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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη  αλ ε δηδαζθαιία νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ζε καζεηέο κε 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΔΜΓ) ζηελ αλάγλσζε. Οη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

απνηεινχλ κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη ηξφπν εκθάληζεο. 

Δίλαη έλα ηνκέαο, ν νπνίνο δελ έρεη δηεξεπλεζεί, παξφιν πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία ε ίδηα ε βηνθπζηνινγία ηνπ καηηνχ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα 

πξνζιάβεη θαηά κέζν φξν 5 - 8 γξάκκαηα ή θελά ζε κηα πξνζήισζε. Γηα ηελ εμέηαζε 

δηελεξγήζεθε πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πνιιαπιψλ γξακκψλ βάζεο ζε 6 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ήηαλ καζεηέο Γ‟ θαη Δ‟ Γεκνηηθνχ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 θείκελα πνπ πεξηείραλ ιέμεηο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο. 

Έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε νη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο 

παξέκβαζεο ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο 

δηάθξηζεο. ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε αιιά θαη ζε απηή πνπ δηελεξγήζεθε 2 εβδνκάδεο 

κεηά δφζεθαλ ηα αξρηθά θείκελα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ιέμεσλ κε 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο, ειαθξψο παξαιιαγκέλα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο, ε νπηηθή επηζθφπεζε ησλ γξαθεκάησλ κε ηα ζθνξ ηνπ θάζε καζεηή θαη 

ε κέζνδνο PND. ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψζεθαλ πιήξσο νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ αθελφο ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ, αθεηέξνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε 

ηεο αλάγλσζεο γεληθά.  

Λέμεηο θιεηδηά: ΔΜΓ, αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε, νξζνγξαθηθέο κνλάδεο, 

νπηηθή δηάθξηζε, αθνπζηηθή δηάθξηζε. 
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Abstract 

This dissertation aims to investigate whether the teaching of orthographic units 

improves the reading decoding among students with Specific Learning Difficulties in 

reading. Orthographic units are a series of letters with a permanent connection and 

appearance. It is a field which has not been researched yet although according to the 

bibliography the biophysiology of the eye itself allows the reader to process an 

average of 5 – 8 letters or spaces in one reading attempt. In order to test the method a 

Multiple Baseline Design was used to 6 participants who were pupils of the fourth and 

fifth grade of the Primary school. For their assessment three texts containing words 

with orthographic units were used. After the assessment the pupils participated in an 

educational intervention program which consisted of activities that were based on the 

acoustic and visual discrimination. For the final assessment which was conducted two 

weeks later, the original texts slightly modified were used including the words with 

the orthographic units. In order to analyze the results methods, like descriptional and 

inductive statistics, visional overview of the graphs with the scores of each pupil and 

the PND method were used. The results totally verified the research hypotheses on the 

improvement of the pupils both on decoding orthographic unit words and decoding 

reading in general.  

 

Keywords: Specific Learning Disabilities, reading decoding, orthographic units, 

acoustic discrimination, visual discrimination 
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Πξόινγνο 

 

Γλσξίδνληαο θαιχηεξα ηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ηεο εηδηθήο αγσγήο κέζσ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ, απνθάζηζα πσο ζηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα ήζεια λα 

πξαγκαηεπηψ κε θάπνην ζέκα πνπ ζα έρεη λα ζπκβάιεη πξαγκαηηθά ζηελ εμέιημε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη ηδηαίηεξα ζε απηνχο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έηζη, ην ζέκα πνπ επηιέρζεθε πξνο δηεξεχλεζε αθνξά ηηο 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζπκβάινπλ ζηελ αλαγλσζηηθή 

απνθσδηθνπνίεζε. ηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο 

έξεπλεο γηα ηε ζπκβνιή άιισλ κεζφδσλ ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

καζεηψλ κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε. Χζηφζν, ην πεδίν είλαη άγνλν πάλσ ζην ζέκα ησλ 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ.  

ε φιν απηφ ην εγρείξεκα ήηαλ αξσγφο ν Καζεγεηήο κνπ, θ. Ησάλλεο 

Αγαιηψηεο. Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά  γηα ηελ 

επίβιεςε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε θαη ειπίδσ πξαγκαηηθά λα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε ζην κέιινλ. Ήηαλ πάληα 

δηαζέζηκνο λα κνπ πξνζθέξεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ γηα ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεπφκνπλ θαη λα αζρνιεζεί κε θάζε απνξία 

κνπ ζρεηηθή κε αθαδεκατθά δεηήκαηα, εληφο θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηηο ηδέεο πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ ́ φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη γηα φιεο ηηο εξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηφ ην πιαίζην. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ 

ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρσξίο ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε βνήζεηά ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ε ελ ιφγσ 

εξεπλεηηθή εξγαζία. Δπίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνπο καζεηέο πνπ 
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ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε φιν απηφ ην εγρείξεκα. 

Σέινο, είλαη ππνρξέσζε κνπ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ησλ νπνίσλ ε 

πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο κνπ απνηέιεζε αξσγφο ζε φινπο κνπ ηνπο ζηφρνπο θαη ζηε 

δηθή κνπ νηθνγέλεηα, ζηνλ άληξα κνπ πνπ ζηεξίδεη ζεξκά θάζε αθαδεκατθφ κνπ βήκα 

θαη ζηα παηδηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή πνπ έθαλαλ δηαβάδνληαο θη απηά καδί κνπ 9 

κήλεο. 

Σελ παξνχζα εξγαζία ηελ αθηεξψλσ ζε φινπο απηνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο. Πνιιέο αθνξνχλ ηε δνκή ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο γηα θάζε ρψξα, αιιά θαη 

νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. ιεο απηέο νη έξεπλεο ζπκβάινπλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ην ζχζηεκα 

γξαθήο ηνπο (Bentolila & Germain, 2005).  

Δπί ρξφληα, εθηπιίζζεηαη επξεία ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεξε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο, κε επηθξαηέζηεξεο ηε θσλεηηθή πξνζέγγηζε 

(phonics approach), θαηά ηελ νπνία δηδάζθνληαη μερσξηζηά νη θζφγγνη ησλ 

γξαθεκάησλ, θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε (whole-language approach), θαηά ηελ 

νπνία ην παηδί αλαθαιχπηεη ην λφεκα ησλ ιέμεσλ κέζα απφ εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ζε 

έλα εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ (Castles, Rastle, & Nation, 2018). 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο έρεη 

ζπλδεζεί πνιιέο θνξέο κε ηε βειηίσζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (Bentin, 1992˙ 

Muter, Hulme, Snowling, & Stevenson, 2004˙ Pae,Sevcik, & Morris, 2010˙ Ryder, 

Tunmer & Greaney, 2008˙ Stanovich, 1986). Ζ ζρέζε απηή έρεη επηβεβαησζεί κε 

έξεπλεο θαη ζηελ Διιάδα ηφζν ηνπ Πφξπνδα (1992) φζν θαη ηνπ Καξαληδή (2003) 

πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Δπηπιένλ, ζηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζπιιαβηθήο κεζφδνπ ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε. 

Δπίζεο, ζε αξθεηέο έξεπλεο επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί ε νιηζηηθή κέζνδνο γηα 

ηελ αλάγλσζε. Έξεπλα ησλ Stahl & Miller (1989) έδεημε φηη ε νιηζηηθή κέζνδνο 
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ζπλδξάκεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηαρχηεξε αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαζψο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, ρσξίο βέβαηα λα έρεη θαλεξή ζπκβνιή ζην 

θνκκάηη ηεο θαηαλφεζεο. Ζ επίδξαζε ηεο νιηθήο κεζφδνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο, απαζρφιεζε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία είηε κεκνλσκέλα είηε ζπγθξηηηθά 

κε άιιεο κεζφδνπο (Noell, Connell, & Duhon, 2006˙ O‟ Connor, & Padeliadu, 2000˙ 

Schmidgall, & Joseph, (2007). Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ησλ Hillairet de Boisferon, Bara, 

Gentaz,  θαη Colé (2007) θάλεθε φηη ε απηηθή αλαθάιπςε ησλ γξακκάησλ, φπσο 

πξνηείλεηαη απφ ηελ Montessori, επηηξέπεη ζηα παηδηά λα έρνπλ κηα βαζχηεξε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γξακκάησλ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο ιέμεηο.  

Σέινο, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

αλαιπηηθν-ζπλζεηηθήο κεζφδνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Goswami, 2005˙ 

Landerl,2000˙ Wyse & Goswami, 2008). Μάιηζηα, πνιιέο έξεπλεο επηρείξεζαλ λα 

ζπγθξίλνπλ ηε κέζνδν ηεο ζχλζεζεο κε ηελ αλάιπζε, ψζηε λα δηαθξίλνπλ πνηα 

ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο (Johnston & 

Watson, 2004˙Johnston, McGeown, & Watson, 2011). 

Γελ ππάξρνπλ, σζηφζν, αληίζηνηρα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα 

θαηαδεηθλχνπλ ην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ζηελ αλαγλσζηηθή 

απνθσδηθνπνίεζε. Ζ  ελ ιφγσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα ζηεξηρζεί ζην νξζνγξαθηθφ 

ιεμηθφ, δειαδή ζηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ 

έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη ηξφπν εκθάληζεο. Δίλαη έλαο ηνκέαο, ν νπνίνο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί, παξφιν πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ε ίδηα ε 

βηνθπζηνινγία ηνπ καηηνχ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα πξνζιάβεη θαηά κέζν φξν 5 

- 8 γξάκκαηα ή θελά ζε κηα πξνζήισζε (Πφξπνδαο, 2002). 
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θνπφο, επνκέλσο, ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη αλ ε δηδαζθαιία 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ινηπφλ, πεξηειάκβαλε ηξεηο 

θάζεηο (αμηνιφγεζε-παξέκβαζε-αμηνιφγεζε). Ζ πξψηε πεξηειάκβαλε ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δεχηεξε 

απνηεινχληαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, θαηά ηελ νπνία 

εθαξκφζηεθε έλα ζπλδπαζηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ. 

Σέινο θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνινγήζεθε εθ λένπ ην 

επίπεδν αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ επαλάιεςε 

ρνξήγεζεο ησλ ίδησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο κηα κέξα κεηά ηελ παξέκβαζε θαη δχν 

εβδνκάδεο κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηξήζεθε ε 

επίδξαζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. 

Σα θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ: α) ε θνίηεζε 

ηνπο ζηελ Γ‟, Γ‟ ή Δ‟ Γεκνηηθνχ, β) ε χπαξμε πξφζθαηεο επίζεκεο δηάγλσζεο απφ 

ΚΔΤ, γ) ε χπαξμε  ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε, δ) ε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζην Σ.Δ. ηνπ 

ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηιέρζεθαλ 6 καζεηέο νη νπνίνη 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αγξνηηθήο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο.  

ην πξψην θεθάιαην, ζηε Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ηεο έξεπλαο, γίλεηαη 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη ζε ζεσξίεο πνπ έρνπλ 

επεξεάζεη ηε ζρεηηθή έξεπλα. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν 

ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. ε απηφ ην ζεκείν, 

δηαζαθελίδνληαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο. Παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ζε καζεηέο κε ΔΜΓ, ελψ 

γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή δηάθξηζε, νη νπνίεο 
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απνηεινχλ θαη ζηνηρείν ηεο παξέκβαζεο. Σέινο, δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία 

ηεο έξεπλαο. Αλαιχεηαη ν ηξφπνο πνπ πξνέθπςε ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ παξέκβαζε, νη αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ 

παξέκβαζε, ην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο θαη ν ηξφπνο πνπ νξγαλψζεθε ε ηειηθή 

αμηνιφγεζε. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη πξνβάιινληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζπδεηψληαο ηε ζχγθιηζε ή απφθιηζε απηψλ κε ηε δηεζλή ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, νη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 
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1. Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο - Αλαζθόπεζε 

βηβιηνγξαθίαο 

1.1 Η αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

Ζ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ αθξηβή θαη γξήγνξε αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο. χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), βαζηθή 

αλάγλσζε ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

ή κηθξψλ θξάζεσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν βαζηθψλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αλάγλσζεο, δειαδή ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζα δνζεί έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη θαη ην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο καο 

δηαδηθαζίαο. 

Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάγλσζε ρξεηάδεηαη νπηηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ κνξθνινγηθνχ ζπλφινπ ηεο ιέμεο, θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο, αθνπζηηθή αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο βάζεη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρεκαηηζκφο κλεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (νξζνγξαθηθφ 

ιεμηθφ), ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ ιέμεσλ θαη θπζηθά πξνθνξά ηεο ιέμεο 

(Αγαιηψηεο, 2006˙ Bradley & Bryant, 1983˙ Παληειηάδνπ, 2011˙ Share & Stanovich, 

1995˙ Stanovich, 2000). Ζ πξνθνξά ηεο ιέμεο βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ν 

καζεηήο λα ηε γλσξίδεη ζεκαζηνινγηθά, νπφηε δελ θαηαλνεί ή απφ ηελ άιιε κπνξεί 

λα γίλεη, δηφηη αλαγλσξίδεη ηε ιέμε ζαλ κνξθνινγηθφ ζχλνιν νπηηθά, ρσξίο φκσο λα 

αληηζηνηρεί γξάκκαηα κε θζφγγνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο κε ηηο ζπρλφρξεζηεο 

ιέμεηο (Αγαιηψηεο, 2006). Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε κεηαμχ θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη πξσηαξρηθή αλάγθε είλαη γηα λα κάζεη έλα καζεηήο λα δηαβάδεη 

ρξεηάδεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη φηη κεκνλσκέλνη θζφγγνη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηα 
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γξάκκαηα αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηε ιέμε (Byrne & Fielding-Barnsley, 

1989). Δπίζεο, ε επρέξεηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηαρχηεηα. Ζ επρεξήο αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

εθθξάδεη ηε ξένπζα αλάγλσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη λφεκα (Παληειηάδνπ & 

Αλησλίνπ, 2008). Hηαρχηεηα κε ηελ νπνία ν αλαγλψζηεο απνθσδηθνπνηεί ην θείκελν 

απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο πεηπρεκέλεο αλάγλσζεο (Hudson, Lane 

& Pullen, 2005). πγθεθξηκέλα, ε αλαγλσζηηθή επρέξεηα ζπληζηά καδί κε ηελ 

αθξίβεηα απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε κηα απφ ηηο ηξεηο 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο 

επρέξεηαο ζηελ πεηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ έξγνπ επηζεκαίλεηαη 

επίζεο απφ ηελ έθζεζε ηνπ National Reading Panel (2000). H απηφκαηε αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ πξνζδίδεη επρέξεηα θαηά ηελ αλάγλσζε νδεγψληαο ζε κηα απνηειεζκαηηθή 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνθσδηθνπνίεζε γηα ηνπο βιέπνληεο είλαη κηα 

λεπξνςπρνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ε νπνία μεθηλά κε ηελ αηζζεηεξηαθή 

θσδηθνπνίεζε, δειαδή ηε κεηαηξνπή ησλ εξεζηζκάησλ κέζσ ηεο νπηηθήο πξφζιεςεο 

ζε ειεθηξνρεκηθά ζήκαηα, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ν εγθέθαινο (Aaron, Joshi, 

Boulware-Gooden, et al., 2008˙ Aaron et al., 1999˙  Joshi & Aaron, 2012˙ Joshi & 

Aaron, 2000). Ζ δηαδηθαζία απηήο ηεο κεηαηξνπήο αξρίδεη κε κία πξνζήισζε ησλ 

καηηψλ ζηε ιέμε πνπ πξφθεηηαη λα δηαβαζηεί. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζήισζεο 

έλαο αλαγλψζηεο κπνξεί λα πξνζιάβεη θαηά κέζν φξν 5 - 8 γξάκκαηα ή θελά 

(Πφξπνδαο, 2002). Αλ ην θείκελν είλαη εχθνιν θαη ην λφεκά ηνπ θαηαλνεηφ, ηα κάηηα 

θάλνπλ κεγάια άικαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ 

δχν δηαδνρηθψλ πξνζειψζεσλ. Ο ρξφλνο πνπ δηαξθεί κία πξνζήισζε θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ 150 - 500 ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο 
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πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αλαγλψζηε, αιιά θαη κε ην θείκελν πνπ απηφο δηαβάδεη. 

Δηδηθά γηα ηνλ ψξηκν αλαγλψζηε, ε κέζε δηάξθεηα κηαο πξνζήισζεο ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζηα 200 - 250 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

πνζνζηφ ησλ πξνζειψζεσλ ζηαζεξνπνηείηαη ζηε Γ' Γεκνηηθνχ (Πφξπνδαο, 2002).  

