ακριβής διαφορική διάγνωση του δείγματος της 
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παρούσας έρευνας - λόγω της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μαθητών, στα 

οποία στοιχεία δεν είχε πρόσβαση η ερευνήτρια (εμπιστευτικές πληροφορίες των 

παιδιών με ΕΜΔ) - δεν ήταν δυνατή.  

   Ο απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της 

Αναγνωστικής  Κατανόησης και της Λεκτικής Μνήμης μαθητών με ΕΜΔ και μαθητών 

χωρίς ΕΕΑ τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σχολείου. 

 Αναλυτικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής: 

1) Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ παρουσιάζουν διαφορά στην 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση; 

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές με ΕΜΔ εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις 

στην αναγνωστική κατανόηση σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ και 

επιπλέον σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναμένεται η ύπαρξη 

διαφοροποίησης στις επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ, πάραυτα 

το θέτουμε ως αρχικό ερώτημα της έρευνάς μας για να το ελέγξουμε και να το 

επιβεβαιώσουμε. 

 

2) Παρουσιάζεται χαμηλότερη επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στη λεκτική μνήμη 

συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ; 

 

3) Ο παράγοντας φύλο επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση και τη λεκτική 

μνήμη τόσο των μαθητών με ΕΜΔ όσο και αυτών χωρίς ΕΕΑ; 

 

4) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση με την 

αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ;  

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

1η υπόθεση: 

Μηδενική: Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ δεν παρουσιάζουν διαφορά 

στην επιδόσή τους στην αναγνωστική κατανόηση. 

Εναλλακτική: Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ  παρουσιάζουν διαφορά 

στην επίδοσή τους  στην αναγνωστική κατανόηση. 
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2η υπόθεση: 

Μηδενική: Δεν παρουσιάζεται χαμηλότερη επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στη λεκτική 

μνήμη συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

 Εναλλακτική: Παρουσιάζεται χαμηλότερη επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στη   λεκτική 

μνήμη  συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

3η υπόθεση: 

Μηδενική: Ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση και τη 

λεκτική μνήμη τόσο των μαθητών με ΕΜΔ όσο και αυτών χωρίς ΕΕΑ. 

Εναλλακτική: Ο παράγοντας φύλο  επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση και τη 

λεκτική μνήμη τόσο των μαθητών με ΕΜΔ όσο και αυτών χωρίς ΕΕΑ. 

4η υπόθεση: 

Μηδενική: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση 

με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

Εναλλακτική: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση με 

την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

Από τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, εικάζουμε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ, 

εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στους τομείς της αναγνωστικής 

κατανόησης και της λεκτικής μνήμης θα εμφανίσουν χαμηλότερες επιδόσεις σε 

σύγκριση με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. Με την διεξαγωγή του στατιστικού ελέγχου, θα 

εξετάσουμε τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

υπόθεσή μας. Τέλος, με βάση την βιβλιογραφία για τη λεκτική μνήμη εργασίας 

αναμένεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης με την αναγνωστική 

κατανόηση τόσο για τους μαθητές με ΕΜΔ, όσο και για τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τελευταία δύο ερευνητικά ερωτήματα. Η παρούσα 

εργασία αποτελεί λοιπόν, ένα έναυσμα για να δοθεί περισσότερη έμφαση στην 

αξιολόγηση της λεκτικής μνήμης που κατ’ επέκταση επηρεάζει όλους τους άλλους 

τομείς της γλώσσας και συνεπώς και την αναγνωστική κατανόηση. 
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2.2. Ερευνητική στρατηγική 

  Στον τομέα της εκπαίδευσης οι ποσοτικές μέθοδοι είναι πλέον διαδεδομένες, 

καθώς προωθούν την κατανόηση των φαινομένων που συμβαίνουν γύρω από το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο.   

   Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων 

παραγόντων. Η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων 

με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα.  

    Η ποσοτική έρευνα παρέχει αριθμητικά αποτελέσματα, γεγονός που την 

καθιστά αντικειμενική και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν υπόκειται στις 

υποκειμενικές κρίσεις του ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοτική έρευνα  παρέχει τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να εξετάσει συσχετίσεις μεταβλητών με έλεγχο υποθέσεων. 

Ακόμη, ο ερευνητής έχει την δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων, εάν 

συνυπάρχουν οι κατάλληλες προυποθέσεις. Η ποσοτική έρευνα συσχετίσεων παρέχει 

μία σταθερή μορφή στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων, επιτρέπει τη σύνδεση πολλών 

χαρακτηριστικών μορφών και περιπτώσεων, αναδεικνύει γενικές, αλλά και ειδικές 

τάσεις του υπό μελέτη δείγματος/ πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η ποσοτική έρευνα 

διαμορφώνεται σε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβλητών, δηλαδή σε 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις οι οποίες και περιλαμβάνονται 

στο δείγμα. Τα δε χαρακτηριστικά του συγκεντρωμένου δείγματος συσχετίζονται 

μεταξύ τους και εξυπηρετούν τον σκοπό της ανεύρεσης γενικών τάσεων και την 

επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων/ ερωτημάτων. Με την χρήση συσχετίσεων η 

έρευνα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ερωτήματα που μεταφράζονται στη σύνδεση 

συγκεκριμένων μεταβλητών. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με δομημένα πρωτόκολλα, 

όπως ερωτηματολόγια, κλίμακες και δοκίμια επιτευγμάτων (Cohen, Manion & 

Morisson, 2011 ∙ Creswell, 2014). 

    Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα χρησιμοποιηθεί η ποσοτική 

προσέγγιση της μελέτης, διότι τα αποτελέσματα θα βασιστούν στην ανάλυση 

δεδομένων που η συλλογή τους θα γίνει μέσω της χορήγησης συγκεκριμένων 

σταθμισμένων εργαλείων που μετρούν την επίδοση των παιδιών στους τομείς που 

εξετάζονται. Θα ληφθούν στοιχεία από ένα δείγμα μαθητών για τις μεταβλητές, που 

έχουν οριστεί και θα μελετηθεί η συνάφεια μεταξύ τους. 
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2.3. Συμμετέχοντες 

    Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας είναι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Διαταραχές και μαθητές χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που φοιτούν σε γενικές 

τάξεις και τμήματα ένταξης  της  Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Οι  μαθητές και μαθήτριες 

που συμμετείχαν στο δείγμα της έρευνας φοιτούν σε τρία δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Περιφεριακής Ενότητας Κοζάνης. Τα σχολεία αυτά ήταν συγκεκριμένα το 17ο Δ.Σ. 

Κοζάνης, το Δ.Σ. Δρεπάνου Κοζάνης και το Δ.Σ. Βαθυλάκκου Κοζάνης. Οι 

συμμετέχοντες της έρευνας αποτελούνται συνολικά από 83 μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

τάξεων Δημοτικού σχολείου. Από αυτούς οι 26 φοιτούσαν στην Δ' τάξη (31,32%), οι  

33 στην Ε’ Τάξη  (39,75%) και οι υπόλοιποι 24 στην Στ’ Τάξη (28,91%). Ακόμη, από 

τα 83 παιδιά ήταν αγόρια τα 29 (34,9%) και τα κορίτσια 54 (65,1%). Στους μαθητές με 

ΕΜΔ επιλέχθηκαν 32 μαθητές, στους οποίους δεν τηρήθηκε η αναλογία 3:1 (αγόρια: 

κορίτσια) σε κάθε τάξη, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, λόγω των δυσκολιών ως 

προς την εύρεση των μαθητών με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως π.χ. 

συγκατάθεση γονέων για συμμετοχή στην έρευνα, άδεια εισόδου σε κάποιες σχολικές 

μονάδες. Αυτό είχε ως  συνέπεια τη μη ύπαρξη ισοκατανομής του δείγματος. Ωστόσο 

αξίζει να αναφερθεί ότι άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η αναλογία αγοριών και 

κοριτσιών με ΕΜΔ-Δυσλεξία είναι 1:1 (Wadsworth, S.J., Defries, J.D., Stevenson, J., 

Gilger, J.W., Penington, B.F. 1992, όπως αναφέρεται στο Τσοβίλη, 2003). Επιπλέον, σε 

μελέτες με υποκείμενα που χρησιμοποιούν κλινικές μεθόδους ή παραπομπές, οι 

αναλογίες φύλου κυμαίνονται από 2: 1 έως 15: 1 (αγόρια: κορίτσια) (π.χ., Finucci & 

Childs, 1981, Vogel, 1990 όπως αναφέρεται στο Hawke, Olson, Willcut, Wadsworth & 

DeFries, 2009). Εντούτοις, σε δείγματoληψίες για ερευνητικές μελέτες, οι αναλογίες 

των φύλων είναι πιο κοντά στο 1: 1 (αγόρια:κορίτσια) (π.χ. Harlaar, Spinath, Dale, & 

Plomin, 2005 ∙ Hawke, Wadsworth, Olson & DeFries 2007∙ Shaywitz, Shaywitz, 

Fletcher & Escobar, 1990∙ Stevenson, 1992 όπως αναφέρεται στο Hawke, Olson, 

Willcut, Wadsworth & DeFries, 2009).    

    Οι συμμετέχοντες αποτελούνταν από δύο ομάδες: (α) μαθητές με ΕΜΔ (Ν=32, 

Ν%=38,55%) και (β) μαθητές χωρίς ΕΕΑ (Ν=51, Ν%=61,44%). Όλοι οι μαθητές της 

πρώτης ομάδας είχαν επίσημα διαγνωσμένες –από κάποιο κρατικό ή ιδιωτικό 

διεπιστημονικό φορέα- Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές. Τα περισσότερα παιδιά με 

ΕΜΔ είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην γραφή. Η επιλογή του δείγματος έγινε 

με τη βοήθεια των δασκάλων των γενικών τάξεων, των δασκάλων των Τ.Ε. και των 
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διευθυντών των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή κάθε μαθητή 

αποτέλεσε η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών. Το έντυπο 

συγκατάθεσης παρατίθεται στο παράρτημα. 

   Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία στα γραφήματα και 

στον πίνακα που περιγράφουν τη συνολική κατανομή αγοριών και κοριτσιών 

ξεχωριστά  ανά φύλο, ανά τάξη  και συνολικά. 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν συνολικά 83, από τους οποίους 32 είναι 

μαθητές με ΕΜΔ (Ν=32, Ν%=38,55%) και 51 είναι μαθητές χωρίς ΕΕΑ (Ν=51, 

Ν%=61,44%) σύμφωνα με το γράφημα 1. 

 

Γράφημα 1. Ραβδόγραμμα ποσοστών των συμμετεχόντων μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς 

ΕΕΑ. 

 

 
 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν συνολικά 83, από τους οποίους 29 είναι 

αγόρια (Ν=29, Ν%=34,93%) και 54 είναι κορίτσια (Ν=54, Ν%=65,06%). Από αυτούς 

τα αγόρια με ΕΜΔ ήταν 8 (Ν=8, Ν%=9,63%) και τα αγόρια χωρίς ΕΕΑ ήταν 21 (Ν=21, 

Ν%=25,3%). Τα κορίτσια με ΕΜΔ ήταν 24 (Ν=8, Ν%=28,91%)  και τα κορίτσια χωρίς 

ΕΕΑ ήταν 30 (Ν=8, Ν%=36,14%) σύμφωνα με το γράφημα 2. 
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Γράφημα 2.  Ραβδόγραμμα ποσοστών του φύλου των συμμετεχόντων μαθητών με 

ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ. 

 

 
 

 

   Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν συνολικά 83 (100%). Από αυτούς οι 26 

φοιτούσαν στην Δ' τάξη (31,32%) από τους οποίους οι 13 ήταν μαθητές με ΕΜΔ και οι 

13 μαθητές χωρίς ΕΕΑ, οι 33 στην Ε’ Τάξη  (39,75%) από τους οποίους οι 12 ήταν 

μαθητές με ΕΜΔ και οι 21 μαθητές χωρίς ΕΕΑ και οι υπόλοιποι 24 στην Στ’ Τάξη 

(28,91%) από τους οποίους οι 7 ήταν μαθητές με ΕΜΔ και οι 17 μαθητές χωρίς ΕΕΑ, 

σύμφωνα με το γράφημα 3. Ο αριθμός του δείγματος των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς 

ΕΕΑ  διαφοροποιείται μεταξύ των τάξεων, λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που 

προέκυψαν για την ανεύρεση και ισοκατανομή του. 
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Γράφημα 3. Ραβδόγραμμα  ποσοστών της τάξης παρακολούθησης των συμμετεχόντων 

μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ. 

 

 
 

Πίνακας 1 

 Κατανομή των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ ανά φύλο και τάξη 

 

 

              Δ΄ΤΑΞΗ                                Ε΄ΤΑΞΗ                              ΣΤ΄ΤΑΞΗ 

     ΕΜΔ           ΧΕΕΑ               ΕΜΔ               ΧΕΕΑ              ΕΜΔ         ΧΕΕΑ     

 Ν % Ν %   Ν % 
 

Ν 
 

% 
 

   Ν 
 

% 
 

 Ν 
 

% 
 

ΑΓΟΡΙΑ 2 2,4 5 6,02 3 3,61 11 13,2 3 3,61 5 6,02 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  11 13,2 8 9,63 9 10,8 10 12,0 4 4,81 12 14,4 

ΣΥΝΟΛΟ 13 15,6 13 15,6 12 14,4 21 25,3 7 8,43 17 20,4 

 

2.4. Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός εργαλείων, ώστε να 

διασφαλιστεί η συναγωγή στο μέτρο του δυνατού έγκυρων συμπερασμάτων. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα παρέχονται από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι τα εξής: «Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)» 

των Παντελιάδου & Αντωνίου (2007) και το «Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης 
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Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό (Tεστ Μνήμης)» των 

Μπεζεβέγκη, Οικονόμου & Μυλωνά (2007). 

     To Τεστ Ανάγνωσης (ΤΕΣΤ-Α) είναι ένα αξιολογητικό τεστ της ανάγνωσης, 

το οποίο Αποτελείται από 10 ασκήσεις, οι οποίες απαιτούν αποκλειστικά προφορικές 

απαντήσεις. Οι ασκήσεις αυτές αναπτύσσονται πάνω σε 4 δομικούς άξονες: 

α) Αποκωδικοποίηση (Ασκήσεις 1-3) 

β) Ευχέρεια (Άσκηση 4) 

γ) Μορφολογία – Σύνταξη (Ασκήσεις 5-8) 

δ) Κατανόηση (Ασκήσεις 9-10).  

   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του δημοτικού 

έως και τη Γ’ γυμνασίου (8 έως και 15 ετών) και χορηγείται ατομικά σε κάθε μαθητή. 

Οι απαντήσεις και ο χρόνος απάντησης (μόνο για την Άσκηση 5) σημειώνονται από τον 

αξιολογητή/τρια στο φυλλάδιο εξέτασης. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με τη 

βοήθεια πινάκων στον Οδηγό Εξέτασης του τεστ και έτσι αξιολογείται κάθε μαθητής 

συνολικά, αλλά και σε κάθε δομικό άξονα του τεστ σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό 

ανά τάξη και φύλο. 

   Το «Τεστ – Α» ικανοποιεί όλα τα κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας, 

επιδεικνύοντας υψηλή αξιοπιστία (συνάφεια μεταξύ r = 0,744, p < 0,001 και r = 0,872, 

p < 0.001), υψηλή εσωτερική συνοχή (Cronbach’s alpha, a = 0,845) τόσο στο σύνολό 

του, όσο και στις επιμέρους δοκιμασίες του, καθώς και ικανοποιητική δομική, 

διακριτική, συγχρονική και συγκλίνουσα εγκυρότητα. Κατά συνέπεια, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια τόσο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης 

συνολικά, όσο και για την αξιολόγηση επιμέρους αναγνωστικών δεξιοτήτων 

(Παντελιάδου & Αντωνίου, 2007). 

Σε αυτήν την εργασία, χορηγήθηκε μόνο η ενότητα  της κατανόησης.  

   Στην πρώτη άσκηση (9 της συστοιχίας), το παιδί διάβαζε κάθε φορά πέντε 

προτάσεις και καλούνταν να αναγνωρίσει τις δύο οι οποίες ήταν σημασιολογικά 

ισοδύναμες. 

  Ένα παράδειγμα  της 9ης άσκησης  αποτελεί το παρακάτω: 
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1. Τα σκυλιά είναι πανέξυπνα 

2. Ο σκύλος τους γάβγισε 

3. Ο σκύλος τους έσωσε 

4. Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου 

5. Ο σκύλος είναι ο σωτήρας τους 

 

Σε σύνολο παρουσιάστηκαν τέσσερις κατάλογοι προτάσεων.  

    Σε δεύτερη άσκηση (10 της συστοιχίας), το παιδί που αξιολογούνταν διάβαζε 

κάθε φορά ένα κείμενο (φωναχτά ή σιωπηρά) και καλούνταν να απαντήσει στις 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που του έκανε στη συνέχεια η αξιολογήτρια. Στα παιδιά 

παρουσιάστηκαν ένα κείμενο αφηγηματικού τύπου με τίτλο «Η εξερεύνηση»  και δύο 

κείμενα πραγματολογικού τύπου (97-127 λέξεων) «Η εκπαίδευση του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου» και «Ο πολιτισμός των Μάγια». Οι ερωτήσεις, που ακολουθούσαν κάθε 

κείμενο αξιολογούσαν α) την κυριολεκτική κατανόηση δηλαδή την ανάκληση-τον 

εντοπισμό πληροφοριών που δηλώνονται στο κείμενο, ώστε ο μαθητής να απαντήσει σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης, β) τη λεξιλογική κατανόηση (εύρεση της 

σημασίας μιας άγνωστης λέξης), γ) τη συμπερασματική κατανόηση (π.χ., «από πού 

συμπεραίνεις...;») όπου ο μαθητής καλείται να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που αντλεί 

από το κείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει για παράδειγμα σε ερωτήσεις 

κατανόησης που εκφράζουν σχέση αιτίου-αιτιατού, να μπορεί να κάνει συμπερασμούς 

βάσει στοιχείων που δεν αναφέρονται στο κείμενο άμεσα και τελικά να εκφράζει την 

προσωπική του άποψη για τις ιδέες του κειμένου, δ) την εύρεση της κεντρικής ιδέας 

(παραγωγή άλλου τίτλου για το κείμενο), η οποία ορίζεται ως ο γρήγορος έλεγχος των 

επιφανειακών  χαρακτηριστικών του κειμένου, με στόχο ο αναγνώστης να διαμορφώνει 

μια συνολική εκτίμηση για τα κύρια νοήματά του (Gersten et al, 2001) και συνδέεται 

στενά με την παρακολούθηση της δομής του κειμένου, δηλαδή στον τρόπο οργάνωσής 

του, ε) την ικανότητα εντοπισμού λανθασμένης πληροφορίας (π.χ., «τι δεν 

ταιριάζει...;»), καθώς και ζ) τη δεξιότητα διαμόρφωσης άποψης και εκτίμησης με βάση 

τις πληροφορίες του κειμένου δηλαδή τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων από πλευράς 

αναγνώστη (π.χ., «πώς χαρακτηρίζεις...;»). Σημειώνεται ότι τo παιδί που αξιολογούνταν  

μπορούσε να ανατρέξει τόσο στο ίδιο το κείμενο, όσο και να δει γραπτά τις ερωτήσεις 

εάν δυσκολευόταν να απαντήσει. Η συνολική επίδοση στην ενότητα της  κατανόησης 

ήταν ίση με το άθροισμα των επιτυχημένων απαντήσεων του παιδιού στους τέσσερις 
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καταλόγους προτάσεων της πρώτης δοκιμασίας (9) και στις επτά ερωτήσεις 

κατανόησης κάθε κειμένου της δεύτερης δοκιμασίας (10). Η μέγιστη επίδοση που 

μπορούσε να πετύχει ένα παιδί ήταν οι 25 βαθμοί. 

Τα κείμενα του Τεστ-Α καλύπτουν θέματα που ανταποκρίνονται στο γνωστικό 

υπόβαθρο των μαθητών και μάλιστα πρόκειται για μεσαίου μεγέθους κείμενα, 

προκειμένου να αντιστοιχούν -ως προς την έκτασή τους- στα κείμενα που 

επεξεργάζονταν οι μαθητές στη σχολική τάξη (Keenan, Betjemann & Olson, 2008). Η 

εξέταση των μαθητών του δείγματός μας στην αναγνωστική κατανόηση μέσω 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής του Τεστ-Α, μιας μεθόδου που χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης 

(Pearson & Hamm, 2005 ∙  Snyder, Caccamise & Wise, 2005) έγινε λόγω των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει (δηλαδή ευκολία στην απάντηση, συντομία 

χορήγησης, αξιοπιστία διαδικασιών μέτρησης, δυνατότητα ποσοτικής αλλά και 

ποιοτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων) (Magliano, Millis, Ozuru & McNamara, 

2007). Ωστόσο, με τη χρήση της μεθόδου μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην 

αναγνωστική κατανόηση διαβαθμίζουμε τους αναγνώστες ως προς την έκταση που 

κατανόησαν το κείμενο ή τους τοποθετούμε σε επίπεδα με βάση κάποια 

προαποφασισμένα κριτήρια ικανοτήτων, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με 

ασφάλεια τις παρανοήσεις τους ή τις διακυμάνσεις της κατανόησής τους (Francis, 

Fletcher, Catts & Tomblin, 2005), επομένως διαφαίνεται ότι οι απαντήσεις που 

λαμβάνονται ίσως να μην αντανακλούν ακριβώς το επίπεδο κατανόησης του 

αξιολογούμενου. 

     Το Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο 

Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό (Τεστ Μνήμης), είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο, 

που στοχεύει στον εντοπισμό και στην περαιτέρω διερεύνηση διαταραχών μνήμης που 

σχετίζονται με ειδικές μαθησιακές διαταραχές με σκοπό να εντοπίσει παιδιά με 

δυσκολίες στη μνήμη και να γίνει καταγραφή των αναμενόμενων επιδόσεων και 

αλλαγών στη μνήμη κατά την ανάπτυξη. Το Τεστ Μνήμης αξιολογεί διαφορετικές 

πλευρές της μνήμης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Η ανίχνευση περιλαμβάνει μια σύντομη εκτίμηση διαφορετικών τομέων της μνήμης. 

Η διερεύνηση περιλαμβάνει την πιο εκτεταμένη εκτίμηση διαφορετικών τομέων της 

μνήμης, καθώς και την αξιολόγηση του βαθμού σοβαρότητας των διαταραχών, με 

στόχο την εκπαιδευτική παρέμβαση ή τη διδασκαλία αντισταθμιστικών στρατηγικών. 
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   Το εργαλείο αποτελείται από μια συστοιχία τριών κλιμάκων: Την Ανιχνευτική 

Κλίμακα Λεκτικής και Οπτικής Μνήμης, την Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών και την 

Κλίμακα Ανάκλησης Οπτικών Πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Το τεστ Μνήμης είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση 

παιδιών ηλικίας 5-12 ετών. Το υλικό είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την 

αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων ηλικιών. Λόγω εξελικτικών αλλαγών, οι ηλικίες 

των παιδιών που εξετάζονται με τις κλίμακες του εργαλείου ανίχνευσης και 

διερεύνησης διαταραχών μνήμης είναι  τα 5-8 και 9-12 έτη. Το Τεστ Μνήμης 

χορηγείται ατομικά και το έργο που κάθε φορά καλείται το παιδί να εκτελέσει ποικίλλει 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της κλίμακας. Ο εξεταστής σημειώνει τις απαντήσεις του 

παιδιού στο Φυλλάδιο Εξέτασης και οπωσδήποτε πρέπει να έχει στον νου του την πιστή 

τήρηση των οδηγιών κάθε κλίμακας, καθεμία από τις οποίες αποτελεί αυτοτελή 

εξέταση και αξιολογεί διαφορετικούς τομείς της μνημονικής διαδικασίας. 

     Η θεωρητική βάση του τεστ έχει να κάνει με τη μνήμη και τις λειτουγίες της, 

που υποστηρίζουν την καταγραφή και κωδικοποίηση των πληροφοριών, την 

αποθήκευσή και τηρησή τους. Όσον αφορά το περιεχόμενο η διάκριση γίνεται με βάση 

το βαθμό συνειδητότητας στην ανάκληση σε δηλωτική (συνειδητή ανάκληση) και σε 

άδηλη μνήμη. Η δηλωτική μνήμη με τη σειρά της αποτελείται από τη σημασιολογική 

(μνήμη γνώσεων) και τη βιωματική (μνήμη επεισοδίων). Η διαδικασία χορήγησης και 

βαθμολόγησης του τεστ περιλαμβάνει γενικές και ειδικές οδηγίες. 

    Σε αυτή την εργασία χορηγήθηκε μόνο η Ανιχνευτική Υποκλίμακα της 

Λεκτικής Μνήμης και η Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών. 

       Η Ανιχνευτική Υποκλίμακα της Λεκτικής Μνήμης είναι μια σύντομη 

κλίμακα ανίχνευσης διαταραχών μνήμης και μάθησης (screening). Για παιδιά 9-12 ετών 

αξιολογεί την ανάκληση ενός σύντομου καταλόγου 7 συνηθισμένων λέξεων οι οποίες 

δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Μετά την πρώτη ανάγνωση των λέξεων από τον εξεταστή 

με ρυθμό μία λέξη το δευτερόλεπτο, ζητείται από το παιδί να ανακαλέσει τις λέξεις. Ο 

κατάλογος επαναλαμβάνεται μέχρις ότου το παιδί ανακαλέσει σωστά όλες τις λέξεις. 

Μετά από μια σύντομη διακοπή 5 λεπτών, ζητείται από το παιδί πάλι να ανακαλέσει τις 

λέξεις (πορτοκάλι, παντελόνι, τετράδιο, πατάτα, γάλα, μαχαίρι, άλογο). Η 

βαθμολόγηση γίνεται βάσει των οδηγιών από τους δημιουργούς του τεστ. Όλοι οι 

αρχικοί βαθμοί που προκύπτουν από τις μετρήσεις μετατρέπονται σε τυπικούς βαθμούς 

με βάση την ηλικία και τις οδηγίες των δημιουργών. Οι βαθμολογίες που προκύπτουν 

από τη χορήγηση της συγκεκριμένης υπο-κλίμακας είναι τρεις. 
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Εικόνα 1. Υπόδειγμα της Ανιχνευτικής Υποκλίμακας της Λεκτικής Μνήμης του 

«Εργαλείου Ανίχνευσης και Διερεύνησης  Διαταραχών Μνήμης στο Δημοτικό». 

 

 

 

    Αρχικά, βαθμολογείται η επίδοση στην Άμεση Ανάκληση, στον αριθμό δηλαδή 

των λέξεων που ανακαλεί το παιδί. Η βαθμολογία της Άμεσης Ανάκλησης παρέχει 

βασικές πληροφορίες για τη συνεισφορά της διεργασίας της πρόσληψης και 

κωδικοποίησης των πληροφοριών. Στη συνέχεια, βαθμολογείται η επίδοση στην 

Καθυστερημένη Ανάκληση, ο αριθμός δηλαδή των λέξεων που ανακαλεί ελεύθερα το 

παιδί μετά από τη διακοπή των 5-10 λεπτών (πορτοκάλι, παντελόνι, τετράδιο, πατάτα, 

γάλα, μαχαίρι, άλογο). Η τελευταία βαθμολογία, παρέχει πληροφορίες για την 

ικανότητα πρόσβασης σε λεκτικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη. Η 

βαθμολόγηση γίνεται βάσει των οδηγιών από τους δημιουργούς του τεστ και στη 

συνέχεια, οι αρχικοί βαθμοί μετατρέπονται σε τυπικούς βαθμούς.  

       Η Κλίμακα Ανάκλησης Ιστοριών απαρτίζεται από δύο ιστορίες οι οποίες 

διαβάζονται στο παιδί από τον εξεταστή. Το περιεχόμενο των ιστοριών είναι 

διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει δράσεις και  θέματα οικεία  στα 

παιδιά των  ηλικιακών ομάδων που η κάθε ιστορία εξετάζει. Το λεξιλόγιο των ιστοριών 

είναι απλό. Στην άμεση ανάκληση απαιτείται η ανάκληση της κάθε ιστορίας αμέσως 

μετά την ανάγνωσή της. Στην καθυστερημένη ανάκληση απαιτείται η ανάκληση της 

κάθε ιστορίας μετά από καθυστέρηση 30 λεπτών. Την καθυστερημένη ανάκληση 

ακολουθεί η αναγνώριση, που απαιτεί τη θετική ή αρνητική απάντηση σε έναν αριθμό 

30 κλειστών ερωτήσεων για το περιεχόμενο των δύο ιστοριών. Η βαθμολόγηση γίνεται 

βάσει των οδηγιών από τους δημιουργούς του τεστ. Όλοι οι αρχικοί βαθμοί που 

προκύπτουν από τις μετρήσεις μετατρέπονται σε τυπικούς βαθμούς με βάση την ηλικία 

και τις οδηγίες των δημιουργών. 
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Εικόνα 2. Υπόδειγμα της Κλίμακας Ανάκλησης Ιστοριών του «Εργαλείου Ανίχνευσης 

και Διερεύνησης  Διαταραχών Μνήμης στο Δημοτικό». 