Παξάιιεια κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηελ θεληξηθή φξαζε, ην 

άηνκν απνθηά κηα αδξή εηθφλα ησλ ακέζσο αθνινχζσλ γξακκάησλ κέζσ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο φξαζεο. Καηά ηελ πξνζήισζε γίλεηαη πξφζιεςε θαη ιεπηνκεξήο 

επεμεξγαζία ησλ ζπκβφισλ, πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο νπηηθήο πξνζνρήο, ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αικάησλ γίλεηαη πξφζιεςε ζπλνιηθψλ αληηιεπηηθψλ κνξθψλ, 

πνπ γεηηνλεχνπλ κε ην αληηθείκελν ηεο νπηηθήο πξνζνρήο (επφκελεο ιέμεηο). Μεηά 

ηελ πξνζήισζε γίλεηαη έλα άικα ηνπ καηηνχ, δειαδή κία κεηαθίλεζή ηνπ πξνο ην 

επφκελν ηκήκα ηεο ιέμεο ή ηεο πξφηαζεο. Σν άικα δηαξθεί πεξίπνπ 20 έσο 40 

ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ δελ είλαη 

δπλαηή αθελφο ε πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο, 2002) θαη αθεηέξνπ ε ιήςε 

γλσζηηθψλ αμηνπνηήζηκσλ πιεξνθνξηψλ (Αγαιηψηεο, 2006). Σα άικαηα θαη νη 

πξνζειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζηαζεξά αζχγρξνλε εκθάληζε θαη ιεηηνπξγία, αθνχ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη επηθάιπςε αλάκεζα ζηα πεξηερφκελα ησλ δηαδνρηθψλ 

πξνζειψζεσλ ή κε αθξηβήο νπηηθή αληίιεςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ, κε απνηέιεζκα 

δηάθνξεο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (Everatt et al., 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Αγαιηψηεο, 2006). ηαλ έλαο θαιφο αλαγλψζηεο δηαβάδεη έλα θείκελν κέηξηαο 

δπζθνιίαο, πξαγκαηνπνηεί 4 - 6 πξνζειψζεηο ζε θάζε ζεηξά θαη ηξεηο θαηά κέζν φξν 

αλά δεπηεξφιεπην. Αλ ην θείκελν είλαη εχθνιν θαη θαηαλνεηφ, ηα κάηηα ηνπ 

αλαγλψζηε «ηξέρνπλ» θάλνληαο κεγάια άικαηα θαη αθήλνληαο κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ πξνζειψζεσλ (Πφξπνδαο, 2002). 
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Ζ αλαγλψξηζε ιέμεσλ είλαη ην δεχηεξν ζηάδην θαηά ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 

νπζηαζηηθά ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ. Σν κνληέιν ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο επεμεξγαζίαο (Stanovich, 1980) εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

έλα ηκήκα ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη «εζσηεξηθφ ιεμηθφ». Σν 

εζσηεξηθφ ιεμηθφ πεξηιακβάλεη θάπνηα δνκηθά ζηνηρεία-ππνζπζηήκαηα, ην 

θσλνινγηθφ, ην ιεθηηθφ-αλαγλσξηζηηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ην νξζνγξαθηθφ 

(Αγαιηψηεο, 2006). To θσλνινγηθφ, ειέγρεη ηνπο θαλφλεο επηζήκαλζεο, ηεκαρηζκνχ 

θαη πξνθνξάο ησλ θσλνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ, επηηξέπνληαο ζην άηνκν λα 

αλαγλσξίδεη ηηο ιέμεηο, αθνχ ηηο επεμεξγαζηεί ηκεκαηηθά θαη αλαθαιέζεη ηηο 

αληηζηνηρίεο γξαθεκάησλ – θσλεκάησλ. To ιεθηηθφ – αλαγλσξηζηηθφ, ρεηξίδεηαη ηηο 

ιέμεηο σο κνξθνινγηθέο κνλάδεο θαη επηηξέπεη ζην άηνκν λα αλαγλσξίδεη εχθνια θαη 

γξήγνξα ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο 

αληηζηνηρίζεηο θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο. Σν ζεκαζηνινγηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηηο ελλνηνινγηθέο κνλάδεο, δειαδή ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ιέμεσλ πνπ έρνπλ λφεκα 

γηα ηνλ αλαγλψζηε. Σέινο, ην νξζνγξαθηθφ, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηηο νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο, δειαδή κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη ηξφπν 

εκθάληζεο (π.ρ. : -ίδσ, -ζηξν) (Αγαιηψηεο, 2018). Με ην κνληέιν απηφ ππνζηεξίδεηαη 

φηη αλ θάπνηα δεμηφηεηα είλαη ειιηπήο θαηά ηελ αλάγλσζε, ηφηε άιιεο δεμηφηεηεο 

ελεξγνχλ επηπξφζζεηα ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο πην αδχλακεο. 

 Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηά ηα ππνζπζηήκαηα θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο ηθαλνχο αλαγλψζηεο ηα ππνζπζηήκαηα 

ζπληνλίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ελψ ζηνπο θησρνχο αλαγλψζηεο 

φρη, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ ιάζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. Οη θησρνί αλαγλψζηεο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηζηαζκίζνπλ νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, 
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ρξεζηκνπνηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα ππνζπζηήκαηα απφ ηα ππφινηπα, κε απνηέιεζκα 

ζην ηειηθφ αλαγλσζηηθφ πξντφλ λα γίλνληαη ιάζε (Aaron et al., 2008). 

Ζ  ελ ιφγσ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα ζηεξηρζεί ζην νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ, 

δειαδή ζηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ έρνπλ 

ζηαζεξή ζρέζε θαη ηξφπν εκθάληζεο. Δίλαη έλα ηνκέαο, ν νπνίνο δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί, παξφιν πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ε ίδηα ε 

βηνθπζηνινγία ηνπ καηηνχ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα πξνζιάβεη θαηά κέζν φξν 5 

- 8 γξάκκαηα ή θελά ζε κηα πξνζήισζε (Πφξπνδαο, 2002). 

1.2 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

 

Ζ έλλνηα ηεο κεζφδνπ απνηειεί θεληξηθή έλλνηα ηεο Παηδαγσγηθήο- 

Γηδαθηηθήο θαη είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε θάζε 

δηδαζθαιίαο. Ζ κέζνδνο είλαη ν ηξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ, δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ πνιιψλ θαη 

πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ απαξηίδνπλ ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ο 

ηξφπνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο γηα φια ηα αληηθείκελα θαη γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο (Μαηζαγγνχξαο, 2009).Ο εθπαηδεπηηθφο, ινηπφλ,  αθνχ ιάβεη 

ππφςε ηνπ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, 

πξνηηκήζεηο θ.α ζα επηιέμεη απφ κηα ζεηξά κεζφδσλ ηελ θαηάιιειε κέζσ ηεο νπνίαο 

ζα επηηχρεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη παηδαγσγηθψλ ζθνπψλ 

(Αγαιηψηεο, 2012). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο. Πνιιέο αθνξνχλ ηε δνκή ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο γηα θάζε ρψξα αιιά θαη 
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νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. ιεο απηέο νη έξεπλεο ζπκβάινπλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ην ζχζηεκα 

γξαθήο ηνπο (Bentolila & Germain, 2005).  

Δπί ρξφληα, εθηπιίζζεηαη επξεία ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεξε 

κέζνδν δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο. κε επηθξαηέζηεξεο ηε θσλεηηθή πξνζέγγηζε 

(phonics approach), θαηά ηελ νπνία δηδάζθνληαη μερσξηζηά νη θζφγγνη ησλ 

γξαθεκάησλ, θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε (whole-language approach), θαηά ηελ 

νπνία ην παηδί αλαθαιχπηεη ην λφεκα ησλ ιέμεσλ κέζα απφ εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ζε 

έλα εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ (Castles, Rastle & Nation, 2018). 

1.2.1 Φσλνινγηθή-θσλεηηθή κέζνδνο 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ έρεη εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν απφ φιεο είλαη ε θσλεηηθή, ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ζρέζεο κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη 

θσλεκάησλ. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν μεθηλάκε απφ απηφ πνπ ην παηδί γλσξίδεη, 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ην βνεζάκε λα θαηαιάβεη απηφ πνπ δελ γλσξίδεη, ην γξαπηφ. 

Αξθεηέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έδεημαλ φηη ν ηξφπνο απηφο είλαη ν πιένλ 

απνηειεζκαηηθφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθµάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη εηδηθά ζηνπο 

αξράξηνπο αλαγλψζηεο. Ζ ειάρηζηε γλψζε ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο 

επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ηεο 

γιψζζαο ηνπο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηα λνήκαηά ηνπο (Bradley & Bryant, 1983˙ 

Castlesetal., 2018˙ Galuschka, Ise, Krick  & Schulte-Korne, 2014˙ Iversen & Tunmer, 

1993). Απηφο ν ηξφπνο εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο παξνπζηάδεη ζρεηηθή επθνιία, αλ 

ππάξρεη ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο εθθνξάο θαη ηεο γξαθήο ηεο ιέμεο.  
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Δληνχηνηο, ν αλαγλψζηεο πνπ δηδάζθεηαη κε ηε θσλεηηθή κέζνδν, ελδέρεηαη 

λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαζψο νξηζκέλα θσλήκαηα δελ αληηζηνηρνχλ 

ζε έλα θαη κφλν γξάθεκα θαη νξηζκέλα θσλήκαηα έρνπλ ζχληνκε δηάξθεηα 

πξνθνξάο, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε αθνπζηηθή αληίιεςε, ε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ θσλήκαηνο  θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζχλδεζή ηνπ κε ην αληίζηνηρν γξάθεκα 

(Rayner,  Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, 2001). 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο έρεη 

ζπλδεζεί πνιιέο θνξέο κε ηε βειηίσζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (Bentin, 1992˙ 

Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004˙ Pae, Sevcik & Morris, 2010˙ Ryder, 

Tunmer,& Greaney, 2008˙ Stanovich, 1986). Ζ ζρέζε απηή έρεη επηβεβαησζεί κε 

έξεπλεο θαη ζηελ Διιάδα ηφζν ηνπ Πφξπνδα (1992) φζν θαη ηνπ Καξαληδή (2003) 

πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ κάζεζε ηεο αλάγλσζεο 

1.2.2 πιιαβηθή πξνζέγγηζε 

ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ε ζπιιαβή αζθεί ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληίιεςε θαη παξαγσγή ηνπ ιφγνπ θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. ε 

ζρεηηθή έξεπλα (Παληειηάδνπ, 2001), βξέζεθε φηη ηα παηδηά ζηελ αξρή ηεο πξψηεο 

ηάμεο δηαζέηνπλ θπξίσο δεμηφηεηεο ζπιιαβηθήο επίγλσζεο, ελψ ε επίδνζε ζην 

ρεηξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ήηαλ ηξηπιάζηα απφ απηή ζην ρεηξηζκφ ησλ θσλεκάησλ. 

Ζ ζπιιαβηθή κέζνδνο έρεη σο βάζε γηα ηε δηδαζθαιία κηα κεγαιχηεξα 

κνλάδα θσλνινγηθήο αλάιπζεο, ηε ζπιιαβή. Με βάζε κηα πξφηαζε ηα παηδηά αξρηθά 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ηεο πξφηαζεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνχλ αθνπζηηθά 

νη ζπιιαβέο ηνπο θαη κεηά λα νπηηθνπνηεζνχλ θαη λα απνκλεκνλεπηνχλ (Gleitman & 

Rozin, 1973). ηαλ πηα κάζνπλ αξθεηέο ζα κπνξνχλ ζπλδπάδνληάο ηεο λα 
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ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο (Ατδίλεο, 2012). Ζ αμία ησλ ζπιιαβψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

εγγξακαηνζχλεο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ 

φηη νη ζπιιαβέο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ επίπεδν επεμεξγαζίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(Aidinis & Nunes, 2001˙ Hoien, Lundberg, Stanovich & Bjaalid, 1995). 

ιεο νη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζπιιαβή εθηφο απφ βαζηθή 

κνλάδα αληίιεςεο ηεο νκηιίαο απνηειεί θαη βαζηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ 

γξαπηψλ ιέμεσλ. Φαίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν ζηελ αθνπζηηθή 

/θσλνινγηθή ζχιιεςε ησλ ιέμεσλ, αιιά θαη γηα ηελ αλάγλσζή ηνπο θαη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο ζην λνεηηθφ ιεμηθφ. 

ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία  γηα ηε ζπκβνιή 

ηεο ζπιιαβηθήο κεζφδνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, νη Spoehr & Smith (1973), ζε έξεπλά ηνπο νξίδνπλ ηε ζπιιαβή σο 

κνλάδα αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ. Σα απνηειέζκαηα ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

γηα ηελ νπηηθή ηαπηνπνίεζε γξαπηψλ κνλνζχιιαβσλ θαη δηζχιιαβσλ ιέμεσλ ηνπ 

ίδηνπ κήθνπο (5 γξακκάησλ), ίδηαο ζπρλφηεηαο ρξήζεο θαη ίδηνπ αξηζκνχ θσλεέλησλ, 

δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ ηεο ζσζηήο ηαπηνπνίεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν γηα 

ηηο κνλνζχιιαβεο ζπγθξηηηθά κε ηηο δηζχιιαβεο. Έθηνηε έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο 

γηα ην ξφιν ηεο ζπιιαβήο ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ ηφζν ζην αγγιηθφ (Ferrand, Segui, 

& Grainger, 1996) φζν θαη γαιιηθφ (Colé, Magnan & Grainger,1999) νξζνγξαθηθφ 

ζχζηεκα. Ζ ζπιιαβή θαίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάγλσζε θαη πξνζέγγηζε 

ηεο ιέμεο ζην λνεηηθφ ιεμηθφ.  

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηλδνλεζία ζε καζεηέο ησλ πξψησλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θάλεθε φηη ε ζπιιαβηθή 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο 

(Setyowati & Sukmawan, 2018). Αληίζηνηρε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
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γεξκαλφθσλνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έδεημε φηη ε ζπιιαβηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο βειηηψλεη ηα επίπεδα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ, 

θαζηζηψληαο ηελ αλάγλσζε πεξηζζφηεξν επρεξή, ρσξίο σζηφζν λα βειηηψλεη ηα 

επίπεδα θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ (Müller, Richter, Karageorgos, Krawietz, & 

Ennemoser, 2017). Παιηφηεξα, ε έξεπλα ηνπ Shefelbine (1990) έδεημε φηη ε 

δηδαζθαιία ζπιιαβψλ ζε καζεηέο κε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ζπλδξάκεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ.  

1.2.3 Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε 

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ ηξάβεμε ηα βιέκκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

ήηαλ ε νιηζηηθή, θαηά ηελ νπνία νη αξράξηνη αλαγλψζηεο ζηεξηδφκελνη ζηα 

ζπκθξαδφκελα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 

ιέμεσλ (Goodman, 1967). Γηα ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ ππνζέζεσλ ην παηδί 

βαζίδεηαη ζην πεξηθείκελν θαη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο (Castles et. al, 2018).Οη 

καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ην λφεκα πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηα θείκελα, παξαηεξψληαο ηα 

κηθξφηεξα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία (δνκή θεηκέλνπ, ζχληαμε, ιέμεηο, θιπ.), θαζψο 

μεθηλνχλ απφ ην θείκελν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζπλερίδνπλ ζε επφκελν επίπεδν λα 

αλαιχνπλ ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ (Bentolila & Germain, 2005). 

Μηα αθφκα ζέζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε (Routman, 

1988) απνηειεί ε άπνςε φηη φιεο νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο (αθνπζηηθή, θαηαλφεζε, 

νκηιία, γξαθή) αλαπηχζζνληαη ζπγρξφλσο. Έλα παηδί καζαίλεη λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη, φηαλ ππάξρεη αλάγθε λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη λα κεηαδψζεη 

θάπνην κήλπκα. Ζ γιψζζα αθνκνηψλεηαη κέζα ζηε θπζηθή ηεο ρξήζε γηα 

πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο. Ο Goodman (1993) αλαθέξεη φηη καζαίλνπκε λα γξάθνπκε 

θαη λα δηαβάδνπκε, φπσο καζαίλνπκε λα κηιάκε θαη λα αθνχκε, απφ ην φιν ζην 

κέξνο, θη φρη απφ ην κέξνο ζην φιν. 
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 Ζ νιηζηηθή κέζνδνο δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγλσζε απζεληηθψλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ απφ ηα παηδηά. Ζ ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο, απνηειεί ην βαζηθφ «φρεκα» ηεο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, απνηειεί έλα δπλακηθφ κέζν δεκηνπξγίαο ηνπ θαηάιιεινπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ εμαζθαιίδεη πινχζηεο ζε λφεκα επθαηξίεο κάζεζεο 

ζηα παηδηά (Μεηαθίδνπ 2001). Ζ ινγνηερλία ζα ιέγακε φηη απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο γιψζζαο ζην πιαίζην ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη πινχζην πιηθφ γξαπηνχ ιφγνπ, ψζηε ην παηδί 

λα κπεη ζηε δηαδηθαζία «δνθηκήο θαη ιάζνπο». 

ε αξθεηέο έξεπλεο επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί ε νιηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

αλάγλσζε. Έξεπλα ησλ Stahl & Miller (1989) έδεημε φηη ε νιηζηηθή κέζνδνο 

ζπλδξάκεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηαρχηεξε αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαζψο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, ρσξίο βέβαηα λα έρεη θαλεξή ζπκβνιή ζην 

θνκκάηη ηεο θαηαλφεζεο. Δπηπιένλ, δείρλεη λα βνεζά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ησλ 

κηθξφηεξσλ ηάμεσλ. Ήδε ν Goodman (1965), φπσο αλαθέξεηαη ζην Nicholson 

(1986), είρε ηνλίζεη ηε ζπκβνιή ησλ ζπκθξαδφκελσλ θαηά ηελ αλάγλσζε. 

πγθεθξηκέλα, βξήθε φηη ε αθξίβεηα ζηελ αλάγλσζε βειηηψζεθε θαηά 60-80% φηαλ 

ηα παηδηά δηάβαδαλ ιέμεηο ζην πιαίζην κηαο ηζηνξίαο παξά ζε κηα κνξθή ιίζηαο. 

Δπηπιένλ, ε νιηζηηθή κέζνδνο θαίλεηαη λα βνεζάεη ηελ αλάγλσζε θαηά ηελ εθκάζεζε 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ζηηο κηθξέο ηάμεηο (Reutzel & Cooter, 1990), ελψ θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηή πνπ εθαξκφδεη ηελ ελ ιφγσ κέζνδν 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο (McKenna, Stratton, Grindler & Jenkins, 1995). 

1.2.4 Οιηθή Πξνζέγγηζε 

ηελ νιηθή κέζνδν ν καζεηήο καζαίλεη λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζαλ εηθφλα 

ρσξίο λα αληηζηνηρεί ηα γξαθήκαηα ζηα θσλήκαηά ηνπο (π.ρ. θαη, είλαη, έρεη) (Castles 

et al., 2018).Μηα γξαπηή θξάζε είλαη κηα εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα πξνθνξηθή 
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έθθξαζε θαη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα. Έλα γξάκκα ηνπ αιθάβεηνπ ή κηα 

ζπιιαβή-θζφγγνο δελ ζεκαίλεη ηίπνηα, ελψ κηα ιέμε κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη κηα 

εηθφλα θαη κηα θξάζε κπνξεί λα παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε έλλνηα. ηελ νιηθή 

κέζνδν αλάγλσζεο δελ μεθηλάκε απφ ηα γξάκκαηα θαη ηηο ζπιιαβέο, αιιά απφ ιέμεηο 

θαη νινθιεξσκέλεο θξάζεηο. Σν παηδί «θσηνγξαθίδεη» απηέο ηηο ιέμεηο θαη ηηο 

θξάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα. Ζ ζχγθξηζε πνπ θάλεη ην παηδί (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αζπλείδεηε) ησλ ιέμεσλ-εηθφλσλ κε ηνπο ήρνπο, κε ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ, 

νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ήρνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε γξάκκα θαη ζε θάζε 

ζπιιαβή.  

Ζ νιηθή κέζνδνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

ςπρνινγηθή άπνςε φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αληίιεςε κηαο 

θξάζεο κε ηελ αθνή θαη ζηελ αληίιεςή ηεο κε ηελ φξαζε. πγθεθξηκέλα, φπσο ην 

παηδί καζαίλεη θπζηθά θαη αβίαζηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αθνχγνληαο ηα άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ, έηζη κε ηελ ίδηα επθνιία ζα κπνξνχζε λα κάζεη θαη λα δηαβάδεη, 

αλ δελ γηλφηαλ θαηαθεξκαηηζκφο ηεο νιηθήο γιψζζαο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο  

(Goodman, 1967˙ Πφξπνδαο, 2002). Ζ επηινγή ηεο νιηθήο κεζφδνπ γηα ηελ αλάγλσζε 

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν  (McArthur et al., 2015).  

Ζ νιηθή κέζνδνο, σζηφζν, παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν παξαιείπεηαη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε αξρή ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ. Δπηπιένλ, είλαη αδχλαην γηα έλα παηδί λα κάζεη λα δηαβάδεη νιηθά 

θαζεκηά απφ ηηο αλαξίζκεηεο ιέμεηο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο γξαπηήο γιψζζαο 

θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κλήκεο (Castles et al., 2018). Απηφ δε ζεκαίλεη σζηφζν πσο 

ε δηδαζθαιία αλάγλσζεο ιέμεσλ κε νιηθφ ηξφπν δε ζπλεηζθέξεη θαζφινπ ζηελ 
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απηφκαηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ πνπ νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ επρεξή αλάγλσζε 

(Castles et al., 2018).  

Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, πσο ε εθκάζεζε αλάγλσζεο κε νιηθφ ηξφπν δελ ζα 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ νπηηθή αλάγλσζε (απηνκαηνπνηεκέλε αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ), ε νπνία είλαη πην ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη απνθηηέηαη ζηαδηαθά (Castles et 

al., 2018).  

Ζ επίδξαζε ηεο νιηθήο κεζφδνπ,  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, 

απαζρφιεζε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία είηε κεκνλσκέλα είηε ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

κεζφδνπο (Noell, Connell & Duhon, 2006˙ O‟ Connor & Padeliadu, 2000˙ Schmidgall 

& Joseph, (2007).Τπελζπκίδεηαη φηη ε νιηθή κέζνδνο αθνξά ηε κέζνδν φπνπ ν 

καζεηήο καζαίλεη λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο ζαλ εηθφλα ρσξίο λα αληηζηνηρεί ηα 

γξαθήκαηα ζηα θσλήκαηά ηνπο (π.ρ. θαη, είλαη, έρεη) (Castles et al., 2018). Αληίζεηα 

ζηελ νιηζηηθή κέζνδν νη αλαγλψζηεο ζηεξηδφκελνη ζηα ζπκθξαδφκελα δηαηππψλνπλ 

ππνζέζεηο γηα ηε ζεκαζία ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ιέμεσλ (Goodman, 1967). 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αλάγλσζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ε απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε (Aaron, 

Joshi, Ayotollah, Ellsberry, Henderson, & Lindsey, 1999˙ Georgiou, Papadopoulos, 

Zarouna, & Parrila, 2012˙ Pae, Sevcik & Morris, 2010˙ Tunmer & Chapman, 2012). 

Απφ ηελ άιιε, ε ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ θαη ην λφεκα πνπ νη 

ίδηεο αληηπξνζσπεχνπλ (Pexman, 2012˙ Taylor, Duff, Woollams, Monaghan & 

Ricketts, 2015). 

1.2.5 Αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή κέζνδνο 

Ζ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο είλαη ε επηθξαηέζηεξε κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

ηεο αλάγλσζεο ζηελ Διιάδα κε γεληθεπκέλε ζρεδφλ εθαξκνγή, αξρήο γελνκέλεο απφ 
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ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην ηνπ 1919 (Βνπγηνχθαο, 1994). χκθσλα κε ην 

Βνπγηνχθα (1994) ε γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ειιεληθή γιψζζα έρεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ θσλεηηθή γξαθή θαη ζην φηη ηα ειιεληθά 

αιθαβεηάξηα είραλ ζπγγξαθεί κε βάζε θάπνηεο παξαιιαγέο απηήο ηεο κεζφδνπ. 

Έηζη, αλέθαζελ δηλφηαλ έκθαζε ζηηο πξψηεο ιέμεηο ησλ αιθαβεηαξίσλ πνπ έπξεπε λα 

είλαη κνλνζχιιαβεο, απιέο ζηε γξαθή θαη ηελ πξνθνξά, γηα λα δηδάζθνληαη εχθνια 

ηα γξάκκαηα. Ζ επηινγή ησλ εθάζηνηε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο θάζε 

ρψξαο, βέβαηα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ 

θπξίαξρε ηδενινγία, ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Bentolila & Germain, 2005).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο δίλεη έκθαζε ζηελ 

αληηζηνίρηζε θζφγγσλ θαη γξακκάησλ, θαζψο θαη ζηελ θαηάηκεζε θαη ζηελ 

αλαζχλζεζε πξφηππσλ ιέμεσλ, κέζα απφ ζπζηεκαηηθή άζθεζε. ηε κέζνδν απηή, ε 

αλάγλσζε γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

γξακκάησλ, ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζπιιαβψλ θαη ηε ζχλζεζε, ζην ηέινο, ηεο πξφηππεο 

ιέμεο.  

ην πξψην ζηάδην ηεο αλαιπηηθν-ζπλζεηηθήο κεζφδνπ δηδάζθνληαη κηθξά 

θείκελα, θξάζεηο ή ιέμεηο νιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε ζπιιαβηθή κέζνδνο 

φπνπ γίλεηαη αλάιπζε ηεο γιψζζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη κηθηή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηελ Διιάδα. Οπζηαζηηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε καδί θαη απηφ βνεζάεη ηνπο αλαγλψζηεο λα 

εμειηρζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Βνπγηνχθαο, 2010).  

Ζ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο, σζηφζν, κπνξεί λα δπζθνιέςεη νξηζκέλνπο 

καζεηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηαπηφρξνλα ηα επηκέξνπο κέξε κε ην φιν (Βνπγηνχθαο, 



28 
 

2010). Σαπηφρξνλα έρεη θαηεγνξεζεί πσο ππεξθνξηψλεη ηε κλήκε θαη κπεξδεχεη ηνπο 

ηξφπνπο αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ (Bentolila & Germain, 2005).  

Δπηπιένλ, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ γξαπηνχ θψδηθα θαη φρη ζην λφεκα δελ είλαη αξθεηή γηα λα δεκηνπξγήζεη 

θξηηηθνχο αλαγλψζηεο, θαζψο ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ δελ γίλεηαη απηφκαηα κε 

ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, γηα νξηζκέλα παηδηά ε ηερληθή απηή εξγαζία 

κπνξεί λα ηα θνπξάζεη θαη λα ηα απνζαξξχλεη απφ ηελ νπζία ηεο αλάγλσζεο. Σέινο, 

θξηηηθέο αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κε ηελ αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή κέζνδν, ηδηαίηεξα ζε γιψζζεο ησλ νπνίσλ ν 

γξαπηφο θψδηθαο είλαη ζχλζεηνο θαη αληηθαλνληθφο (Bentolila & Germain, 2005). 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζπκβνιή ηεο αλαιπηηθν-

ζπλζεηηθήο κεζφδνπ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Goswami, 2005˙ Landerl, 2000˙ Wyse 

& Goswami, 2008). Μάιηζηα, πνιιέο έξεπλεο επηρείξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηε κέζνδν 

ηεο ζχλζεζεο κε ηελ αλάιπζε, ψζηε λα δηαθξίλνπλ πνηα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο (Johnston & Watson, 2004˙ Johnston, 

McGeown, & Watson, 2011). 

Ζ αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή θαη νιηθή κέζνδνο, κάιηζηα, ζπγθξίζεθαλ ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζε κία κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ νη Βηγγφπνπινο θαη 

Σζάθαινο (1974) ζηα πξφηππα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ηεο 

Λακίαο. Οη δχν κέζνδνη εθαξκφζηεθαλ θαηά ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη κάιηζηα είλαη παξφκνηα ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ. Χζηφζν, ε αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή κέζνδνο ππεξηεξεί θαζψο 

απνδεηθλχεηαη νηθνλνκηθφηεξε ζηελ εθαξκνγή ηεο. 
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Τπάξρνπλ βέβαηα θαη έξεπλεο νη νπνίεο έδεημαλ φηη νχηε ε νιηζηηθή κέζνδνο, 

νχηε ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή ή ε νιηθή κπνξνχλ λα θαλνχλ βνεζεηηθέο αλ δελ 

ζηεξίδνληαη ζηελ αιθαβεηηθή αξρή, εηδηθά ζηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε (Chall, 1987˙ Grossen & Carnine,1990˙ Vellutino, 1991). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ παξαηεξείηαη φηη 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο ζην πέξαο ησλ δεθαεηηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκβνιή δηάθνξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ αλάγλσζε. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ 

ζαθή απνηειέζκαηα γηα ηε ζπλδξνκή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ 

ησλ ιέμεσλ ζηελ δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο. Παξφιν πνπ έρεη απνδεηρηεί, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα φηη ηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε 

πξνζιακβάλνπλ θάηη κεγαιχηεξν απφ κηα ζπιιαβή ζε θάζε πξφζιεςε θαηά ηελ 

αλάγλσζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Stanovich et al., (1991), εκπεηξηθά επξήκαηα απφ 

κειέηεο ελειίθσλ θαη παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππνδεηθλχνπλ εηδηθά 

αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δπζθνιία 

αλάθιεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ κλεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ). 

1.3Ο ξόινο ησλ Οξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ 

 

Ζ νξζνγξαθία θαη ε αλάγλσζε ζηεξίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ίδηεο 

λνεηηθέο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ζ γλψζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ 

ππνδειψλεη ζηέξεεο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεθηηθή 

αλαγλψξηζε θαη πξνσζνχλ ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα (Baron & Strawson, 1976). Με 

άιια ιφγηα, ν αλαγλψζηεο πνπ θαηέρεη ηηο νξζνγξαθηθέο δνκέο κηαο γιψζζαο 

γλσξίδεη πνηα γξαθήκαηα ή πνηνπο ζπλδπαζκνχο γξαθεκάησλ κπνξεί λα ζπλαληήζεη 

ζηελ αξρή, ζην κέζν ή ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ, θαηαλνεί ηηο γξαπηέο ζπκβάζεηο ηεο 

γιψζζαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, έρνληαο πξνγελέζηεξα 
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δεκηνπξγήζεη θαη απνζεθεχζεη κλεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο (Ehri, 2005˙ Stanovich & 

West, 1989).  

1.3.1 Σν ζηάδην ηεο νξζνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο 

Ζ νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζρεκαηίδεη, λα 

απνζεθεχεη θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηηο νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Stanovich & 

West, 1989). ηα κνληέια γηα ηελ αλάγλσζε πνπ πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη ηνλ νξζνγξαθηθφ κεραληζκφ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ αλάγλσζε. Με ηελ νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία, ν 

αλαγλψζηεο αλαγλσξίδεη ιέμεηο αλαηξέρνληαο ζηηο νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πξνηχπσλ, πνπ απνηεινχλ κέξε ησλ ιέμεσλ (Conrad, Harris, & Williams, 2013˙ Ehri, 

2005˙ O' Brien., Wolf, Miller, Lovett, & Morris, 2011). Μέζσ απηνχ, θαζίζηαηαη  

δπλαηή ε απηφκαηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο  βνεζάεη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, θαη έηζη ε αλάγλσζε γίλεηαη επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε (Therrien, 2004). 

Ο Firth (1985), αλαιχνληαο ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηνπ κνληέινπ αλάγλσζεο 

πνπ πξνηείλεη, αλαθέξεη φηη ζην νξζνγξαθηθφ εμειηθηηθφ ζηάδην δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

νξζνγξαθηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ιέμεηο. Μάιηζηα νη ιέμεηο αλαιχνληαη άκεζα 

ζε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θσλεκηθή δηακεζνιάβεζε. Απηέο νη 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζε κνξθήκαηα ή άιινπο ζπλδπαζκνχο 

γξαθεκάησλ ηεο γιψζζαο. Παξνκνίσο, γίλεηαη ιφγνο θαη ζην κνληέιν ηεο δηηηήο 

ζεκειίσζεο, φπνπ ζην ζηάδην ηεο κνξθνγξαθηθήο αλάγλσζεο, ε αλάγλσζε 

ζπληειείηαη αμηνπνηψληαο ηα δνκεκέλα νξζνγξαθηθά ζχλνια ηεο γιψζζαο, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο (κνξθήκαηα) απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη ε 

ιέμε (Seymour & Erskine, 2003). 
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Σν νξζνγξαθηθφ, ζχζηεκα, επνκέλσο, ρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα δνκεκέλα 

νξζνγξαθηθά ζχλνια ή ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο, δειαδή ηηο ζπζηνηρίεο θαη ηα 

ζπκπιέγκαηα γξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη αιιεινπρία θαη ησλ νπνίσλ 

ε θαηάθηεζε δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ, αθνχ νη αληηζηνηρίζεηο 

γξαπηνχ θαη θσλνχκελνπ ιφγνπ γίλνληαη ζε επίπεδν νκάδσλ θαη φρη κεκνλσκέλσλ 

γξακκάησλ.  

Ζ αλάγλσζε, ινηπφλ,  δε βαζίδεηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε γξάθεκα πξνο 

γξάθεκα ή νιφθιεξσλ ιέμεσλ, αιιά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ζπλφινπ γξαθεκάησλ, 

δειαδή νξζνγξαθηθψλ κνηίβσλ (Maurer, Brem, Kranz, Bucher, Benz, Halder, 

Steinhausen, Brandeis, 2006). Δπηπξφζζεηα, ν Smith (2004) ππνζηήξημε πσο ηα 

θσλήκαηα απφ κφλα ηνπο νινθιεξψλνπλ ην αιθάβεην ηεο θάζε γιψζζαο, ρσξίο 

σζηφζν λα βνεζνχλ κεκνλσκέλα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ. Κη απηφ γηαηί ε 

απνθσδηθνπνίεζε γξάθεκα πξνο γξάθεκα είλαη δχζθνιε, θαζψο έλα γξάθεκα 

κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνιινχο ήρνπο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε αλάγλσζε κπνξεί λα 

δηεπθνιπλζεί αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ, θαζψο ε 

πξνθνξά ηνπ θάζε γξαθήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα γξαθήκαηα 

πνπ ην πεξηβάιινπλ (Smith, 2004).  

1.3.2 Οξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαη αλάγλσζε 

Δπηπιένλ, αλάινγα ηε γιψζζα, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ζε έλα ξερφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα, 

φπσο ην ειιεληθφ, είλαη πην εχθνιε επεηδή έρεη ζηαζεξέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα κε απνηέιεζκα φιεο νη ιέμεηο λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσζηνχλ πην εχθνια κε ηελ εθαξκνγή απιψλ θσλνινγηθψλ θαλφλσλ, ζε 

αληίζεζε κε άιια νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα (Πφξπνδαο, 2002). Ο Seymour et al. 