 

 

 

     Αρχικά, βαθμολογείται η επίδοση στην Άμεση Ανάκληση, στον αριθμό δηλαδή των 

λέξεων που ανακαλεί το παιδί. Η βαθμολογία της Άμεσης Ανάκλησης παρέχει βασικές 

πληροφορίες για τη συνεισφορά της διεργασίας της πρόσληψης και κωδικοποίησης των 

πληροφοριών. Στη συνέχεια, βαθμολογείται, η επίδοση στην Καθυστερημένη 

Ανάκληση σε σχέση με την άμεση ανάκληση, η επίδοση δηλαδή στην ανάκληση των 

ιστοριών μετά από τη διακοπή 20-30 λεπτών. Η συγκεκριμένη επίδοση παρέχει 

πληροφορίες για τη συνεισφορά της διεργασίας της εδραίωσης στη μνήμη και της 

ανάκλησης των ιστοριών. Τέλος, το σύνολο βαθμολογίας των απαντήσεων του παιδιού 

στην κλίμακα αναγνώρισης ισούται με το άθροισμα των μονάδων των απαντήσεων και 

από τις δύο ιστορίες. Ο Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών υπολογίζεται από τον 

αριθμό των στοιχείων της καθυστερημένης ανάκλησης δια του αριθμού των στοιχείων 

της άμεσης ανάκλησης. Μέσα από μέθοδο της ανάκλησης ιστοριών ο εξεταζόμενος 

μαθητής ανακαλεί αυτούσιες ή παραφράζει τις πληροφορίες του κειμένου που αυτός 

θεωρεί σημαντικές και στις οποίες μπορεί να έχει ενσωματώσει προηγούμενες γνώσεις 

του ή να έχει δημιουργήσει συνάψεις με άλλα κείμενα (Schisler, Joseph, Konrad & 

Alber-Morgan, 2010). Οι προφορικές αναδιηγήσεις ιστοριών, έχουν χαρακτηρισθεί ως 
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ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την διάγνωση δυσκολιών προφορικής κατανόησης αλλά 

και για τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης ενός κειμένου. Μέσω αυτών δίνεται στο 

παιδί η ευκαιρία να επιδείξει από την δική του οπτική γωνία την αντίληψη του 

νοήματος του κειμένου και ταυτόχρονα την ικανότητα του να σειροθετεί, να 

αφομοιώνει και να κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτό 

(Παντελιάδου, 2000). 

   Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε παρέμβαση ή καθοδήγηση από την εξετάστρια στις απαντήσεις των 

παιδιών με σκοπό να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων. 

2.5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

    Η εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας των ατόμων που θα 

βοηθήσουν την έρευνα θεωρείται σε κάθε κοινωνική έρευνα προαπαιτούμενο. Έτσι, και 

στην παρούσα έρευνα μετά την ενημέρωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κοζάνης, έγινε μία πρώτη επαφή με το Διευθυντή του κάθε σχολείου. Στη 

συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στα σχολεία για να ενημερωθεί τόσο ο Διευθυντής όσο 

και ο Σύλλογος Διδασκόντων, να εξασφαλιστεί η έγκρισή τους αλλά και να μη 

διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η διεξαγωγή των μαθημάτων. Στο 

σημείο αυτό αισθανόμαστε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τη 

Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων 17ο Δ.Σ. Κοζάνης, Δ.Σ. 

Δρεπάνου Κοζάνης και τέλος του Δ.Σ. Περιοχής Βαθυλάκκου Κοζάνης καθώς και 

όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των τμημάτων γενικών τάξεων και των 

τμημάτων ένταξης για την αμέριστη συνεργασία και συμπαράστασή τους για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Και βέβαια ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε όλα τα παιδιά που με 

μεγάλη χαρά, προθυμία και καλή διάθεση συμμετείχαν στην έρευνα και χωρίς τα οποία 

δε θα ήταν δυνατή η πραγματοποίησή της. 

   Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα σχολεία όπου φοιτούσαν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα, οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό και 

ευχαρίστηση και απαντούσαν με υπευθυνότητα στις ερωτήσεις. Αφού εξετάζονταν όλα 

τα παιδιά σε κάθε εργαλείο – έργο επαναλαμβανότανε η διαδικασία με το επόμενο 

εργαλείο – έργο. Οι διευθυντές των σχολείων όπου διεξήχθη η έρευνα μας είχαν 

ευγενικώς παραχωρήσει κάποιους διαθέσιμους χώρους (τάξεις), όπου κατέστη δυνατή η 

εξέταση των μαθητών χωρίς την παρουσία θορύβων ή άλλων ατόμων. 
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   Για την κατά το δυνατόν εξάλειψη του παράγοντα «άγχος», ξεκινούσαμε με μία 

αποσαφήνιση του χαρακτήρα της έρευνας, δηλαδή ότι τα αποτελέσματα θα αφορούσαν 

την έρευνα και μόνο, ότι δε θα σχετίζονταν με την αξιολόγηση της σχολικής τους 

επίδοσης για λογαριασμό του σχολείου και ότι θα διασφαλιστεί η προστασία των 

υποκειμένων της έρευνας με το απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων. 

   Στην πρώτη φάση δόθηκε στους μαθητές των γενικών τάξεων και των 

τμημάτων ένταξης ατομικά το το «Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)» των Παντελιάδου & 

Αντωνίου (2007) ώστε να αξιολογηθεί η αναγνωστική τους κατανόηση. Στο δεύτερο 

στάδιο χορηγήθηκε ατομικά σε κάθε παιδί το  «Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης 

Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό» των Μπεζεβέγκη, 

Οικονόμου & Μυλωνά (2007). 

   Το γεγονός της ενθάρρυνσης των μαθητών από την ερευνήτρια, η αίσθηση της 

άνεσης και εμπιστοσύνης των μαθητών στο πρόσωπό της και η οικειότητά τους με τον 

χώρο του σχολείου αποτέλεσαν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά στοιχεία για την 

καλύτερη έκβαση της όλης διαδικασίας. 

   Η συλλογή των δεδομένων έγινε εξ ολοκλήρου από την ίδια την ερευνήτρια και 

η εξέταση των μαθητών  πραγματοποιήθηκε τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 

2019 και Ιανουάριο του 2020. 

2.6. Ανάλυση δεδομένων 

    Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια  του στατιστικού πακέτου IBM  SPSS  Statistics 

(V22). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικοί μέθοδοι 

περιγραφικής στατιστικής, όπως πίνακες συχνοτήτων και αριθμητικές και γραφικές 

μέθοδοι π.χ. ραβδογράμματα. Κάθε μεταβλητή βαθμολογίας εξετάστηκε για την 

κανονικότητα της με την βοήθεια των τεστ των Kolmogorov – Smirnov. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ορισμένες μεταβλητές δεν πληρούνταν το κριτήριο της 

κανονικής κατανομής (p<0.05). Η εξέταση των βαθμολογιών του δείγματος σε κάθε 

διάσταση έγινε ανάλογα με την περίπτωση με την βοήθεια των παραμετρικών 

διαδικασιών του ελέγχου t (Τ-test) ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent Sample t-test) 

όσο και με τον αντίστοιχο μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U. Επίσης 

εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των βαθμολογιών και των δημογραφικών μεταβλητών 

με την βοήθεια του μη παραμετρικού ελέγχου συσχέτισης Spearman. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Εξέταση ερευνητικών ερωτημάτων 

   Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας που προκύπτουν 

από την χορήγηση των εργαλείων αξιολόγησης.  

   Για τον έλεγχο της ορθότητας των τριών πρώτων ερευνητικών ερωτημάτων  

χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t (Τ-test), για τη διαφορά των μέσων δύο 

ανεξάρτητων δειγμάτων, όταν η μεταβλητή που εξετάστηκε ακολούθησε την κανονική 

κατανομή. Όταν η μεταβλητή δεν ακολούθησε την κανονική κατανομή 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney-U. 

   Στους Πίνακες  που ακολουθούν παρουσιάζεται ο έλεγχος κανονικότητας των 

Kolmogorov –  Smirnov για κάθε δείγμα και κάθε μεταβλητή. Η μηδενική υπόθεση ότι 

τα δεδομένα της μεταβλητής προέρχονται από πληθυσμούς που περιγράφονται από την 

κανονική κατανομή απορρίπτεται στην περίπτωση που το p-value είναι μικρότερο του 

επιπέδου σημαντικότητας α=0,05 για τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες μαθητών 

(Μαθητές με ΕΜΔ, Μαθητές χωρίς ΕΕΑ, Αγόρια και Κορίτσια με ΕΜΔ, Αγόρια και 

Κορίτσια χωρίς ΕΕΑ). Έτσι η υπόθεση της κανονικότητας των παρατηρήσεων 

απορρίπτεται για όλες τις επιμέρους διαστάσεις της Λεκτικής Μνήμης μαθητών με 

ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ [Άμεση Ανάκληση (p= ,000< 0,05), Καθυστερημένη Ανάκληση 

(p= ,000< 0,05), Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών (p=,016< 0,05), Αναγνώριση 

Πληροφοριών (p=,001<0,05), Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών (p=,028<0,05), 

Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών (p= ,000 < 0,05)] (Πίνακας 3), για κάποιες από τις 

επιμέρους διαστάσεις  της Λεκτικής μνήμης [Άμεση Ανάκληση (p= ,024< 0,05), 

Καθυστερημένη Ανάκληση (p=,000 < 0,05), και Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών (p=,00 

< 0,05)] αγοριών και κοριτσιών με ΕΜΔ (Πίνακας 4), για την Αναγνωστική Κατανόηση 

και όλες τις επιμέρους διαστάσεις της Λεκτικής Μνήμης αγοριών και κοριτσιών χωρίς 

ΕΕΑ (Πίνακας 8), ενώ δεν απορρίπτεται για την Αναγνωστική Κατανόηση μαθητών με 

ΕΜΔ και για κάποιες από τις επιμέρους διαστάσεις της Λεκτικής Μνήμης (Αναγνώριση 

Πληροφοριών, Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, Ανάκληση Στοιχείων 

Ιστοριών) αγοριών και κοριτσιών με ΕΜΔ (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 2 

Έλεγχος κανονικότητας Μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ και Αναγνωστική Κατανόηση 

 

 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΔ  ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

Kolmogorov-Smirnova 

 
Statistic df Sig. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ ,118 51 ,074 

ΜΕ ΕΜΔ ,150 32 ,063 

 

 

Πίνακας 3 

Έλεγχος κανονικότητας  Μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ και επιμέρους διαστάσεις της 

Λεκτικής Μνήμης 
 

 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΔ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

Kolmogorov-Smirnova 

 
Statistic df Sig. 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

,125 

,198 

32 

51 

,200 

,000 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

,439 

,533 

32 

51 

,000 

,000 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 
,154 

,139 

32 

51 

,053 

,016 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

,170 

,171 

32 

51 

,019 

,001 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

,121 

,131 

32 

51 

,200 

,028 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΜΕ ΕΜΔ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

,219 

,255 

32 

51 

,000 

,000 
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Πίνακας 4 

Έλεγχος κανονικότητας Αγοριών και Κοριτσιών με ΕΜΔ και Αναγνωστική Κατανόηση 

και Επιμέρους διαστάσεις της Λεκτικής Μνήμης 

 

 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΔ 

Kolmogorov-Smirnova 

 
Statistic df Sig. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,263 

,140 

8 

24 

,109 

,200 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,198 

,191 

8 

24 

,200 

,024 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,443 

,443 

8 

24 

,000 

,000 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
,284 

,177 

8 

24 

,056 

,050 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,152 

,172 

8 

24 

,200 

,065 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,179 

,156 

8 

24 

,200 

,137 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,217 

,290 

8 

24 

,200 

,000 

 

 

Πίνακας 5 

Έλεγχος κανονικότητας Αγοριών και Κοριτσιών χωρίς ΕΕΑ και Αναγνωστική Κατανόηση 

και Επιμέρους διαστάσεις της Λεκτικής Μνήμης 

 

 

 
ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

Kolmogorov-Smirnova 

 
Statistic df Sig. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,283 

,259 

21 

30 

,000 

,000 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,228 

,177 

21 

30 

,006 

,018 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,521 

,521 

21 

30 

,000 

,000 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
,233 

,122 

21 

30 

,004 

,200 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,233 

,173 

21 

30 

,004 

,022 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,131 

,171 

21 

30 

,200 

,025 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

,232 

,267 

21 

30 

,007 

,000 

 

 

3.1.1. Μαθητές με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ και Αναγνωστική Κατανόηση 

   Ο έλεγχος της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας τη 

σχέση των μέσων βαθμολογιών των δύο ομάδων μαθητών ως προς την αναγνωστική 

κατανόηση. Όπως προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο T-test που διεξήχθη υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάμεσο των βαθμολογιών των δύο ομάδων όσον 

αφορά την αναγνωστική κατανόηση. 

Πίνακας 6 

Περιγραφική παρουσίαση των μέσων όρων των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ 

ανάλογα με την επίδοση στην Αναγνωστική Κατανόηση στο «Τεστ – Α» 

 

    Η μέση επίδοση στην Αναγνωστική κατανόηση είναι χαμηλότερη για τους 

μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=12,03 συγκριτικά με τους μαθητές «Χωρίς ΕΕΑ» 

Μ.O.=19,15. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (t=15,20, df=81, 

p=,000<.05). Μπορούμε δηλαδή να ισχυριστούμε ότι οι μαθητές «Χωρίς ΕΕΑ» 

υπερείχαν στατιστικά σημαντικά των  μαθητών «με ΕΜΔ» στην αναγνωστική 

κατανόηση του «Τεστ – Α». 

 

 

 

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ  ΕΜΔ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

 Μ.O.      (T.A.) Min-Max Μ.O.      (T.A.) Min- Max 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

12,03      2,02 8,0-15,0 19,15       2,11 16,0- 25,0 
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Γράφημα 4. Ραβδόγραμμα των μέσων όρων της επίδοσης στην αναγνωστική 

κατανόηση μαθητών  με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ. 

 

 

 

   Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στην 

πρώτη ερευνητική υπόθεση λέγοντας πως οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν χαμηλότερη 

επίδοση στην ανάγνωστική κατανόηση συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

3.1.2. Μαθητές με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ  και Λεκτική Μνήμη  

   O έλεγχος της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιήθηκε εξετάζοντας 

τη σχέση των διάμεσων βαθμολογιών των δύο ομάδων μαθητών ως προς τις επιμέρους 

δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης (Άμεση Ανάκληση, Καθυστερημένη Ανάκληση, 

Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, Αναγνώριση Πληροφοριών, Ανάκληση 

Στοιχείων Ιστοριών, Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών). Όπως προκύπτει από τον 

στατιστικό έλεγχο Mann-Whitney-U που διεξήχθη, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη μέση βαθμολογία των επιμέρους διαστάσεων της λεκτικής μνήμης των 

δύο ομάδων μαθητών. 
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Πίνακας 7 

Περιγραφική παρουσίαση των μέσων όρων των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ 

ανάλογα με την επίδοση στο «Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης  

στο Δημοτικό» 

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ  ΕΜΔ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

 Μ.O.      (T.A.) Min-Max Μ.O.      (T.A.) Min- Max 

ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ-

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

29,90      3,10 

 

21,0-34,0 

 

31,6          2,19 

 

24,0-35,0 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ-

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

6,68        ,535 

 

5,0-7,0 

 

6,921        ,337 

 

5,0-7,0 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

,860        ,116 

 

,51-1,15 

 

,8983        ,083 

 

,58-1,10 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

25,40      2,56 

 

20,0-29,0 

 

26,90      1,711 

 

23,0-30,0 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

 

8,90        3,16 

 

2,0-13,0 

 

11,41      2,728 

 

4,0-16,0 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

 

9,53        2,951 

 

2,0-13,0 

 

10,98      2,102 

 

4,0-14,0 

 

    Η μέση επίδοση στη Λεκτική μνήμη-Άμεση ανάκληση είναι χαμηλότερη  για 

τους μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=29,90 συγκριτικά με τους μαθητές «Χωρίς ΕΕΑ» 

Μ.O.=31,6. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Άμεση Ανάκληση (U=550, z=-2,515, 

sig=0,012<0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών«χωρίς ΕΕΑ» . 

   Η μέση επίδοση στη Λεκτική μνήμη-Καθυστερημένη ανάκληση είναι 

χαμηλότερη για τους μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=6,68 συγκριτικά με τους μαθητές 

«Χωρίς ΕΕΑ» Μ.O.=6,921. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Καθυστερημένη Ανάκληση 

(U=637,5, z=-2,737, sig=0,006<0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών«χωρίς ΕΕΑ» . 
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Γράφημα 5. Ραβδόγραμμα των μέσων όρων της επίδοσης στην Υποκλίμακα της 

Λεκτικής μνήμης ( Άμεση ανάκληση και Καθυστερημένη ανάκληση) μαθητών με ΕΜΔ 

και χωρίς ΕΕΑ. 

 

 

    Η μέση επίδοση στον Συντελεστή Συγκράτησης Πληροφοριών είναι 

χαμηλότερη για τους μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=0,860 συγκριτικά με τους μαθητές 

«Χωρίς ΕΕΑ» Μ.O.=0,8983. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον Συντελεστή Συγράτησης 

Πληροφοριών (U=606,5, z= - 1.961, sig=0,05=0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών 

«χωρίς ΕΕΑ». Ο συντελεστής συγκράτησης πληροφοριών υπολογίζεται από τον αριθμό 

των στοιχείων της καθυστερημένης ανάκλησης δια του αριθμού των στοιχείων της 

άμεσης ανάκλησης. 

     Η μέση επίδοση στην Αναγνώριση Πληροφοριών είναι χαμηλότερη για τους 

μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=25,40 συγκριτικά με τους μαθητές «χωρίς ΕΕΑ» 

Μ.O.=26,90. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Αναγνώριση Πληροφοριών (U=546,5, z=-2,553, 

sig=0,011<0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών«χωρίς ΕΕΑ» . 

     Η μέση επίδοση στην Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών είναι χαμηλότερη για 

τους μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=8,90 συγκριτικά με τους μαθητές «χωρίς ΕΕΑ» 

Μ.O.=11,41. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών (U=458, z=-

3,371, sig=0,001<0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών«χωρίς ΕΕΑ» . 

29.9

6.68

31.6

6.921

0

5

10

15

20

25

30

35

Μ.Ο. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Μ.Ο. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Λεκτική μνήμη

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΔ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 



76 
 

      Η μέση επίδοση στην Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών είναι χαμηλότερη για 

τους μαθητές «με EMΔ» Μ.O.=9,53 συγκριτικά με τους μαθητές του δείγματος «χωρίς 

ΕΕΑ» Μ.O.=10,98. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, κατέδειξε ότι 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών 

(U=557,5, z=-2,463, sig=0,014<0,05) υπέρ της ομάδας των μαθητών «χωρίς ΕΕΑ». 

Γράφημα 6. Ραβδόγραμμα των μέσων όρων της επίδοσης στην Κλίμακα Ανάκλησης 

Ιστοριών (Αναγνώριση Πληροφοριών, Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, 

Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών και Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών)  μαθητών με ΕΜΔ 

και χωρίς ΕΕΑ. 

 

 

 

   Ως εκ τούτου, η απάντηση στην δεύτερη ερευνητική υπόθεση είναι πως οι 

μαθητές με ΕΜΔ έχουν εμφανώς χαμηλότερη επίδοση σε όλους τους τομείς της 

λεκτικής μνήμης σε σχέση με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ, με εξαίρεση τον Συντελεστή 

Συγκράτησης Πληροφοριών. 

3.1.3. Διαφορές φύλου μαθητών με ΕΜΔ στην Αναγνωστική Κατανόηση και 

στη Λεκτική Μνήμη 

       Ο έλεγχος της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

το τεστ t για ανεξάρτητα δείγματα (Τ-test) όταν υπήρχε ομαλή κατανομή των 

μεταβλητών και με τη βοήθεια του ελέγχου Mann-Whitney-U όταν δεν υπήρχε. 

Ελέγχθηκε η  ύπαρξη διαφορών φύλου στην κάθε ομάδα ξεχωριστά σε μια προσπάθεια 

within-subjects διαφορών βάσει του φύλου. 
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  Αρχικά εξετάστηκε η σχέση των διάμεσων βαθμολογιών των αγοριών και 

κοριτσιών με ΕΜΔ ως προς την αναγνωστική κατανόηση και όλες τις δοκιμασίες της  

λεκτικής μνήμης. 

  Όσον αφορά τα αγόρια και τα κορίτσια με ΕΜΔ για κάποιες από τις επιμέρους 

δοκιμασίες της Λεκτικής μνήμης [Άμεση Ανάκληση (p= ,024< 0,05), Καθυστερημένη 

Ανάκληση (p=,000 < 0,05) και Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών (p=,00 < 0,05)] η 

υπόθεση της κανονικότητας των παρατηρήσεων απορρίφθηκε. 

 

Πίνακας 8 

 Μέσοι όροι Αναγνωστικής κατανόησης και  Λεκτικής μνήμης αγοριών και κοριτσιών με 

ΕΜΔ ανάλογα με την επίδοση στο «Τεστ – Α» και στο «Εργαλείο Ανίχνευσης και 

Διερεύνησης  Διαταραχών Μνήμης στο Δημοτικό» (p<0.05) 

 

 
 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΔ N M.O. T.A. P.Value 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΜΔ 
ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΤΣΙ 

8 

24 

12,2500 

11,9583 

2,12132 

2.03190 

.730 

 

ΣΣΠ ΕΜΔ ΑΓΟΡΙ 8 ,8385 ,13361 .549 

ΚΟΡΙΤΣΙ 24 ,8677 ,11260  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΕΜΔ 

ΑΓΟΡΙ 8 25,0000 2,61861 .613 

ΚΟΡΙΤΣΙ 24 25,5417 2,58725  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΕΜΔ 

ΑΓΟΡΙ 8 7,6250 2,77424 .191 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
24 9,3333 3,22580  

 

     

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «EMΔ» είχαν μέσο όρο 

στην αναγνωστική κατανόηση Μ.O.=12,25 ενώ τα κορίτσια είχαν μέσο όρο 

Μ.O.=11,958 . Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=3,48, df=30, 

p=,730>.05). 

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «EMΔ» είχαν μέσο όρο 

στη λεκτική μνήμη-συντελεστή συγκράτησης πληροφοριών Μ.O.=8,3 στη λεκτική 

μνήμη-αναγνώριση πληροφοριών Μ.O.=25,0 και στη λεκτική μνήμη-ανάκληση 

στοιχείων ιστοριών Μ.O.=7,625 ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια είχαν μέσο όρο 

Μ.O.=8,67, Μ.O.=25,54 και  Μ.O.=9,33. Οι διαφορές αυτές  δεν είναι  στατιστικά 
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σημαντικές (t=0,556, df=10,527, p=549>.05, t=0,508, df=11,913, p=,613>.05 και 

t=1,446, df=13,874, p=,191>.05). 

 

Πίνακας 9 

 U-Test (Mann& Whitney) μέσων όρων Λεκτικής μνήμης αγορίών και κοριτσιών με ΕΜΔ  

ανάλογα με την επίδοση στο στο «Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης  Διαταραχών 

Μνήμης στο Δημοτικό»  

 

 
 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΔ N M.O. T.A. Asymp.Sig 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΜΔ 

ΑΓΟΡΙ 8 28,2500 1,90863 .033 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
24 30,4583 3,25682  

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΜΔ 

ΑΓΟΡΙ 8 6,6250 ,74402 .983 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
24 6,7083 ,46431  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΕΜΔ 

ΑΓΟΡΙ 8 10,1250 1,95941 .949 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
24 9,3333 3,22580  

 

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «EMΔ» είχαν μέσο όρο 

στη λεκτική μνήμη-άμεση ανάκληση Μ.O.=28,25 ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια είχαν 

μέσο όρο Μ.O.=30,45. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (U=47,5, z=- 

2,125, sig=,033<0,05). 

  Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «EMΔ» είχαν μέσο όρο 

στη λεκτική μνήμη-καθυστερημένη ανάκληση Μ.O.=6,625 και στη λεκτική μνήμη- 

ανάκληση ενοτήτων ιστοριών Μ.O.=10,12 ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια είχαν μέσο όρο 

Μ.O.=6,70 και Μ.O.=9,33. Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(U=95,5, z=-,028, sig=,983>0,05 και U=94 , z=-,088, sig=,949>0,05). 

    Συνεπώς, τα κορίτσια με ΕΜΔ δεν υπερέχουν στατιστικά σημαντικά έναντι των 

αγοριών στην αναγνωστική κατανόηση, αλλά  ούτε και  στις  επιμέρους δοκιμασίες της 

λεκτικής μνήμης, με εξαίρεση την Άμεση Ανάκληση της Λεκτικής Μνήμης. 
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3.1.4. Διαφορές φύλου μαθητών χωρίς ΕΑΑ στην Αναγνωστική Κατανόηση και 

στη Λεκτική Μνήμη 

 

    Στη συνέχεια εξετάστηκε η σχέση των διάμεσων βαθμολογιών των αγοριών και 

κοριτσιών χωρίς ΕΕΑ ως προς την αναγνωστική κατανόηση και τις δοκιμασίες της  

λεκτικής μνήμης. Όσον αφορά τα αγόρια και τα κορίτσια χωρίς ΕΕΑ η υπόθεση της 

κανονικότητας των παρατηρήσεων απορρίφθηκε τόσο για την Αναγνωστική 

Κατανόηση όσο και για όλες τις επιμέρους δοκιμασίες της Λεκτικής Μνήμης. Oι τιμές 

που προέκυψαν από το U-Test δίνονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 10 

U-Test (Mann& Whitney) μέσων όρων Αναγνωστικής Κατανόησης και  Λεκτικής μνήμης 

αγορίών και κοριτσιών χωρίς ΕΕΑ ανάλογα με την επίδοση στο «Τεστ – Α»  και στο 

«Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης  Διαταραχών Μνήμης στο Δημοτικό»  

 

 ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ N M.O. T.A. Asymp.Sig 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 

ΚΟΡΙΤΣΙ 

21 

30 

18,2857 

18,1667 

2,96889 

2,91350 
.253 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ- 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 21 31,6667 2,17562 .719 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
30 31,5667 2,23889  

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ – 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 21 7,0000 ,00000 .139 

 

ΚΟΡΙΤΣΙ 30 6,8667 ,43417  

ΣΣΠ ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ ΑΓΟΡΙ 21 ,8971 ,10200 .324 

ΚΟΡΙΤΣΙ 30 ,8990 ,06900  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 21 27,0000 1,81659 .726 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
30 26,8333 1,66264  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 21 11,4286 2,95925 .817 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
30 11,4000 2,60768  

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

ΑΓΟΡΙ 21 10,7619 2,25621 .419 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
30 11,1333 2,01260  
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   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «χωρίς ΕΕΑ» είχαν μέσο 

όρο στην αναγνωστική κατανόηση Μ.O.=18,28 ενώ τα κορίτσια είχαν μέσο όρο 

Μ.O.=18,16. Η διαφορά αυτή δεν  είναι στατιστικά σημαντική (U=256,5, z=-1,144, 

sig=,253>0,05). 

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «χωρίς ΕΕΑ» είχαν μέσο 

όρο στη λεκτική μνήμη-άμεση ανάκληση Μ.O.=31,66 και μέσο όρο στη λεκτική 

μνήμη-καθυστερημένη ανάκληση Μ.O.=7,00 ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια είχαν μέσο 

όρο Μ.O.=31,566 και Μ.O.=7,00. Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές  

(U=296,5, z=-360, sig=,719>0,05 και U=283,5, z=-1,478, sig=,139>0,05). 

    Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «χωρίς EΕΑ» είχαν μέσο 

όρο στη λεκτική μνήμη-συντελεστή συγκράτησης πληροφοριών Μ.O.=8,97 ενώ τα 

κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ.O.=8,99. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(U=263,5, z=-,987, sig=,324>0,05). 