(2003) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 12 δηαθνξεηηθά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhausen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16920367
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αλαθάιπςαλ φηη ππάξρεη ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ θαη 

ηελ νξζνγξαθία. Μάιηζηα, ζηα βαζηά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, φπσο ην αγγιηθφ, ν 

ξπζκφο αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ είλαη πην αξγφο ζε ζρέζε κε ηα ξερά νξζνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα. Σν ίδην απνηέιεζκα δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηνπο Ellis, Natsume, 

Stavropoulou, Hoxhallari, vanDaal, Polyzoe, Tsipa, Petalas, (2004) ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ κεηαμχ ειιεληθνχ, αιβαληθνχ, αγγιηθνχ θαη ηαπσληθνχ νξζνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γειαδή φηη ζηα βαζηά νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα παξαηεξνχληαη 

πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηνπο καζεηέο θαη επηπιένλ φηη ην νξζνγξαθηθφ βάζνο 

επεξεάδεη ηφζν ην ξπζκφ, φζν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ 

ηνπο αλαγλψζηεο. ζνλ αθνξά ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα θιίλεη πξνο ην 

κέξνο ησλ ξερψλ νξζνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ε πξνθνξά ησλ ιέμεσλ θαηά 

ηελ αλάγλσζε βαζίδεηαη ζε θαλφλεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνηρίαο. Χζηφζν, ην 

ειιεληθφ ιεμηιφγην είλαη πινχζην ζε νκφερεο ιέμεηο θαη γη‟ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα αλαπηπρζνχλ κνλάδεο αλαγλψξηζεο ηεο νξζνγξαθηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ιέμεο πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε. πγθεθξηκέλα, ν αλαγλψζηεο εθαξκφδεη κηα κέζνδν 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ζπλδπάδνληαο κνξθνινγηθέο θαη 

νξζνγξαθηθέο γλψζεηο γηα ηελ επηηπρή αλάγλσζε (Katzir, Kim., Wolf, O'Brien, 

Kennedy, Lovett, & Morris, 2006). 

1.3.3 Απνζαθήληζε όξνπ: Οξζνγξαθηθή κνλάδα 

  Σα κνξθήκαηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απνηεινχλ ηκήκαηα ιέμεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα επαλαιακβαλφκελε νξζνγξαθηθή θαλνληθφηεηα (π.ρ. νη 

θαηαιήμεηο ζηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ). χκθσλα κε ηνλ Πφξπνδα (2002), ε κνλάδα 

αλάγλσζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαίλεηαη λα είλαη ε ζπιιαβή, ιφγσ ηνπ φηη ην 

ζχζηεκα ηεο είλαη ξερφ θαη ππάξρεη πιήζνο πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ. 
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ηελ αγγιηθή, κε ην βαζχ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηα φξηα ησλ ζπιιαβψλ 

αζαθή, ε νξζνγξαθηθή κνλάδα θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ ηκήκα 

ησλ ζπιιαβψλ, δειαδή ζηε κνλάδα πνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο ζπιιαβήο αιιά 

κεγαιχηεξε ηνπ θσλήκαηνο (π.ρ. ιέμε «light» έρνπκε ην αξρηθφ «l-» θαη ην ηειηθφ «-

ight») (Πφξπνδαο, 2002).Έηζη, θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κνξθήκαηα ησλ ιέμεσλ 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ θαη θνκκάηηα ιέμεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κηα θαλνληθφηεηα 

(Treiman & Zukowski, 1988). Μάιηζηα, νη αλαγλψζηεο θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζε 

πξνζήκαηα ησλ ιέμεσλ παξά ζηα επηζήκαηα (π.ρ ζηε ιέμε blast, βαζίδνληαη ζην “bla” 

θαη φρη ζηελ θαηάιεμε “–ast”) (Treiman & Zukowski, 1988).  ηελ πεξίπησζε, 

βέβαηα, ηνπ αγγιηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία θσλεκάησλ-

γξαθεκάησλ, ην έξγν ηεο αλάγλσζεο θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξν, αθφκα θαη κέζα απφ 

ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο. Ζ νξζνγξαθηθή κνλάδα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζπλεπψο, 

κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηα πξνζήκαηα (πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ζέκαηνο π.ρ. με-βηδψλσ) 

θαη ζηα επηζήκαηα (ηηο θαηαιήμεηο π.ρ. -σλσ). 

Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο είλαη νη 

κηθξφηεξεο κνλάδεο ηεο γιψζζαο πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ λφεκα (π.ρ ε ιέμε darkness 

απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο {dark} + {- ness}). Απηέο κάιηζηα νη κνλάδεο, 

πξνέθπςαλ ιφγσ ηνπ φηη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε δηάθνξεο άιιεο ιέμεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηλνχξηα (π.ρ ε ιέμε cleanliness) (Castles, Rastle, & Nation, 

2018˙ Rastle, Davis, Marslen-Wilson & Tyler, 2000).Παξφια απηά, ην εχξνο ηεο 

νξζνγξαθηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ηεο θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία θαη ην αλαγλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή 

(Castles, Davis, Cavalot & Forster, 2007). 

Αθφκε θαη δεθαεηίεο πξηλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε αλάγλσζε βαζίδεηαη ζε 

ζπκπιέγκαηα γξαθεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε αιιεινπρίαο θαη 
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νλνκάζηεθαλ δνκεκέλα νξζνγξαθηθά ζχλνια (spelling patterns) (Baron & Strawson, 

1976˙ Gibson, 1965, 1970). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα δηαηεξεζεί ν φξνο 

«νξζνγξαθηθή κνλάδα», ζεσξψληαο ηνλ ηαπηφζεκν κε ηνλ φξν «νξζνγξαθηθφ 

ζχλνιν», «νξζνγξαθηθφ κνηίβν», πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Με ηνλ φξν 

απηφ ελλνείηαη ζπζηνηρία θαη ηα ζχκπιεγκα γξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη 

αιιεινπρία. 

1.3.4 Ο ξόινο ησλ νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

αλάγλσζεο 

Απηνκαηνπνίεζε είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη φηαλ επαλαιακβάλνπκε ην ίδην 

έξγν πνιιέο θνξέο, κε απνηέιεζκα ε αξρηθή δπζθνιία θαη θαζπζηέξεζε λα δψζεη ηε 

ζέζε ηεο ζε γξήγνξε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε. Γηαβάδνληαο ζπρλά, δπλακψλνπλ νη 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηλνχξγησλ νξζνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ 

θσλνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ιέμεσλ πνπ πξνυπάξρνπλ. Έηζη ζηγά-ζηγά ε 

αλάγλσζε γίλεηαη επρεξήο θαη επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

χκθσλα κε ην κνληέιν «απην-δηδαζθαιίαο» γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο (Share & Stanovich, 1995), ε αλάπηπμε ηνπ νξζνγξαθηθνχ ιεμηθνχ, 

εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ έθζεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην γξαπηφ ιφγν. Απηφο ν απηφ-δηδαθηηθφο κεραληζκφο 

βνεζάεη πνιχ ζην λα αλαπηπρζεί έλα αξρηθφ κλεκνληθφ ιεμηθφ νξζνγξαθηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. κσο γηα λα ελεξγνπνηεζεί απηφο ν κεραληζκφο φπσο αλαθέξζεθε, 

απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο θσλεκηθήο επίγλσζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ε θαιή γλψζε ησλ γξαθν-θσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ. Δπηπιένλ, κε 

ηε ζπρλή θαη απμαλφκελε έθζεζε ζην γξαπηφ ιφγν ν αξράξηνο αλαγλψζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα «ιεμηθνπνηήζεη» ηηο θσλνινγηθέο απνθσδηθνπνηήζεηο θαη λα πεξάζεη 
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απφ ηελ αλαγλψξηζε γξαθν-θσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ (ζπιιαβηζκφ) ζηελ αλάγλσζε 

(αλαγλψξηζε) νιφθιεξσλ ιέμεσλ.  

Σα παηδηά, αθφκα θαη πξηλ ιάβνπλ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, ζην πξν-

αλαγλσζηηθφ ζηάδην, θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο γξαπηήο γιψζζαο, δειαδή ηε γεληθή νξζνγξαθηθή γλψζε (π.ρ. ε 

ιέμε «κακά» κνηάδεη πεξηζζφηεξν σο πξαγκαηηθή ιέμε απφ ην «κκηκ») (Cassar & 

Treiman, 1997˙ Pollo, Kessler, & Treiman, 2009).  

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (Cassar & Treiman, 1997), δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ 

νξζνγξαθηθά κνηίβα, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία 

ή λα δηαζέηνπλ νξζνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζην λνεηηθφ ηνπο ιεμηθφ. ε απηφ, 

πηζαλφηαηα ζπλέβαιε ε επαλεηιεκκέλε έθζεζε ζην γξαπηφ ιφγν.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο, ε απιή έθζεζε ζην γξαπηφ ιφγν, δελ αξθεί 

θαη απαηηείηαη δηδαζθαιία νξηζκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνηίβσλ(π.ρ. -ψληαο, -ζηξν, -

αηλσ- θ.α.)  πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη ηελ νξζνγξαθηθή γλψζε (Ehri, 

2005).  

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 16 επξσπατθέο γιψζζεο, νη Seymour, 

Aro θαη Erskine (2003) δηαπίζησζαλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάγλσζεο 

ςεπδνιέμεσλ ζηηο κηθξέο ηάμεηο εμαξηάηαη απφ ηε δνκή ηεο ζπιιαβήο ζε αληίζεζε κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάγλσζεο πξαγκαηηθψλ ιέμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ πηζαλψο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο νξζνγξαθηθψλ κνξθψλ ιέμεσλ ζην 

δηαλνεηηθφ ιεμηθφ. Απηφ ην εχξεκα ππνδειψλεη φηη ε άκεζε αλαγλψξηζε ιέμεσλ κε 

πξφζβαζε ζηε ιεμηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ζηελ 

αλαγλψξηζε γλσζηψλ ιέμεσλ, επεηδή ε άκεζε αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ δελ εμαξηάηαη 

απφ ηε ζπιιαβηθή πνιππινθφηεηα. 
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Δπηπιένλ, ζε κηα άιιε κειέηε καζεηψλ απφ ηελ Φηιαλδία
1
 κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, ν ρξφλνο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ απμήζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ, 

ππνλνψληαο φηη βαζίδνληαη θπξίσο ζηε θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε (Hautala, Aro, 

Eklund, Lerkkanen, & Lyytinen, 2013). Αληίζεηα, νη θαινί αλαγλψζηεο ζε απηήλ ηε 

κειέηε αληαπνθξίζεθαλ εμίζνπ γξήγνξα ζηηο δηζχιιαβεο ιέμεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηξηζχιιαβεο ιέμεηο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ εμάξηεζε απφ ηελ νιηζηηθή 

αλάγλσζε ιέμεσλ κέζσ ησλ ιεμηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ.  

Ζ αλαγλψξηζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο. Οη αξράξηνη αλαγλψζηεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηε 

θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε, επεηδή νη πεξηζζφηεξεο γξαπηέο ιέμεηο είλαη άγλσζηεο γη‟ 

απηνχο. Οη πην έκπεηξνη αλαγλψζηεο, αληίζεηα, δηαβάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

νιηζηηθά κέζσ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ  ή νιφθιεξσλ ιέμεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξίζεη 

ζην νξζνγξαθηθφ ηνπο ιεμηθφ (Frith, 1986˙ Ehri, 2005). πλνςίδνληαο, δεδνκέλεο ηεο 

θξίζηκεο ζεκαζίαο απνθσδηθνπνίεζεο νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ  ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αλάγλσζεο, ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα ε θαηαζθεπή παξεκβάζεσλ αλάγλσζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. 

1.4 Αλάγλσζε θαη καζεηέο  κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ζεκαίλνπλ φηη ε επίδνζε 

ζηελ αλάγλσζε είλαη ζεκαληηθά θάησ απφ ην αλακελφκελν, δεδνκέλσλ ηεο 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ, ηεο κεηξεζείζαο λνεκνζχλεο ηνπ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε δηαβάδνπλ αξγά, κε δηζηαγκφ, ρσξίο ξνή, ελψ ζπρλά 

θάλνπλ παξαιείςεηο, πξνζζέζεηο, αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ, ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζε ειιηπή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

                                                             
1
Σα θηιαλδηθά είλαη κηα γιψζζα κε δηαθαλή νξζνγξαθία θαη κε απιή ζπιιαβηθή δνκή 
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Ο «ιεηηνπξγηθφο» νξηζκφο ηεο δπζιεμίαο (working definition) 

δηαθνξνπνηείηαη ζηε ηνπνζέηεζε ηνπ απφ ηνλ ηζρχνληα νξηζκφ ηεο εηδηθήο 

καζεζηαθήο δπζθνιίαο, ελψ κέρξη ηψξα παξνπζηάδνληαλ σο «ζπλψλπκνο», δειαδή 

εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία / δπζιεμία. Μηα αλαγλσζηηθή δπζθνιία κπνξεί λα 

επεξεάζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηε δπζθνιία κε ηελ αθξηβή ή επρεξή αλαγλψξηζε ιέμεσλ ή θαη ηα δχν, ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, ηνλ ξπζκφ αλάγλσζεο, ηελ πξνζσδία (ηελ πξνθνξηθή 

αλάγλσζε κε λφεκα) θαη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Οη δχν φξνη δελ είλαη 

ζπλψλπκνη θαη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ δπζιεμίαο θαη εηδηθήο καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο ζεσξίεο πνπ πηνζεηνχλ νη εηδηθνί γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία – ηελ αλαγλψξηζε, δειαδή θαη αμηνιφγεζε 

ησλ καζεζηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ηηο απαηηνχκελεο κεζφδνπο 

παξέκβαζεο (Ληβαλίνπ,  2004). Μάιηζηα ζηελ ηξέρνπζα, αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 

DSM-V, (American Psychiatric Association, 2013) έρεη ζπκπεξηιεθζεί ν φξνο 

“specific learning disability”, ελψ αθαηξέζεθαλ νη φξνη “dyslexia, dyscalculia, 

disorder of written expression” φπσο αλαγξάθνληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. 

Ζ χπαξμε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε έρεη απνδνζεί θπξίσο ζε έιιεηκκα ζηε 

θσλνινγηθή επίγλσζε (Ryder, Tunmer, & Greaney, 2008˙ Vellutino, Fletcher, 

Snowling, & Scanlon, 2004). Έρεη δηαπηζησζεί πσο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία επεξεάδεηαη απφ πξφζβαζε ζην γξαπηφ ιφγν θαη απφ 

ηελ ιεθηηθή βξαρχρξνλε κλήκε (Jongejan, Verhoeven, & Siegel, 2007). Δπηπιένλ, 

αθφκε θαη ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε καζεηέο κε 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο νξζνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ ηαρχηεηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

ιέμεσλ (Georgiou et. al., 2012˙ Rothe, Schulte-Körne & Ise, 2014). 
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χγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη κε ηελ θαηάιιειε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη δπλαηή αθφκε θαη ε αλαζηξνθή ελφο κεραληζκνχ 

αλάγλσζεο πνπ παξνπζηάδεη δπζιεηηνπξγίεο θαη ε εδξαίσζε ελφο κεραληζκνχ πνπ 

πιεζηάδεη απηφλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε (ίκνο, Μνπδάθε & Παπαληθνιάνπ, 2002). Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, 

σζηφζν, επεξεάδνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη απφ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηελ νπνία πηνζεηεί, κε απνηέιεζκα 

λα κελ είλαη φια ηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα εμίζνπ απνηειεζκαηηθά (Vellutino, 

Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). 

1.5 εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε 

1.5.1 Αμηνιόγεζε 

Πξηλ νξγαλσζεί εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη αλάγθε λα 

γίλεη ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αμηνινγείηαη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, γηα λα επηιερζνχλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη, 

ηερληθέο θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 2012). Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αμηνιφγεζε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ θαιά νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

αιιά πάλσ απ‟ φια λα βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία.  

Κάλνληαο, ινηπφλ, ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ δηαθφξσλ επηινγψλ πνηα είλαη ε 

θαηάιιειε. Λφγνπ ράξε, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα επηιέμεη ηα φξγαλα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια αλ ζα πξνβεί ζε επίζεκε ή αλεπίζεκε αμηνιφγεζε. Ζ 

επίζεκε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηεί ζηαζκηζκέλα θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζε 
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πνζνηηθά δεδνκέλα, ζε λφξκεο θαη κέζνπο φξνπο επίδνζεο (Cicchetti, 1994).  Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, ε αμηνιφγεζε παίξλεη ηε κνξθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ειάρηζηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα δψζεη ζηνηρεία 

γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σέηνηα ζηνηρεία, πξνζθέξεη 

ε αλεπίζεκε αμηνιφγεζε, ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ νξγάλσζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, ηαπηφρξνλα ν εθπαηδεπηηθφο 

επηιέγεη θαη ηνλ ζηφρν πνπ ζέιεη λα έρεη ε αμηνιφγεζε πνπ ζα πινπνηήζεη, αλ δειαδή 

απνζθνπεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνλ καζεηή ζε κηα θαηεγνξία ήπησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, θάλνληαο παξάιιεια ζπγθξηηηθή θαηάηαμε ή ζηνρεχεη κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Καηά θαηξνχο, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο ππέξ ησλ εθάζηνηε αμηνινγήζεσλ 

(Elliot, Ysseldyke, Thurlow, Erickson, 1998˙ Johnson, Kress & Pikulski, 1987). 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ άηππεο δνθηκαζίεο 

αμηνιφγεζεο, δηφηη έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή κε ζθνπφ λα ζρεδηαζηεί ε θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε. 

Δπηπιένλ, κεηψλνπλ ην άγρνο θαη ηηο θνβίεο ησλ παηδηψλ ιφγσ ηνπ κε επίζεκνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. Αληίζεηα, ε ακηγψο ηππηθή αμηνιφγεζε πνιιέο θνξέο δελ γίλεηαη 

αληηιεπηή κε ζαθή ηξφπν απφ ηνλ καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Παξ‟ φια απηά ε 

άηππε αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία, ψζηε λα γίλεη ζσζηή ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ (Πφξπνδαο, 2003). 

Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ειιείςεηο ηνπ καζεηή 

εληνπίδνληαη ζηελ αλάγλσζε, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, πξηλ πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε. Έηζη, αλαγθαία θξίζεθε 

ε αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αθξηβή θαη γξήγνξε 
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αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλάγλσζε ρξεηάδεηαη νπηηθή αλαγλψξηζε ηνπ κνξθνινγηθνχ ζπλφινπ 

ηεο ιέμεο, θσλνινγηθή επίγλσζε θαη θαηαλφεζε ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο, αθνπζηηθή 

αλαγλψξηζε ηεο ιέμεο βάζεη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζρεκαηηζκφ κλεκνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ(νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ),ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ ιέμεσλ θαη 

θπζηθά πξνθνξά ηεο ιέμεο (Αγαιηψηεο, 2006˙ Bradley & Bryant, 1983˙ 

Παληειηάδνπ, 2011˙ Share & Stanovich, 1995˙ Stanovich, 2000). Ζ πξνθνξά ηεο 

ιέμεο βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ν καζεηήο λα ηε γλσξίδεη ζεκαζηνινγηθά, νπφηε 

δελ θαηαλνεί ή απφ ηελ άιιε κπνξεί λα γίλεη δηφηη αλαγλσξίδεη ηε ιέμε ζαλ 

κνξθνινγηθφ ζχλνιν νπηηθά, ρσξίο φκσο λα αληηζηνηρεί γξάκκαηα κε θζφγγνπο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο κε ηηο ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο (Αγαιηψηεο, 2006). Δπηπιένλ, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξσηαξρηθή 

αλάγθε είλαη γηα λα κάζεη έλα καζεηήο λα δηαβάδεη ρξεηάδεηαη λα έρεη θαηαλνήζεη φηη 

κεκνλσκέλνη θζφγγνη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηα γξάκκαηα αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε 

ηνπο κέζα ζηε ιέμε (Byrne & Fielding-Barnsley, 1989).Δπίζεο, ε επρέξεηα είλαη έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηαρχηεηα. Ζ 

επρεξήο αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε εθθξάδεη ηε ξένπζα αλάγλσζε απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη λφεκα (Παληειηάδνπ & Αλησλίνπ, 2008). 

Δθηφο απηνχ, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζε έλα κνληέιν ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν πνπ 

αμηνινγείηαη. Υξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε ηα ζηάδηα πνπ πξνβιέπεη ην κνληέιν, ηα 

ηεξαξρηθά δνκεκέλα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ κε έκθαζε ζηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα αληηζηνηρήζνπκε 

ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή κε θάπνην απφ ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη λα 
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δηαηππψζνπκε ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο γλσζηηθέο αηηίεο παξαγσγήο ησλ ιαζψλ, δειαδή 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έξγνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν φπσο ε 

αλάιπζε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Spear-Swerling & 

Sternberg (1998) θαη ην πγρξνληθφ κνληέιν (Aaron, Joshi, Boulware-Gooden, et al., 

2008˙ Joshi & Aaron, 2012) ζπλδπαζηηθά.  

Αξρηθά, ζην ζπγρξνληθφ κνληέιν αλάγλσζεο (the component model of 

reading), ε απνθσδηθνπνίεζε γηα ηνπο βιέπνληεο είλαη κηα λεπξνςπρνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε, ε νπνία μεθηλά κε ηελ αηζζεηεξηαθή θσδηθνπνίεζε, δειαδή ηε 

κεηαηξνπή ησλ εξεζηζκάησλ κέζσ ηεο νπηηθήο πξφζιεςεο ζε ειεθηξνρεκηθά 

ζήκαηα, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ν εγθέθαινο (Aaron et al., 1999˙ Joshi & Aaron, 

2000). 

Ζ δηαδηθαζία απηήο ηεο κεηαηξνπήο αξρίδεη κε κία πξνζήισζε ησλ καηηψλ 

ζηε ιέμε πνπ πξφθεηηαη λα δηαβαζηεί. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζήισζεο έλαο 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα πξνζιάβεη θαηά κέζν φξν 4 - 5 γξάκκαηα ή θελά (Πφξπνδαο, 

2002).  Παξάιιεια, ην άηνκν γλσξίδεη ηη ππάξρεη πεξίπνπ αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο 

πξνζήισζεο κέζσ ηεο πεξηθεξεηαθήο φξαζεο. Έηζη, νη πξνζειψζεηο θαη ηα άικαηα 

κεηαμχ ησλ πξνζειψζεσλ  εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ καηηψλ θαη ην 

κέγεζνο ησλ γξακκάησλ.  

Ζ αλαγλψξηζε ιέμεσλ είλαη ην δεχηεξν ζηάδην θαηά ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 

νπζηαζηηθά ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ. Σν κνληέιν ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο επεμεξγαζίαο  (Stanovich, 1980) εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

έλα ηκήκα ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη «εζσηεξηθφ ιεμηθφ». Σν 

εζσηεξηθφ ιεμηθφ πεξηιακβάλεη θάπνηα δνκηθά ζηνηρεία-ππνζπζηήκαηα, ην 
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θσλνινγηθφ, ην ιεθηηθφ-αλαγλσξηζηηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ην νξζνγξαθηθφ. To 

θσλνινγηθφ, ειέγρεη ηνπο θαλφλεο επηζήκαλζεο, ηεκαρηζκνχ θαη πξνθνξάο ησλ 

θσλνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ, επηηξέπνληαο ζην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηηο 

ιέμεηο, αθνχ ηηο επεμεξγαζηεί ηκεκαηηθά θαη αλαθαιέζεη ηηο αληηζηνηρίεο 

γξαθεκάησλ – θσλεκάησλ. To ιεθηηθφ – αλαγλσξηζηηθφ, ρεηξίδεηαη ηηο ιέμεηο σο 

κνξθνινγηθέο κνλάδεο θαη επηηξέπεη ζην άηνκν λα αλαγλσξίδεη εχθνια θαη γξήγνξα 

ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο αληηζηνηρίζεηο 

θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο. Σν ζεκαζηνινγηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 

ελλνηνινγηθέο κνλάδεο, δειαδή ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ιέμεσλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα 

ηνλ αλαγλψζηε. Σέινο, ην νξζνγξαθηθφ, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηηο νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο, δειαδή κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηαζεξή ζρέζε θαη ηξφπν 

εκθάληζεο (π.ρ. : -ίδσ, -ζηξν) (Αγαιηψηεο, 2018). 

Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηά ηα ππνζπζηήκαηα θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο ηθαλνχο αλαγλψζηεο ηα ππνζπζηήκαηα 

ζπληνλίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ελψ ζηνπο θησρνχο αλαγλψζηεο 

φρη, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ ιάζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε (Aaron et al., 2008). Γη‟ 

απηφ ην ιφγν, ζχκθσλα κε ηνλ Stanovich (1980) νη θησρνί αλαγλψζηεο 

αληηζηαζκίδνπλ ην κεηνλέθηεκά ηνπο ζην λα αλαγλσξίδνπλ ιέμεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην ζπγθείκελν, δειαδή θάλνληαο ππνζέζεηο. Χζηφζν, νη 

καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε έρνπλ κηθξέο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ιεμηθφ απνζεθεπκέλεο ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο, αθνχ δηαβάδνπλ ιίγν. 

Γη‟ απηφ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ εχθνια ππνζέζεηο, έρνπλ κεησκέλν ζεκαζηνινγηθφ 

ιεμηθφ θαη θπζηθά δελ θαηέρνπλ ηηο αθνινπζίεο ησλ γξακκάησλ.  

Ζ θαηαλφεζε πξνηάζεσλ απνηειεί ην επφκελν ζηάδην ηεο αλαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαγλσξηζζεί κηα 
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ιέμε δηαηεξείηαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε κέρξη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ελλνηνινγηθή κνλάδα κε ηε ζπζζψξεπζε θαη άιισλ ιέμεσλ. Ζ 

ελλνηνινγηθή κνλάδα κπνξεί λα θαηαλνεζεί σο ν κηθξφηεξνο αξηζκφο δηαδνρηθψλ 

ιέμεσλ πνπ έρεη νινθιεξσκέλν λφεκα γηα θάζε αλαγλψζηε. Καηφπηλ ε ελλνηνινγηθή 

απηή κνλάδα πξνσζείηαη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη νη 

άιιεο θαη γίλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο πξφηαζεο. 

 Ο αλαγλψζηεο πνπ δεκηνπξγεί εχθνια ελλνηνινγηθέο κνλάδεο, ηηο ζηέιλεη 

απεπζείαο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, κε απνηέιεζκα λα κέλεη ρψξνο ζηε κλήκε 

εξγαζίαο θαη έηζη λα επέξρεηαη απηφκαηα ε θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ. ε έλαλ 

καζεηή πνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ, ν 

νπνίνο δελ έρεη ιεμηινγηθφ πινχην ή/θαη δελ γλσξίδεη ζπληαθηηθά ζρήκαηα , ηφηε 

παξνπζηάδεη δπζθνιία θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ. Δπηπιένλ, επεξεάδνπλ 

παξάγνληεο φπσο νη ςπρνγισζζηθέο ζπληζηψζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ θεηκέλνπ.  

Σέινο, ε θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ απφ ηε κεξηά ηνπ αλαγλψζηε εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, 

δειαδή ησλ νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ πιεξνθνξηψλ, ησλ ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν. Έηζη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο αλαδηακνξθψλνληαη ηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ αλαγλψζηε, 

είηε δηακνξθψλνληαη λέα (Παληειηάδνπ, 2011), ηα νπνία εθηφο ηνπ φηη ζπκβάιινπλ 

ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλδηαιιαγή αλαγλψζηε θαη θεηκέλνπ . Οη 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ αλαγλψζηε, είλαη απηέο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

θαηαλνήζεη ηα εκθαλή θαη αθαλή ζηνηρεία ελφο θεηκέλνπ (Πφξπνδαο, 2002), ελψ ε 
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εμνηθείσζε κε ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ε αλαγλσζηηθή ηνπ εκπεηξία ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ζην κνληέιν δεκηνπξγίαο ηνπ πεπεηξακέλνπ αλαγλψζηε 

επηζεκαίλνληαη νη  θάζεηο ηεο αλάγλσζεο, ψζπνπ ην άηνκν λα θηάζεη λα  γίλεη 

πεπεηξακέλνο αλαγλψζηεο.  Παξφκνην δηαρσξηζκφ βαζηζκέλν ζηε γλψζε ηνπ 

αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αλαγλσζηψλ θάλεη θαη ε Ehri, αλαγλσξίδνληαο 5 

θάζεηο ηεο αλάγλσζεο, ηελ πξν-αιθαβεηηθή, ηελ θάζε κεξηθήο θαηάθηεζεο ηεο 

αιθαβεηηθήο αξρήο ,ηε θάζε πιήξεο θαηάθηεζεο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο, ηελ θάζε 

παγίσζεο ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο θαη ηελ ηειεπηαία θάζε φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

απηνκαηνπνίεζε (Beech, 2005˙ Ehri, & McCormick, 1998). 

χκθσλα, κε ην κνληέιν ηνπ πεπεηξακέλνπ αλαγλψζηε, ν αλαγλψζηεο γηα λα 

θηάζεη λα έρεη αλαπηπγκέλε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πεξλά απφ ηηο εμήο θάζεηο: ηελ 

πξψηε θάζε, ηε θάζε ησλ νπηηθψλ λχμεσλ, ν αλαγλψζηεο αλαγλσξίδεη ηηο ιέμεηο 

νιηθά, σο κνξθνινγηθά ζχλνια. ηε θάζε απηή, ν καζεηήο κπεξδεχεη ιέμεηο πνπ 

κνηάδνπλ νπηηθά (π.ρ θαξδηά-θαξχδηα).ηε δεχηεξε θάζε, θάζε ησλ θσλεηηθψλ 

λχμεσλ, ν αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο θσλεηηθέο λχμεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ιέμεσλ, αιιά πεξηζζφηεξν ζηεξίδεηαη ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ γξάκκα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. Δπηπιένλ, ζηεξίδεηαη ζηα ζπκθξαδφκελα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ κε απνηέιεζκα λα θάλεη κηα πνιχ αξγή απνθσδηθνπνίεζε 

θαη λα δπζρεξαίλεηαη ε θαηαλφεζε. ηελ επφκελε θάζε, ηελ θάζε ηεο ειεγρφκελεο 

αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ν αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί φια ηα γξάκκαηα κηαο ιέμεο γηα λα 

ηελ απνθσδηθνπνηήζεη, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη απηφκαηε αλαγλψξηζε. Δπίζεο, ν 

αλαγλψζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη κε επρέξεηα ηηο νκάδεο γξακκάησλ κε 

ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη αθνινπζίεο (π.ρ -ηδσ, -αηλσ, ζηξ-). Ζ απηνκαηνπνίεζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα πςειφηεξεο ηάμεσο ζθέςεηο, ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Samuels 
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& Flor, 1997). ηελ επφκελε θάζε, ηεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ, ν 

αλαγλψζηεο αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηηο ιέμεηο, ελψ απνθσδηθνπνηεί κε αθξίβεηα θαη 

ηαρχηεηα. Απηφ, σζηφζν δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη επηηπγράλεηαη θαη 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε.  ηελ πέκπηε θάζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάγλσζεο, γίλεηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, δειαδή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν. Ζ επηζήκαλζε ηεο 

θχξηαο ηδέαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ λνεκαηηθψλ ζρεκάησλ. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη 

απφ ηε κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ο αλαγλψζηεο ζε απηήλ ηελ θάζε είλαη 

ζε ζέζε, γηα παξάδεηγκα, λα αλαδεηά ζεκαζίεο  ησλ ιέμεσλ ζην Λεμηθφ, λα δηαβάδεη 

επαλεηιεκκέλα έλα ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, λα  ππνγξακκίδεη θάπνηεο ιέμεηο - θιεηδηά. 

ηελ έθηε θαη ηειεπηαία θάζε, ν αλαγλψζηεο πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε, θάλεη 

λνεκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ησλ θεηκέλσλ θαη ζπζρεηίζεηο κε ηα πξνζσπηθά 

ηνπ βηψκαηα. Γεληθά, πιένλ απνθσδηθνπνηεί, θαηαλνεί, ρεηξίδεηαη θξηηηθά θαη 

απνδίδεη λφεκα ζηα θείκελα. Δίλαη έλαο πεπεηξακέλνο αλαγλψζηεο.  

Μέζσ ησλ παξαπάλσ θάζεσλ πξνθχπηνπλ θαη νη ιεηηνπξγηθνί ηχπνη ηεο 

ρακειήο αλαγλσζηηθήο επίδνζεο. Ζ επηζήκαλζε ησλ ηχπσλ απηψλ επηηξέπεη ηελ  

εξκελεία, ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη ηε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ  

αλαγλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ, δηεπθνιχλνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζρεηηθή 

αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Spear-Swerling θαη Sternberg (1998) δηαθξίλνληαη 5 

θαηεγνξίεο αλαγλσζηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

α)  Οη κε αιθαβεηηθνί αλαγλψζηεο, νη νπνίνη  δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αιθαβεηηθή 

αξρή, δειαδή φηη ηα γξάκκαηα αλαπαξηζηνχλ θζφγγνπο. 
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β) Οη αληηζηαζκηζηηθνί αλαγλψζηεο, νη νπνίνη  αλ θαη έρνπλ ζπιιάβεη ηελ 

αιθαβεηηθή αξρή δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζνπλ κε αθξίβεηα. 

γ) Οη κε απηνκαηνπνηεκέλνη αλαγλψζηεο, νη νπνίνη θάλνπλ αθξηβή αιιά πνιχ αξγή 

αλαγλψξηζε-απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

θαηαλφεζε. 

δ) Οη κε ζηξαηεγηθνί ή αξγνπνξεκέλνη  αλαγλψζηεο, πνπ  ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ειιηπή θαη αλαπνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ιφγσ 

αξγήο αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο θαη αξγνπνξεκέλεο 

θαηάθηεζεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάγλσζεο 

θαη  

ε) Οη κε ηδαληθνί αλαγλψζηεο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο, αιιά φρη ηηο αλψηεξεο ηάμεο ηθαλφηεηεο  νξγάλσζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

πιηθνχ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη έλαο καζεηήο γηα λα κπνξεί λα 

απνθσδηθνπνηεί ζσζηά θαη λα θαηαλνεί ηα θείκελα πνπ δηαβάδεη, πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη ηελ νπηηθή ηνπ πξνζνρή θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία κε ηε ζεηξά 

πνπ παξνπζηάδνληαη, λα αληηιακβάλεηαη φηη ηα γξάκκαηα αλαπαξηζηνχλ ιέμεηο, λα 

έρεη θαιή θσλνινγηθή επίγλσζε, λα αλαγλσξίδεη θάπνηεο ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο 

απηφκαηα, λα δηαζέηεη επαξθή ιεμηθνινγηθφ-ζεκαζηνινγηθφ πινχην θαη λα γλσξίδεη 

ηηο βαζηθέο ζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο. Σέινο, λα είλαη ζε ζέζε λα απνδίδεη 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζηα θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε (Αγαιηψηεο, 2006). 