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «χωρίς EΕΑ» είχαν μέσο 

όρο στη λεκτική μνήμη-αναγνώριση πληροφοριών Μ.O.=27,0 και στη λεκτική μνήμη-

ανάκληση στοιχείων ιστοριών Μ.O.=11,42 ενώ αντίστοιχα τα κορίτσια είχαν μέσο όρο 

Μ.O.=26,83 και Μ.O.=11,40. Οι διαφορές αυτές  δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(U=297, z=-,351, sig=,726>0,05 και U=303, z=-,232, sig=,817>0,05). 

   Τα αγόρια του δείγματος που ανήκαν στην κατηγορία «χωρίς EΕΑ» είχαν μέσο 

όρο στη λεκτική μνήμη- ανάκληση ενοτήτων ιστοριών Μ.O.=10,76 ενώ τα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ.O.=11,13. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (U=274, 

z=-,809, sig=,419>0,05). 

Η απάντηση λοιπόν, στην τρίτη ερευνητική υπόθεση, είναι ότι τα κορίτσια χωρίς 

ΕEA δεν υπερέχουν στατιστικά σημαντικά έναντι των αγοριών χωρίς ΕEA στην 

αναγνωστική κατανόηση, ενώ δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές και  

στις  επιμέρους δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης. 

3.2. Έλεγχος συσχετίσεων 

3.2.1. Συσχέτιση της Αναγνωστικής Κατανόησης με τις δεξιότητες της 

Λεκτικής Μνήμης στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ 

   O έλεγχος της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης απαιτεί την εξέταση της 

συνάφειας μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση με την αναγνωστική  

κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ, αλλά και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. Με γνώμονα 
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αυτό, πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών 

χρησιμοποιώντας τον μη παραμετρικό έλεγχο Spearman. Υπενθυμίζεται ότι αν και η 

ανάλυση συσχέτισης αντικατοπτρίζει την ένταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, 

δεν εξηγεί τη σχέση αιτίας-αιτιατού. Όπως παρουσιάζονται και στον Πίνακα 14 τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν για τα παιδιά με ΕΜΔ είναι τα εξής:  

Πίνακας 11 

Έλεγχος Spearman για την ύπαρξη συσχετίσεων των τεστ Αναγνωστικής Κατανόησης και 

Λεκτικής Μνήμης για τους μαθητές με ΕΜΔ 

 

 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  

ΕΜΔ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ-

ΜΕΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

ΕΜΔ 

ΣΣΠ 

ΕΜΔ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΩΝ 

 ΕΜΔ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΕΜΔ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΕΜΔ 

Spearman’s 
rho 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΕΜΔ 

Correlation 

Coefficient 
-,002 ,058 ,061 ,402* ,458** ,215 

Sig. (2-tailed) ,992 ,751 ,740 ,023 ,008 ,238 

N 32 32 32 32 32 32 

 

sig<.001** 

sig<.05* 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση της αναγνωστικής κατανόησης με τη  λεκτική μνήμη 

(Τεστ Μνήμης) στους μαθητές με ΕΜΔ  προκύπτει ότι ανάμεσα στην αναγνωστική 

κατανόηση και την αναγνώριση πληροφοριών υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (S.p.c.c.=,402, sig=,023<0.05). Επίσης παρατηρούμε ότι ανάμεσα στην 

αναγνωστική κατανόηση και την ανάκληση στοιχείων ιστοριών υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας .001 (S.p.c.c.=,458, sig=,008<.001). 

   Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση η απάντηση στην τέταρτη  ερευνητική μας 

υπόθεση είναι ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων 

λεκτικής μνήμης (αναγνώριση πληροφοριών, ανάκληση στοιχείων ιστοριών) σε σχέση 

με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ.   

Ακολούθως, τα αποτελέσματα για τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ  παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 15  που ακολουθεί. Συγκεκριμένα προέκυψαν τα εξής: 
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Πίνακας 12 

 Έλεγχος Spearman για την ύπαρξη συσχετίσεων των τεστ Αναγνωστικής Κατανόησης και 

Λεκτικής Μνήμης για τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ 

 

 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕ-

ΡΗΜΕΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΜΝΗΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΣΣΠ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΕΑ 

Spearman’s 
rho 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΕΕΑ 

Correlation 

Coefficient 
-,205 . -,102 ,289 ,125 ,370 

Sig. (2-tailed) ,400 . ,677 ,230 ,611 ,119 

N 51 51 51 51 51 51 

 

     Όσον αφορά τη συσχέτιση της αναγνωστικής κατανόησης με τη λεκτική 

μνήμη (Τεστ Μνήμης)  παρατηρούμε ότι στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης με την 

αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, αφού το επίπεδο σημαντικότητας 

των  μεταβλητών των δύο τεστ είναι μεγαλύτερο του 5% (sig>0.05). 

     Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η απάντηση στην τέταρτη  ερευνητική 

υπόθεση είναι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων 

λεκτικής μνήμης  σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

    Προχωρήσαμε και  σε μια πιο βαθιά επαγωγική ανάλυση των δεδομένων για να 

διερευνήσουμε κατά πόσο η  Αναγνώριση Πληροφοριών και η Ανάκληση Στοιχείων 

Ιστοριών σαν ανεξάρτητες μεταβλητές, μπορούν να προβλέψουν την Αναγνωστική 

Κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ ως εξαρτημένη μεταβλητή. Για την διερεύνηση της 

σχέσης  πραγματοποιήσαμε ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (multiple 

regression analysis). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι µεταβλητές Ανάκληση Στοιχείων 

Ιστοριών και Αναγνώριση Πληροφοριών στο δείγμα των μαθητών μας με ΕΜΔ 

φαίνεται να μην επηρέαζαν την Αναγνωστική Κατανόηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

4. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

4.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

   Έχοντας διαπιστώσει μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε 

τη συμβολή της μνήμης στην διεκπεραίωση της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές 

χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Διαταραχές (ΕΜΔ), τέθηκε ο σκοπός της παρούσας έρευνας, οποίος ήταν η διερεύνηση 

της αναγνωστικής κατανόησης και της λεκτικής μνήμης 32 μαθητών με ΕΜΔ και 51 

μαθητών χωρίς ΕΕΑ τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου.     

Πιο συγκεκριμένα από τους βασικούς σκοπούς της παρούσας εργασίας ήταν να 

διερευνήσει την ύπαρξη διαφορών στα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης και λεκτικής 

μνήμης μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και μαθητών χωρίς ΕΕΑ, καθώς και εάν ο 

παράγοντας φύλο επηρεάζει περαιτέρω τις διαφορές αυτές. Επίσης, επιχείρησε να 

καταγράψει τυχόν συσχετίσεις των παραγόντων «αναγνωστική κατανόηση» και 

«λεκτική μνήμη» των μαθητών με ΕΜΔ και μαθητών χωρίς ΕΕΑ του δείγματος.  

    Επομένως, σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, -ύπαρξη ή όχι 

διαφορών στην αναγνωστική κατανόηση μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και των 

μαθητών χωρίς ΕΕΑ- πράγματι, επιβεβαιώθηκε μέσα από την σύγκριση των μέσων 

όρων της επίδοσης των δύο ομάδων, ότι οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ είχαν καλύτερη επίδοση 

στις υποδοκιμασίες της αναγνωστικής κατανόησης του Τεστ-Α (κυριολεκτική 

κατανόηση, συμπερασματική κατανόηση, λεξιλογική κατανόηση, εύρεση της κεντρικής 

ιδέας) συγκριτικά με τα παιδιά με ΕΜΔ (p=,000<.05).      

Αντίστοιχα της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτελέσματα, υπήρξαν και σε 

άλλες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι οποίες όμως έκαναν χρήση διαφορετικών 

εργαλείων αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης από την παρούσα έρευνα. Έτσι, 

σε έρευνα των Swanson, Kehler & Jerman (2010) αποδείχθηκε  ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες  στην αναγνωστική κατανόηση ενός κειμένου, στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων και περιεχομένου. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ερευνητές οι καλοί 

αναγνώστες χωρίς ΕΕΑ αποδίδουν καλύτερες επιδόσεις αναγνωστικής κατανόησης – 

και επιδόσεις γενικότερα στην ανάγνωση – εξαιτίας της  μνήμης εργασίας, στην οποία 

τα παιδιά με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
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   Ακόμη, η έρευνα των Catts, Bridges, Little & Tomblin (2008), η οποία σύγκρινε 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ και μαθητές με ΕΜΔ, αναφέρθηκε στις ελλείψεις των μαθητών με 

ΕΜΔ στην αναγνωστική κατανόηση σε σχέση με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, 

προσθέτοντας ότι οι μαθητές με ΕΜΔ βελτιώνουν τις επιδόσεις τους μέσα από 

κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και στρατηγικές. Σε έρευνα των Cain, Oakhill, Barnes & 

Bryant (2001), που εξέτασε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες και χωρίς ΕΕΑ, 

διαφάνηκε ότι  οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ υπερτερούσαν σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης 

της αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες συχνά δεν 

κατάφερναν να ανακαλέσουν τις κατάλληλες πληροφορίες, προκειμένου να μπορέσουν 

να εξάγουν  συμπεράσματα. 

   Οι Pintrich, Anderman & Klobucar (1994), επίσης, μελέτησαν την αναγνωστική 

κατανόηση μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ και διαπίστωσαν πως παρόλο που και στις 

δύο ομάδες οι μαθητές αισθανόταν εξίσου ικανοποιημένοι από την ανάγνωσή τους, 

εντούτοις οι μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν πολύ πιο χαμηλή επίδοση στην αναγνωστική 

κατανόηση, διότι είχαν α) ελλιπή μεταγνωστική ικανότητα, η οποία περιλαμβάνει 

συνειδητό έλεγχο της μάθησης, σχεδιασμό και επιλογή στρατηγικών, παρακολούθηση 

της προόδου της μάθησης, συσχετισμό λαθών, ανάλυση της αποτελεσματικότητας των 

μαθησιακών στρατηγικών και αλλαγή μαθησιακών συμπεριφορών και στρατηγικών 

όταν είναι απαραίτητο (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011) (η ομάδα “χαμηλή γνωστική 

λειτουργία”) και β) κάποιοι μαθητές με ΕΜΔ είχαν χαμηλή επίδοση επειδή είχαν 

χαμηλά εσωτερικά κίνητρα (η ομάδα “χαμηλό κίνητρο”).  

    Ακόμη, η Κρόκου (2011), στην έρευνά της έδειξε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ στην 

ανάγνωση παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στην αναγνωστική κατανόηση σε σχέση 

με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. Μάλιστα, τόνισε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ υστερούσαν στις 

ανώτερες δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης. 

     Σε έρευνα των Dermitzaki, Andreou & Paraskeva (2008), η οποία εξέτασε την 

αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές χωρίς ΕΕΑ και σε μαθητές με αναγνωστικές 

δυσκολίες φάνηκε ότι η επίδοση των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες και των 

μαθητών χωρίς ΕΕΑ διαφοροποιούνταν, με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ να πετυχαίνουν 

καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση, κάτι το οποίο συσχετιζόταν 

σημαντικά με τις μεταγνωστικές στρατηγικές και την αυτορρυθμιζόμενη μάθησή τους. 

Ταυτόχρονα, φάνηκε ότι τη χρήση των στρατηγικών βάθους φαίνεται να 

οικειοποιούνταν κυρίως οι μαθητές με υψηλή αναγνωστική επίδοση, καθώς γνώριζαν 
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καλύτερα το εύρος των στρατηγικών που είχαν στη διάθεσή τους αλλά και τις 

κατάλληλες συνθήκες για να τις χρησιμοποιήσουν. 

   Επιπλέον, σε έρευνα του Μπότσα (2007), όπου συγκρίθηκαν μαθητές 

δημοτικού με ΕΜΔ στην ανάγνωση, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην 

αναγνωστική κατανόηση, με μαθητές χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες όλες οι διαφορές 

που εμφανίστηκαν έδειξαν πως οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, υπολείπονταν 

των συμμαθητών τους χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, σε όλα τα μέτρα αναγνωστικής 

κατανόησης. Ειδικότερα, τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες είχαν σημαντικά 

προβλήματα αναγνωστικής κατανόησης. Η επίδοση στην κατανόηση ήταν 

ελλειμματική σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα ανάκλησης πληροφοριών. Οι 

διαφορές στη μεταγνωστική γνώση (όπως στη χρήση των στρατηγικών, στην 

παρακολούθηση, στις πεποιθήσεις κινήτρων και συναισθημάτων), εξηγούν την τελική 

διαφορά στην επίδοση της κατανόησης που καταγράφηκε μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ 

στην ανάγνωση και των μαθητών χωρίς ΕΕΑ. 

   Η ύπαρξη, λοιπόν, των ΕΜΔ θεωρείται ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

αναγνωστική διαδικασία (Vaughn, Linan-Thompson & Hickman, 2003).  

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, -παρουσία ή όχι χαμηλότερης 

επίδοσης των μαθητών με ΕΜΔ στις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης σε σύγκριση με 

τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ- πράγματι, επιβεβαιώθηκε μέσα από την σύγκριση των μέσων 

όρων της επίδοσης των δύο ομάδων, ότι οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ είχαν μεγαλύτερους 

μέσους όρους σε όλες τις δοκιμασίες του Τεστ Μνήμης (Άμεση Ανάκληση, 

Καθυστερημένη Ανάκληση, Αναγνώριση Πληροφοριών, Συντελεστή Συγκράτησης 

Πληροφοριών, Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών και Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών). Η 

ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε επίσης την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών στο Τεστ Μνήμης μεταξύ των παιδιών χωρίς ΕΕΑ και των παιδιών με ΕΜΔ 

για όλες τις δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης [Άμεση Ανάκληση (sig=0,012<0,05), 

Καθυστερημένη Ανάκληση (sig=0,006<0,05), Αναγνώριση Πληροφοριών 

(sig=0,011<0,05), Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών (sig=0,001<0,05) και Ανάκληση 

Ενοτήτων Ιστοριών (sig=0,014<0,05)], με εξαίρεση τον Συντελεστή Συγκράτησης 

Πληροφοριών (sig=0.05=0.05). 

   Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, υποδεικνύοντας πως τα παιδιά με ΕΜΔ φαίνεται 

να μειονεκτούν σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ όσον αφορά την λεκτική μνήμη. 

Έτσι, οι Menghini, Carlesimo, Marotta, Finzi & Vicari (2010), οι οποίοι αξιολόγησαν 
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παιδιά και έφηβους με ΕΜΔ- δυσλεξία και παιδιά και έφηβους χωρίς ΕΕΑ, κατέδειξαν 

ένα γενικευμένο έλλειμμα ικανοτήτων της μνήμης εργασίας στα παιδιά με ΕΜΔ -

δυσλεξία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν μειωμένες ικανότητες λεκτικής μνήμης 

εργασίας  στην ομάδα των παιδιών με ΕΜΔ - δυσλεξία σε σύγκριση με τις επιδόσεις 

της ομάδας των παιδιών χωρίς ΕΕΑ. Τα παιδιά με ΕΜΔ είχαν χαμηλότερα σκορ σε 

όλες τις δοκιμασίες σε σχέση με τα  παιδιά χωρίς ΕΕΑ. Οι μαθητές με δυσλεξία 

παρουσίασαν επίσης ελλείμματα και στη βραχύχρονη μνήμη. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής συμφωνούν με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όπου φάνηκε, πως τα 

παιδιά με ΕΜΔ είχαν στατιστικώς σημαντικά, χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με 

τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ σε όλες τις δοκιμασίες που απαιτούσαν χρήση της λεκτικής 

μνήμης εργασίας. 

   Επιπλέον, οι Kibby & Cohen (2008) εντόπισαν επίσης χαμηλές επιδόσεις στις 

δοκιμασίες της  λεκτικής μνήμης εργασίας  στα παιδιά με ΕΜΔ-δυσλεξία, συγκριτικά 

με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με ΕΜΔ-δυσλεξία είχαν 

χειρότερη επίδοση σε δοκιμασίες Ανάκλησης Πληροφοριών, όπως οι λίστες λέξεων, σε 

σχέση με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ, διότι η δοκιμασία της ανάκλησης λέξεων μιας λίστας  

απαιτούσε την φωνολογική επεξεργασία και κωδικοποίηση λεκτικών ερεθισμάτων. 

   Ακόμη, οι Kramer, Knee & Delis (2000), αξιολόγησαν  τη λεκτική μνήμη 

εργασίας  σε παιδιά με ΕΜΔ και σε παιδιά χωρίς ΕΕΑ. Η ομάδα των παιδιών με ΕΜΔ 

απομνημόνευσε πιο αργά τα στοιχεία μιας  λίστας που παρουσιάστηκαν λεκτικά, 

ανακάλεσε λιγότερες λέξεις στην Υποκλίμακα της Άμεσης Ανάκλησης και της 

Καθυστερημένης Ανάκλησης Λεκτικής Μνήμης  και απέδωσε λιγότερο καλά στην 

Αναγνώριση Πληροφοριών, κάτι που φάνηκε και από τα δικά μας αποτελέσματα όπου 

τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ υπερείχαν σε σχέση με τα παιδιά με ΕΜΔ στις δοκιμασίες της 

ανάκλησης και αναγνώρισης πληροφοριών. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι η απόκτηση νέων πληροφοριών και όχι η ανάκτησή τους, ήταν το κύριο πρόβλημα 

που σχετίζεται με τις δυσκολίες της λεκτικής μνήμης σε παιδιά με ΕΜΔ-δυσλεξία. 

   Στην μελέτη της Ευθυμίου (2016), η οποία εξέτασε παιδιά με ΕΜΔ και παιδιά 

χωρίς ΕΕΑ στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης 

Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, τα αποτελέσματα της 

έρευνας κατέδειξαν μειωμένες επιδόσεις των παιδιών με ΕΜΔ στην Υποκλίμακα της  

Άμεσης Ανάκλησης και στην Υποκλίμακα της Καθυστερημένης Ανάκλησης της 

λεκτικής μνήμης σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. Τα ευρήματα αυτά 

φαίνονται να βρίσκονται σε αντιστοιχία  με τα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης, 
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καθώς και στην παρούσα σημειώθηκαν χαμηλότερες επιδόσεις των παιδιών με ΕΜΔ σε 

σχέση με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ στις παραπάνω δοκιμασίες. Aκόμη, η Χαλμπέ (2015), η 

οποία επίσης εξέτασε παιδιά ελληνικής καταγωγής με ΕΜΔ-Δυσλεξία και παιδιά χωρίς 

ΕΕΑ κάνοντας χρήση του Εργαλείου Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών 

Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, κατέδειξε στα αποτελέσματά της, ότι οι 

μαθητές με ΕΜΔ - Δυσλεξία παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ, σε όλες τις δοκιμασίες των κλιμάκων του Τεστ Μνήμης  

(Υποκλίμακα Άμεσης και Καθυστερημένης Ανάκλησης της Ανιχνευτικής κλίμακας 

Λεκτικής Μνήμης, Υποκλίμακα Άμεσης και Καθυστερημένης Ανάκλησης της 

κλίμακας Ανάκλησης Ιστοριών), κάτι που φάνηκε και στην δική μας  έρευνα. 

Πράγματι, τα παιδιά με ΕΜΔ σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς ΕΕΑ έχουν 

ελλειμματική και αποσπασματική λεκτική μνήμη εργασίας (Hu, Jing, Fan et al., 2018· 

Reiter, Tucha & Lange, 2005) και αυτό οδηγεί σε αδυναμία να χειρισθούν τις λεκτικές - 

γλωσσικές πληροφορίες σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, κάτι που ίσως να 

οφείλεται στην ανεπαρκή τους ικανότητα για φωνολογική επεξεργασία (Ziegler & 

Goswami, 2005 · Ramus & Szenkovits, 2008), απαραίτητη για την συγκράτηση 

λεκτικών πληροφοριών. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην παρούσα μελέτη αφορούσε την  

επίδραση του φύλου τόσο στην αναγνωστική κατανόηση όσο και στη λεκτική μνήμη  

αγοριών και κοριτσιών με ΕΜΔ αλλά και  αγοριών και κοριτσιών χωρίς ΕΕΑ. 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε  ότι ο παράγοντας ‘Φύλο’ δεν σχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά με τις επιδόσεις των μαθητών στο «Τεστ –Α» (στην 

αναγνωστική κατανόηση), τόσο αυτών που ανήκουν στην κατηγορία με ΕΜΔ, αλλά και 

αυτών που ανήκουν στην κατηγορία χωρίς ΕΕΑ. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των 

στατιστικών δεδομένων κατέδειξε ότι οι επιδόσεις των αγοριών (στο «Τεστ –Α»)  – με 

ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ – του δείγματός μας  δε διέφεραν από τις επιδόσεις των κοριτσιών 

(στο «Τεστ –Α» ) - με ΕΜΔ (p=,730>.05) και χωρίς ΕΕΑ (sig=,253>0,05) -  του 

δείγματός μας. 

  Τα ερευνητικά αυτά δεδομένα συμφωνούν με τα ευρήματα των Wheldall & 

Limbrick (2010) και των Siegel & Smythe (2005), οι  οποίοι αναφέρουν ότι τα κορίτσια 

δεν σημειώνουν  σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις, συγκριτικά με εκείνες των αγοριών,  

σε τεστ που αφορούν την αναγνωστική ικανότητα. 

  Επίσης, τα αποτελέσματά μας συμφωνούν - εν μέρει-  και με την έρευνα της 

Κρόκου (2011), η οποία διερεύνησε εάν ο παράγοντας «Φύλο» επηρεάζει την 
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αναγνωστική κατανόηση Ελλήνων μαθητών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η 

ερευνήτρια ήταν, ότι αν και τα αγόρια παρουσιάζουν, γενικά, χαμηλότερες επιδόσεις 

από εκείνες των κοριτσιών στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας, εντούτοις 

δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές υψηλότερες διαφορές βάσει του φύλου, όσον 

αφορά την επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση. 

    Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα κορίτσια υπερεκπροσωπούνται ως 

ταλαντούχοι αναγνώστες, αν και οι διαφορές με τα αγόρια είναι μικρές (Swaitek, 

Lupkowski-Shoplik και O'Donoghue, 2000) και ότι τα κορίτσια βελτιώνουν ταχύτερα 

τις επιδόσεις τους στην αναγνωστική κατανόηση, κάτι που οδηγεί στην πεποίθηση ότι 

τα αγόρια ίσως παραμένουν πίσω (Mead, 2006). 

    Από την άλλη, τα ερευνητικά μας ευρήματα δε φαίνεται να συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων μελετών που έχουν δείξει την υπεροχή των κοριτσιών 

– χωρίς ΕΕΑ - στην  αναγνωστική κατανόηση. Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες δεξιότητες ανάγνωσης (Clinton Seipel, van den Broek, 

McMaster, Kendeou, Carlson & Rapp, 2014 ∙ Rajchert, Zułtak & Smulczyk, 2014 ∙ 

Stoet & Geary, 2013, 2015) και ότι κατά μέσο όρο διαβάζουν πιο συχνά, επιδεικνύουν 

πιο θετικές στάσεις απέναντι στην ανάγνωση,  έχουν υψηλότερα κίνητρα ανάγνωσης, 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες ανάγνωσής τους και ανώτερες αναγνωστικές 

δεξιότητες συγκριτικά με τα αγόρια (McGeown, Goodwin, Henderson & Wright, 2012).  

Επίσης, ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα αγόρια, περισσότερο από τα κορίτσια, 

θεωρούνται ως ανεπαρκείς αναγνώστες (Badian, 1994∙ Hawke, Olson, Willcutt, 

Wadsworth & De Fries, 2009∙ Liederman, Kantrowitz & Flannery, 2005). Η ασυμφωνία 

της έρευνάς μας με τις παραπάνω έρευνες θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από το ότι τα 

δείγματά τους ήταν σαφώς πολυπληθέστερα και καλύτερα ελεγμένα ως προς την 

κατανομή συγκριτικά με το δικό μας δείγμα, ενώ ταυτόχρονα για την αναγνωστική 

κατανόηση τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφορετικά ανάμεσα στις 

παραπάνω έρευνες και στην παρούσα έρευνα. Επιπλέον, πιθανότατα η ασυμφωνία της 

μελέτης μας με τις παραπάνω μελέτες να οφείλεται και στη μορφολογία της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία διαφέρει από αυτήν της αγγλικής ή άλλων γλωσσών. 

   Τέλος, σε έρευνα που διενεργήθηκε στον ελλαδικό χώρο από τον Γκαραβέλα 

(2009) με μαθητές Γυμνασίου χωρίς ΕΕΑ, η οποία αξιολόγησε την αναγνωστική τους 

κατανόηση, παρατηρήθηκε ότι ο παράγοντας «Φύλο» διαφοροποιούσε την επίδοση τον 

μαθητών πάντα προς την ίδια κατεύθυνση: Τα κορίτσια σημείωναν καλύτερες επιδόσεις 

από τα αγόρια στην αναγνωστική κατανόηση. Όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην 
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μελέτη αυτή οι μαθητές που αξιολογήθηκαν ήταν μαθητές Γυμνασίου, ενώ στην δική 

μας έρευνα αξιολογήθηκαν μαθητές δημοτικού. Επίσης στην δική μας έρευνα έγινε 

χρήση του Τεστ-Α, ενώ στην παραπάνω έρευνα το γλωσσικό τεστ που κατασκευάστηκε 

και χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή αποτελούνταν από έξι κείμενα από τον 

περιοδικό τύπο.  

   Η διαφαινόμενη ανωτερότητα των κοριτσιών στην αναγνωστική κατανόηση σε 

αυτές τις έρευνες, θα μπορούσε ίσως να οφείλεται στο  ότι  τα κορίτσια είναι πιο 

εξοικειωμένα με την ανάγνωση ιστοριών και βιβλίων και επίσης έχουν ευρύτερο 

λεξιλόγιο συγκριτικά με τα αγόρια (Leppänen, Aunola, Niemi & Nurmi, 2008).  

Καταληκτικά, προκύπτει πως στην διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσματα για την 

υπεροχή του ενός από τα δύο φύλα ως προς την αναγνωστική κατανόηση, εμφανίζουν 

ανομοιογένεια. 

   Αναφορικά με την επίδραση του «Φύλου» στη λεκτική μνήμη, από τη σύγκριση 

των μέσων όρων των επιδόσεων των κοριτσιών και των αγοριών - στους μαθητές με 

ΕΜΔ - στο «Τεστ Μνήμης» προέκυψε ότι τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες 

επιδόσεις στις δοκιμασίες της Λεκτικής Μνήμης (Άμεση Ανάκληση, Καθυστερημένη 

Ανάκληση, Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, Αναγνώριση Πληροφοριών και 

Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών), ενώ τα αγόρια είχαν υψηλότερο μέσο όρο μόνο στην 

δοκιμασία Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη διαφορών στους 

μέσους όρους, διαπιστώθηκε ότι  οι διαφορές μεταξύ των φύλων – στους μαθητές με 

ΕΜΔ - δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για όλες τις δοκιμασίες της Λεκτικής Μνήμης, 

με εξαίρεση την Άμεση Ανάκληση της Λεκτικής Μνήμης, όπου υπερείχαν στατιστικά 

σημαντικά τα κορίτσια (sig=,033<0,05).  

   Όσον αφορά τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ: Από την σύγκριση των μέσων όρων των 

επιδόσεων των κοριτσιών και αγοριών στο «Τεστ Μνήμης»  προέκυψε ότι τα κορίτσια 

σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της Λεκτικής Μνήμης α) Άμεση 

Ανάκληση και β) Καθυστερημένη Ανάκληση, ενώ τα αγόρια σημείωσαν καλύτερες 

επιδόσεις στις δοκιμασίες α) Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, β) Αναγνώριση 

Πληροφοριών, γ) Ανάκληση Στοιχείων Ιστοριών και δ) Ανάκληση Ενοτήτων Ιστοριών 

της Λεκτικής Μνήμης. Παρόλα αυτά, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι παρά την 

ύπαρξη διαφορών στους μέσους όρους, οι διαφορές μεταξύ των φύλων των παιδιών 

χωρίς ΕΕΑ δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για όλες τις δοκιμασίες της Λεκτικής 

Μνήμης. Ωστόσο, μια καλύτερη επεξεργασία του δείγματος των μαθητών χωρίς ΕΕΑ, 

καθώς για την επιλογή του στην παρούσα έρευνα δεν στηριχθήκαμε σε χορήγηση 
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σταθμισμένων κριτηρίων, εικάζουμε οτί μπορεί να οδηγούσε σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

  Τα ευρήματα της έρευνάς μας – για τους μαθητές με ΕΜΔ-  βρίσκονται εν μέρει 

σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα μελέτης της Ευθυμίου (2016), η οποία  στην έρευνά 

της έλεγξε την πιθανή επίδραση του φύλου στην κλίμακα της Λεκτικής Μνήμης 

(Άμεση Ανάκληση και Καθυστερημένη Ανάκληση) των παιδιών με ΕΜΔ. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με ΕΜΔ τόσο στην δοκιμασία 

της Άμεσης Ανάκλησης όσο και στην Δοκιμασία της Καθυστερημένης Ανάκλησης. Τα 

ευρήματά της, λοιπόν, συμφωνούν ως προς το κομμάτι που αφορά την δοκιμασία της 

Καθυστερημένης Ανάκλησης της Λεκτικής Μνήμης στα παιδιά με ΕΜΔ, διαφωνούν 

όμως στην δοκιμασία της Άμεσης Ανάκλησης της Λεκτικής Μνήμης στα παιδιά με 

ΕΜΔ, διότι στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι τα κορίτσια είχαν καλύτερη επίδοση σε 

σχέση με τα αγόρια, κάτι που ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγμα της έρευνάς 

μας όσον αφορά τα παιδιά με ΕΜΔ ήταν μεγαλύτερο και στο ότι τα κορίτσια με ΕΜΔ 

ήταν περισσότερα αναλογικά σε σχέση με τα αγόρια με ΕΜΔ. 

    Επιπρόσθετα, η  ύπαρξη μη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην λεκτική 

μνήμη για τον παράγοντα «Φύλο» συνάδει και  με μία ακόμη έρευνα, η οποία  

πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες από τους Lewin, Wolgers & Herlitz (2001) και 

αξιολόγησε την λεκτική τους μνήμη. Στην έρευνα αυτή φάνηκε ότι οι γυναίκες είχαν 

υψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τους άνδρες, αλλά οι διαφορές δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Αν και η παραπάνω έρευνα αναφέρεται σε αξιολόγηση 

ενηλίκων, ενώ η δική μας αξιολόγησε παιδιά δημοτικού σχολείου, κοινός 

παρονομαστής με την παρούσα είναι ότι ο παράγοντας «Φύλο» δε διαφοροποιεί 

στατιστικά σημαντικά τις επιδόσεις στη Λεκτική Μνήμη (με εξαίρεση τη δοκιμασία 

Άμεσης Ανάκλησης στους μαθητές με ΕΜΔ). 

   Eπιπλέον, τα ευρήματά μας όσον αφορά τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ βρίσκονται 

σε αντιστοιχία και με την  έρευνα των Nadler & Archibald (2014), η οποία αξιολόγησε 

τη λεκτική μνήμη εργασίας παιδιών χωρίς ΕΕΑ σχολικής ηλικίας από τον Καναδά. Αν 

και τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στην λεκτική μνήμη εργασίας, δεν 

βρέθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές φύλου στις μεμονωμένες δοκιμασίες. Ακόμη, 

φαίνεται να συμφωνούν με μελέτη των Alloway, Gathercole & Pickering (2006), οι 

οποίοι επίσης αξιολόγησαν την λεκτική μνήμη εργασίας και την βραχυπρόθεσμη 

λεκτική μνήμη σε παιδιά χωρίς ΕΕΑ δημοτικού σχολείου και διαπίστωσαν ότι οι  
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διαφορές μεταξύ των φύλων των παιδιών δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για όλες τις 

δοκιμασίες της λεκτικής μνήμης εργασίας και της λεκτικής βραχυπρόθεσμης μνήμης. 

     Tο τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση με την αναγνωστική 

κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

       Στον έλεγχο των συσχετίσεων ανάμεσα στην Αναγνωστική Κατανόηση και στη 

Λεκτική Μνήμη, για τους μαθητές με ΕΜΔ, διαπιστώθηκε α) στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και στην αναγνώριση πληροφοριών 

(sig=,023<0.05) και β) στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αναγνωστική 

κατανόηση και την ανάκληση στοιχείων ιστοριών (sig=,008<.001). 

   Πράγματι, ιδιαίτερα σημαντικός για την αναγνωστική κατανόηση θεωρείται ο 

ρόλος της μνήμης, καθώς εμπειρικά δεδομένα αναφέρουν ελλείμματα στην μνήμη 

εργασίας των μαθητών με χαμηλή κατανόηση (Pimperton & Nation, 2010). Σε 

πρόσφατη έρευνα των Pimperton & Nation (2014), βρέθηκε πως το έλλειμμα 

εντοπίζεται στη λεκτική μνήμη μεταξύ των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες 

αναγνωστικής κατανόησης, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σε έργα που δεν περιελάμβαναν λεκτικό ερέθισμα. 

  Tα ευρήματά μας φαίνεται να συμφωνούν και με την έρευνα των Carretti, 

Borella, Cornoldi & De Beni (2009), οι οποίοι έδειξαν στα αποτελέσματά τους ότι η  

μνήμη εργασίας είναι ένας πιθανός σημαντικός δείκτης για τις δυσκολίες που 

δημιουργούνται στην αναγνωστική κατανόηση παιδιών με ΕΜΔ. Τα αποτελέσματά μας 

θα μπορούσαν, επίσης, να εξηγηθούν  και από άλλες έρευνες οι οποίες κατέδειξαν ότι οι 

δυσκολίες στην ανάγνωση ως χαρακτηριστικό  των παιδιών με ΕΜΔ - δυσλεξίας 

συνδέονται και με ελλείμματα στην λεκτική μνήμη εργασίας (Jeffries & Everatt, 2004 ∙ 

Kibby et al., 2004∙ Schuchardt et al., 2008) δεδομένου ότι ο ρόλος της λεκτικής μνήμης 

στην κατανόηση κειμένου προτάθηκε από τους Daneman και Carpenter (1980, 1983), 

οι οποίοι ανέφεραν ότι η λεκτική μνήμη, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία 

και τη διατήρηση των γλωσσικών πληροφοριών κατά την κατανόηση του κειμένου, έχει 

περιορισμένους πόρους. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια αντιστάθμιση απόδοσης μεταξύ των 

απαιτήσεων της διαδικασίας κατανόησης και του όγκου των πληροφοριών που μπορούν 

να αποθηκευτούν (Daneman & Merickle, 1996). Εάν η λεκτική μνήμη είναι 

υπερφορτωμένη λόγω των απαιτήσεων επεξεργασίας, υπάρχουν περιορισμένοι πόροι 

για τη διατήρηση των πληροφοριών και στη συνέχεια, είναι δύσκολο να ενσωματωθούν 
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οι πληροφορίες που εκφράζονται στο κείμενο και να κατασκευαστεί η σημασιολογική 

αναπαράσταση (Cain, 2006).  

  Μια πιο συγκεκριμένη εκδοχή  της παραπάνω εξήγησης αναφέρει ότι τα 

ελλείμματα της μνήμης εργασίας σε αναγνώστες με φτωχή κατανόηση είναι συνέπεια 

της αναποτελεσματικής ρύθμισης του περιεχόμενου της μνήμης εργασίας, που 

προκύπτει από τις ασθενείς γνωστικές ανασταλτικές ικανότητες (Carretti, Cornoldi, De 

Beni, & Romano, 2005 ∙ De Beni & Palladino, 2000 ∙ De Beni, Palladino, Pazzaglia & 

Cornoldi, 1998 ∙ Palladino, Cornoldi, De Beni & Pazzaglia, 2001). Πιο συγκεκριμένα, 

οι ανασταλτικές ικανότητες αναφέρονται στις ικανότητες παραμονής ενός ατόμου σε 

μια δράση, με την απαιτούμενη προσοχή, αποκλείοντας παράλληλα εσωτερικά ή 

εξωτερικά ερεθίσματα που παρεμβάλλονται (Stein, Auerswald & Ebersbach, 2017) με 

σκοπό την ολοκλήρωση ενός γνωστικού έργου. 

   Όσον αφορά τους μαθητές του δείγματός μας χωρίς ΕΕΑ, στον έλεγχο των 

συσχετίσεων ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και στη λεκτική μνήμη 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

αναγνωστική κατανόηση και στις δεξιότητες της λεκτικής μνήμης. 

   Τα ευρήματά της έρευνάς μας δε φαίνεται να συμφωνούν με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα άλλων μελετών, που έχουν καταδείξει τη σχέση μεταξύ της λεκτικής 

μνήμης και της αναγνωστικής κατανόησης, σε παιδιά σχολικής ηλικίας χωρίς ΕΕΑ. Η 

λεκτική μνήμη, λόγω της φωνολογικής επεξεργασίας και της διατήρησης των σχετικών 

με διάφορες δραστηριότητες πληροφοριών σε  ενεργή κατάσταση, σχετίζεται έντονα με 

την απόδοση σε σύνθετες γνωστικές λειτουργίες, όπως την ανάγνωση (Baddeley, 1986). 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Swanson & Berninger (1995), οι δεξιότητες της λεκτικής 

μνήμης συμβάλλουν στην κατανόηση της ανάγνωσης και ο σημαντικός ρόλος της  

μνήμης εργασίας επεκτείνεται και στο να προβλέπει την επεξεργασία γλωσσικών 

πληροφοριών και την αναγνωστική κατανόηση. Όμως το δείγμα της έρευνας των 

Swanson & Berninger (1995) ήταν πολυπληθέστερο και καλύτερα φιλτραρισμένο από 

το δείγμα της μελέτης μας και ενδεχομένως στην παρούσα έρευνα μια ομαδοποίηση 

των ερωτήσεων της αναγνωστικής κατανόησης σε κατηγορίες όπως δομική, λεξιλογική, 

καταστασιακή να οδηγούσε σε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. 

  Έρευνα των Seigneuric, Ehrlich, Oakhill και Yuill (2000) διαπίστωσε ότι η 

λεκτική μνήμη εργασίας αντιπροσώπευε ένα υπολογίσιμο ποσοστό διακύμανσης (5-

10%) στην κατανόηση της ανάγνωσης, μετά από τον έλεγχο του λεξιλογίου και της 

αναγνωστικής ευχέρειας. Ωστόσο, στην έρευνά μας δεν εξετάσαμε τους δείκτες του 
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λεξιλογίου και της αναγνωστικής ευχέρειας σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση. 

Οι Cain, Oakhill & Bryant (2004), επίσης, διαπίστωσαν ότι η λεκτική μνήμη εργασίας 

αντιπροσώπευε το 11,4% της διακύμανσης στην κατανόηση της ανάγνωσης παιδιών 

χωρίς ΕΕΑ. Aσυμφωνία εμφανίζεται και με το πόρισμα των Oakhill, Yuill & Garnham 

(2011), σύμφωνα με τους οποίους η λεκτική μνήμη συνιστά έγκυρο προβλεπτικό 

παράγοντα της αναγνωστικής κατανόησης. 

Η μελέτη των Pham & Hasson (2014), διερεύνησε τη σχέση της λεκτικής μνήμης 

και της ικανότητας ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η λεκτική μνήμη 

εργασίας ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας στην ευχέρεια και στην κατανόηση 

της ανάγνωσης, κάτι που φάνηκε και σε αντίστοιχη εργασία των Goff, Pratt & Ong 

(2005). Όμως, μία βασική διαφορά ανάμεσα στις παραπάνω έρευνες και στην παρούσα 

έρευνα αποτελεί το ότι δεν χορηγήθηκε δοκιμασία αξιολόγησης της αναγνωστικής 

ευχέρειας. Σύμφωνα με τους Sesma, Mahone, Levine, Eason & Cutting (2009), η  

μεγαλύτερη ικανότητα λεκτικής μνήμης εργασίας συμβάλλει σημαντικά στην εμπλοκή 

γνωστικών πόρων, όπως η δημιουργία σημασιολογικών συσχετίσεων, η 

αποκωδικοποίηση, η ανάκτηση μνήμης και η διατήρηση σημαντικών πληροφοριών για 

τη διευκόλυνση της κατανόησης της ανάγνωσης. 

   Οι διαφοροποιήσεις της έρευνάς μας ως προς τις συσχετίσεις σε σχέση με άλλες 

έρευνες θα μπορούσαν ίσως να οφείλονται τόσο στην επιλογή και στην κατανομή του 

δείγματος μας, όσο και στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν - στις παραπάνω έρευνες - 

για τις μετρήσεις της Αναγνωστικής Κατανόησης και της Λεκτικής Μνήμης, τα οποία 

παρουσιάζουν διαφορετικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά από αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

    Επιπλέον, σε μια περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με το αν η Ανάκληση 

Στοιχείων Ιστοριών και η Αναγνώριση Πληροφοριών στους μαθητές με ΕΜΔ 

προβλέπουν την Αναγνωστική τους Κατανόηση με βάση τον έλεγχο γραμμικής 

παλινδρόμησης, διαπιστώθηκε πως δεν λειτούργησαν ως προβλεπτικοί παράγοντες της 

αναγνωστικής κατανόησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στο μέγεθος του δείγματός 

μας, όσο και στις διαφορές της εξεταζόμενης γλώσσας – της ελληνικής, στην 

περίπτωσή μας- σε επίπεδο φωνολογίας, μορφολογίας και λεξιλογίου, σε σχέση με 

άλλες γλώσσες. 
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4.2. Συμπεράσματα της έρευνας- Απαντήσεις σε ερωτήματα και υποθέσεις 

    Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επιτρέπουν 

την παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στα ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνας.  

Ως προς τα ειδικά ερωτήματα της έρευνας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

μπορούν να δοθούν οι εξής απαντήσεις: 

• Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ παρουσιάζουν διαφορά στην 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση; 

 

• Παρουσιάζεται χαμηλότερη επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στη λεκτική μνήμη 

συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ; 

 

• Ο παράγοντας φύλο επηρεάζει την αναγνωστική κατανόηση και τη λεκτική 

μνήμη τόσο των μαθητών με ΕΜΔ όσο και αυτών χωρίς ΕΕΑ; 

 

• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων λεκτικής μνήμης σε σχέση με την 

αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με ΕΜΔ και στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ;  

 

    Οι απαντήσεις για τα πρώτα δύο ερευνητικά ερωτήματα είναι θετικές, καθώς οι 

δύο ομάδες παρουσίασαν διαφορά στις επιδόσεις τους τόσο στην αναγνωστική 

κατανόηση, όσο και στη λεκτική μνήμη, με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ να εμφανίζουν 

καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΕΜΔ. Το τρίτο ερώτημα έχει αρνητική 

απάντηση, καθώς δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών 

με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ στην αναγνωστική κατανόηση και στη λεκτική μνήμη, με 

εξαίρεση την Άμεση Ανάκληση-Λεκτικής Μνήμης στα παιδιά με ΕΜΔ, όπου 

παρουσίασαν καλύτερη επίδοση τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Το τέταρτο 

ερώτημα έχει θετική απάντηση όσον αφορά τους μαθητές με ΕΜΔ, εφόσον 

εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ανάκλησης στοιχείων ιστοριών και 

της αναγνώρισης πληροφοριών με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με 

ΕΜΔ, ενώ έχει αρνητική απάντηση για τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, εφόσον δεν 

εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δεξιοτήτων της λεκτικής μνήμης με 

την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ.  

Ως προς τις υποθέσεις της έρευνας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δίνονται οι 

εξής απαντήσεις: 
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• Η μηδενική υπόθεση ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δεν παρουσιάζουν διαφορά 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς 

ΕΕΑ δεν επιβεβαιώνεται και έτσι υιοθετείται η εναλλακτική υπόθεση. Τα 

αποτελέσματα των συγκρίσεων έδειξαν ότι οι μαθητές των δύο ομάδων είχαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεών τους στην αναγνωστική 

κατανόηση, με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ να υπερτερούν.  

 

• Η μηδενική υπόθεση ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δεν παρουσιάζουν χαμηλότερη 

επίδοση στη λεκτική μνήμη συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ δεν 

επιβεβαιώνεται και έτσι υιοθετείται η εναλλακτική υπόθεση. Τα αποτελέσματα 

των συγκρίσεων έδειξαν ότι οι μαθητές των δύο ομάδων είχαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεών τους στη λεκτική μνήμη, με τους 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ να εμφανίζουν υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες 

της λεκτικής μνήμης, με εξαίρεση τον Συντελεστή Συγκράτησης Πληροφοριών.  

 

 

• Η μηδενική υπόθεση ότι ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά την επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στην αναγνωστική κατανόηση 

επιβεβαιώνεται και άρα γίνεται δεκτή. Επίσης, η μηδενική υπόθεση ότι ο 

παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την επίδοση των 

μαθητών με ΕΜΔ στη λεκτική μνήμη επιβεβαιώνεται, με εξαίρεση την Άμεση 

Ανάκληση της Λεκτικής Μνήμης, όπου τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερη 

στατιστικά σημαντική επίδοση από τα αγόρια. Η μηδενική υπόθεση ότι ο 

παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την επίδοση των 

μαθητών χωρίς ΕΕΑ στην αναγνωστική κατανόηση και στη λεκτική μνήμη 

επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, και συνεπώς γίνεται δεκτή. 

 

• Η μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων 

λεκτικής μνήμης σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές με 

ΕΜΔ δεν επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας και, συνεπώς, 

υιοθετείται η εναλλακτική υπόθεση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εμφανίστηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ανάκλησης στοιχείων ιστοριών και της 

αναγνώρισης πληροφοριών με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές  με 
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ΕΜΔ. Η μηδενική υπόθεση ότι  δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων 

λεκτικής μνήμης σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές  

χωρίς ΕΕΑ επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας και συνεπώς 

γίνεται δεκτή. 

4.3. Περιορισμοί της έρευνας 

    Κατά την διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας, παρουσιάστηκαν κάποιοι 

περιορισμοί, οι οποίοι πρέπει να προσμετρηθούν κατά την αξιοποίηση και ερμηνεία 

των συμπερασμάτων της. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί: 

Α) Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

Ο σχετικά μικρός αριθμός του δείγματος θεωρούμε ότι δε μας επιτρέπει τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων στο συνολικό πληθυσμό των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ Δ’-

Ε΄-ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 

83 παιδιά τμημάτων γενικών τάξεων και τμημάτων ένταξης  Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρία δημόσια Δημοτικά σχολεία 

της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με 

τυχαία δειγματοληψία. Μάλιστα, υπήρχε άνιση αναλογία των παιδιών στις τρεις τάξεις 

και άνιση αναλογία στις ομάδες παιδιών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ. Το γεγονός ότι το  

δείγμα αποτελείται από μαθητές -τριες σχολείων περιορίζει λοιπόν τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα. 

Β) Η χρονική περίοδος 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας αφορούν μία συγκεκριμένη και πολύ περιορισμένη 

χρονική περίοδο. Η διεξαγωγή της έρευνας σε κάποια νωρίτερη ή αργότερη χρονική 

περίοδο  είναι πιθανόν να είχε οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

 Γ) Το δείγμα μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ 

Όσον αφορά τους μαθητές με ΕΜΔ δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση σχετικά με τις 

ακριβείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και επιλέχθηκαν μόνο με βάση ότι άνηκαν 

στην γενικότερη κατηγορία των ΕΜΔ. Επιπρόσθετα, οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ δεν 

αξιολογήθηκαν πριν την έρευνα, ώστε να εξεταστεί το επίπεδό τους. Ακόμη,το  δείγμα 

των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ δεν ήταν ισόποσα μοιρασμένο αναφορικά με το 

φύλο, καθώς υπήρχε μεγαλύτερη αντιπροσώπευση από τα κορίτσια στις συγκεκριμένες 

σχολικές μονάδες. 

Δ) Τα εργαλεία της έρευνας 
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Τα αποτελέσματα για την αναγνωστική κατανόηση και τη λεκτική μνήμη  είναι πιθανόν 

να ήταν εντελώς διαφορετικά, εάν είχαν επιλεγεί άλλα εργαλεία. Διαφορετικές 

ασκήσεις /έργα πιθανόν να απέδιδαν και διαφορετικές επιδόσεις. 

4.4. Εκπαιδευτικές επιπτώσεις των ευρημάτων της έρευνας 

    Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πηγή 

πληροφοριών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την καθημερινή διδακτική πράξη και 

μπορούν να έχουν διάφορες εφαρμογές. 

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 ΕΜΔ. Διαβάζοντας αυτήν την έρευνα θα αντλήσει, 

αρχικά, πληροφορίες για το τι είναι η λεκτική μνήμη εργασίας και πως αυτή βοηθά 

στην διεκπεραίωση της αναγνωστικής κατανόησης.  

Έτσι, αρχικά, δημιουργείται μια αρχή για τον σχηματισμό προφίλ μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ), όσον αφορά τις δυσκολίες τους στην 

αναγνωστική κατανόηση και τα ελλείμματά τους στη λεκτική μνήμη και προτείνεται 

μια πληρέστερη μελέτη των αδυναμιών τους. Ειδικότερα, ο Αγαλιώτης (2012), 

συνδυάζοντας διάφορα μοντέλα άλλων ερευνητών, προτείνει τα ακόλουθα στάδια 

διενέργειας της ανάλυσης λαθών:  

• Συγκέντρωση επαρκούς δείγματος εργασίας του μαθητή από την περιοχή στην 

οποία εμφανίζονται τα λάθη.  

• Προσδιορισμός λαθών, διατύπωση υποθέσεων για τους μηχανισμούς 

παραγωγής τους και έλεγχος των υποθέσεων διαμέσου συνέντευξης με το 

μαθητή. Ακριβής περιγραφή και κατηγοριοποίηση των λαθών με βάση τη φύση 

τους ή τη διαδικασία παραγωγής τους.  

• Καταγραφή των τελικών συμπερασμάτων της ανάλυσης και διατύπωση 

προτάσεων για την υποστήριξη του μαθητή. (σ. 261).  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το πεδίο της ανάγνωσης, η ποιοτική ανάλυση των 

λαθών στην αναγνωστική κατανόηση πρέπει να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς 

για την ανίχνευση των γνωστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά 

την αναγνωστική διαδικασία και, κατόπιν, για το σχεδιασμό ειδικών παρεμβατικών 

προγραμμάτων για την άρση ενδεχόμενων σχετικών δυσκολιών τους (Goodman & 

Goodman, 1994). Επιπλέον, η καλύτερη αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας και 

της αναγνωστικής κατανόησης, καθώς και η αξιολόγηση της οπτικής, ακουστικής και 
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λεκτικής μνήμης –συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης της κλίμακας ανάκλησης 

ιστοριών- των μαθητών, θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πράξη, όλους αυτούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών με ΕΜΔ και των 

μαθητών χωρίς ΕΕΑ, φορείς, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά. 

     Περαιτέρω, η μάθηση και η καλλιέργεια της δεξιότητας της ανάγνωσης, ως 

μία συνιστώσα του γραπτού λόγου, αποτελεί αναπόσπαστο στόχο του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι φανερό πως η αναγνωστική κατανόηση  είναι µια 

δεξιότητα µε κεντρικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, αποτελεί τη δεύτερη και 

απαραίτητη γνωστική λειτουργία (µετά την αποκωδικοποίηση) (Πόρποδας, 2002), είναι 

μια ενεργητική διαδικασία, όπου οι εμπλεκόμενοι αναγνώστες είναι αναγκαίο να 

χρησιμοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (Τσομπανίδης, 2004) και κατέχει 

σηµαντική θέση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ. που 

εφαρμόζονται στα σχολεία της χώρας μας και προβλέπουν την κατάκτηση μιας σειράς 

δεξιοτήτων που την αφορούν. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε ότι προβλέπεται η 

βαθμιδωτή και παράλληλα με τη γνωστική συγκρότηση και νοητική ωρίμανση των 

μαθητών, διδασκαλία σταδίων αναγνωστικής κατανόησης και πως οι 

μαθητές/μαθήτριες από την Δ΄ και Ε΄ τάξη αρχίζουν να εξοικειώνονται με το 

λειτουργικό στάδιο της αναγνωστικής πρόσκτησης που προϋποθέτει αναλυτική 

ανάγνωση και απαρχή κριτικής σκέψης (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003 · Υπουργείο Παιδείας, 

2011). 

Συνεπώς, οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι αρχικά καλά 

ενημερωμένοι πάνω στο αντικείμενο της ανάγνωσης και ειδικότερα δε της 

αναγνωστικής κατανόησης, να διαθέτουν ικανότητες στρατηγικής, να είναι ευέλικτοι 

και στοχαστικοκριτικοί, δηλαδή να αντιλαμβάνονται τα της αναγνωστικής επιστήμης 

και παράλληλα να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες 

δημιουργούν και κίνητρα στους μαθητές. Μάλιστα, στα πλαίσια της διδασκαλίας 

αναγνωστών με χαμηλή αναγνωστική επίδοση σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η 

επιστημονική έκθεση του έργου ADORE τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν 

ευκαιρίες επανεξέτασης των δικών τους διεργασιών ανάγνωσης και τρόπων σκέψης, 

όπως και των μαθητών τους. 

Επιπλέον, καθώς από την έρευνά μας προέκυψε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

δυσκολεύονται σημαντικά στην αναγνωστική κατανόηση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

εστιάζουν σε 1. διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές δεξιότητες και 2. Σε 

προσεγγίσεις που καλλιεργούν κυρίως τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών 
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στρατηγικών όπως για παράδειγμα με τη χρήση αυτοερωτήσεων, διαδικασιών 

αυτοελέγχου και εξηγήσεων. Οι μέθοδοι που αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης είναι α. η ανάπτυξη 

του λεξιλογίου, όπου οι μαθητές εξασκούνται μέσω της άμεσης διδασκαλίας στον 

έλεγχο του περιεχομένου του κειμένου, της δομής της λέξης, της προφοράς της και της 

χρήσης συγκεκριμένης αναφοράς. Μία από τις ειδικότερες τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την άρση δυσκολιών λεξιλογίου και αναγνωστικής κατανόησης 

είναι η σημασιολογική χαρτογράφηση, δηλαδή η εννοιολογική διασύνδεση λέξεων σε 

ένα πλέγμα συγγενών εννοιών β. η επανάληψη των αναγνώσεων ενός κειμένου, με ή 

χωρίς καθοδήγηση,  η οποία συμβάλει στην ενίσχυση της ευχέρειας και ακρίβειας στην 

αποκωδικοποίηση και επομένως στην αναγνωστική κατανόηση, και γ. η «ανάκτηση της 

ανάγνωσης», η οποία εστιάζει επίσης στην ενίσχυση της κατανόησης μέσω της 

βελτίωσης της αποκωδικοποίησης αυθεντικών κειμένων. Αφετέρου, για την εξέλιξη της 

πρόσληψης γραπτού λόγου των μαθητών με ΕΜΔ αλλά και των μαθητών χωρίς ΕΕΑ, 

κρίνεται σημαντικό να εκτιμάται η επίδραση του βαθμού δυσκολίας των εκάστοτε 

κειμένων προς επεξεργασία και των πιθανών προτιμήσεων των εκπαιδευομένων σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα για την εκπόνηση δραστηριοτήτων αναγνωστικής 

κατανόησης (Bergey, Deacon & Parrila,  2017). 

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη σημασία της λεκτικής μνήμης εργασίας για την 

αναγνωστική κατανόηση αυτή έγκειται στο ότι 1) η συνεχής ενημέρωση της λεκτικής 

μνήμης εργασίας ενισχύει την αναγνωστική κατανόηση του αναγνώστη, διατηρώντας 

τις σχετικές πληροφορίες, που διαβάζει κατά την διάρκεια της ανάγνωσης, 2) η 

αναστολή ενισχύει την αναγνωστική 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 αναγνωστική 

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 & Kendreou, 2018 ∙ 

Follmer, 2017). Από την έρευνά μας, προς επιβεβαίωση προγενέστερων ερευνών για 

τους μαθητές με ΕΜΔ, διαπιστώθηκε ότι η λεκτική μνήμη εργασίας σχετίζεται 

σημαντικά με την αναγνωστική κατανόηση. Ιδιαίτερα από την στιγμή που στους 

μαθητές με ΕΜΔ τα επίπεδα λειτουργίας της λεκτικής μνήμης εργασίας είναι χαμηλά 

επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την λειτουργία της αναγνωστικής κατανόησης, 
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κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο η βελτίωση της πρόσληψης του γραπτού τους λόγου, 

αλλά και η εξάσκηση της μνήμης εργασίας τους. 