Γηα λα νινθιεξσζεί κηα αμηνιφγεζε θαη κεηέπεηηα λα νξγαλσζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ, 

ρξεηάδεηαη ε αμηνιφγεζε πνηθίισλ δξάζεσλ θαη παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηα 



47 
 

δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα. Δθηφο ινηπφλ, απφ ηελ αμηνιφγεζε έληαζεο θαη έθηαζεο 

ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο θαη αμηνιφγεζε θαηνρήο θαη ρξήζεο απφ 

ηνλ καζεηή ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, απαηηείηαη θαη αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεληθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, αμηνιφγεζε αληηιεπηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ παξακέηξσλ κάζεζεο θαη  αμηνιφγεζε θνηλσληθν-ζπλαζηζζεκαηηθψλ 

παξακέηξσλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο (Αγαιηψηεο, 2012). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο θαη εθφζνλ αληηθείκελν κειέηεο δελ 

απνηειεί ε αξρηθή αμηνιφγεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ παξέκβαζε αμηνιφγεζε 

έληαζεο θαη έθηαζεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, κε αμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε νξηδφληηα ρξήζε θξηηεξίνπ απφδνζεο. 

1.5.2 Παξέκβαζε 

Ζ έγθαηξε δηδαθηηθή παξέκβαζε, δειαδή θαηά ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ θαη ε 

έγθαηξε παξνρή εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαζθαιίαο απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο ζηελ αλάγλσζε. Δθηφο απφ ην ρξφλν 

πξνζθνξάο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε βειηίσζε ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα 

έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη κεηαμχ άιισλ κε ην πνζφ ηεο επζχηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο 

ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ (Foorman et al., 1998). 

H θαηάιιειε παξεκβαηηθή δηδαζθαιία, ινηπφλ, είλαη ζε ζέζε λα ακβιχλεη 

ζεκαληηθά ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ αλάγλσζε, βειηηψλνληαο ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή έληαμε ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ 

πνιπζχλζεηε θχζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηδηθή 
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καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα επειημίαο ζηελ 

παξνρή παξεκβαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη καθξφρξνλεο πξννπηηθήο ππνζηήξημεο ε νπνία 

απαηηεί έλα νξγαλσκέλν πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη πξνζθνξάο δηδαθηηθήο βνήζεηαο 

κέζα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν (Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

Τπάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία φηη ε πξψηκε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ζεκαληηθή θαη βνεζά 

ζηε βειηίσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Fuchs & Fuchs, 2005˙ 

Vellutino, Scanlon, Sipay, Small, Pratt, Chen, & Denckla, 1996˙ Griffin, 2007˙ 

Lange, & Thompson, 2006˙ Pesovaa, Sivevskab, & Runcevac, 2014). Σα 

απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ φηη ε πξψηκε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή.  

1.5.3 ηνρνζεζία 

Ζ ρξήζε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηδαζθαιία νδεγεί ζε άλνδν ηεο 

καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ έρεη ζεηηθά νθέιε γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο θαη θπζηθά θαη γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε (Lee, Locke 

& Phan, 1997˙ Locke, 1996) .Οη ζηφρνη ρξεηάδεηαη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη θαη λα κελ 

απνηεινχλ γεληθέο επηδηψμεηο ηχπνπ: «Να εμνηθεησζεί κε ηε θσλνινγία».  Αξρηθά, ε 

αθξίβεηα ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο  θαη ε ρξήζε 

θξηηεξίνπ απφδνζεο βειηηψλεη ηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπο θαη ζπλάκα ηελ επίδνζή 

ηνπο (Copeland & Hughes, 2002). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί θαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ν ζηφρνο (καθξνπξφζεζκνο ή 

βξαρππξφζεζκνο) αλ θαη θάπνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ ην επηβεβαηψλνπλ.  

Οη ζηφρνη ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζπλζήθεο θαη 

ην θξηηήξην απφδνζεο, ψζηε λα είλαη νινθιεξσκέλνη θαη κεηξήζηκνη. Απαληψληαο 

ζηηο εξσηήζεηο: «Ση ζα θάλεη ν καζεηήο;», «ε πνηεο ζπλζήθεο ζα ην θάλεη;», «Πφζν 
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θαιά πξέπεη λα ην θάλεη;» ν εθπαηδεπηηθφο ή ν εξεπλεηήο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 

ζηφρνπο πνπ ζα έρνπλ ζπλνρή θαη δελ ζα είλαη αφξηζηνη (Αγαιηψηεο, 2018). Οη ζηφρνη 

είλαη εθείλνη πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηα κέζα, ηα πιηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ 

κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο.  

Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε απφ θνηλνχ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ καζεηέο θαη δαζθάινπο (Konrad & Test, 2007). Τπάξρνπλ, 

σζηφζν, έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ δελ ζρεηίδεηαη κε ην αλ 

ζέηνπλ νη ίδηνη ηνπο ζηφρνπο, αλ νη ζηφρνη ηίζεληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/ 

εξεπλεηέο ή αλ ε δηαηχπσζε γίλεηαη απφ θνηλνχ (Copeland & Hughes, 2002).  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε καζεζηαθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ 

βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε ζηφρσλ. Μάιηζηα, ε ρξήζε ζηφρσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ησλ αλζξψπσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε ρξήζε ζηφρσλ ζρεηίζηεθε κε ηελ επηηπρία ησλ ελήιηθσλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε έξεπλα ησλ  Raskind, Goldberg, Higgins θαη Herman 

(1999). 

1.6 Η αθνπζηηθή θαη νπηηθή δηάθξηζε σο κέζν γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ 

νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξέκβαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο ησλ νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ. Οη ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ είλαη γηαηί νη δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο θαη 

αθνπζηηθήο αληίιεςεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο.   

Ζ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ 

γξακκάησλ, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηεο δηαδνρήο ηνπο κέζα 

ζηε ιέμε (Πφξπνδαο 2002). Απηή ε δεμηφηεηα νλνκάδεηαη νπηηθή αληίιεςε. 



50 
 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηή δηαδξακαηίδεη ε νπηηθή δηάθξηζε (visual discrimination), 

πνπ είλαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νπηηθψλ 

εξεζηζκάησλ φπσο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ην ρξψκα ή ν πξνζαλαηνιηζκφο. Δίλαη ε 

ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο εξεζίζκαηνο γηα αλαγλψξηζε, 

αληηζηνίρηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ηεο νπηηθήο 

δηάθξηζεο απαηηνχλ ηελ ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ 

κνξθψλ, ζρεκάησλ, γξακκάησλ θαη ζπκβφισλ κε φιν θαη πεξηζζφηεξε 

πνιππινθφηεηα (Kurtz, 2006). ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ησλ γξακκάησλ 

ζπκκεηέρνπλ εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε δηάθξηζε θαη απνκλεκφλεπζε ησλ αθνινπζηψλ 

ηνπο (Αγαιηψηεο, 2012).  

Ζ αθνπζηηθή αληίιεςε, απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλεη ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε 

κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ θαη ζπλδπαζκψλ αθνινπζηψλ, ηελ αθνπζηηθή αλάιπζε θαη 

ηελ αθνπζηηθή ζχλζεζε (Αγαιηψηεο, 2012). Ζ αλαγλψξηζε, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ήρνπ, κέζσ ησλ αηζζεηήξησλ θαη αθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ νδεγνχλ 

ζηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε. Απηφ ην επίπεδν αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη 

έλα ζπλδπαζκφ ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αθνπζηηθή δηάθξηζε 

είλαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ήρσλ ζε θσλεηηθέο θαη κε, πηπρέο 

ηεο νκηιίαο. Έξεπλεο, κάιηζηα, ζπλδπάδνπλ άκεζα ηελ νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή 

δηάθξηζε θαη ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο είλαη κία δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο ηεο νπηηθήο θαη ηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο σο ακνηβαίαο εμέιημεο 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή (ηαζηλφο, 2009). 

Ζ νπηηθή θαη αθνπζηηθή δηάθξηζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζνλ, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δηεπθξηλίδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. πσο αλαθέξεη ν Αγαιηψηεο (2012), ε δηάθξηζε 
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κεκνλσκέλσλ αληηιεπηηθψλ κνξθψλ θαη ε αλαγλψξηζε-δηαθνξνπνίεζε αθνινπζηψλ 

αληηιεπηηθψλ κνξθψλ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ κάζεζεο (Kulp, 

Cline, Wheeler, & Loraine, 2004). 

Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη ε άπνςε φηη ε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ 

νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο δελ είλαη θαηάιιειε ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο νη 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε. 

Χζηφζν, ν ξφινο ησλ δπζθνιηψλ ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί αθφκα. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ν Rabinovitch θαη 

Strassberg (1968) βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε 

ηθαλφηεηα γηα νπηηθή θαη αθνπζηηθή αλαγλψξηζε ζην επίπεδν ηεο αληίιεςεο 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Άιιεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ, φηη ε αδπλακία νπηηθήο 

αληίιεςεο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή δπζθνιία (Vernon, 1957). Δπίζεο, νη 

Goldstand, Koslowe θαη Parush (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη αξθεηνί καζεηέο κε 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

δνθηκαζίεο νπηηθήο αληίιεςεο.  Σέινο, κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα ειιείκκαηα ζηελ 

αθνπζηηθή αληίιεςε δε ζπλδέεηαη πάληα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (Amitay, Ben-

Yehudah, Banai, Ahissar, 2002). Απηή ε αλνκνηνκνξθία ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά 

κε ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

εηεξνγέλεηα απηήο ηεο νκάδαο καζεηψλ. Οη καζεηέο κε ΔΜΓ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθάζηνηε έξεπλεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο. 

Απφ ηελ άιιε, αζθήζεηο πνπ εθπαηδεχνπλ ηα παηδηά κε ΔΜΓ λα δηαθξίλνπλ 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζε επίπεδν ιέμεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο. Καζψο ην παηδί βειηηψλεηαη ζηε θσλεκηθή επίγλσζε θαη 
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νπηηθή δηάθξηζε ησλ ιέμεσλ, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα λα αληηζηνηρίζεη ηε θσλεκηθή 

ηαπηφηεηα ηεο ιέμεο κε ηε ζσζηή ηεο γξαθεκηθήο αλαπαξάζηαζεο, κεηψλνληαη θαηά 

πνιχ ηα αλαγλσζηηθά ιάζε, ηα θνκπηάζκαηα θαη νη ζπιιαβηζκνί. Δπηπιένλ, φζνλ 

αθνξά ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο έρεη  

δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα ρξψκαηα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ βέιηηζηε απφδνζε 

ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Imhof, 2003˙ Lane, 2005). 

Δπνκέλσο, γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο 

θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο δηφηη έξεπλεο δείρλνπλ φηη  ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο  πνπ εθπαηδεχνληαη κε πξνγξάκκαηα νπηηθφ – αθνπζηηθψλ ζπλδπαζκψλ 

εκθαλίδνπλ βειηίσζε ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ζηελ επρέξεηα 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα (Kujala, Karma, Ceponiene, Belitz,, Turkkila, 

Tervaniemi, & Naatanen, 2001). 

1.7 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη αλ ε δηδαζθαιία νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. ε πνην βαζκφ καζεηέο κε ΔΜΓ Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη», κεηά απφ δηδαζθαιία 

ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο;  

Μεδεληθή ππφζεζε: Οη καζεηέο κε ΔΜΓ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε δηδαζθαιία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ.  
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Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη καζεηέο κε ΔΜΓ αληαπνθξίλνληαη ζε δηδαζθαιία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ. 

2. ε πνην βαζκφ καζεηέο κε ΔΜΓ Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ,  απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ  πνπ πεξηέρνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη», κεηά απφ δηδαζθαιία 

ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο;  

Μεδεληθή ππφζεζε: Οη καζεηέο κε ΔΜΓ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε δηδαζθαιία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Οη καζεηέο κε ΔΜΓ αληαπνθξίλνληαη ζε δηδαζθαιία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ. 

3. ε πνην βαζκφ βειηηψλεηαη ε αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ απφ 

καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη 

θαηαθηνχλ ηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή δηάθξηζε ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ 

«ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη»;  

Μεδεληθή ππφζεζε: Ζ γεληθή επίδνζε ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

καζεηψλ κε ΔΜΓ δε βειηηψλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ. 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Ζ γεληθή επίδνζε ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε 

καζεηψλ κε ΔΜΓ βειηηψλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ. 
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2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Σν είδνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

κειέηε ήηαλ ε έξεπλα κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ [Single Case Design (SCD) 

research] θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πνιιαπιψλ γξακκψλ 

βάζεο δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ (Multiple Baseline Design). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε παξεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κπνξεί λα 

δψζεη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  εθπαίδεπζε (Lieberman, Yoder, 

Reichow & Wolery, 2010˙ Horner, Carr, Halle, McGee, Odom, & Wolery, 2005). 

Δηδηθφηεξα, δηακέζνπ απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ε ζηαζεξφηεηα 

θαη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζε βάζνο ρξφλνπ, θαζψο γίλνληαη 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

κε ηελ εηζαγσγή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Ζ βαζηθή ή αξρηθή ζπλζήθε αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ (πεξηβάιινλ, παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πιηθά) θάησ 

απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη θαη κεηξηέηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ καο ελδηαθέξεη. Ζ ζπλζήθε 

απηή ρξεζηκεχεη σο θάζε ειέγρνπ φπνπ νη απαληήζεηο ζηε θάζε απηή ζπγθξίλνληαη 

κε ηηο απαληήζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο παξέκβαζεο. Ζ ζπλζήθε 

παξέκβαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ παξνπζίαζε θαη ην ρεηξηζκφ κηαο λέαο κεηαβιεηήο 

(πξφγξακκα παξέκβαζεο, δηδαζθαιία) ζην ηξέρνλ πεξηβάιινλ (Kourea & Ya-yu 

Lo,2016). 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο 

(αμηνιφγεζε-παξέκβαζε-αμηνιφγεζε). Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δεχηεξε 

απνηειείηαη απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, θαηά ηελ νπνία 
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εθαξκφδεηαη έλα ζπλδπαζηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ. 

Σέινο θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνινγείηαη εθ λένπ ην 

επίπεδν αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ επαλάιεςε 

ρνξήγεζεο ησλ ίδησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο κηα κέξα κεηά ηελ παξέκβαζε θαη δχν 

εβδνκάδεο κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κεηξεζεί ε 

επίδξαζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. 

2.2 πκκεηέρνληεο 

Σα θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ: α) ε θνίηεζε 

ηνπο ζηελ Γ‟, Γ‟ ή Δ‟ Γεκνηηθνχ, β) ε χπαξμε πξφζθαηεο επίζεκεο δηάγλσζεο απφ 

ΚΔΤ, γ) ε χπαξμε  ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε, δ) ε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζην Σ.Δ. ηνπ 

ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηιέρζεθαλ 6 καζεηέο νη νπνίνη 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αγξνηηθήο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο.  

2.2.1 Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ ηειηθψο επηιέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Απφ ηνπο 6 καζεηέο νη 4 

θνηηνχζαλ ζηελ Γ‟ Γεκνηηθνχ θαη νη 2 ζηελ Δ‟. Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 4 ήηαλ 

αγφξηα θαη 2 θνξίηζηα. 

Ζιηθία θαη θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Σάμε 

Μαζεηέο κε Δ.Μ.Γ. 

ΦΤΛΟ 

ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ 

Γ' Γεκνηηθνχ 2 2 

Δ' Γεκνηηθνχ 2 0 

Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 



56 
 

1.2.2 Αηνκηθό πξνθίι ζπκκεηερόλησλ 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπο ζηελ αλάγλσζε. 

Σα ζηνηρεία απηά πξνέθπςαλ κέζσ ηεο επίζεκεο αμηνιφγεζεο απφ ην ΚΔΤ, ηεο 

άηππεο αμηνιφγεζεο ηεο δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ηεο δηθήο κνπ 

παξαηήξεζεο.  

Ο «Κ», καζεηήο ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ, παξνπζηάδεη ειιηπή θσλνινγηθή επίγλσζε 

θαη έρεη δπζθνιία ζηε ζχλζεζε θαη αλάιπζε ησλ ιέμεσλ. Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε ηνπ 

δελ είλαη επρεξήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δηαβάδεη κε κηθξή ηαρχηεηα θαη ρσξίο 

ξπζκφ. πλήζσο, δπζθνιεχεηαη ζηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, ελψ ζπρλά κπεξδεχεη 

ην β κε ην δ θαη ην μ κε ην ζη.  

Ο «Α», καζεηήο ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ, έρεη ειιηπή θσλνινγηθή επίγλσζε, ελψ 

δπζθνιεχεηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ζπιιαβψλ θαη ιέμεσλ. 

πλήζσο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζε ιέμεηο κε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. Έρεη πνιχ 

αξγή ξνή θαηά ηελ αλάγλσζε, κε απνηέιεζκα λα έρεη θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

θαηαλφεζε.  

Ζ «Β», καζήηξηα ηεο Γ‟ Γεκνηηθνχ, παξνπζηάδεη ειιηπή θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη δπζθνιίεο ζην λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ζπιιαβέο θαη ιέμεηο. 

Γπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηα δίςεθα θσλήεληα θαη ζηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. 

Γηαζέηεη έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο ιεμηινγίνπ θαη δπζθνιεχεηαη ζηε ζχληαμε 

νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ. 

Ο «Π», καζεηήο ηεο Γ‟ Γεκνηηθνχ, παξνπζηάδεη επαξθή θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα, αιιά δηαβάδεη ζπιιαβηζηά θαη θνπηψδε. Δπηπιένλ, έρεη πξνβιήκαηα 

ιφγνπ θαη νκηιίαο, αξγή ξνή θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θαη ρακειφ επίπεδν 
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θαηαλφεζεο. Γπζθνιεχεηαη ζε φια ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, αιιά θπξίσο ζηα 

ηξηγξάκκαηα ηχπνπ Φ. 

Ο «Μ», καζεηήο ηεο Γ‟ Γεκνηηθνχ, έρεη θαιή θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

δηαβάδεη κε αξγή ξνή, ρσξίο λα αθνινπζεί ηα ζεκεία ζηίμεο ηνπ θεηκέλνπ. Κάλεη 

ζπρλέο αληηθαηαζηάζεηο νκφερσλ ή φκνησλ νπηηθά γξακκάησλ. Μπεξδεχεηαη ζηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα θαη ζηα δίςεθα θσλήεληα. 

Ζ «Γ», καζήηξηα ηεο Γ‟ Γεκνηηθνχ, παξνπζηάδεη ειιηπή θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη δηαβάδεη ζπιιαβηζηά. Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε ηεο δελ είλαη επρεξήο, έρεη 

αξγή ξνή, ελψ δελ ρξσκαηίδεη ηελ θσλή ηεο θαη δελ αθνινπζεί ηα ζεκεία ζηίμεο ηνπ 

θεηκέλνπ. Καηά ηελ αλάγλσζε θάλεη πνιιέο αληηζηξνθέο, παξαιείςεηο θαη 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ. πλήζσο, δπζθνιεχεηαη ζηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, ελψ 

ζπρλά κπεξδεχεη ην δ κε ην μ θαη ην θ κε ην ζ. 

2.3 Γηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα 

δεκφζην Γεκνηηθφ ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. Ο ρψξνο 

πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε αίζνπζα πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη έλαο ήζπρνο θαη 

θσηεηλφο ρψξνο ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηξίησλ πξνζψπσλ. Δθεί ηνπνζεηήζεθε έλα ζξαλίν ζην νπνίν θάζνληαλ ε 

εξεπλήηξηα κε ηνλ εθάζηνηε καζεηή. Πάλσ ζην ηξαπέδη δελ ππήξρε ηίπνηε άιιν παξά 

κφλν ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν πξφγξακκα αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2019-2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, μεθίλεζε ηελ πξψηε 

εβδνκάδα ηνπ Ννεκβξίνπ, νινθιεξψζεθε ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη 

δηήξθεζε 11 εβδνκάδεο. πλνιηθά γηα ηελ παξέκβαζε, ηέζεθαλ 2 βξαρππξφζεζκνη 
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ζηφρνη θαη γηα θάζε βξαρππξφζεζκν ζηφρν ηέζεθαλ 5 δηδαθηηθνί, ε δηδαζθαιία ησλ 

νπνίσλ δηαξθνχζε πεξίπνπ 20 κε 30 ιεπηά. Οη δηδαζθαιίεο γίλνληαλ ζπλήζσο ηξεηο 

κε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην 

ηκήκα έληαμεο. Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ νπνία δφζεθαλ θείκελα πξνο αλάγλσζε, 

ψζηε λα δηαπηζησζνχλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ηα ζεκεία ζηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο νη καζεηέο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαιχηεξα νη 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ ζα έπξεπε λα δηδαρζνχλ (Βι. Παξάξηεκα).Γηα ηελ 

θαιχηεξε επηινγή ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο, πξνεγήζεθε 

πηινηηθή εθαξκνγή αλάγλσζεο ελφο κηθξνχ (55 ιέμεσλ) ζε έθηαζε θεηκέλνπ ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο (Βι. Παξάξηεκα). Αθνινχζεζε άιιε κηα αμηνιφγεζε αλάγλσζεο 

θεηκέλσλ,  απηή ηε θνξά κε εηδηθά δηακνξθσκέλα θείκελα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ 

θαηά θχξην ιφγν ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ επξφθεηην λα δηδαρζνχλ. Σα ίδηα 

θείκελα, ειαθξψο παξαιιαγκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, 

ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιήθζεθε κία κέξα θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Μηα εβδνκάδα πξηλ 

απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε πξνεγήζεθε γλσξηκία κε ηα παηδηά θαη παξαηήξεζή ηνπο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο, ελψ ζπδεηήζεθαλ κε ηε 

δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο 

ησλ καζεηψλ πνπ ζα ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ παξέκβαζε.  

2.3.1 Αξρηθή αμηνιόγεζε θαη πξνζδηνξηζκόο δπζθνιηώλ 

 

Αξρηθά,  απνθαζίζηεθε λα ειεγρζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δηαβάδνπλ 

θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί κέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ιαζψλ πνηεο 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο ρξεηάδεηαη λα δηδαρηνχλ θαηά ηελ παξέκβαζε. πγθεθξηκέλα  
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νη καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο δηάβαζαλ γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη ψξεο ηξία 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θείκελα, 90-150 ιέμεσλ θαη νη καζεηέο ηεο Δ‟ ηάμεο άιια 

ηξία δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θείκελα 90-150 ιέμεσλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ην 

αληίζηνηρν γισζζηθφ ιεμηιφγην ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ (Βι. Παξάξηεκα).Δλψ 

δηάβαδαλ, ππήξρε έλα θχιιν παξαηήξεζεο κε θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ 

ζεκεησλφηαλ κφλν απηέο πνπ έθαλαλ ιάζνο νη καζεηέο θαη κάιηζηα ηη ιάζνο αθξηβψο 

έθαλαλ αλά ζεηξά. 

2.3.2 Αμηνιόγεζε βάζεη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο-Δπηινγή δηδαζθαιίαο 

νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηερληθά, είλαη κηα 

δηεπξπκέλε κνξθή εθαξκνγήο θξηηεξίνπ απφδνζεο. ηα πιαίζηα ηεο νηθνζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο, εληάζζεη ηελ αμηνιφγεζε ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή θαη 

δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεκείν ζηελ ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

αδπλακίεο ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή, αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή (Jones, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Αγαιηψηεο, 2012). Ο Αγαιηψηεο (2012) πηνζεηεί ηελ πξφηαζε ηεο King-Sears (1994) 

γηα ηα ζηάδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

(α) αλάιπζε έξγνπ ησλ ζηόρσλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή πνπ καο 

ελδηαθέξεη θαη παξνπζίαζε ησλ δνκηθώλ κνλάδσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ σο 

ηεξαξρεκέλνπο αληηθεηκεληθνύο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. (β) Δπηινγή δηδαθηηθώλ 

δνθηκαζηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Οη δνθηκαζίεο απηέο κπνξεί 

λα είλαη πιηθό πξσηόηππν πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζην νπνίν δεη ην παηδί. (γ) Σπγθέληξσζε επαξθνύο αληηπξνζσπεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ 

καζεηή κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. (δ) 
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Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζίαζή ηνπο κε αξηζκεηηθή κνξθή θαη κε γξαθηθή 

παξάζηαζε (νπηηθνπνίεζε). (ε) Λήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα. 

Έηζη, γηα λα πξνθχςνπλ ηεξαξρεκέλνη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ρξεηάζηεθε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα επηιερζνχλ νη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ ζα δηδάζθνληαλ. 

Απηφ επηηεχρζεθε κέζσ ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνεγήζεθε, 

αιιά θαη κε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ βηβιίσλ ηεο γιψζζαο ηεο Α‟ θαη Β‟ Γεκνηηθνχ, 

ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζπρλφηεξα. Ζ ζπιιαβηθή ζπρλφηεηα εθθξάδεη ηε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

ζπιιαβψλ κε βάζε ηα γξάκκαηα (νξζνγξαθηθή ζπιιαβηθή ζπρλφηεηα) ή ηνπο 

θζφγγνπο (θσλνινγηθή ζπιιαβηθή ζπρλφηεηα) απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε ιέμε 

(Carreiras, Alvarez & De Vega, 1993). Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Carreiras θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1993) έδεημαλ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο 

ιέμεσλ. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ, κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ Carreiras θαη 

Perea (2004) έδεημε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζπιιαβηθήο ζπρλφηεηαο ζηελ ηαρχηεηα 

θαηνλνκαζίαο ςεπδνιέμεσλ. Δπνκέλσο, ε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπρλά, κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα ησλ καζεηψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ιάζε πνπ έθαλαλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ 

νη καζεηέο  θαη βάζεη ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

απνθαζίζηεθε λα δηδαρζνχλ νη εμήο 5 νξζνγξαθηθέο κνλάδεο: «ζηα», «πεξ», «-εηαη», 

«ζθν», «-αηλεη».  

2.3.3 Παξάγνληεο πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεηκέλσλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έδεημαλ φηη ε 

αμηνπνίεζε ειεγρφκελσλ θεηκέλσλ κε ζαθή ραξαθηεξηζηηθά βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο 
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αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο (Faulkner & Levy, 1994˙ Hiebert & Fisher, 2005), 

απνθαζίζηεθε λα θαηαζθεπαζηνχλ θαηαιιήισο ηξία δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο 

θείκελα ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ πξφθεηηαη λα 

δηδαρζνχλ (Βι. Παξάξηεκα).  Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζνχλ θείκελα ηα νπνία 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ νη καζεηέο κε επηηπρία, έγηλε 

επηιεθηηθφο ζπλδπαζκφο θαη αμηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, πξνζθέξνληαλ πνηθίιεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη δεμηνηήησλ αλάγλσζεο κε ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν ηξφπν.  

Δίλαη ζεκαληηθνί αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε, 

ψζηε έλα θείκελν λα είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. 

Αξρηθά, ζε επίπεδν ιέμεο ν βαζκφο θσλεηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ επθνιίαο ή δπζθνιίαο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ 

(Hiebert & Fisher, 2005). Οη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα 

δηαβάδνπλ αθξηβέζηεξα θαη ηαρχηεξα νκαιέο θσλνινγηθά ιέμεηο (Mesmer, 2001˙ 

Schwanenflugel, Meisinger, Wisenbaker, Kuhn, Strauss & Morris, 2006). Μάιηζηα, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ην 95% ησλ γξαθεκάησλ πξνθέξεηαη κε ηνλ πην θνηλφ ηξφπν, 

δειαδή ε ζπλέπεηα ηνπ ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κεγάιε. Έηζη, ηα 

πεξηζζφηεξα ειιεληθά θείκελα απνηεινχληαη επί ην πιείζηνλ κε θσλνινγηθά νκαιέο 

ιέμεηο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ ρξεηάζηεθε λα 

ιεθζεί ππφςε είλαη νη ζπρλφρξεζηεο ιέμεηο. Ζ εηζαγσγή ζπρλφρξεζησλ ιέμεσλ ζε 

θείκελα βνεζά ζηελ αλάπηπμε απηνκαηηζκνχ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπο (Hiebert & 

Fisher, 2005˙ Hoffman, Roser, Salas, Patterson & Pennington, 2001).  
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Δπηπιένλ, γηα ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, ε 

απνθσδηθνπνίεζε πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ απνηειεί κηα θνπηαζηηθή θαη ζχλζεηε 

δηαδηθαζία. Ζ αλάγλσζε θεηκέλσλ κε κεγάιν πνζνζηφ πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ 

κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα θαηάθηεζεο απηνκαηηζκνχ ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο (Hoffman 

et al., 2001). To κήθνο, ινηπφλ, ηεο ιέμεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε.   

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε, δηαδξακαηίδεη θαη ε 

ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. Σα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ άγλσζηεο 

θαη ζχλζεηεο νξζνγξαθηθά ιέμεηο απαηηνχλ απφ ηνλ αλαγλψζηε κε ΔΜΓ θαηαβνιή 

πεξαηηέξσ γλσζηηθψλ δπλάκεσλ (Schwanenflugel, 2006). Αληίζεηα, θείκελα κε 

νηθείν θσλνινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ιεμηιφγην βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα θάλεη 

ηαρχηεξε αλάθιεζε ηεο γξαθεκηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ιέμεσλ  απφ ηελ 

καθξφρξνλε κλήκε (Share, 2004). 

Βέβαηα, ε θαηαζθεπή ειεγρφκελσλ θεηκέλσλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα 

αλαπηχμνπλ ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

θεηκέλσλ, ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ γεληθεπηεί απηφ ζε λέα θείκελα, θαζψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ απηά ησλ εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλσλ θαη ειεγρφκελσλ θεηκέλσλ (Johnston, 2000).  

Λακβάλνληαο ππφςε, φια ηα παξαπάλσ δηακνξθψζεθαλ ηα θείκελα γηα ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, ηα νπνία ζπκπεξηειάκβαλαλ 

ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ επξφθεηην λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζηε 

ζπλέρεηα. Οη ιέμεηο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο ζε θάζε θείκελν απνηεινχζαλ 

ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ζε θάζε θείκελν 

πεξηιακβάλνληαλ φιεο νη ππφ επεμεξγαζία νξζνγξαθηθέο κνλάδεο (Βι. Παξάξηεκα). 
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2.3.4 Πξόγξακκα παξέκβαζεο 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πινπνηήζεθαλ παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

Πξηλ απφ ηε δηδαζθαιία θάζε βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, ηα παηδηά 

ζπκκεηείραλ ζε κηα δνθηκαζία αμηνιφγεζεο φπνπ δηαπηζηψλνληαλ νη γλψζεηο ηνπο γηα 

απηφ πνπ επξφθεηην λα δηδαρζνχλ. Ζ ίδηα δνθηκαζία δίλνληαλ θαη ζην ηέινο ηε 

δηδαζθαιίαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Πξηλ απφ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα δίλνληαλ νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαλ ην πιηθφ, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηα παηδηά ελζαξξχλνληαλ θαη 

επαηλνχληαλ γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαξθνχζαλ πεξίπνπ 10 

ιεπηά ε θαζεκία. Μεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα κεζνιαβνχζε έλα δηάιεηκκα 

πεξίπνπ 5 ιεπηψλ φπνπ ηα παηδηά επηβξαβεχνληαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο παίξλνληαο 

έλα απηνθφιιεην ή ηξψγνληαο έλα γιχθηζκα. 

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο μεθίλεζε κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Κάζε 

βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο πεξηιάκβαλε 5 δηδαθηηθνχο, ελψ θάζε δηδαθηηθφο ζηφρνο 

απνηεινχληαλ απφ 2 ή 3 δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο βαζίζηεθαλ ζηελ 

αθνπζηηθή θαη νπηηθή δηάθξηζε. πγθεθξηκέλα, ν 1
νο

 βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο 

πεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη ν 2
νο

 βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο 

πεξηείρε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ε δνκή, νη ζηφρνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Ζ δηάξθεηα 

δηδαζθαιίαο θάζε βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ήηαλ πεξίπνπ κηάκηζε εβδνκάδα. 
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Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο: 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο (δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ) λα απνθσδηθνπνηεί 

κε πνζνζηφ επηηπρίαο 80% ηξία δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θείκελα έθηαζεο 100-150 

ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-

αηλεη» . 

1νο βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: 

Να απνθσδηθνπνηεί 25 (5 πεληάδεο) δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο ή 

πνιπζχιιαβεο ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-

εηαη», «ζθν», «-αηλεη» ζηελ αξρή, ζην κέζν ή ζην ηέινο ηεο ιέμεο, κε αθξίβεηα 100% 

θαη κε ηαρχηεηα 75 δεπηεξφιεπηα (3‟ γηα θάζε ιέμε). 

Γνθηκαζία Αξρηθήο θαη Σειηθήο αμηνιόγεζεο 1νπ βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ. 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα δηαβάζεη  ηηο 25αδεο ιέμεσλ πνπ αθνινπζνχλ φζν πην 

ζσζηά θαη γξήγνξα κπνξεί. Κάζε νκάδα ιέμεσλ αληηζηνηρεί ζε κία νξζνγξαθηθή 

κνλάδα. 