Η κατανόηση του σημαντικού ρόλου που έχει η μνήμη εργασίας στη διδασκαλία 

και τη μάθηση θα πρέπει να αποτελεί συνιστώσα όλων των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και της επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχεται στους 

εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών που διδάσκουν τα παιδιά, σχετικά με 

τη σημασία της μνήμης εργασίας είναι μια σημαντική προσπάθεια για την αύξηση των 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σε όλα τα σχολεία και απαιτείται απόλυτη εξειδίκευση στη 

γνώση των τύπων της μνημονικής επεξεργασίας. Η παρέμβαση μέσω των τριών «Α» 

(Αποκατάσταση, Αναδιοργάνωση, Αντιστάθμιση), είναι ο άξονας επάνω στον οποίο θα 

στηριχτεί η παρέμβαση του ειδικού παιδαγωγού.  

Η εκπαίδευση της μνήμης εργασίας αποτελείται είτε από εκπαίδευση σε 

στρατηγικές είτε από άμεση βασική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση σε στρατηγικές 

επιχειρεί να διδάξει προσεγγίσεις για τη διατήρηση και ανάκτηση πληροφοριών από τη 

μνήμη εργασίας μέσω στοχοθετημένων τεχνικών όπως η πρόβλεψη πληροφοριών, οι 

μνημονικές συσκευές, η επανάληψη, η πρακτική και η αποκοπή. Οι Morrison και Chein 

(2011) αναφέρουν ότι η βασική εκπαίδευση ενισχύει τη συγκεκριμένη συνιστώσα της 

μνήμης εργασίας. Η εκπαίδευση στρατηγικών είναι μόνο συμπληρωματική και 

εκπαιδεύει τους ίδιους τους μαθητές παρά τη μνήμη εργασίας τους, ενώ αντίθετα η 

βασική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη στόχευση των συγκεκριμένων συνιστωσών της 

μνήμης εργασίας, όπως η φωνολογική ενημερότητα (Morrison & Chein, 2011). 

Στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της τάξης από τους 

ειδικούς παιδαγωγούς για την ελαχιστοποίηση του μνημονικού φόρτου σε παιδιά που 

δυσκολεύονται να τον διαχειριστούν είναι η κατάτμηση των πληροφοριών, η 

κατανόηση, η δημιουργία δηλαδή μιας σύνδεσης ανάμεσα σε αυτό που ο μαθητής 

μαθαίνει και σε αυτό που έχει βιώσει, η χρήση διαγραμμάτων, η οπτικοποίηση, 

η συσχέτιση, η χρήση στο λόγο των πληροφοριών, η επανάληψη και τα παιχνίδια. Σε 

κάθε περίπτωση, βέβαια, η εκπαίδευση της μνήμης εργασίας του κάθε παιδιού µε ΕΜΔ 

χρειάζεται να αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, να αναζητούνται οι ακριβείς 

αιτίες που προκαλούν τις συγκεκριµένες δυσκολίες και οι κατάλληλες µέθοδοι 

αντιµετώπισής τους. 

Ακόμη, η οργάνωση ενός προγράμματος ανάπτυξης της λεκτικής μνήμης 

εργασίας μέσα στην τάξη, θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών  

δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, τόσο σε παιδιά με ΕΜΔ (Alloway, 2012 · Dahlin, 2011, 
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2013 · Holmes & Gathercole, 2014) αλλά και σε παιδιά χωρίς ΕΕΑ (Karbach & 

Verhaeghen, 2014· Loosli, Buschkuehl, Perrig & Jaeggi, 2012· Studer-Luethi, Bauer & 

Perrig, 2016). Παραδείγματα δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται η παράλληλη 

αποθήκευση και επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών είναι η συγκράτηση και η 

εκτέλεση εκτενών οδηγιών και η συγκράτηση προτάσεων με πολύπλοκη γραμματική 

δομή. Οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ μπορεί να είναι σε θέση να 

αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα της μνήμης εργασίας  και να χρησιμοποιήσουν τις 

δεξιότητες μνήμης πιο συχνά και με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία καθώς και να 

αυξήσουν το εύρος των στρατηγικών μνήμης εργασίας τους, ακολουθώντας ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο ενσωματώνεται στην τάξη και 

στοχεύει άμεσα σε αυτούς (Colmar & Double, 2017). Μάλιστα, πρόσφατα, οι Colmar 

και συνεργάτες (Colmar, Davis & Sheldon, 2016. Davis, Sheldon & Colmar, 2014. 

Sheldon, Davis & Colmar, 2016) ανέπτυξαν μια μοναδική παρέμβαση μνήμης που 

εφαρμόζεται στην τάξη, της οποίας η ονομασία είναι Memory Mates και η οποία 

εξετάζει ταυτόχρονα τις δύο προσεγγίσεις στην τάξη:  

1) Να εκπαιδεύσει τον δάσκαλο να γνωρίζει και να παρέχει προσαρμογές για να 

διευκολύνει την προσοχή των μαθητών και τη μνήμη εργασίας τους και  

2) Να παρέχει στους μαθητές μεμονωμένα στρατηγικές ώστε να χρησιμοποιηθούν 

ανεξάρτητα για να διαχειριστούν τις δυσκολίες προσοχής και μνήμης εργασίας.  

Το Memory Mates αποτελείται από 10 εικονίδια μνήμης προσοχής και εργασίας 

που σχετίζονται με τους μαθητές, με σύντομες εξηγήσεις που προέρχονται από την 

ερευνητική βιβλιογραφία (Davis & Sheldon, 2013, όπως αναφέρεται στο Colmar et al., 

2016 πώς να εφαρμόσουν τις στρατηγικές των Memory Mates ως μια παρέμβαση στην 

τάξη (Sheldon et al., 2016). Οι μαθητές διδάσκονται και υποστηρίζονται με τη χρήση 

των 10 στρατηγικών, οι οποίες επικεντρώνονται στο πώς να παρακολουθήσουν 

καλύτερα, να μάθουν και να  συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στην τάξη σε όλους 

τους ακαδημαϊκούς τομείς. Αναλυτικότερα τα 10 εικονίδια μνήμης προσοχής και 

εργασίας είναι : 1. Ενεργοποιώ (Είναι ενεργοποιημένος ο εγκέφαλός μου;) 2. Ακούω 

(Ακούω προσεκτικά τις οδηγίες του δασκάλου μου) 3. Λήψη πληροφοριών (Βάζω τις 

πληροφορίες του δασκάλου στον εγκέφαλό μου) 4. Φωτογραφίζω (Δημιουργώ μια 

οπτική αναπαράσταση της δραστηριότητας στο μυαλό μου)  5. Προπονητής μνήμης 

(Μιλάω με τον προπονητή μνήμης για τη δραστηριότητα) 6. Σύνδεσμος (Με τι μπορώ 
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να συνδέσω την τρέχουσα και την προηγούμενη γνώση;) 7. Συζήτηση με τον εαυτό μου 

(Το λέω ξανά στον εαυτό μου) 8. Βοηθήματα μνήμης (Τι μπορώ να κάνω για να 

θυμηθώ;)  9. Έλεγχος ώρας (Πόσο καλά διαχειρίζομαι τον χρόνο προκειμένου να 

ολοκληρώσω την δραστηριότητα εγκαίρως;) 10. Ξέχασα; (Οι στρατηγικές/τα βήματα 

που ακολουθώ εάν έχω ξεχάσει τι να κάνω ή δεν καταλαβαίνω κάτι όπως για 

παράδειγμα α) Κοιτάω τον πίνακα β) Διαβάζω ξανά τις οδηγίες γ) Ρωτάω τον 

προπονητή μνήμης μου δ) Ζητάω βοήθεια από τον δάσκαλο). 

Εικόνα 3. Εικονίδια του Memory Mates και οι επεξηγήσεις τους. 

 

 

 

Τέλος, θα μπορούσε να οργανωθεί και ένα πρόγραμμα παρέμβασης για τη 

βελτίωση και ενδυνάμωση της λεκτικής μνήμης εργασίας με την χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Δεδομένα από νευροαπεικονιστικές μελέτες σε ενήλικες έχουν δείξει ότι 

η εξάσκηση της μνήμης εργασίας οδηγεί σε αλλαγές στην ενεργοποίηση μετωπιαίων 

και βρεγματικών εγκεφαλικών περιοχών (Klingberg, 2010), καθώς και σε αυξημένη 

ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού ( Westerberg & Klingberg, 2007). Σε μελέτη 
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των Jolles, van Buchem, Crone  & Rombouts (2011) σε παιδιά, η εξάσκηση της μνήμης 

εργασίας μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων, φαίνεται να οδηγεί στην ενεργοποίηση 

εγκεφαλικών περιοχών που δεν ενεργοποιούνταν πριν την εξάσκηση. Ακόμη, η 

κατάρτιση με ηλεκτρονικό υπολογιστή του λογισμικού προγράμματος «Cogmed», ενός 

προγράμματος σχεδιασμένου για τη βελτίωση των διάφορων πτυχών της μνήμης 

εργασίας μέσω εντατικής και συστηματικής εκπαίδευσης σε μια σειρά από διαφορετικά 

έργα, έδειξε ότι η μνήμη εργασίας έχει την ίδια πλαστικότητα με περιοχές του 

εγκεφάλου και τα ελλείμματά της μπορούν να βελτιωθούν (Klingberg, 2010).  

4.5. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

   Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να διατυπωθούν κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνες. 

   Eνδιαφέρουσα θα ήταν η επανάληψη της παρούσας έρευνας με μεγαλύτερο 

δείγμα το οποίο θα εμφάνιζε μεγαλύτερη ομοιογένεια σε σχέση με την ηλικία των 

συμμετεχόντων και του φύλου. Επιπλέον, οι μαθητές με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ που 

συμμετείχαν θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ξανά στα ίδια εργαλεία μετά από 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για να ελεγχθεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων. 

Ακόμη, η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε μαθητές με 

διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να ελεγχθεί αν υπάρχουν παρόμοια 

αποτελέσματα. 

  Επίσης, θα μπορούσε να μελετηθεί κατά πόσο ο παράγοντας τάξη ίσως θα 

μπορούσε να διαφοροποιήσει τα αποτελέσματά μας όσον αφορά την αναγνωστική 

κατανόηση και τη λεκτική μνήμη σε μαθητές με ΕΜΔ και σε μαθητές χωρίς ΕΕΑ 

εστιάζοντας σε συγκεκριμένες μόνο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, για να  μελετηθεί 

αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηλικίας των μαθητών με ΕΜΔ και χωρίς ΕΕΑ και των 

δεξιοτήτων της λεκτικής μνήμης και της αναγνωστικής κατανόησης (αναπτυξιακή 

τροχιά). 

  Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εξεταστεί  η συνάφεια των μεταβλητών με 

τρίτους παράγοντες όπως η νοημοσύνη, η γνωστική ευελιξία κ.ά., ενώ θα μπορούσε να 

εξεταστεί  και η σχέση τους με την  ακαδημαϊκή επίδοση  των μαθητών με ΕΜΔ και 

χωρίς ΕΕΑ σε διαφορετικούς τομείς, π.χ. αναγνωστική ευχέρεια, αριθμητικοί 

υπολογισμοί. Μία ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει και την χρονομέτρηση της αντίδρασης της απομνημόνευσης και της 
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ανάκλησης πληροφοριών στη λεκτική μνήμη, τόσο σε μαθητές με ΕΜΔ, όσο και σε 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

  Σε μελλοντική έρευνα θα ήταν καλό να γίνει και συνδυασμός της μεθοδολογίας 

της παρούσας έρευνας με την μεθοδολογία της έρευνας των Dermitzaki, Andreou & 

Paraskeva (2008), δηλαδή να συμπεριληφθούν και οι παράγοντες των μεταγνωστικών 

στρατηγικών, της αυτορρύθμισης και των κινήτρων των μαθητών με ΕΜΔ και των  

μαθητών χωρίς ΕΕΑ. Kλείνοντας, χρήσιμη θα ήταν και η δημιουργία, η εφαρμογή και η 

αξιολόγηση ενός παρεμβατικού προγράμματος ενίσχυσης της λεκτικής μνήμης σε 

μαθητές με ΕΜΔ αλλά και σε μαθητές χωρίς ΕΕΑ, το οποίο θα στόχευε στη βελτίωση 

της αναγνωστικής τους κατανόησης, προκειμένου τόσο οι φτωχοί, όσο και οι καλοί 

αναγνώστες να  γίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην ανάγνωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Βιβλιογραφία 

 
Ελληνόγλωσση 

Αγαλιώτης, Ι. (2001). Σημειώσεις για το μάθημα: Διδασκαλία Ατόμων με Ειδικά 

Μαθησιακά Προβλήματα. Θεσσαλονίκη: Διδασκαλείο «Γληνός». 

Αγαλιώτης, Ι. (2006). Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. 

Οικοπροσαρμοστική προσέγγισγ (Τόμος 1ος ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Αγαλιώτης, Ι. (2009). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία, Αξιολόγηση, 

Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: 

Φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών. Αθήνα: Εκδόσεις 

Γρηγόρη. 

 

Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και 

προσαρμογής: Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις 

Γρηγόρη. 

 

Αγαλιώτης, Ι. (2013). Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση: Φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών (2η  

Έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρη 

 

Αϊδίνης, Α. (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: Μια ψυχογλωσσολογική 

προσέγγιση.Αθήνα: Gutenberg. 

Αϊδίνης, Α. & Γακοπούλου, Δ. (2017). Η επίδραση του είδους του κειμένου και της 

συγκράτησης πληροφοριών στη μνήμη στην αναγνωστική κατανόηση. Studies in Greek 

Linguistics 37, 15-28. Ανακτήθηκε από: 

http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_37_15_28.pdf 

 

Αναγνωστόπουλος, Δ. & Σίνη, Α. (2005). Διαταραχές Σχολικής Μάθησης & 

Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: ΒΗΤΑ medical arts. 

 



106 
 

Αναστασίου, Δ. (1998). Δυσλεξία - θεωρία και έρευνα, όψεις πρακτικής (Τόμος Α΄). 

Αθήνα: Ατραπός. 

 

Αυλίδου-Δοϊκου, Μ. (2002). Δυσλεξία - Συναισθηματικοί παράγοντες και 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

 

Βλάχος, Φ. (2002). «Διαταραχές του Γραπτού λόγου», στο: Πολεμικός Ν., Καΐλα Μ., 

Καλαβάσης Φ. (επιμ.), Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία. 

Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Τόμoς Α'. Αθήνα: Ατραπός 

 

Βογινδρούκας, Ι. & Γρηγοριάδου, Ε. (2003) Γραφή-Ορθογραφία: Μεταγλωσσικές 

Δεξιότητες. Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, 17, 9-17. Διαθέσιμο 

στο: https://ieel.gr/dimosieuseis/ 

 

Γκαραβέλας Κ. (2009). Διαφορές στην επίδοση κατά την κατανόηση καθημερινών 

γραπτών κειμένων ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται στο τέλος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Karasimos, Vlachos, Dimela, Giakoumelou, 

Koutsoukos, Pavlakou & Bougonikolou (ed). Proceedings. Patras, σελ. 261-271. 

 

Γρίβα, Γ. (2012). Η μάθηση των μαθηματικών υπό το πρίσμα αναπτυξιακών διαταραχών  

που την δυσχεραίνουν – Θεωρητικά και διδακτικά ερωτήματα και προκλήσεις. 

Ανακτήθηκε στις  12/3/2020 από: https://docplayer.gr/33509420-I-mathisi-ton-

mathimatikon-ypo-to-prisma-anaptyxiakon-diatarahon-poy-tin-dysherainoyn-theoritika-

kai-didaktika-erotimata-kai-prokliseis.html 

 

Ευθυμίου, Α. (2016). Διαταραχές μνήμης και προσοχής σε παιδιά με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες (Μεταπτυχιακή διατριβή). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Φλώρινα-Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 8/4/2020 από:   

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/147/Efthymiou%20Agapi.p

df;jsessionid=2EDA7CB4ABA44FB4473E8E46F57FEC6C?sequence=1 

 



107 
 

Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2004). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. 

Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Kαραπέτσας, Α., Μήτσιου, Γλ. & Ζαμπεθάνης, Β. (1998). Διαταραχές Μάθησης και 

Μνήμης. Νευροψυχολογική Προσέγγιση. Πρακτικά του συμποσίου του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Έρευνας - Δελφοί 18-20/12/1998. Αθήνα 2002, 156-169. 

 

Καρβούνης, Μ. (2007). «Μαθησιακή και Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη», στο Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (επιμέλεια). 

Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης. Τόμος Α’(σ.72-83). Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

 

Κολιάδης, Ε. Α. (2002). Γνωστική ψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη και και 

εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

 

Κρόκου, Ζ. (2011). Ανάπτυξη και παραγωγή προκριματικού εργαλείου ανίχνευσης 

δυσκολιών στην αναγνωστική κατανόηση των μαθητών των Ε' και Στ' τάξεων του 

δημοτικού σχολείου (Διδακτορική διατριβή). Ανακτήθηκε από το Εθνικό Αρχείο 

Διδακτορικών Διατριβών στις 9/4/2020  http://hdl.handle.net/10442/hedi/30272 

 

Κυπριωτάκης, Α. (1987). Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους - Β' έκδοση. Ηράκλειο: 

Ψυχοτεχνική. 

 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: 

Πεδίο. 

 

Κωτούλας, Β. & Παντελιάδου, Σ. (2001). Στάση παιδιών με ή χωρίς αναγνωστικές 

δυσκολίες προς την ανάγνωση και την γραφή. Στο Μ Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη 

(Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Μάθηση και Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και 

δεύτερης γλώσσας», Τόμος Α, (481-493). Αθήνα: Ατραπός. 

 

Κωτσοπούλου, Α. (2007). Σημειώσεις μαθήματος «Φωνολογική ανάπτυξη και 

διαταραχές». Πάτρα: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας-Τμήμα Λογοθεραπείας.  

Ανακτήθηκε από : https://docplayer.gr/11855280-Fonologiki-anaptyxi-iatarahes.html 



108 
 

 

Λαζαράτου, Ε., Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ., Μαγγάναρη, Ε., Ζέλιος, Γ., Χριστοδούλου, 

Α. & Σίνη, Α. (2005). Η συμμετοχή βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην 

εκδήλωση μαθησιακών διαταραχών. Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής, 

42 (3). http://www.encephalos.gr/42-3-01g.htm 

 

Μαυρομάτη, Δ. (1995). Η κατάρτιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης της δυσλεξίας. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α. (2010). Δυσκολίες Μάθησης. Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση 

(6η Έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Μαρκοβίτης, Μ. & Τζουριάδου Μ. (1991). Μαθησιακές δυσκολίες θεωρία και 

πράξη.Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. 

 

Μesulam, M. & Καζής, Α. (2011). Αρχές Συμπεριφορικής και Γνωσιακής Νευρολογίας 

(Ε. Βοριαδάκη και Δ. Πρεσβεία, Μεταφ). Αθήνα: Πασχαλίδης. 

 

Μήτσιου, Γ. (2002). Αξιολόγηση της Διαταραγμένης γραφής (καθρεπτικής γραφής) σε 

402 μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 

23-34.  

 

Μήτσιου–Δάκτυλα Γ. (2008). Nευροψυχολογία Μαθησιακών Δυσκολιών–Δυσλεξία– 

Πρόγνωση και Αντιμετώπιση. Αθήνα: Δαρδανός. 

 

Μιχελογιάννης, Ι. &  Τζενάκη, Μ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 

Μπαφαλούκα, Μ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες. Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Π.Ε. Πετράκης. 

 



109 
 

Μπεζεβέγκης, Η., Οικονόμου, Α. & Μυλωνάς, Κ. (2007). Εργαλείο Ανίχνευσης και 

Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό. ΥΠΕΠΘ- 

ΕΠΕΑΕΚ (4). 

Μπότσας, Γ. (2007). Μεταγνωστικές διεργασίες στην αναγνωστική κατανόηση παιδιών 

με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες: «Μεταγιγνώσκειν», κίνητρα και συναισθήματα 

που εμπλέκονται. (Διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Βόλος.  

 

Ξάνθη, Σ. (2011). Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

με εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία της γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες (διδακτορική διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25881#page/2/mode/2up. 

 

Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Παντελιάδου, Σ. (2011).  Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: 

Πεδίο. 

 

Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2007). Τεστ ανάγνωσης (Τεστ – Α). ΥΠΕΠΘ- 

ΕΠΕΑΕΚ (4). 

 

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και 

χαρακτηριστικά. Βόλος: ΕΠΕΑΕΚ 

 

Παντελιάδου, Σ., Πατσιοδήμου, Α. & Μπότσας, Γ. (2004). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βόλος: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. 

Παπαδάτος, Γ. (2010). Ψυχικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες παιδιών και 

εφήβων. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Παπαθεοδωρόπουλος, K. (2015). Έννοιες στην Επιστήμη της Μνήμης-Σύντομη Ανάλυση 

Εννοιών, Φαινομένων και Μηχανισμών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 



110 
 

Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέσιμο στο:  

http://hdl.handle.net/11419/3244 

 

Παπανικολάου, Α. Κ. (2007). Οι αναμνήσεις. Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

 

Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.Αθήνα: Πεδίο. 

 

Πολυχρόνη, Φ. (2011). Σύγχρονες προσεγγίσεις για την οριοθέτηση, την ταξινόμηση 

και την αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Στο: Τάνταρος, Σ. (Επιμ.), 

Δυσκολίες Μάθησης: Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσεις (σελ. 19-

47). Αθήνα: Πεδίο. 

 

Πολυχρόνη, Φ., Αντωνίου, Α. Σ., & Καμπυλαυκά, Χ. (2013). Συμπεριφορές 

αυτοϋπονόμευσης, στρατηγικές κατανόησης κειμένου και προσέγγιση στη μάθηση 

μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 

4, 17-39. 

 

Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ. & Μπίμπου, Α. (2006). Ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες: Δυσλεξία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. 

Αθήνα: Ιδιωτική. 

 

Πόρποδας, Κ. Δ. (1997). Δυσλεξία: Η ειδική διαταραχή του γραπτού λόγου. Ψυχολογική 

θεώρηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Πόρποδας, Κ. ∆. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: Έκδοση του συγγραφέα. 

 

Πόρποδας, Κ. (2006 – 2008). "Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών 

εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών". Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος- 

Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ). 

Στασινός, Δ. (1999). Δυσλεξία και σχολείο: Η εμπειρία ενός αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. 

 



111 
 

Στασίνος, Δ. (2003). Δυσλεξία και σχολείο. Η εμπειρία ενός αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Συρίγου-Παπαβασιλείου, Α. (2007). «Αιτιοπαθογένεια των διαταραχών της μάθησης», 

στο Βλασσοπούλου, Μ., Γιαννετοπούλου, Α., Διαμαντή, Μ., Κιρπότιν, Λ., Λεβαντή, Ε., 

Λευθέρη, Ε. & Σακελλαρίου, Γ. (επιμέλεια). Πρακτικά Συνεδρίου Γλωσσικές Δυσκολίες 

και Γραπτός Λόγος στο πλαίσιο της σχολικής Μάθησης (σελ. 325-335). Αθήνα: Γρηγόρη. 

 

Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες – θέματα ερμηνείας και αντιμετώπισης. 

Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. 

 

Τζουριάδου, Μ. & Μπάρμπα, Γ. (2009). Μαθησιακές Δυσκολίες- Γνωστικές 

Προσεγγίσεις. Λευκωσία : Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 

Τζιβινίκου, Σ. (2015). Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσεις [ηλεκτρ. βιβλ.] 

Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/5332 

 

Τρίγκα-Μερτίκα, Ε. (2010). Μαθησιακές Δυσκολίες – Γενικές & Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες-Δυσλεξία. Αθήνα: Γρηγόρη. 

 

Τσοβίλη, Δ.Θ. (2003). Δυσλεξία και άγχος: Μια σχέση ζωής. Το άγχος των δυσλεξικών 

εφήβων και ο ρόλος της μητέρας και του φιλολόγου καθηγητή. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

 

Τσομπανίδης, Γ. Ν. (2004). Στρατηγικές Μελέτης. Βοηθώντας τους μαθητές με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες να μελετούν αποδοτικά. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Χαρτογράφηση-Αναλυτικά προγράμματα 

ειδικής αγωγής. Αθήνα: ΥΠΕΠΕΘ & ΠΙ. 

 

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 

και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Τόμος Α΄). 

Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ. 

 



112 
 

Υπουργείο Παιδείας (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δημοτικό & γυμνάσιο). Οδηγός για τον 

εκπαιδευτικό. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας. Ανακτήθηκε στις 14/5/2020 από: 

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/ilektroniko_yliko/odigos_glossas_gia_dimo

tiko_ gymnasio.pdf 

 

Φλωράτου, Μ.Μ. (2009). Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι τεμπελιά. Διδακτικά 

προγράμματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολείο και στο σπίτι σε ανάγνωση, 

γραφή, ορθογραφία (9η έκδοση). Αθήνα: Οδυσσέας. 

 

Χαλμπέ, Μ. (2015). Διερεύνηση της φωνολογικής και της οπτικοχωρικής  μνήμης σε 

παιδιά με δυσλεξία (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος-

Ελλάδα. Ανακτήθηκε στις 22/4/2020 από: 

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/45783/14558.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

 

Ξενόγλωσση 

 
 

Agaliotis, I. (2016). Historical and contemporary perspectives of Learning Disabilities 

in Greece. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 63-70. Διαθέσιμο 

στο: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=edslive&db=eue&AN=11

5316900&custid=ns211803&authtype=ip,athen 

 

Al-Yagon, M., Cavendish, W., Cornoldi, C., Fawcett, A. J., Grünke, M., Hung, L. Y. 

Vio, C. (2013). The proposed changes for DSM-5 for SLD and ADHD: International 

perspectives – Australia, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Spain, Taiwan, United 

Kingdom and United States. Journal of Learning Disabilities, 46(1), 58-72. 

doi:10.1177/0022219412464353 

 

Allor, J.H., Mathes, P.G., Roberts, J.K., Jones, F.G. & Champlin, T.M. (2010). 

Teaching Students with Moderate Intellectual Disabilities to Read: An Experimental 

Examination of a Comprehensive Reading Intervention. Education and Training in 



113 
 

Autism and Developmental Disabilities, 45(1), 3–22. 

https://www.jstor.org/stable/23880147 

Alloway, T.P. (2012). Can interactive working memory training improving learning? 

Journal of Interactive Learning Research, 23(3), 197-207. Ανακτήθηκε στις 11/4/2020 

από  https://www.learntechlib.org/primary/p/36119/ 

 

Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working 

memory and IQ in academic attainment. Journal of Experimental Child Psychology, 

106(1), 20–29. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2009.11.003 

 

Alloway, T. P., & Copello, E. (2013). Working memory: The what, the why, and the 

how. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 30, 105–118. 

 https://doi.org/10.1017/edp.2013.13 

 

Alloway, T.P., Gathercole, S.E., Kirkwood, H.J., & Elliott, J.G. (2009). The cognitive 

and behavioral characteristics of children with low working memory. Child 

Development, 80(2), 606-621. doi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01282.x 

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2006). Verbal and visuospatial 

shortterm and working memory in children: Are they separable? Child Development, 

77,6), 1698-1716. doi:10.1111/j.1467-8624.2006.00968.x 

American Psychiatric Association, DSM-5 Task Force. (2013). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders: DSM-5™ (5th ed.). Washington,  DC:  

American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596 

 

Anastasiou, D. & Polychronopoulou, S. (2009). Identification and Overidentification of 

Specific Learning Disabilities (Dyslexia) in Greece. Learning Disability Quarterly, 

32(2), 55-69. https://doi.org/10.2307/27740357 

 

Anderson, L. E. & Karthwohl, D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and 

Assessment. New York: Longman. 

 



114 
 

Andreano, J.M. & Cahill, L. (2009). Sex influences on the neurobiology of learning and 

memory. Learning Memory ,16, 248–266. doi: 10.1101/lm.918309 

 

Applegate, M. D.,  Applegate, A. J. & Modla, V. B. (2009). "She's My Best Reader; She 

Just Can't Comprehend": Studying the Relationship between Fluency and 

Comprehension. The Reading Teacher, 62(6), 512–521. doi:10.1598/RT.62.6.5 

 

Apostolara, P., Tsoumakas, K., Diomidous, M., & Kalokerinou, A. (2010). The 

Correlation between Dyslexia and Social and Demographic Factors in Children of 

School Age.  Nosileftiki, 49, 164–173. Διαθέσιμο στο : 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.079951766841&origin=inward&tx

Gid=f0f762fb5ccad1b883a8d186da0e5700 

Archer, A.L., Gleason, M.M., & Vachon, V.L. (2003). Decoding and fluency: 

foundation skills for struggling older readers. Learning Disability Quarterly, 26(2), 89-

101. https://doi.org/10.2307/1593592 

 

Asfuroglu, B.O. & Fidan, S.T. (2016). Specific learning disorders. Osmangazi Journal 

of Medicine. 38 (Special Issue 1), 49-54. 

 

Atkison, R.L., Atkison, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen- Hoeksema, S. (2003). 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Παπαζήση. 

 

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968) Human memory: a proposed system and its 

control processes. In Spence, K.W., (ed.), The Psychology of Learning and Motivation: 

Advances in Research and Theory, (pp. 89–195), London: Academic Press. doi: 

10.1016/S0079-7421(08)60422-3 

 

Azimigaroosi, S., Zhiean, F. & Farahmand, H. (2015). On the Comparison of 

Effectiveness of Direct Instruction Method and Multimedia Instruction on Students 

Suffering from Special Learning Disorder along with Defects in Dictation. International 

Letters of Social and Humanistic Sciences, 62, 8-15.  Ανακτήθηκε  15 Μαρτίου  2020 

από  https://www.learntechlib.org/p/176666/. 

 



115 
 

Baddeley, A. (1994). The magical number seven: Still magic after all these 

years? Psychological Review, 101(2), 353–356.  https://doi.org/10.1037/0033-

295X.101.2.353 

 

Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology: A Human Experimental Psychology, 49A(1), 5–

28. https://doi.org/10.1080/027249896392784 

 

Baddeley, A. D. (1986). Working memory. New York: Oxford University Press. 

 

Baddeley, A. D. (1997). Human memory: Theory and practice. East Sussex: 

Psychology Press. 

 

Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? 

Trends in cognitive sciences, 4, 417-423.doi:10.1016/S1364-6613(00)01538-2 

 

Baddeley, A. D. (2009). What is memory? In A. Baddeley, M. W. Eysenck & M. C. 

Anderson (Eds.), Memory (pp. 1-17). New York: Psychology Press. 

 

Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G.A. Bower (Ed.), The 

Psychology of Learning and Motivation (pp. 47–89). London: Academic Press. 

 

Baddeley, A. D., & Patterson, K. (1971). The relation between long-term and short-term 

memory. British Medical Bulletin, 27(3), 237–242. 

doi: 10.1093/oxfordjournals.bmb.a070860  

 

Baddeley, A. D., Thomson, N., & Buchanan, M. (1975). Word length and the structure 

of short-term memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 14(6), 575-589. 

doi:10.1016/S0022-5371(75)80045-4 

 

Badian, N.A. (1983). Arithmetic and nonverbal learning. In H. R. Myklebust (Ed.), 

Progress in learning disabilities (pp. 235–264). New York: Grune and Stratton. 

 



116 
 

Badian, N. A. (1994). Do dyslexic and other poor readers differ in reading-related 

cognitive skills? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 6(1), 45–

63. https://doi.org/10.1007/BF01027277 

 

Banks, S.J., Jones-Gotman, M., Ladowski, D. & Sziklas, V. (2012). Sex differences in 

the medial temporal lobe during encoding and recognition of pseudowords and abstract 

designs. Neuroimage,59,1888–1895. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.08.087. 

 

Barbaresi, W., Katusic, S., Colligan, R., Weaver, A., & Jacobsen, S. (2005). Math 

learning disorder: incidence in a population-based birth cohort, 1976-82, Rochester, 

Minn. Ambulatory Pediatrics, 5 (5), 281–289. doi:10.1367/A04-209R.1 

 

Basaraba, D., Yovanoff, P., Alonzo, J., & Tindal, G. (2013). Examining the structure of 

reading comprehension: do literal, inferential, and evaluative comprehension truly 

exist?. Reading and Writing, 26(3), 349-379. doi: 10.1007/s11145-012-9372-9 

 

Bateman, B. (1965). An educator's view of a diagnostic approach to learning disorders. 

Learning disorders, 1, 219-239. Seattle: Special Children Publications. 

 

Bayliss, D. M. & Jarrold, C. (2015). How Quickly They Forget: The Relationship 

Between Forgetting and Working Memory Performance Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 41, 163-177. 

https://doi.org/10.1037/a0037429 

 

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

Bergey, B. W., Deacon, S. H., & Parrila, R. K. (2017). Metacognitive Reading and 

Study Strategies and Academic Achievement of University Students With and Without 

a History of Reading Difficulties. Journal of Learning Disabilities, 50(1), 81–

94. https://doi.org/10.1177/0022219415597020 

 



117 
 

Berizzi, G., Barbora, E. D., & Vulcani. M. (2017). Metacognition in the e-learning 

environment: A successful proposition for inclusive education. Journal of e- Learning 

and Knowledge Society, 13(3). doi: 10.20368/1971-8829/1381 

 

Best, R. M., Floyd, R. G., & McNamara, D. S. (2008). Differential competencies 

contributing to children's comprehension of narrative and expository texts. Reading 

Psychology, 29(2), 137-164. https://doi.org/10.1080/02702710801963951 

 

Bjorklund, D. F. (2005). Information processing approaches. In D. F. Bjorklund, 

Children’s thinking: Cognitive development and individual differences (pp. 118–150). 

Belmont, CA: Wadsworth. 

 

Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I, Cognitive 

Domain. New York: Davis Press. 

 

Borella, E., Carretti, B. & Pelegrina, S. (2010). The Specific Role of Inhibition in 

Reading Comprehension in Good and Poor Comprehenders. Journal of Learning 

Disabilities, 43(6), 541–552. https://doi.org/10.1177/0022219410371676 

 

Botsas, G. (2017). Differences in Strategy Use in the Reading Comprehension of 

Narrative and Science Texts Among Students With and Without Learning Disabilities. 

Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 15(1), 139-162. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1141985.pdf 

 

Boyle, C. A., Boulet, S., Schieve, L. A., Cohen, R. A., Blumberg, S. J., Yeargin-

Allsopp, M., Visser, S., & Kogan, M. D. (2011). Trends in the prevalence of 

developmental disabilities in US children, 1997–2008. Pediatrics, 127(6), 1034–

1042. https://doi.org/10.1542/peds.2010-2989 

 

Bourke, L., & Adams, A. (2011). Is it difference in language skills and working 

memory that account for girls being better at writing than boys. Journal of Writing 

Research, 3(3), 249- 277. doi: 10.17239/jowr-2012.03.03.5 

 



118 
 

Brattico, E., Winkler, I., Näätänen, R., Paavilainen, P., & Tervaniemi, M. (2002). 

Simultaneous storage of two complex temporal sound patterns in auditory sensory 

memory. NeuroReport: For Rapid Communication of Neuroscience Research, 13(14), 

1747–1751. https://doi.org/10.1097/00001756-200210070-00011 

  

British Dyslexia Association (BDA) (2009). About Dyslexia - What is Dyslexia? 

Aνακτήθηκε από: https://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexia/about-dyslexia/what-is-

dyslexia 

 

Browne, A. (2002). A Practical Guide to Teaching Reading in the Early Years. London: 

Paul Chapman Publishing. 

Butterfuss, R. & Kendeou, P. (2018). The Role of Executive Functions in Reading 

Comprehension. Educational Psychology Review, 30(3), 801-826. 

 https://doi.org/10.1007/s10648-017-9422-6 

Butterworth, B. (2005). Developmental dyscalculia. In J.I. D. Campbell (Ed). Handbook 

of  Mathematical Cognition. New York: Psychology Press  

 

Butterworth, B. (1999). The Mathematical Brain. London: Macmillan. 

 

Cain, K. (2006). Individual differences in children's memory and reading 

comprehension: An investigation of semantic and inhibitory deficits. Memory, 14(5), 

553–569. https://doi.org/10.1080/09658210600624481 

 

Cain, K., & Oakhill, J. (2006). Profiles of children with specific reading comprehension 

difficulties. British Journal of Educational Psychology, 76(4), 683–696. 

doi: 10.1348/000709905x67610 

 

Cain, K., Oakhill, J. V., Barnes, M. A., & Bryant, P. E. (2001). Comprehension skill, 

inference making ability, and the relation to knowledge. Memory and Cognition, 29(6), 

850-859. https://doi.org/10.3758/BF03196414 

 



119 
 

Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children's Reading Comprehension Ability: 

Concurrent Prediction by Working Memory, Verbal Ability, and Component 

Skills. Journal of Educational Psychology, 96(1), 31–42. https://doi.org/10.1037/0022-

0663.96.1.31 

 

Cain, K., Oakhill, J., & Lemmon, K. (2004). Individual Differences in the Inference of 

Word Meanings From Context: The Influence of Reading Comprehension, Vocabulary 

Knowledge, and Memory Capacity. Journal of Educational Psychology, 96(4), 671–

681. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.4.671 

 

Cainelli, E., & Bisiacchi, P. S. (2019). Diagnosis and Treatment of Developmental 

Dyslexia and Specific Learning Disabilities. Journal of Developmental & Behavioral 

Pediatrics, 40(7), 558–562. doi:10.1097/dbp.0000000000000702  

 

Cappa, C., Giulivi, S., Schilirò, A., Bastiani, L., Muzio, C., & Meloni, F. (2015). A 

screening on Specific Learning Disorders in an Italian speaking high genetic 

homogeneity area. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 329–

342. doi:10.1016/j.ridd.2015.07.011  

 

Carey, S.E. (2004). Bootstrapping & the origin of concepts. Daedalus 133(1), 59-68. 

doi:10.1162/001152604772746701 

 

Carretti, B.,  Cornoldi, C., De Beni, R.  & Romanò, M. (2005). Updating in working 

memory : A comparison of good and poor comprehenders. Journal of Experimental 

Child Psychology,91(1), 45–66. doi.org/10.1016/j.jecp.2005.01.005 

 

Carretti, Β., Borella, Ε., Cornoldi, C. & Beni, R. (2009). Role of working memory in 

explaining the performance of individuals with specific reading comprehension 

difficulties: A meta-analysis. Learning and Individual Differences, 19(2), 246–251. 

doi:10.1016/j.lindif.2008.10.002 

 



120 
 

Carlisle, J. F., & Rice, M. S. (2002). Improving Reading Comprehension: Research-

Based Principles and Practices. Timonium, MD: York Press. 

 

Cartwright, K. B., Coppage, E. A., Lane, A. B., Singleton, T., Marshall, T. R., & 

Bentivegna, C. (2017). Cognitive flexibility deficits in children with specific reading 

comprehension difficulties. Contemporary Educational Psychology, 50, 33- 

44. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.01.003 

 

Castles, A., Rastle, K.,& Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading 

acquistition from novice to expert. Psychological science in the public interest, 19(1), 5-

51. https://doi.org/10.1177/1529100618772271 

 

Catts, H.W., Adolf, S.M., Weismer, S.E. (2006). Language Deficits in Poor 

Comprehenders: A Case for the Simple View of Reading. Journal of Speech, Language, 

and Hearing Research, 49(2), 278-293. doi:10.1044/1092-4388(2006/023) 

 

Catts, H.W., Bridges, M.S., Little, T.D. & Tomblin, J.B. (2008). Reading achievement 

growth in children with language impairments, Journal of Speech Language and 

Hearing Research, 51 (6), 1569-1579. doi: 10.1044/1092-4388(2008/07-0259) 

 

Cartwright, K. B., Coppage, E. A., Lane, A. B., Singleton, T., Marshall, T. R., & 

Bentivegna, C. (2017). Cognitive flexibility deficits in children with specific reading 

comprehension difficulties. Contemporary Educational Psychology, 50, 33- 

44. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.01.003 

 

Chall, J. S., & Jacobs, V. A. (2003). Poor Children’s Fourth-Grade Slump. American 

Educator, 27(1), 14-18. Ανακτήθηκε στις 29/2/2020 από την American Federation of 

Teachers- http://www.aft.org/newspubs/periodicals/ae/author.cfm 

 

Chein, J. M., & Morrison, A. B. (2010). Expanding the mind’s workspace: Training and 

transfer effects with a complex working memory span task. Psychonomic Bulletin and 

Review, 17(2), 193–199. doi: 10.3758/PBR.17.2.193 

 



121 
 

Children’s Hospital Boston (2007). Slow reading in Dyslexia. Tied to Disorganized 

Brain Tracts. ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/ 

071203164807.htm 

 

Chow, M., & Conway, A. R. A. (2015). The scope and control of attention: Sources of 

variance in working memory capacity. Memory & Cognition, 43(3), 325–

339. https://doi.org/10.3758/s13421-014-0496-9 

 

Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B., DeFries, J. C., 

Wadsworth, S. J. Olson, R. K. (2012). Evaluating word reading and comprehension 

with executive function and speed measures across development: A latent variable 

analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 141(3), 470-488. 

doi:10.1037/a0027375 

 

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigilis, N. (2011). Working memory contributions 

to reading comprehension components in middle childhood children. The American 

Journal of Psychology, 124(3), 275–289. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.124.3.0275 

 

Clinton, V., Seipel, B., van den Broek, P., McMaster, K. L., Kendeou, P., Carlson, S. E., 

& Rapp, D. N. (2014). Gender differences in inference generation by fourth-grade 

students. Journal of Research in Reading, 37(4), 356–374. doi:10.1111/j.1467-

9817.2012.01531.x  

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education (7th 

Ed.). London: Routledge. 

 

Colmar, S., Davis, N., & Sheldon, L. (2016). A pilot classroom-based study of attention 

and working memory strategies for primary aged students. Applied Practices in the 

Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 26(1), 1-12. 

doi:10.1017/jgc.2016.10  

Colmar, S., & Double, K. (2017). Working Memory Interventions With Children: 

Classrooms or Computers? Applied Practices in the Journal of Psychologists and 

Counsellors in Schools, 27(2), 264–277. doi:10.1017/jgc.2017.11 



122 
 

Commission on Excellence in Special Education (2002). A new era: Revitalizing 

special education for children and their families. Ανακτήθηκε από: 

https://www.google.gr/search?biw=767&bih=614&ei=MqnPWTnDorRrgTXyZuIBA&

q=commission+on+excellence+in+special+education+a+new+era+revitalizing+special+

education+for+children+and+their+families&oq=commission+on+excellence+in+speci

al+education+a+new+era+revitalizing+special+education+for+children+and+their+fam

ilies&gs_l=psyab.3...48790.70503.0.70734.73.65.0.0.0.0.226.7034.0j37j4.41.0....0...1c.

1.64.psyab..32.5.933...0i22i30k1j33i21k1j33i160k1.0.rcmRmaG7meo 

Consensus  Project  (2002).  Definition  Consensus  Project  sponsored  by  the  

International  Dyslexia  Association  and  the  National  Institutes  of  Child  Health  

and  Human  Development.  Ανακτήθηκε από: 

https://dyslexiaida.org/definition‐consensus‐ project/ . 

Cornoldi, C., Giofrè, D., Orsini, A., & Pezzuti, L. (2014). Differences in the intellectual 

profile of children with intellectual vs. learning disability. Research in Developmental 

Disabilities, 35(9), 2224–2230. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.05.013. 

Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for 

memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 11(6), 671-684. 

https://doi.org/10.1016/S0022-5371(72)80001-X 

 

Creswell, J. W. (2014). Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods 

approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Dagostino, L., & Carifio, J. (1994). Evaluative Reading and Literacy: A Cognitive View. 

Boston: Allyn Bacon  

 

Dagostino, L., Carifo, J., Bauer, J., & Zhao, Q. (2013). Cross-cultural reading 

comprehension assessment in Malay and English as it relates to the Dagostino and 



123 
 

Carifio model of reading comprehension. Current Issues in Education, 16(1), 1-16. 

https://pdfs.semanticscholar.org/a34d/d9b79ee1380905ee883cbddbd49954441887.pdf 

 

Dahlin, K. I. E. (2011). Effects of working memory training on reading in children with 

special needs. Reading and Writing, 24(4), 479–491. doi:10.1007/s11145-010-9238-y  

 

Dahlin, K. I. E. (2013). Working Memory Training and the Effect on Mathematical 

Achievement in Children with Attention Deficits and Special Needs. Journal of 

Education and Learning, 2(1), 118-133. doi:10.5539/jel.v2n1p118  

 

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory 

and reading. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 19(4), 450–

466. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(80)90312-6  

 

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1983). Individual differences in integrating 

information between and within sentences. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition, 9(4), 561–584. https://doi.org/10.1037/0278-

7393.9.4.561 

 

Daneman, M., & Merikle, P. M. (1996). Working memory and language 

comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3(4), 422–433.  

https://doi.org/10.3758/BF03214546 

Davis, N., Sheldon, L., & Colmar, S. (2014). Memory Mates: A classroom-based 

intervention to improve attention and working memory. Applied Practices in the  

Australian Journal of Guidance and Counselling, 24, 111–120. doi:10.1017/jgc.2013.2 

Dawes, E., Leitao, S., Claessen, M., & Nayton, M. (2015). A profile of working 

memory ability in poor readers. Australian Psychologist, 50(5), 326-371. 

 https://doi.org/10.1111/ap.12120 

 

De Beni, R., & Palladino, P. (2000). Intrusion errors in working memory tasks: Are they 

related to reading comprehension ability? Learning and Individual Differences, 12(2), 

131–143. https://doi.org/10.1016/S1041-6080(01)00033-4 

 



124 
 

De Beni, R., Palladino, P., Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (1998). Increases in intrusion 

errors and working memory deficit of poor comprehenders. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology A: Human Experimental Psychology, 51A(2), 305–

320. https://doi.org/10.1080/027249898391648 

 

De Clercq-Quaegebeur, M., Casalis, S., Lemaitre, M.-P., Bourgois, B., Getto, M., & 

Vallée, L. (2010). Neuropsychological profile on the WISC-IV of French children with 

dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 43(6), 563–574. https://doi.org/10.1177/ 

0022219410375000. 

 

Dehaene, S. (2009). Reading in the brain: The new science of how we read. New York, 

NY: Penguin Group. 

 

De Jong, P. F. (1998). Working memory deficits of reading disabled children. Journal 

of Experimental Child Psychology, 70(2), 75-96. https://doi.org/10.1006/jecp.1998.2451 

 

De Jong, P. F., & van der Leij, A. (2002). Effects of phonological abilities and linguistic 

comprehension on the development of reading. Scientific Studies of Reading, 6(1), 51–

77. https://doi.org/10.1207/S1532799XSSR0601_03 

 

Del Tufo,S.N., &  Sayako Earle, F. (2020). Skill Profiles of College Students With a 

History of Developmental Language Disorder and Developmental Dyslexia. Journal of 

Learning Disabilities, 53(3), 1–13. https://doi.org/10.1177/0022219420904348 

 

Denton, C. A., Wolters, C. A., York, M. J., Swanson, E., Kulesz, P. A., & Francis, D. J. 

(2015). Adolescents' use of reading comprehension strategies: Differences related to 

reading proficiency, grade level, and gender. Learning and Individual Differences, 

37, 81–95. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.11.016 

 

Department for Education and Skills (DfES) (2007). Gender and education: The 

evidence on pupils in England. Nottingham: DfES Publications. 

 



125 
 

Dermitzaki, I., Andreou, G., & Paraskeva, V. (2008). High and Low Reading 

Comprehension Achievers’ Strategic Behaviors and Their Relation to Performance in a 

Reading Comprehension Situation. Reading Psychology, 29(6), 471–

492. doi:10.1080/02702710802168519  

 

DfES, D. f. (2001). Guidance of Support Pupils with Dyslexia and Dyscalculia (DfES 

0521/2001). London: DfES 

 

DuPaul, J.G., Gormley, M.J., & Laracy, S.D. (2013). Comorbidity of LD and ADHD 

Implications of DSM-5 for Assessment and Treatment. Journal of Learning 

Disabilities, 46(1), 43-51. doi:10.1177/0022219412464351 

 

Eden, G. F., & Moats, L. (2002). The role of neuroscience in the remediation of 

students with dyslexia.  Nature Neuroscience, 5(Suppl), 1080–

1084. https://doi.org/10.1038/nn946 

 

Eichenbaum, H. (2001). The hippocampus and declarative memory: cognitive 

mechanisms and neural codes. Behavioural Brain Research, 127(1-2), 199-207. 

doi:10.1016/s0166-4328(01)00365-5 

 

Eissa, Μ.Α. (2015). The Effectiveness a Self Regulated Learning- Based Training 

Program on Improving Cognitive and Metacognitive EFL Reading Comprehension of 

9th Graders with Reading Disabilities. International Journal of Psycho-Educational 

Sciences, 4(3), 49-59. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565631.pdf 

 

Elliot, G. J. & Grigorenko, L. E. (2015). Δυσλεξία: Νέες προσεγγίσεις- νέες προοπτικές. 

Πάτρα: Gotsis 

Emerson, J., & Babtie, P. (2010).  The Dyscalculia Assessment. New York : Continuum 

International Publications Group. 

 



126 
 

Ergul, C. (2012). Evaluation of Reading Performances of Students with Reading 

Problems for the Risk of Learning Disabilities. Educational Sciences: Theory and 

Practice, 12 (3), 2051-2057. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1000909.pdf 

Etmanskie, J. M., Partanen, M., & Siegel, L. S. (2016). A longitudinal examination of 

the persistence of late emerging reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 

49(1), 21–35. http://dx.doi.org/10.1177/0022219414522706 

 

Eysenck M. W. (2010): Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Farahian, M. & Farshid, M. (2014). A reader-response approach to reading: does it have 

an effect on metacognitive reading strategies? Modern Journal of Language Teaching 

Methods (MJLTM), 4 (1), 371-383.  Ανακτήθηκε από : 

https://pdfs.semanticscholar.org/d075/e41efc74c29fd7fac8995d64334965693a7b.pdf?_

ga=2.80109461.303250047.1585305791-1286328689.1584184139 

Fletcher, J., Lyon, G. R.,  Fuchs, L.S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities:  

from  identification to intervention. New York: The Guilford Press. 

https://doi.org/10.1080/09297040701455171 

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2019). Learning 

disabilities: From identification to intervention (2nd ed.). New York :The Guilford 

Press. Aνακτήθηκε στις 23/3/2020 από: 

https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=RhpKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq

=Fletcher,+J.+M.,+Lyon,+G.+R.,+Fuchs,+L.+S.,+%26+Barnes,+M.+A.+(2019).+Learn

ing+disabilities:+From+identification+to+intervention&ots=7KZbGogxyA&sig=B0tie7

4Vg6K-Mr9HqOqLLZEe4O8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

 

Fletcher, J. M., & Miciak, J. (2019). The identification of specific learning disabilities: 

A summary of research on best practices. Austin, TX: Texas Center for Learning 

Disabilities. 

 

Flood, J., Lapp, D., & Fisher, D. (2005). Neurological Impress Method PLUS. Reading 

Psychology, 26(2), 147–160. doi:10.1080/02702710590930500  



127 
 

 

Follmer, J. (2017). Executive Function and Reading Comprehension: A Meta-Analytic 

Review. Educational Psychologist, 53 (1), 42-60. 

https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1309295 

 

Fortes, I. S., Paula, C. S., Oliveira, M. C., Bordin, I. A., de Jesus Mari, J., & Rohde, L. 

A. (2015). A cross-sectional study to assess the prevalence of DSM-5 specific learning 

disorders in representative school samples from the second to sixth grade in Brazil. 

European Child & Adolescent Psychiatry, 25(2), 195–207. doi:10.1007/s00787-015-

0708-2  

Francis, D. J., Fletcher, J. M., Catts, H. W., & Tomblin, J. B. (2005). Dimensions 

Affecting the Assessment of Reading Comprehension. In S. G. Paris & S. A. Stahl 

(Eds.), Center for improvement of early reading achievement (CIERA). Children's 

reading comprehension and assessment (p. 369–394). Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers. 

 

Furnes, B., & Norman, E. (2015). Metacognition and reading: Comparing three forms 

of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia [Special 

issue]. Dyslexia, 21(3), 273-284. doi:10.1002/dys.1501 

 

Gaddes, W. H. (2013). Learning disabilities and brain function: A neuropsychological 

approach. New York : Springer Science & Business Media. 

 

Ganske, K. & Fisher, D. (2009). Comprehension across the curriculum: Perspectives 

and practices K-12 : Solving Problems in the Teaching of Literacy.New York: The 

Guilford Press. 

 

Gao, T., Zhao, J., Li, X., Mao, Y., Chen, Q., & Harrison, S. E. (2020). Impact of rapid 

reading skills training on reading rate and reading achievement among primary school 

students in China. Educational Psychology, 40(1), 42–61. 

doi:10.1080/01443410.2019.1607257 

 



128 
 

Garcıa, J.R., & Cain, K. (2014). Decoding and reading comprehension: A meta-analysis 

to identify which reader and assessment characteristics influence the strength of the 

relationship in English. Review of Educational Research, 84(1), 74–111. 

https://doi.org/10.3102/0034654313499616 

 

Gathercole, S.E. & Alloway, T.P. (2007). Understanding working memory: A 

classroomguide. London: Harcourt Assessment. 

 

Gathercole, S.E. & Alloway, T.P. (2008). Working memory and learning. A practical 

guide for teachers. UK: Sage. 

 

Gathercole, S.E., Lamont, & Alloway,T.P. (2006). Working memory in the classroom. 

In Pickering (Ed.), Working memory and education (pp. 219-240). Burlington,MA: 

Academic Press. 

 

Geary, D.C. (2006). Dyscalculia at an early age: Characteristics and potential influence 

on socio-emotional development. In: Tremblay, R.E., Barr ,R.G., Peters, R.DeV., eds. 

Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of 

Excellence for Early Childhood Development. Διαθέσιμο στο:  

http://www.childencyclopedia.com/documents/GearyANGxp.pdf. 

 

Geary, D.C. (2010). Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, 

neuropsychological, and genetic components. Learning and Individual Differences, 

20(2), 130–133. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.10.008 

 

Gentry, J. R. (2010) .Raising Confident Readers: How to Teach Your Child to Read and 

Write—from Baby to Age 7. Cambridge, MA: Da Capo Lifelong Books. 

 

Gersten, R., Fuchs, L. S., Williams, J. P., & Baker, S., (2001). Teaching Reading 

Comprehension Strategies to Students with Learning Disabilities: A Review of 

Research. Review of Educational Research, 71(2), 279-320. 

https://doi.org/10.3102/00346543071002279 

 



129 
 

Giannouli, V., & Pavlidis, G.T. (2014). What can spelling errors tell us about the causes 

and treatment of dyslexia? Support for Learning, 29(3), 244–260. doi:10.1111/1467-

9604.12065  

 

Giasson, J. (2014). Η αναγνωστική κατανόηση (μτφρ.- επιμ.: Μ-Ζ.Φουντοπούλου). 

Αθήνα: Γρηγόρης 

 

Gibson E.J. & Levin H., (1975). The psychology of reading. Cambridge, MA: ΜIT 

Press. 

 

Goodman, Y. M., & Goodman, K. S. (1994). To Err is Human: Learning About 

Language Processes by Analyzing Miscues. In R. Ruddell & H. Singer (Eds.), 

Theoretical Models and Processes of Reading (4th ed.). (pp. 104-123). Newark, DE: 

International Reading Association. 

 

Goff, D. A., Pratt, C., & Ong, B. (2005). The Relations Between Children’s Reading 

Comprehension, Working Memory, Language Skills and Components of Reading 

Decoding in a Normal Sample. Reading and Writing, 18, 583–616. doi:10.1007/s11145-

004-7109-0 

 

Görker, I. (2019). The Prevalence and Gender Differences in Specific Learning 

Disorder [Online First], IntechOpen, doi: 10.5772/intechopen.90214. Διαθέσιμο στο : 

https://www.intechopen.com/online-first/the-prevalence-and-gender-differences-in-

specific-learning-disorder 

Gorker, I., Bozatli, L., Korkmazlar, U., Yucel Karadag, M., Ceylan, C., Sogut, C., 

Aykutlu, H.C., Subay, B., & Turan, N. (2017). The probable prevalence and 

sociodemographic characteristics of specific learning disorder in primary school 

children in Edirne. Archives in  Neuropsychiatry, 54(4), 343–349. doi: 

10.5152/npa.2016.18054 

Gough, P. B. & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. 

Remedial and Special Education, 7(1), 6 – 10. 

https://doi.org/10.1177/074193258600700104 

 



130 
 

Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & 

Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children with specific 

learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 

37–51. https://doi.org/10.1037/amp0000452 

 

Gross-Tsur, T., Manor, O., & Shalev, R. V. (1996). Developmental dyscalculia: 

prevalence and demographic features. Developmental Medicine & Child Neurology, 

38(1), 25–33. doi: 10.1111/j.1469-8749.1996.tb15029.x 

  

Gupta, P. K.,& Sharma, V. (2017). Working Memory and Learning Disabilities: A 

Review. International Journal of Indian Psychology,  4 (4).doi:10.25215/0404.013 

Gustafson, S., Fälth, L., Svensson, I., Tjus, T., & Heimann, M. (2011). Effects of three 

interventions on the reading skills of children with reading disabilities in grade 2. 

Journal of Learning Disabilities, 44(2), 123-135. 

https://doi.org/10.1177/0022219410391187 

 

Hallahan D.P., Lloyd J.W., Kauffman J.M., Weiss M.P. & Martinez E.A. (2005). 

Learning Disabilities. Foundations, characteristics and effective teaching. Pearson 

Education. 

 

Hale, J. B., Kaufman, A., Naglieri, J. A., & Kavale, K. A. (2006). Implementation of 

IDEA: Integrating response to intervention and cognitive assessment methods. 

Psychology in the Schools, 43(7), 753-770.  https://doi.org/10.1002/pits.20186 

 

A Handbook in Learning Disabilities. (2009). Στο "Walk a Mile in My Shoes" 

Workshop. Ontario: Integra 

 

Ηarris, A.J., & Sipay, E.R.(1985). How to increase reading ability: a guide to 

developmental and remedial methods. New York : Longman  

 

Harrison, C. (2004). Understanding Reading Development. London: Sage 

 



131 
 

Hawke, J. L., Olson, R. K., Willcutt, E. G., Wadsworth, S. J., & DeFries, J. C. (2009). 

Gender ratios for reading difficulties. Dyslexia ,15(3), 239–242. doi:10.1002/dys.389 

 

Heward, W. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μια εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. 

Αθήνα: Τόπος 

 

Heward, W. (2012). Exceptional children: An introduction to Special Education, 

Student Value Edition (10th Edition). Boston: Pearson 

Hinshelwood, J. (1917). Congenital wordblindness. London: H. K. Lewis. 

 

Hollenbeck, A.F. (2011). Instructional Makeover: Supporting the Reading 

Comprehension of Students With Learning Disabilities in a Discussion-Based Format. 

Intervention in School and Clinic, 46(4) 211–220. http://journals.sagepub.com/doi/abs/ 

10.1177/1053451210389035 

 

Holmes, J., & Gathercole, S. E. (2014). Taking working memory training from the 

laboratory into schools. Educational Psychology, 34(4), 440–

450. doi:10.1080/01443410.2013.797338  

 

Horbach, J., Mayer, A., Scharke, W., Heim,S. & Günther, T.(2019). Development of 

Behavior Problems in Children with and without Specific Learning Disorders in 

Reading and Spelling from Kindergarten to Fifth Grade. Scientific Studies of Reading, 

24(1), 57-71. doi: 10.1080/10888438.2019.1641504 

 

Howes, N.L., Bigler, E. D., Burlingame, G. M., & Lawson, J. S. (2003). Memory 

Performance of Children with Dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 36(3), 230–

246. doi:10.1177/002221940303600303  

 

Hu, X.Y., Jing, J., Fan, M., et al. (2018).Verbal and visual-spatial memory in Chinese 

children with developmental dyslexia. Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 

20(4), 314-317. Aνακτήθηκε στις 10/4/2020 από 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29658458. 

 



132 
 

Hultquist, A. M. (2007). An introduction to dyslexia for parents and professionals. Palo 

Alto, Calif: Ebrary. 

 

Hyde, J. S. (2014). Gender similarities and differences. Annual Review of Psychology, 

65(1), 373–398. doi:10.1146/annurev-psych-010213-115057 

 

IDEA (2004). Individuals with Disabilities Education Act Amendments of 2004, 20 

U.S.C. Sect. 1400 et seq. 

 

International Dyslexia Association. (2017). Dyslexia basics. [Fact Sheet]. Retrieved 

from https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics/ 

 

Isaki, E., Spaulding, T. J., & Plante, E. (2008). Contributions of verbal and memory 

demands to verbal memory performance in language-learning disabilities. Journal of 

Communication Disorders, 41(6), 512–530.doi : 10.1016/j.jcomdis.2008.03.006  

 

Izquierdo, I., Izquierdo, L. A., Barros, D. M., Mello e Souza, T., de Souza, M. M., 

Quevedo, J., Rodrigues, C., Kauer Sant'Anna, M., Madruga, M., & Medina, J. H. 

(1998). Differential involvement of cortical receptor mechanisms in working, short-term 

and long-term memory. Behavioural Pharmacology, 9(5-6), 421–

427. https://doi.org/10.1097/00008877-199809000-00005 

 

Jeffries, S., & Everatt, J. (2004). Working memory: Its role in dyslexia and other 

specific learning difficulties. Dyslexia, 10(3), 196–214. doi:10.1002/dys.278  

Jolles, D. D., van Buchem, M. A., Crone, E. A. & Rombouts, S. A. R. B. 

(2011). Functional brain connectivity at rest changes after working memory training. 

Human Brain Mapping, 34(2), 396–406. doi:10.1002/hbm.21444  

 

Kamhi, A. G. & Catts, H. W. (2002). The Language basis of reading: Implications for 

classification and treatment of children with reading disabilities. In K. G. Butler & E. R. 

Silliman (Eds.), Speaking, Reading, and Writing in Children With Language Learning 

Disabilities (pp.45-72). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erbaum Associates. 



133 
 

 

Karaman, D., Kara, K., Durukan, I.(2012). Spesific learning disorders. Anatolian 

Journal of Clinical Investitation, 6(4), 288-298. 

 

Karbach, J., & Verhaeghen, P. (2014). Making Working Memory Work. Psychological 

Science, 25(11), 2027–2037. doi:10.1177/0956797614548725  

 

 

Katusic, S.K., Colligan, R.C., Barbaresi, W.J., Schaid, D.J., & Jacobsen, S.J. (2001). 

Incidence of Reading Disability in a Population-Based Birth Cohort, 1976–1982, 

Rochester, Minn. Mayo Clinic Proceedings,76(11), 1081–1092. doi:10.4065/76.11.1081 

 

Kaufmann, L., Mazzocco, M. M., Dowker, A., von Aster, M., Göbel, S. M., Grabner, R. 

H., ... & Nuerk, H. C. (2013). Dyscalculia from a developmental and diferential 

perspective. Frontiers in Psychology, 4(516), 1–5. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00516 

 

Kavale, K. A., Holdnack, J. A., & Mostert, M. P. (2005). Responsiveness to 

Intervention and the Identification of Specific Learning Disability: A Critique and 

Alternative Proposal. Learning Disability Quarterly, 28(1), 2–

16. https://doi.org/10.2307/4126970 

 

Kavale, K. A., Spaulding, L. S., & Beam, A. P. (2009). A time to define: Making the 

specific learning disability definition prescribe specific learning disability. Learning 

Disability Quarterly, 32(1), 39-48. https://doi.org/10.2307/25474661 

 

Kearns, D. M., Hancock, R., Hoeft, F., Pugh, K. R., & Frost, S. J. (2019). The 

Neurobiology of Dyslexia. TEACHING Exceptional Children, 51(3), 175–

188. doi:10.1177/0040059918820051  

 

Keenan, J. M., Betjemann, R. S., & Olson, R. K. (2008). Reading Comprehension Tests 

Vary in the Skills They Assess: Differential Dependence on Decoding and Oral 



134 
 

Comprehension. Scientific Studies of Reading, 12(3), 281-300. 

https://doi.org/10.1080/10888430802132279 

 

Kelley, W.M., Miezin, F.M., McDermott, K.B., Buckner, R.L., Raichle, M.E & Cohen, 

N.J. (1998). Hemispheric specialization in human dorsal frontal cortex and medial 

temporal lobe for verbal and nonverbal memory encoding. Neuron,20 (5),927–936. 

https://doi.org/10.1016/S0896-6273(00)80474-2 

Kendeou, P., McMaster K. L. & Christ J. T. (2016). Reading Comprehension: Core 

Components and Processes. Reading, Writing, and Language, 3(1),62-69. doi: 

10.1177/2372732215624707 

 

Kendeou, P., van der Broek, P., Helder, A., & Karlsson, J. (2014). A cognitive view of 

reading comprehension: Implications for reading difficulties. Learning Disabilities 

Research & Practice, 29(1), 10-16. doi:10.1111/ldrp.12025 

 

Keogh, B. K. (1983). Classification, compliance, and confusion. Journal of Learning 

Disabilities, 16(1), 25. https://doi.org/10.1177/002221948301600109 

 

Kibby, M. (2009). Memory functioning in developmental dyslexia: An analysis using 

two clinical memory measures. Archives of Clinical Neuropsychology 24(3), 245-254. 

doi:10.1093/arclin/acp028 

 

Kibby, M.Y. & Cohen, M. J. (2008). Memory functioning in children with reading 

disabilities and/or attention deficit/hyperactivity disorder: A clinical investigation of 

their working memory and long-term memory functioning. Child Neuropsychology, 

14(6),525-546. doi: 10.1080/09297040701821752. 

 

Kibby, M. Y., Marks, W., Morgan, S., & Long, C. J. (2004). Specific Impairment in 

Developmental Reading Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(4), 349–

363. doi:10.1177/00222194040370040601  

King, A. (2007). Scripting collaborative learning processes: A cognitive perspective. In 

F. Fischer, H. Mandl, J. Haake & I. Kollar (Eds.), Scripting computer-supported 



135 
 

collabo-rative learning: Cognitive, computational and educational perspectives, 

(pp.13–37). New York: Springer. 

 

Kintsch, W. (1988). The role of knowledge in discourse comprehension: A 

construction-integration model. Psychological Review, 95(2), 163–

182. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.163 

 

Kintsch, W., & Kintsch, E. (2005). Comprehension. In S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.), 

Children’s reading comprehension and assessment (pp. 71-102). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

 

Kintsch, W., & Rawson, K. A. (2005). Comprehension. In M. J. Snowling & C. Hulme 

(Eds.), Blackwell handbooks of developmental psychology. The science of reading: A 

handbook (p. 209–226). New Jersey: Blackwell Publishing.  

https://doi.org/10.1002/9780470757642.ch12 

 

Kirk, S. A. (1962). Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin. 

 

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive 

Sciences, 14(7), 317–324. doi:10.1016/j.tics.2010.05.002  

Klingner, J. K., Vaughn, S., & Boardman, A. (2007). Teaching Reading Comprehension 

to Students with Learning Difficulties. New York, NY: The Guilford Press. 

 

Klonari, A.S.& Passadelli, A. (2019). Differences between dyslexic and non-dyslexic 

students in the performance of spatial and geographical thinking. Review of 

International Geographical Education Online (RIGEO), 9(2), 284- 303. Aνακτήθηκε 

από : http://www.rigeo.org/vol9no2/Number2Summer/RIGEO-V9-N2-2.pdf 

Kosc, L. (1974). Developmental dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 7(3), 

165–177. https://doi.org/10.1177/002221947400700309 

 

Kotoulas, V. & Padeliadu, S. (2000). The Nature of Spelling Errors in Greek Language: 

The case of students with reading disabilities. Proceedings of the 13th International 



136 
 

Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (pp. 330-339). School of English, 

Thessaloniki. 

 

Knops, A., & Willmes, K. (2014). Numerical ordering and symbolic arithmetic share 

frontal and parietal circuits in the right hemisphere. NeuroImage, 84, 786–

795. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.09.037 

 

Kudo, M.F., Lussier, C.M. & Swanson, H.L. (2015). Reading disabilities in children: A 

selective meta-analysis of the cognitive literature. Research in Developmental 

Disabilities,40, 51 – 62. doi: 10.1016/j.ridd.2015.01.002.  

 

Kussmaul, A. (1877). Disturbances of speech.In H.von Ziemssien (Eds.) Cyclopedia of 

the practice of medicine (pp. 581-875). New York: William Wood& Company 

 

Kramer, J., Knee, K., & Delis, D. (2000). Verbal memory impairments in dyslexia. 

Archives of Clinical Neuropsychology, 15(1), 83–93. doi: 10.1016/S0887-

6177(99)00022-0 

 

Landerl, K., Bevan, A., & Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic  

numerical capacities: A study of 8-9 year-old students. Cognition, 93(2), 99-125. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2003.11.004 

 

Landi, N. (2005). Behavioral and electrophysiological investigations of semantic 

processing in skilled and less-skilled comprehenders. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Pittsburgh, PA. 

https://pdfs.semanticscholar.org/15b9/1923c075c2fdeaa5776f9a23b180bc92c208.pdf?_

ga=2.194488426.696675775.1584184139-1286328689.1584184139 

 

LaRocque,J.J., Eichenbaum, A.S., Starrett, M.J., Rose,N.S., Emrich, S.M., Postle,B.R. 

(2015). The short- and long-term fates of memory items retained outside the focus of 

attention.Memory&Cognition,43(3),453-468. doi: 10.3758/s13421-014-0486-y 

 



137 
 

Learning Disabilities Association of Canada (LDAC) (2015). Official Definition of 

Learning Disabilities. Ottawa, Ontario Διαθέσιμο στο: www.ldac-acta.ca/learn-more/ld-

defined. 

 

Leppänen, U., Aunola, K., Niemi, P., & Nurmi, J.E. (2008). Letter knowledge predicts 

Grade 4 reading fluency and reading comprehension. Learning and Instruction, 18(6), 

548–564. doi:10.1016/j.learninstruc.2007.11.004  

 

Lewin, C., Wolgers, G., & Herlitz, A. (2001). Sex differences favoring women in verbal 

but not in visuospatial episodic memory. Neuropsychology, 15(2), 165–173.  

doi:10.1037/0894-4105.15.2.165  

Liberman, I. Y., & Shankweiler, D. (1991). Phonology and beginning reading: A 

tutorial. In L. Rieben & C. Perfetti (Eds.), Learning to read: Basic research and its 

implications (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 

Liederman, J., Kantrowitz, L., & Flannery, K. (2005). Male Vulnerability to Reading 

Disability Is Not Likely to Be a Myth. Journal of Learning Disabilities, 38(2), 109–

129. doi:10.1177/00222194050380020201  

 

Locascio, G., Mahone, E. M., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2010). Executive 

dysfunction among children with reading comprehension deficits. Journal of Learning 

Disabilities, 43(5),441-454. doi:10.1177/0022219409355476. 

 

Logan, S. & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: 

examining where these differences lie. Journal of Research in Reading, 32 (2), 199 – 

214.  https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2008.01389.x 

Loosli, S. V., Buschkuehl, M., Perrig, W. J., & Jaeggi, S. M. (2012). Working memory 

training improves reading processes in typically developing children. Child 

Neuropsychology, 18(1), 62–78. doi:10.1080/09297049.2011.575772  

 

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of 

dyslexia. Annals of Dyslexia, 53, 1–14. https://doi.org/10.1007/s11881-003-0001-9 

 



138 
 

Lyytinen, P., Eklund, K., & Lyytinen, H. (2005). Language development and literacy 

skills in late-talking toddlers with and without familial risk for dyslexia. Annals of 

Dyslexia, 55(2), 166–192. https://doi.org/10.1007/s11881-005-0010-y 

 

Ma, W. J., Husain, M., & Bays, P. M. (2014). Changing concepts of working memory. 

Nature neuroscience, 17(3), 347-356. doi:10.1038/nn.3655 

 

Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). Working memory in children with specific 

learning disorders and/or attention deficits. Learning and Individual Differences, 

49, 341–347. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.05.007 

 

Magliano, J. P., Millis, K., Ozuru, Y., & McNamara, D. S. (2007). A Multidimensional 

Framework to Evaluate Reading Assessment Tools. In D. S. McNamara (Ed.), Reading 

Comprehension Strategies: Theories, Interventions, and Technologies (pp. 107-137). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Malla, W.A. & Pampori, Z.A. (2016). Mechanics of Memory – A Review. International 

Journal for innovative research in multidisciplinary field, 2(9), 335-344. Διαθέσιμο 

στο:https://www.researchgate.net/publication/312023808_MECHANICS_OF_MEMOR

Y_-_A_REVIEW 

 

Malmgre, K., & Trezek, B. J. (2009). Literacy Instruction for Secondary Students with 

Disabilities. Focus on exceptional children, 41(6), 1-12. 

 

Mammarella, I.C.& Cornoldi, C. (2014). An analysis of the criteria used to diagnose 

children with Nonverbal Learning Disability (NLD). Child Neuropsychology, 20(3), 

255-280. https://doi.org/10.1080/09297049.2013.796920 

 

Mammarella, I. C., Meneghetti, C., Pazzaglia. F., & Cornoldi, C. (2015). Memory and 

comprehension deficits in spatial descriptions of children with non-verbal and reading 

disabilities. Frontiers in Psychology, 5. https://psycnet.apa.org/record/2015-47756-001 

 



139 
 

Margari, L., Buttiglione, M., Craig, F., Cristella, A., De Giambattista, C., Matera, E., … 

Simone, M. (2013). Neuropsychopathological comorbidities in learning disorders. BMC 

Neurology, 13(198), 1–6. doi:10.1186/1471- 2377-13-202 

 

Mazzocco,M.M. (2009). Defining and Differentiating  Mathematical Learning 

Disabilieties and Difficulties. In  D.Berch and M.Mazzocco (Eds), Why is Math so hard 

for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and 

disabilities (pp. 29-48). Baltimore: Paul H. Brooks P.C. 

 

Mazzocco, M., Feigenson, L., & Halberda, J. (2011). Impaired acuity of the  

approximate number sstem underlies mathematical learning disability (dyscalculia). 

Child Development, 82(4), 1224-1237 https://doi.org/10.1111/j.1467-

8624.2011.01608.x 

 

Mazzocco, M. M., & Kover, S. T. (2007). A longitudinal assessment of executive 

function skills and their association with math performance. Child Neuropsychology, 

13(1), 18–45. https://doi.org/10.1080/09297040600611346 

 

McDonough J. & Shaw, C. (1993). Materials and methods in ELT: a teacher's guide. 

Oxford: Blackwell. 

 

McFarland, J., Hussar, B., Zhang, J., Wang, X., Wang, K., Hein, S., Diliberti, M., 

Forrest Cataldi, E., Bullock Mann, F., and Barmer, A. (2019). The Condition of 

Education 2019 (NCES 2019-144). U.S. Department of Education. Washington, DC: 

National Center for Education Statistics. Ανακτήθηκε στις 12/3/2020 από 

https://nces.ed.gov/ pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2019144. 

 

McGaugh, J. L. (2000). Memory - a century of consolidation. Science, 287(5451), 248-

251. doi: 10.1126/science.287.5451.248 

 

McGeown, S., Goodwin, H., Henderson, N., & Wright, P. (2012). Gender differences in 

reading motivation: Does sex or gender identity provide a better account? Journal of 

Research in Reading, 35(3), 328–336. doi:10.1111/j.1467-9817.2010.01481.x 

 



140 
 

McNamara, D. S., & Kendeou, P. (2011). Translating advances in reading 

comprehension research to educational practice. International Electronic Journal of 

Elementary Education, 4 (1), 33-46. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068606.pdf 

 

McNamara, D. S., & Magliano, J. P. (2009). Towards a comprehensive model of 

comprehension. In B. Ross (Ed), The psychology of learning and motivation, 51, 297-

284. New York, NY, US: Elsevier Science. 

 

Mead, S. (2006). The truth about boys and girls: The evidence suggests otherwise. 

Ανακτήθηκε στις 21/3/2020 από:  

http://www.educationsector.org/analysis/analysis_show.htm?doc_id=378705  

 

Megherbi, H.  & Ehrlich, M.F. (2005). Language impairment in less skilled 

comprehenders: The online processing of anaphoric pronouns in a listening situation. 

Reading and Writing, 18, 715–753. https://doi.org/10.1007/s11145-005-8131-6 

 

Meisinger, E.B, Bloom, J.S., & Hynd, G.W. (2010). Reading fluency: implications for 

the assessment of children with reading disabilities. Annals of Dyslexia, 60(1), 1-17. 

doi: 10.1007/s11881-009-0031-z 

Melekoglu, Μ. (2011). Impact of motivation to read on reading gains for struggling 

readers with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 34(4), 

248-261. Aνακτήθηκε από : http://www.jstor.org/stable/23053287 

Menghini, D., Carlesimo, G. A., Marotta, L., Finzi, A., & Vicari, 

S. (2010). Developmental dyslexia and explicit long-term memory. Dyslexia, 16(3), 

213-225. https://moh-it.pure.elsevier.com/en/publications/developmental-dyslexia-and-

explicit-long-term-memory 

Menghini, D., Finzi, A., Benassi, M., Bolzani, R., Facoetti, A., Giovagnoli, S., … 

Vicari, S. (2010). Different underlying neurocognitive deficits in developmental 

dyslexia: A comparative study. Neuropsychologia, 48(4), 863-872.  

doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.003  



141 
 

Merisuo-Storm, T. & Soininen, M. (2014). The inderdepetence between young student’s 

reading attitudes, reading skills and self-esteem. Journal of Educational and Social 

Research, 4(2), 122 – 149. doi:10.5901/jesr.2014.v4n2p122 

Miller, D. C. (2013). Essentials of School Neuropsychological Assessment. Hoboken, 

NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our 

capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–

97. https://doi.org/10.1037/h0043158 

 

Miller, S. D., & Faircloth, B. S. (2009). Motivation and Reading Comprehension. In S. 

E. Israel & G. G. Duffy (Eds.), Handbook of Research on Reading Comprehension (pp. 

307-322). New York: Routledge. 

 

Ming Chui, M. & McBride-Chang, C. (2006). Gender, context, and reading: A 

comparison of students in 43 countries. Scientific Studies of Reading, 10(4), 331–362. 

doi:10.1207/s1532799xssr1004_1. 

 

Mogasale, V. V., Patil, V. D., Patil, N. M., & Mogasale, V. (2012). Prevalence of 

Specific Learning Disabilities among Primary School Children in a South Indian City. 

Indian Journal of Pediatrics,79,342-347. http://dx.doi.org/10.1007/s12098-011-0553-3 

 

Moll, K., Göbel, S.M., Gooch, D., Landerl, K., & Snowling, M.J. (2014). Cognitive 

Risk Factors for Specific Learning Disorder Processing Speed, Temporal Processing, 

and Working Memory. Journal of Learning Disabilities, 49(3), 272-281. 

https://doi.org/10.1177/0022219414547221 

 

Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., & Schulte-Körne, G. (2014) Specific 

Learning Disorder: Prevalence and Gender Differences. PLoS ONE 9(7): e103537. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103537 

Morris, R. G. M. (1999). Brain Research Bulletin. United Kingdom: Elsevier Science 



142 
 

 

Morrison, A.B., Chein, J.M. (2011). Does working memory training work? The promise 

and challenges of enhancing cognition by training working memory. Psychonomic 

Bulletin Review, 18, 46–60 . https://doi.org/10.3758/s13423-010-0034-0 

 

Mouzaki, A., & Sideridis, G. D. (2007). Poor readers’ profiles among Greek students of 

elementary school. Hellenic Journal of Psychology, 4(2), 205-232. Ανακτήθηκε από: 

http://www.pseve.org/journal/UPLOAD/Mouzaki4b.pdf 

 

Muter, V., Hulme, C., Snowling, M. J., & Stevenson, J. (2004). Phonemes, Rimes, 

Vocabulary, and Grammatical Skills as Foundations of Early Reading Development: 

Evidence From a Longitudinal Study. Developmental Psychology, 40(5), 665–

681. https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.5.665 

Nadler, R. T., & Archibald, L. M. D. (2014). The Assessment of Verbal and 

Visuospatial Working Memory with school age Canadian children. Canadian Journal of 

Speech-Language Pathology and Audiology, 38(3), 262–279. Ανακτήθηκε από: 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Canadian+Journal+of+Speech-

Language+Pathology+and+Audiology&title=The+assessment+of+verbal+and+visuospa

tial+working+memory+with+school+age+Canadian+children&author=RT+Nadler&aut

hor=LMD+Archibald&volume=38&issue=3&publication_year=2014&pages=262-

279& 

National Assessment of Educational Progress (2019). The Nation’s Report Card. U.S. 

Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics. 

 

National Center for Education Statistics. (2013). The nation’s report card: Trends in 

academic progress 2012 (NCES 2013-456). Washington, DC: National Center for 

Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. 

 

National Joint Committee on Learning Disabilities (2016). Definition of Learning 

Disabilities. Ανακτήθηκε από: 

http://www.ldonline.org/pdfs/njcld/NJCLDDefinitionofLD_2016.pdf, στις 13/3/2020. 

 



143 
 

National Reading Panel. (2000). Teaching Children to Read: An Evidence-Based 

Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for 

Reading Instruction. Washington, DC: National Institute of Child Health and Human 

Development. 

 

Noel, M., &Rousselle, M. (2011). Developmental changes in the profiles of 

Dyscalculia: An  explanation based on a double exact and approximate number 

representation model. Journal of Frontiers in Human Neuroscienc, 5, 165. 

doi: 10.3389/fnhum.2011.00165 

 

Norton, E., Beach, S.D., & Gabrieli, J.D.E. (2015). Neurobiology of dyslexia. Current 

Opinion in Neurobiology, 30, 73-78. doi: 10.1016/j.conb.2014.09.007 

 

Oakhill, J. V. & Cain, K. (2004). The development of comprehension skills. In T. 

Nunes, & P. Bryant (Eds.), Handbook of children’s literacy. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers. 

 

Oakhill, J. V., Cain, K., & Bryant, P. E. (2003). The dissociation of word reading and 

textcomprehension: Evidence from component skills. Language and Cognitive 

Processes, 18(4),443 - 468. https://doi.org/10.1080/01690960344000008 

 

Oakhill, J., Yuill, N., & Garnham, A. (2011). The differential relations between verbal, 

numerical and spatial working memory abilities and children’s reading comprehension. 

International Journal of Elementary Education, 4(1), 83- 106. Ανακτήθηκε στις 

28/4/2020 από https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1068618.pdf 

 

O’Shaughnessy, T. E., & Swanson, H. L. (1998). Do Immediate Memory Deficits in 

Students with Learning Disabilities in Reading Reflect a Developmental Lag or 

Deficit?: A Selective Meta-Analysis of the Literature. Learning Disability Quarterly, 

21(2), 123–148. doi:10.2307/1511341  

 

Ostad, S. A. (1998). Developmental differences in solving simple arithmetic word 

problems and simple number-fact problems: A comparison of mathematically normal 



144 
 

and mathematically disabled children. Mathematical Cognition, 4 (1), 1-19. doi: 

10.1080/135467998387389 

 

Padeliadou, S., & Antoniou, F. (2014). The relationship between reading 

comprehension, decoding, and fluency in greek: A cross-sectional study. Reading & 

Writing Quarterly, 30(1) , 1–31. https://doi.org/10.1080/10573569.2013.758932 

 

Palladino, P., Cornoldi, C., De Beni, R., & Pazzaglia, F. (2001). Working memory and 

updating processes in reading comprehension. Memory & Cognition, 29(2), 344–

354. https://doi.org/10.3758/BF03194929 

 

Paris, S.G., & Stahl, A.S. (2005). Children’s Reading Comprehension and Assessment. 

London: Laurence Erlbaum Associates. 

 

Pavlidis, G.Th. & Giannouli, V. (2003) ‘Spelling Errors Accurately Differentiate USA-

English Speakers from Greek Dyslexics: Implications for Causality and Treatment’. In: 

Joshi, R.M., Leong, C.K & Kaczmarek, L.J.. (eds) ‘Literacy Acquisition: The Role of 

Phonology, Morphology and Orthography’. Washington : IOS Press. 

 

Pearson, P.D., & Duke, N. (2002). Comprehension instruction in the Primary years. In 

C. Βlock, & M. Pressley (Eds.), Comprehension instruction: Research based best 

practices ( pp. 247-258). New York: Guilford Publications. 

 

Pearson, P. D., & Hamm, D. N. (2005). The Assessment of Reading Comprehension: A 

Review of Practices – Past, Present, and Future. In S. G. Paris, & S. A. Stahl (Eds.), 

Children's Reading Comprehension and Assessment (pp. 13-69). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Pennington, B. F. (1991). Right hemisphere learning disorders. In Diagnosing learning 

disorders: A neuropsychological framework (pp. 111–134). New York, NY: Guilford 

Press. 

 

Perfetti, C. A. (1985). Reading ability. New York: Oxford University Press. 



145 
 

 

Perfetti, C. A. & Hart, L. (2002). The lexical quality hypothesis. In L.Verhoeven, C. 

Elbro & P.Reitsma (Eds.) Precursors of functional literacy (pp. 189 – 213). Amsterdam, 

The Netherlands: John Benjamins. 

 

Perfetti, C., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension 

skill. In M. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A Handbook. Oxford: 

Blackwell. 

 

Pham, A. V., & Hasson, R. M. (2014). Verbal and Visuospatial Working Memory as 

Predictors of Children’s Reading Ability. Archives of Clinical Neuropsychology, 29(5), 

467–477. doi:10.1093/arclin/acu024  

Piazza, M., Facoetti, A., Trussardi, A., Berteletti, I., Conte, S., Lucangeli, D., και συν. 

(2010). Developmental trajectory of number acuity reveals a severe impairmet 

indevelopment dyscalculia. Cognition, 116(1), 33-41. doi: 

10.1016/j.cognition.2010.03.012 

 

Pimperton, H., & Nation, K. (2010). Suppressing irrelevant information from working 

memory: Evidence for domain-specific deficits in poor comprehenders. Journal of 

Memory and Language, 62(4),380-391. doi:10.1016/j.jml.2010.02.005 

 

Pimperton H., & Nation K. (2014). Poor comprehenders in the classroom: teacher 

ratings of behavior in children with poor reading comprehension and its relationship 

with individual differences in working memory. Journal of Learning Disabilities 47(3), 

199–207. doi: 10.1177/0022219412454172 

 

Pinel, J. P. J. (2011). Βιοψυχολογία. Αθήνα: Έλλην 

 

Pintrich, P. R., Anderman, E. M., & Klobucar, C. (1994). Intraindividual differences in 

motivation and cognition in students with and without learning disabilities. Journal of 

Learning Disabilities, 27(6), 360-370.  https://doi.org/10.1177/002221949402700603 



146 
 

Plante, E. (2012). Windows in to receptive processing. In A. A. Benasich & R. H. Fitch 

(Eds.), Developmental dyslexia: Early precursors, neurobehavioral markers, and 

biological substrates (pp. 257-274). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing. 

Poletti, M. (2016). WISC-IV intellectual profiles in Italian children with specific 

learning disorder and related impairments in reading, written expression, and 

mathematics. Journal of Learning Disabilities, 49(3), 320–335. https://doi.org/10.1177/ 

0022219414555416 

 

Protopapas, A., Sideridis, G., Mouzaki, A. & Simos, P. (2007). Development of lexical 

mediation in the relationship between reading comprehension and word reading skills in 

Greek. Scientific Studies of Reading, 11(3),  1-33. 

https://doi.org/10.1080/10888430701344322 

 

Quinn, J. M., & Wagner, R. K. (2015). Gender Differences in Reading Impairment and 

in the Identification of Impaired Readers: Results from a Large-Scale Study of At-Risk 

Readers. Journal of Learning Disabilities, 48(4), 433-445. 

doi:10.1177/0022219413508323 

Rajchert, J. M., Zułtak, T., & Smulczyk, M. (2014). Predicting reading and its 

improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of 

intelligence, trait- and state-anxiety, socio-economic status and school-type. Learning 

and Individual Differences, 33, 1–11. doi:10.1016/j.lindif.2014.04.003 

  

Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S.C., Day, B.L., Castellote, J.M., White, S., & Frith, U. 

(2003). Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study of 

dyslexic adults, Brain, 126(4), 841–865. https://doi.org/10.1093/brain/awg076 

Ramus, F., & Szenkovits, G. (2008). What Phonological Deficit? Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 61(1), 129–141. doi:10.1080/17470210701508822  

 

Randi, J., Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. (2005). Revisiting definitions of reading 

comprehension. Just what is reading comprehension anyway? In S. E. Israel, C.C. 

Block, K. L. Bauserman & K. Kinnucan – Welsch (Eds.) Metacognition inliteracy 

learning (pp. 19 – 39). Mahwah, NJ: LEA. 



147 
 

 

Rapp, D. N., & Kendeou, P. (2007). Revising what readers know: Updating text 

representations during narrative comprehension. Memory & Cognition, 35(8), 2019–

2032. https://doi.org/10.3758/BF03192934 

 

Rapp, D. N., van de Broek, P., McMaster, K. L., Kendeou, P., & Espin, C. A. (2007). 

Higher-order comprehension processes in struggling readers: A perspective for research 

and intervention. Scientific Studies of Reading, 11(4), 289-312. 

doi:10.1080/10888430701530417 

 

Rayner, K. & Pollatsek, A., (1989). The psychology of reading. Hillsdale, New Jersey: 

Lawrence Erlbraum Associates  Publishers. 

 

Reid, G. (2016). Dyslexia: A Practitioner's Handbook. Chichester: Wiley‐Blackwell.  

 

Reiter, A., Tucha, O., & Lange, K. W. (2005). Executive functions in children with 

dyslexia. Dyslexia, 11(2), 116–131.  https://doi.org/10.1002/dys.289 

 

 

Rose, L. T., & Rouhani, P. (2012). Influence of verbal working memory depends on 

vocabulary: Oral reading fluency in adolescents with dyslexia. Mind, Brain, and 

Education, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2011.01135.x 

 

Rousselle, L., & Noel, M. (2007). Basic numeral skills in children with mathematics 

learning disabilities : a comparison of symbolic versus non symbolic number magnitude 

processing. Cognition 102 (3), 361-395 doi:10.1016/j.cognition.2006.01.005 

 

Rutter, M., Caspi, A., Fergusson, D., Horwood, L. J., Goodman, R., Maughan, B., 

Moffit, T. E., Meltzer, H., & Carroll, J. (2004). Sex Differences in Developmental 

Reading Disability: New Findings From 4 Epidemiological Studies. JAMA: Journal of 

the American Medical Association, 291(16), 2007–

2012. https://doi.org/10.1001/jama.291.16.2007 



148 
 

Savage, R. (2006). Reading Comprehension Is Not Always the Product of Nonsense 

Word Decoding and Linguistic Comprehension: Evidence From Teenagers Who Are 

Extremely Poor Readers. Scientific Studies of Reading, 10(2), 143–

164. https://doi.org/10.1207/s1532799xssr1002_2 

 

Scammacca, N. K., Roberts, G., Vaughn, S., & Stuebing, K. K. (2015). A metaanalysis 

of interventions for struggling readers in grades 4–12: 1980–2011. Journal of Learning 

Disabilities, 48(4), 369-390. doi:10.1177/0022219413504995 

 

Schisler, R., Joseph, L. M., Konrad, M., & Alber-Morgan, S. (2010). Comparison of the 

effectiveness efficiency of oral and written retelling and passage review as strategies for 

comprehending text. Psychology in the Schools, 47(2), 135–152. 

doi: 10.1002/pits.20460 

 

Schuchardt, K., Maehler, C., & Hasselhorn, M. (2008).Working memory deficits in 

children with specific learning disorders. Journal of Learning Disabilities, 41(6),514–

523. https://doi.org/10.1177/0022219408317856 

 

Seigneuric, A., Ehrlich, M. F., Oakhill, J. V., & Yuill, N. M. (2000). Working memory 

resources and children’s reading comprehension. Reading and Writing: An 

Interdisciplinary Journal, 13, 81–103. http://dx.doi.org/10.1023/A:1008088230941 

 

Serafini, F. (2012). Rethinking Reading Comprehension: Definitions, Instructional 

Practices, and Assessment (pp. 189-202). In E. Williams (Ed.), Critical Issues in 

Literacy Pedagogy: Notes from the Trenches. Illinois State : University Press 

 

Sesma, H. W., Mahone, E. M., Levine, T., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2009). The 

Contribution of Executive Skills to Reading Comprehension. Child Neuropsychology, 

15(3), 232–246. doi:10.1080/09297040802220029  

 

Shalev, R., Manor, O., Kerem, B., Ayali, M., Badichi, N., Friedlander, Y., et al. (2001). 

Developmental dyscalculia is a familiar learning disability. Journal of Learning 

Disabilities 34(1), 59-65. doi:10.1177/002221940103400105 



149 
 

 

Sheldon, L., Davis, N., & Colmar, S. (2016). Memory Mates: A classroom-based 

intervention to improve attention and working memory in primary-aged students. 

EBook. Sydney, Australia: Authors. 

 

Shu, H., Meng, X., Chen, X., Luan, H. & Cao, F. (2005). The subtypes of 

developmental dyslexia in Chinese: Evidence from three cases. Dyslexia, 11(4),311-

329. doi: 10.1002/dys.310. 

 

Siegel, L. S., & Smythe, I. S. (2005). Reflections on Research on Reading Disability 

with Special Attention to Gender Issues. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 473–

477. doi:10.1177/00222194050380050901  

 

Simmons, F., & Singleton, C. (2000). The reading comprehension abilities of dyslexic 

students in higher education. Dyslexia, 6(3), 178–192.  doi:10.1002/1099-

0909(200007/09)6:3<178::aid-dys171>3.0.co;2-9  

Smith, F. (2006). Κατανοώντας την ανάγνωση: Μια ψυχογλωσσολογική ανάλυση της 

ανάγνωσης και της μάθησης της ανάγνωσης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

 

Smith-Spark, J.H., & Fisk, J. E. (2007). Working memory functioning in developmental 

dyslexia. Memory, 15(1), 34-56. doi:10.1080/09658210601043384 

Snowling, M. J. (2013). Early identification and interventions for dyslexia: a 

contemporary view. Journal of research in special educational needs, 13(1), 7-14. doi: 

10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x 

 

Snowling, M.J. Bishop, D.V., Stothard, S. E. (2000). Is preschool language impairment 

a risk factor for dyslexia in adolescence? Journal of Child Psychology and Psychiatry 

and Allied Disciplines, 41(5), 587-600. doi:10.1111/1469-7610.00651 

 

Snowling, M. J., & Hulme, C. (2005). Blackwell handbooks of developmental 

psychology. The science of reading: A handbook. Blackwell Publishing. 

 



150 
 

Snowling, M.J. & Thomson, M. (1994). Dyslexia: Integrating Theory and practice. 

London: Publishers. 

 

Snyder, L., Caccamise, D., & Wise, B. (2005). The Assessment of Reading 

Comprehension: Considerations and Cautions. Topics in Language Disorders, 25(1), 

33-50.  doi:10.1097/00011363-200501000-00005 

 

Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (2004). Γνωστική Αποκατάσταση. Αθήνα: Παπαζήση.  

 

Solis, M., Ciullo, S., Vaughn, S., Pyle, N., Hassaram, B., & Leroux, A. (2012). Reading 

comprehension interventions for middle school students with learning disabilities: A 

synthesis of 30 years of research. Journal of Learning Disabilities, 45(4), 327-340. 

doi:10.1177/0022219411402691 

 

Sousa, D., ( 2006). How the brain learns.U.S.A: Corwin Press. 

 

Stanford, E., & Delage, H. (2019). Complex syntax and working memory in children 

with specific learning difficulties. First Language, 1-

26. doi:10.1177/0142723719889240  

 

Stanton-Chapman, T. L., Chapman, D. A., Bainbridge, N. L., & Scott, K. G. (2002). 

Identification of early risk factors for language impairment. Research in Developmental 

Disabilities, 23(6), 390-405.doi:10.1016/s0891-4222(02)00141-5 

Stein, M., Auerswald, M., Ebersbach, M. (2017). Relationships between Motor and 

Executive Functions and the Effect of an Acute Coordinative Intervention on Executive 

Functions in Kindergartners. Frontiers in Psychology, 8(859), 1-14. 

doi:10.3389/fpsyg.2017.00859 

Steinbrink, C., & Klatte, M. (2008). Phonological working memory in German children 

with poor reading and spelling abilities. Dyslexia, 14(4), 271–290. doi:10.1002/dys.357  

 

Stoet, G., & Geary, D. C. (2013). Gender differences in mathematics and reading 

achievement are inversely related: Within- and across-nation assessment of 10 years of 

PISA data. PLoS One, 8(3), e57988. doi:10.171/journal.pone.0057988 



151 
 

 

Stoet, G., & Geary, D. C. (2015). Sex differences in academic achievement are not 

related to political, economic, or social equality. Intelligence, 48, 137–151. 

doi:10.1016/j.intell.2014.11.006 

 

Stothard, S. E. & Hulme, C (1996). A comparison of reading comprehension and 

decoding difficulties in children. In C. Cornoldi & J. Oakhill (Eds.) Reading 

comprehension difficulties: Processes and intervention (pp. 93 – 112). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

 

Studer-Luethi, B., Bauer, C., & Perrig, W. J. (2016). Working memory training in 

children: Effectiveness depends on temperament. Memory & Cognition, 44(2), 171–

186. doi:10.3758/s13421-015-0548-9  

 

Styck, K. M., & Watkins, M. W. (2016). Structural validity of the WISC-IV for students 

with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 49(2), 216–224. https://doi. 

org/10.1177/0022219414539565. 

 

Sun Z, Zou L, Zhang J, Mo S, Shao S, Zhong R, et al. (2013) Prevalence and 

Associated Risk Factors of Dyslexic Children in a Middle-Sized City of China: A 

Cross-Sectional Study. PLoS ONE, 8(2): e56688. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056688 

 

Swaitek, M., A. Lupkowski-Shoplik &  O’Donoghue, C.C.  (2000). Gender differences 

in above-level EXPLORE scores of gifted third through sixth graders. Journal of 

Educational Psychology, 92(4), 718–723.  https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.4.718 

 

Swanson, H. L., & Berninger, V. (1995). The role of working memory in skilled and 

less skilled readers' comprehension.  Intelligence, 21(1), 83-108.  

https://doi.org/10.1016/0160-2896(95)90040-3 

Swanson, H.L., Coonney, J.B., & Mc Namara, J.K. (2004). Learning disabilities and 

memory. In Wong, B.Y.L. (ed.), Learning about learning disabilities (3rd Edition) 

(pp.41-92). San Diego, CA : Elsevier. 



152 
 

Swanson, H. L., & Jerman, O. (2007). The influence of working memory on reading 

growth in subgroups of children with reading disabilities. Journal of Experimental 

Child Psychology, 96(4), 249–283. doi:10.1016/j.jecp.2006.12.004  

Swanson, H.L., Kehler, P. & Jerman, O. (2010). Working memory, strategy knowledge 

and strategy instruction in children with reading disabilities. Journal of Learning 

Disabilities, 43(1), 24 – 47. https://doi.org/10.1177/0022219409338743 

 

Swanson, H. L., & Siegel, L. (2001). Learning disabilities as a working memory deficit. 

Issues in Education:Contributions from Educational Psychology, 7(1), 1–48. Διαθέσιμο 

στο:https://www.researchgate.net/publication/284802542_Learning_disabilities_as_a_w

orking_memory_deficit 

Swanson, H. L., Zheng, X. & Jerman, O. (2009). Working Memory, Short-Term 

Memory, and Reading Disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Journal 

of Learning Disabilities, 42(3), 260–287. doi:10.1177/0022219409331958 

Sweatt, D. J. (2010). Introduction. In D. J. Sweatt (Ed.), Mechanisms of Memory (pp. 3-

23).US: Academic Press. 

 

Taanila, A., Ebeling, H., Tiihala, M., Kaakinen, M., Moilanen, I., Hurtig, T., & 

Yliherva, A. (2014). Association Between Childhood Specific Learning Difficulties and 

School Performance in Adolescents With And Without ADHD Symptoms. Journal of 

Attention Disorders, 18(1), 61–72. doi:10.1177/1087054712446813  

Tafti, M. A., Boyle, J. R., & Crawford, C. M. (2014). Meta- analysis of visual- spatial 

deficits in dyslexia. International Journal of Brain and Cognitive Sciences, 3(1), 25-34. 

doi: 10.5923/j.ijbcs.20140301.03 

Tallal, P., & Gaab, N. (2006). Dynamic auditory processing, musical experience and 

language development. Trends in Neurosciences, 29(7), 382–

390. doi:10.1016/j.tins.2006.06.003  

Tatsumi, I.F., Watanabe M. (2009) Verbal Memory. In: Binder M.D., Hirokawa N., 

Windhorst U. (Eds.) Encyclopedia of Neuroscience. Berlin, Heidelberg:Springer  

 



153 
 

Torgesen, J. K., & Goldman, T. (1977). Verbal rehearsal and short-term memory in 

reading disabled children. Child Development, 48(1), 56-60. doi: 10.2307/1128881 

https://www.jstor.org/stable/1128881 

 

Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S., & Niemi, P. (2020). Reading 

comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and 

accompanied with problems in motivation and school well-being. Educational 

Psychology, 40(1), 62–81. doi:10.1080/01443410.2019.1670334 

 

Tracy, D.H. & Morrow, L.M. (2012). Lenses on reading: An introduction to theories 

and models (2nd ed.). New York: Guilford. 

Trapman, Μ., van Gelderen, A., van Steensel, R., van Schooten, Ε., & Hulstijn, J. 

(2014). Linguistic knowledge, fluency and meta-cognitive knowledge as components of 

reading comprehension in adolescent low achievers: differences between monolinguals 

and bilinguals. Journal of Research in Reading, 37(1), 3-21. 

 https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2012.01539.x 

 

Tunmer, W. E., & Hoover, W. A. (1992). Cognitive and linguistic factors in learning to 

read. In P. B. Gough, L. C. Ehri, & R. Treiman (Eds.), Reading acquisition (pp. 175–

214). Hillsdale, NJ:Lawrence Erlbaum. 

 

Unsworth, N. (2015). Working memory capacity and reasoning. In A. Feeney & V. 

Thompson (Eds.), Reasoning as memory (pp. 9–33). New York, NY: Psychology Press 

 

U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services, 

Office of Special Education Programs (2019). 41th Annual Report to Congress on the 

Implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, 2019, Washington, 

D.C. Ανακτήθηκε από: https://www2.ed.gov/about/reports/annual/osep/2019/parts-b-

c/41st-arc-for-idea.pdf 



154 
 

U.S. Office of Education. (1968). First annual report of National Advisory Committee 

on Handicapped Children. Washington, DC: U.S. Department of Health, Education, 

and Welfare. 

Van den Broek, P., Mouw, J. & Kraal, A. (2016). Individual differences in reading 

comprehension. In P. Afflerbach (Ed.), Handbook of individual differences in reading: 

Reader, text, and context (pp. 138–150). New York, NY: Routledge. 

Van der Schoot, M., Vasbinder, A. L., Horsley, T. M., & van Lieshout, E. M. (2008). 

The role of two reading strategies in text comprehension: An eye fixation study in 

primary school children. Journal of Research in Reading, 31(2), 203–223. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2007.00354.x 

van Viersen, S., de Bree, E. H., Zee, M., Maassen, B., van der Leij, A., & de Jong, P. F. 

(2018). Pathways into literacy: The role of early oral language abilities and family risk 

for dyslexia. Psychological Science, 29(3), 418–428. https://doi.org/10.1177/ 

0956797617736886. 

Vaughn, S. & Edmonds, M. (2006). Reading Comprehension for Older Readers. 

Intervention in School and Clinic, 41(3), 131-137. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10534512060410030101  

Vaughn, S., Klingner, J. K., Swanson, E. A., Boardman, A. G., Roberts, G., 

Mohammed, S. S., & Stillman-Spisak, S. J. (2011). Efficacy of collaborative strategic 

reading with middle school students. American Educational Research Journal, 48(4), 

938–964. https://doi.org/10.3102/0002831211410305 

 



155 
 

Vaughn, S., Linan-Thompson, S., & Hickman, P. (2003). Response to Instruction as a 

Means of Identifying Students with Reading/ Learning Disabilities. Exceptional 

Children, 69(4), 391-409. https://doi.org/10.1177/001440290306900401 

Vaughn, S., & Wanzek, J. (2014). Intensive interventions in reading for students with 

reading disabilities: Meaningful impacts. Learning Disabilities Research & Practice, 

29(2), 46–53. doi:10.1111/ldrp.12031 

Vellutino, F. R., Fletcher J.M., Snowling, M.J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific 

reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?. The 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 2-40. 

 https://doi.org/10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x 

Vidyasagar, T.R., & Pammer, K. (2010). Dyslexia: A Deficit in Visuo-Spatial 

Attention, not in Phonological Processing. Trends in Cognitive Sciences, 14(2), 57-

63.http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2009.12.003 

Vincent,C.A., & Flanagan, D.P. (2018). Essentials of specific learning disability 

identification (2nd edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Vlachos, F., Αvramidis, E., Dedousis, G., Chalmpe, M., Ntalla, I., & Giannakopoulou, 

M. (2013). Prevalence and Gender Ratio of Dyslexia in Greek Adolescents and Its 

Association with Parental History and Brain Injury. American Journal of Educational 

Research 1(1), 22-25. doi: 10.12691/education-1-1-5 

von der Malsburg, C., Phillips, W. A., & Singer, W. (Eds.). (2010). Dynamic 

Coordination in the Brain: From Neurons to Mind. Cambridge, MA. London: MIT 

Press. 

 

Wanzek, J., Wexler, J., Vaughn, S., & Ciullo, S. (2010). Reading interventions for 

struggling readers in the upper elementary grades: A synthesis of 20 years of research. 

Reading and Writing, 23(8), 889-912. doi:10.1007/s11145-009- 9179-5 

Watson, A., Kehler, M., & Martino, W. (2010). The problem of boys’ literacy 

underachievement: Raising some questions. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 

53(5), 356–361. doi:10.1598/JAAL.53.5.1 

 



156 
 

Watson, S. M. R., Gable, R., Gear, S.B. & Hughes, K.C. (2012). Evidence-Based 

Strategies for Improving the Reading Comprehension of Secondary Students: 

Implications for Students with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research 

and Practice, 27(2), 79-89. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-

5826.2012.00353.x/epdf 

 

Westerberg, H., & Klingberg, T. (2007). Changes in cortical activity after training of 

working memory - a single-subject analysis. Physiology & Behavior, 92(1-2), 186–192. 

doi:10.1016/j.physbeh.2007.05.041  

 

Wheldall, K., & Limbrick, L. (2010). Do More Boys Than Girls Have Reading 

Problems? Journal of Learning Disabilities, 43(5), 418–

429. doi:10.1177/0022219409355477  

 

Williams, J.C. (2014). Recent official policy and concepts of reading comprehension 

and inference: the case of England’s primary curriculum. Literacy, 48(2), 95-102. 

https://doi.org/10.1111/lit.12012 

Wimmer, H., & Mayringer, H. (2002). Dysfluent reading in the absence of spelling 

difficulties: A specific disability in regular orthographies. Journal of Educational 

Psychology, 94(2), 272–277. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.2.272 

Woolley, G. (2011). Reading Comprehension. In G. Woolley (Ed.), Reading 

Comprehension: Assisting Children with Learning Difficulties. Dordrecht:Springer. 

 

World Health Organization (2019). International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems: ICD-11 (11th ed.). https://icd.who.int/ 

 

Wright, C.M. & Conlon, E.G. (2009). Auditory and visual processing in children with 

dyslexia. Developmental Neurospychology, 34(3), 330-355. 

https://doi.org/10.1080/87565640902801882 

 



157 
 

Yang, J., Peng, J., Zhang, D., Zheng, L. & Mo, L. (2017). Specific effects of working 

memory training on the reading skills of Chinese children with developmental dyslexia. 

PLOS one, 12(11), 1-20. doi: 10.1371/journal.pone.0186114 

 

Zhang, L., Goh, C. C. M., & Kunnan, A. J. (2014). Analysis of struggling readers’ 

metacognitive and cognitive strategy use and EFL reading test performance: A multi-

sample SEM approach. Language Assessment Quarterly, 11(1), 76-102. 

doi:10.1080/15434303.2013.853770 

 

Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental  dyslexia, 

and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size  theory.  

Psychological  Bulletin,  131(1),  3-29.  doi:10.1037/0033-2909.131.1.3.   

 

Zilles, D., Lewandowski, M., Vieker, H., Henseler, I., Diekhof, E., Melcher,T., Keil, M. 

& Gruber, O. (2016). Gender Differences in Verbal and Visuospatial Working Memory 

Performance and Networks. Neuropsychobiology, 73(1), 52–63. doi: 

10.1159/000443174 

 
 

Παράρτημα 
 

 

1. Έντυπο Ενημέρωσης Γονέων. 

2. «Τεστ ανάγνωσης» ή («Τεστ – Α») των Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ.  

(Υποδοκιμασίες 9 και 10 της Αναγνωστικής Κατανόησης). 

3. «Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο 

Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό» ή «Τεστ Μνήμης» των Μπεζεβέγκη, Η., 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Εγνατίας 156, Θεσ/νίκη, Μακεδονία 54006 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Αγαπητέ Γονέα, 

Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνω για μια έρευνα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας που αφορά στην αναγνωστική κατανόηση και στη λεκτική μνήμη  

μαθητών Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και στη συσχέτιση μεταξύ τους. 

Τίτλος έρευνας: «Αναγνωστική κατανόηση και λεκτική μνήμη μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές και μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

τάξεων Δ’-ΣΤ’ δημοτικού σχολείου». 

Ερευνήτρια: Πενέκελη Γεωργία 

Εάν επιθυμείτε να λάβει μέρος το παιδί σας στην έρευνα, η διαδικασία θα 

περιλαμβάνει την ανάγνωση σύντομων κειμένων με σκοπό το παιδί να απαντήσει σε 

κάποιες ερωτήσεις κατανόησης και ανάκλησης. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια θα 

αξιολογήσει την αναγνωστική κατανόηση με μέρος του ΤΕΣΤ-Α των Σ. Παντελιάδου 

και Φ. Αντωνίου και τη λεκτική μνήμη με μέρος του Τεστ Μνήμης των Η.Μπεζεβέγκη, 

Α.Οικονόμου και Κ. Μυλωνά για το Δημοτικό. Στο ΤΕΣΤ-Α, το παιδί θα κληθεί να 

διαβάσει μια λίστα από προτάσεις, και να βρει ποιες από αυτές έχουν το ίδιο νόημα και 

στη συνέχεια, να διαβάσει τρία σύντομα κείμενα και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

κατανόησης πάνω σε αυτά. Στο Τεστ Μνήμης για το Δημοτικό το παιδί καλείται να 

ανακαλέσει σειρά λέξεων και ιστοριών  που του παρουσιάζει - διαβάζει η ερευνήτρια. 

Ο μέσος χρόνος που θα απασχοληθεί το κάθε παιδί θα είναι περίπου 30 λεπτά. 

Όλη η διαδικασία θα γίνει μέσα στο σχολείο. 

Η συμμετοχή σας στην ερευνητική προσπάθεια κρίνεται πολύ σημαντική 

προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία γύρω από την συσχέτιση της αναγνωστικής 

κατανόησης με τη λεκτική μνήμη των μαθητών/τριών. 
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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. Με τον τρόπο αυτό θα 

διαφυλαχθεί η ανωνυμία του. Καμιά πληροφορία για το παιδί σας ονομαστικά δε θα 

διατεθεί σε άλλα άτομα.  

Το παιδί έχει το δικαίωμα ελεύθερα να αποσυρθεί από την έρευνα όποτε το 

ζητήσει το ίδιο ή οι γονείς του, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση που 

θελήσετε να ενημερωθείτε για την επίδοση του παιδιού σας η ερευνήτρια θα είναι στη 

διάθεσή σας. 

***Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχολείο και οι γονείς θα ενημερωθούν 

με μικρή παρουσίαση των αυτών αποτελεσμάτων από την ίδια την ερευνήτρια. 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ 

Ονοματεπώνυμο παιδιού: 

 

 Ο/ Η κάτωθι υπογράφων /ουσα 

.……………….......................................................….. έχω ενημερωθεί για τον σκοπό 

της έρευνας με τίτλο: « Αναγνωστική κατανόηση και λεκτική μνήμη μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές και μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες τάξεων Δ’-ΣΤ’ δημοτικού σχολείου» και δίνω εθελουσίως τη συγκατάθεση 

μου για τη συμμετοχή του παιδιού μου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει το δικαίωμα 

ελεύθερα να αποσυρθεί από την έρευνα όποτε θελήσει, χωρίς καμία προειδοποίηση.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και ανώνυμα. 

Υπογραφή 

 

 Ημερομηνία: ......./........./20… 
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Υποδοκιμασίες 9 και 10 της Αναγνωστικής Κατανόησης του «Τεστ ανάγνωσης»  ή 

(«Τεστ – Α»). 
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«Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και 

στο Δημοτικό» ή «Τεστ Μνήμης» - Ανιχνευτική Κλίμακα Λεκτικής Μνήμης/ 

Υποκλίμακες Λεκτικής Μνήμης Άμεσης και Καθυστερημένης Ανάκλησης, Κλίμακα 

Ανάκλησης Ιστοριών/ Υποκλίμακες Άμεση και Καθυστερημένη Ανάκληση Ιστοριών, 

Συντελεστής Συγκράτησης Πληροφοριών, Αναγνώριση Πληροφοριών 
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