κάιηζηα ζηάζε αεξφζηαην ζηακαηεκέλνο ζσζηά 

ζηαθχιη ιίζηα λπζηάδσ πίζηα επαλάζηαζε 

ρσξηζηά επηζηάηεο γειαζηά ήζαζηαλ ζηάζεθα 

θάζηαλα κπξνζηά κνπζηάθη δεζηαζψ ηξαγνπδηζηά 

θνχζηα βαζηάσ παξάζηαζε ρακνγειαζηά πάζηα 

 

πεξίπνπ πεξηκέλσ πέξπζη πεξαζηηθφ πεξλά 

πεξηπέηεηα απέξαληα πεξηνρή πεξίπηεξν πεξηβάιινλ 

πέξα πέξαζκα πεξηζηέξη πηπέξη πεξήθαλνο 

ππέξνρα πεξζηλφο πεξηγξάθσ πεξηζζφηεξε πεξηνδηθφ 

πεξίεξγνο πεξηβάιισ πεξηβφιη πεξίνδνο πεξίπαηνο 
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ζθέθηεηαη εηαηξία επηηξέπεηαη έξρεηαη καδεχεηαη 

θάζεηαη αθνχγεηαη δηαηίζεηαη ρξεηάδεηαη ρψλεηαη 

νλνκάδεηαη ρξεζηκνπνηείηαη ιέγεηαη θξχβεηαη αγαπηέηαη 

θαίλεηαη γξάθεηαη βξίζθεηαη θαιχπηεηαη παίδεηαη 

ράλεηαη γίλεηαη καξαίλεηαη εξγάδεηαη απαγνξεχεηαη 

 

 
ζθνηάδη δχζθνιε μεζθνλίδσ ζθνληάθησ ζθνπφο 

βνζθφο ζθφξδν ζθνιή ζθνξπηζκέλνο ζθνηεηληάδεη 

ζθνξπίδσ βξίζθνκαη κπηζθφην ζθνηεηλφο κνζθνβνιψ 

θαηάζθνπνο ζθφλε θξέζθν δίζθνο ζθνξπηφο 

ζθνηψλσ θαζθφι ζθφπεινο ζθνπνβνιή ζθνπηά 

 

 
πεγαίλεη ζσπαίλεη θαηεβαίλεη αλαζηαίλεη παζαίλεη 

ηξειαίλεη παραίλεη ζεκαίλεη πιαηαίλεη αξξσζηαίλεη 

κπαίλεη βγαίλεη καζαίλεη αλεβαίλεη ιεπηαίλεη 

δεζηαίλεη πξνθηαίλεη πεηπραίλεη ιεηαίλεη μεξαίλεη 

νκνξθαίλεη αθξηβαίλεη κηθξαίλεη θαηαιαβαίλεη Βαζαίλεη 

 

1
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα» 

ζε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ ρηππψληαο παιακάθηα φηαλ ηελ αθνχεη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο εθθψλεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο ιέμεο, λα εληνπίδεη 3 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «ζηα» αλάκεζα ζε 15 θαξηέιεο κε άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε αθξίβεηα 

100%  θαη ζε ρξφλν 20‟‟, θαζψο θαη λα ηε ζρεκαηίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ πάλσ ζε 

νληνπιέ ραξηί.  
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: - 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ρηππψληαο παιακάθηα ηηο ιέμεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα», ζηελ αξρή, ζην κέζν ή ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο ζε ηξεηο δεθάδεο ιέμεσλ, νη νπνίεο ηνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά 

θαη θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ πέληε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηιακβάλνπλ θαη 

άιιεο πέληε ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

 
κπξνζηά θνχζηα καθαξφληα 

θαπέιν κπαιψλσ δεζηάζεθα 

ζηαζεξφο ζηαθίδα ζηάδην 

πεγαίλσ βηβιίν καδεχεη 

ζηάζεθεο κνπζηάθη θάζηαλν 

γείηνλαο ρσξηζηά βαιίηζα 

γειαζηά αζιεηήο ζηακαηψ 

ζηαθχιη πάζηα θφξεκα 

κίιεζα ζπδεηψ θηλδπλεχσ 

εξγάδνκαη ζηέθα παξάζηαζε 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Οληνπιέ ραξηί  

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξάζεη ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ κε ην νπνίν 

γξάθεη, πάλσ απφ ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα», ηα 

νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νληνπιέ ραξηί, ελψ παξάιιεια πξνθέξεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θζφγγνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κάξηεο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα άιιεο κνλάδεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαξηέιεο. Οη 

θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε έληνλν ρξψκα ζε θίηξηλν θφλην 

(εληχπσζε κέζσ ησλ ρξσκάησλ). Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα νπηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ 

άζθεζε– παηρλίδη, φπνπ απφ δηάθνξεο απισκέλεο ζην ηξαπέδη θάξηεο ην παηδί βξίζθεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη ηε γπξίδεη αλάπνδα.
 

 

2
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ» 

ζε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ ρηππψληαο παιακάθηα φηαλ ηελ αθνχεη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο εθθψλεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο ιέμεο, λα εληνπίδεη 3 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «πεξ» αλάκεζα ζε 15 θαξηέιεο κε άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε αθξίβεηα 
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100%  θαη ζε ρξφλν 20‟‟, θαζψο θαη λα ηε ζρεκαηίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ πάλσ ζε 

νληνπιέ ραξηί.  

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: - 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ρηππψληαο παιακάθηα ηηο ιέμεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ», ζηελ αξρή, ζην κέζν ή ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο ζε ηξεηο δεθάδεο ιέμεσλ, νη νπνίεο ηνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά 

θαη θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ πέληε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηιακβάλνπλ θαη 

άιιεο πέληε ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

 
πεξαζηηθφο Φνχζηα θαλαπέο 

επίζεκνο αιάκη πέξπζη 

πεξλψ Πεξηπέηεηα ζηαδηαθά 

πεξηνξίδσ Μεηαθνκίδσ θάξκαθν 

ζπαηαιψ Τπέξνρνο πεξίπηεξν 

πηπέξη Υσξηζκέλνο πεξηβφιη 

κήλπκα πεξηδέξαην  επηθίλδπλνο 

πεξίπαηνο Πεξηνρή πέξα 

κηιψ Πεξηκέλσ ψξηκνο 

εξγαζηήξην ηέθνκαη Πεξίεξγνο 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Οληνπιέ ραξηί 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξάζεη ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ κε ην νπνίν 

γξάθεη, πάλσ απφ ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ», ηα 

νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νληνπιέ ραξηί, ελψ παξάιιεια πξνθέξεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θζφγγνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κάξηεο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα άιιεο κνλάδεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαξηέιεο. Οη 

θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε έληνλν ρξψκα ζε θίηξηλν θφλην 

(εληχπσζε κέζσ ησλ ρξσκάησλ). Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα νπηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ 

άζθεζε– παηρλίδη, φπνπ απφ δηάθνξεο απισκέλεο ζην ηξαπέδη θάξηεο ην παηδί βξίζθεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη ηε γπξίδεη αλάπνδα 

3
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-εηαη» 

ζε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ ρηππψληαο παιακάθηα φηαλ ηελ αθνχεη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο εθθψλεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο ιέμεο, λα εληνπίδεη 3 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «-εηαη» αλάκεζα ζε 15 θαξηέιεο κε άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε 

αθξίβεηα 100%  θαη ζε ρξφλν 20‟‟, θαζψο θαη λα ηε ζρεκαηίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ 

πάλσ ζε νληνπιέ ραξηί.  
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: - 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ρηππψληαο παιακάθηα ηα ξήκαηα 

κε θαηάιεμε «–εηαη» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηξεηο δεθάδεο ιέμεσλ, νη νπνίεο ηνπ 

παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά θαη θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ πέληε ξήκαηα κε 

θαηάιεμε –εηαη θαη άιια πέληε ξήκαηα ή ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

 

ζσπαίλεη Απειπίδεηαη θξχβεηαη 

ηξέθεηαη Αθνχγεηαη θαηάιεμε 

καδεχεηαη Μνηξάδνκαη δξνζίδσ 

γξάθεηαη Δζσηεξηθφο θαίλεηαη 

ζηξαβφο Γίλεηαη αίζνπζα 

ηζαθίδσ Μαζαίλεηαη εξγάδεηαη 

βξίζθεηαη Σζηκπψ αξθνχδα 

πάιε ηνιίδη ρξεηάδεηαη 

ιέγεηαη Έξρεηαη δέζηε 

απίζαλνο Ράθηεο παίδεηαη 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Οληνπιέ ραξηί 

Γηάξθεηα: 10΄ 
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Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξάζεη ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ κε ην νπνίν 

γξάθεη, πάλσ απφ ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-έηαη», ηα 

νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νληνπιέ ραξηί, ελψ παξάιιεια πξνθέξεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θζφγγνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κάξηεο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-εηαη», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα άιιεο κνλάδεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαξηέιεο. Οη 

θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε έληνλν ρξψκα ζε θίηξηλν θφλην 

(εληχπσζε κέζσ ησλ ρξσκάησλ). Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα νπηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ 

άζθεζε– παηρλίδη, φπνπ απφ δηάθνξεο απισκέλεο ζην ηξαπέδη θάξηεο ην παηδί βξίζθεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη ηε γπξίδεη αλάπνδα.
 

 

 

4
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν» 

ζε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ ρηππψληαο παιακάθηα φηαλ ηελ αθνχεη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο εθθψλεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο ιέμεο, λα εληνπίδεη 3 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «ζθν» αλάκεζα ζε 15 θαξηέιεο κε άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε αθξίβεηα 

100%  θαη ζε ρξφλν 20‟‟, θαζψο θαη λα ηε ζρεκαηίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ πάλσ ζε 

νληνπιέ ραξηί.  

 

 



72 
 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: - 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ρηππψληαο παιακάθηα ηηο ιέμεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν», ζηελ αξρή, ζην κέζν ή ζην 

ηέινο ηεο ιέμεο ζε ηξεηο δεθάδεο ιέμεσλ, νη νπνίεο ηνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά 

θαη θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ πέληε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηιακβάλνπλ θαη 

άιιεο πέληε ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

 
ζθνηεηλφο θνξπίδσ αζθφο 

καξαίλνκαη Διέθαληαο γίδα 

κχγα θφξδν πηζηεχσ 

ζθφλε Μαηψλσ θαηάζθνπνο 

επηζθεπάδσ Κάζηαλν καζθαξάο 

κπηζθφην θνπηά θαζθφι 

δηακάληη Μέιηζζα βπζφο 

ζθνπφο Φξέζθν ζθνηεηληάδεη 

αεηφο Μπξίδσ γέξλσ 

βξίζθνκαη θνηψλσ Γχζθνινο 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Οληνπιέ ραξηί 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξάζεη ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ κε ην νπνίν 

γξάθεη, πάλσ απφ ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν», ηα 

νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νληνπιέ ραξηί, ελψ παξάιιεια πξνθέξεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θζφγγνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Καξηέιεο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα άιιεο κνλάδεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαξηέιεο. Οη 

θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε έληνλν ρξψκα ζε θίηξηλν θφλην 

(εληχπσζε κέζσ ησλ ρξσκάησλ). Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα νπηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ 

άζθεζε– παηρλίδη, φπνπ απφ δηάθνξεο απισκέλεο ζην ηξαπέδη θάξηεο ην παηδί βξίζθεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη ηε γπξίδεη αλάπνδα.
 

 

5
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-αηλεη» 

ζε ιέμεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ ρηππψληαο παιακάθηα φηαλ ηελ αθνχεη ακέζσο κεηά ην 

ηέινο εθθψλεζεο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο ιέμεο, λα εληνπίδεη 3 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «-αηλεη» αλάκεζα ζε 15 θαξηέιεο κε άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε 
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αθξίβεηα 100%  θαη ζε ρξφλν 20‟‟, θαζψο θαη λα ηε ζρεκαηίδεη κε ην δάρηπιφ ηνπ 

πάλσ ζε νληνπιέ ραξηί.  

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: - 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ρηππψληαο παιακάθηα ηα ξήκαηα 

κε θαηάιεμε «–αηλεη» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ηξεηο δεθάδεο ιέμεσλ, νη νπνίεο ηνπ 

παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά θαη θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ πέληε ξήκαηα κε 

θαηάιεμε –αηλεη θαη άιια πέληε ξήκαηα ή ιέμεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

 
ζσπαίλεη Μαδεχσ πξνθηαίλεη 

καιψλεη Αλεβαίλεη θαηαιήγσ 

ζπηηηθφο Παιάκε ζεκαδεχεη 

πεγαίλεη Βγαίλεη αλαζαίλεη 

ηξνθή Μαζαίλεη ζξαλίν 

ιεηαίλεη Παρνπιφο κπαίλεη 

ζπρλάδσ Καηαιαβαίλεη κεγάινο 

παιεχσ ηνιίδσ ηξειαίλεη 

παραίλεη εκαίλεη δεζηαίλεη 

θαηεβαίλεη Ράβσ παξάζηαζε 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Οληνπιέ ραξηί 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα πεξάζεη ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ κε ην νπνίν 

γξάθεη, πάλσ απφ ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-αίλεη», ηα 

νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νληνπιέ ραξηί, ελψ παξάιιεια πξνθέξεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θζφγγνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κάξηεο κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-αίλεη», 

ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα άιιεο κνλάδεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαξηέιεο. Οη 

θάξηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο κε έληνλν ρξψκα ζε θίηξηλν θφλην 

(εληχπσζε κέζσ ησλ ρξσκάησλ). Οη θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα νπηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ 

άζθεζε– παηρλίδη, φπνπ απφ δηάθνξεο απισκέλεο ζην ηξαπέδη θάξηεο ην παηδί βξίζθεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάξηα πνπ ηνπ δεηείηαη θαη ηε γπξίδεη αλάπνδα. 

 

2νο βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: 

Να απνθσδηθνπνηεί 5 πξνηάζεηο 5-10 ιέμεσλ ε θαζεκηά πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη»κε αθξίβεηα 100%. 

 

  



76 
 

Γνθηκαζία Αξρηθήο θαη Σειηθήο αμηνιόγεζεο 1νπ βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ 

Ο καζεηήο θαιείηαη λα δηαβάζεη πέληε πεληάδεο πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

ιέμεηο κε ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ δηδάρηεθε.  Κάζε πεληάδα ιέμεσλ 

αληηζηνηρεί ζε κία νξζνγξαθηθή κνλάδα. 

Οξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα» 

1) Ο ηάζεο θαη ε ηαπξνχια ζηάζεθαλ ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ.  

2) Σα αγαπεκέλα κνπ θαγεηά είλαη ηα θάζηαλα θαη ην ζηαθχιη.  

3) Τπάξρεη κηα ιίζηα κε ηα δξνκνιφγηα κπξνζηά ζηε ζηάζε.  

4) „Ήζαζηαλ ζηακαηεκέλνη έμσ απφ ην ζηάδην ηεο ΑΔΛ. 

5) Ο Κψζηαο έηξεμε πξνο ηνλ ζηαζκφ ηξαγνπδηζηά θαη ρακνγειαζηά. 

Οξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ» 

1) Πεξίπνπ ζηηο πέληε ζα ζε πεξηκέλσ ζην πεξίπηεξν.  

2) Πέξπζη ην πεξηβφιη έδσζε πνιιέο πηπεξηέο.  

3) Οη άλζξσπνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ ην πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν.  

4) Ζ Μαξία πέξαζε ππέξνρα ζηνλ πεξίπαην.  

5) Οη πεξζηλέο πεξηπέηεηεο πνπ είραλ, ηνπο έθαλαλ πεξίεξγνπο.  

Οξζνγξαθηθή κνλάδα «-εηαη» 

1) Ζ Διέλε, φηαλ θάζεηαη, ζθέθηεηαη θηφιαο.  

2) Γελ γίλεηαη λα βξίζθεηαη θάπνπ αιινχ.  

3) Γελ κπνξεί λα θξχβεηαη, γηαηί αθνχγεηαη ε θσλή ηνπ.  

4) Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηνπαιέηα.  

5) ηαλ εξγάδεηαη, έξρεηαη πάληα πξψηε απφ φινπο.  

Οξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν» 

1) Ο βνζθφο θάλεη κηα δχζθνιε δνπιεηά.  

2) Ζ ζθνπνβνιή θαη ν δίζθνο είλαη δχν νιπκπηαθά αζιήκαηα.  
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3) ην βάδν βξίζθνληαη κπηζθφηα θαη ζην ςπγείν θξέζθν γάια. . 

4) Ο θαληάξνο έθαλε ζθνπηά πιάη ζηνλ ζθνηεηλφ δξφκν.   

5) Ζ ζθφλε ζθνξπίζηεθε παληνχ θαη ρξεηάζηεθε μεζθφληζκα.  

Οξζνγξαθηθή κνλάδα «-αίλεη» 

1) ηαλ αλεβαίλεη ηελ αλεθφξα αλαζαίλεη βαξηά. 

2) Ίζσο ζεκαίλεη θάηη ην γεγνλφο φηη αξξσζηαίλεη ζπλέρεηα.  

3) Γελ πξνθηαίλεη λα ιεπηαίλεη, παραίλεη πάιη.  

4) Άκα κπαίλεη ε δαζθάια ζηελ αίζνπζα, ζσπαίλεη φιε ε ηάμε.  

5) Ο Γήκνο καζαίλεη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

 

1
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, θπθιψλνληαο ηε,  ηελ 

νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα» κε αθξίβεηα 100% αλάκεζα ζε άιιεο 36 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ή ζε ιέμεηο κε ηαρχηεηα 45‟‟, θαζψο θαη λα δηαβάζεη ζε 30‟‟ ηνπιάρηζηνλ 10 

ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα» κε αθξίβεηα 100%, 

ππνγξακκίδνληαο ζην ηέινο ηα θνηλά ζεκεία ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, καξθαδφξνο θφθθηλνο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα θπθιψλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιιεο κνλάδεο, κηθξέο ιέμεηο θαη ζπιιαβέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζίηα          θξε              ζηα        ηξαπ       ζθα      θαιή 

 

 

ζηα  ξάζν            ηδσ        ζηξα         θια     ηξνπ 

 

 

αηλεη            καλία       βει        θφςε         ζηα    ζηνπο 

 

 

ζην       ήηηα        νπζα         ζιη          ξγε        πεξη 

 

 

πνησ      ζηα     έξγν     μίδη      ζπνπ      ζηα        

 

 

δηα         ζκε      καιιί        ηηκή       ρξε        ζηα 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κνπηί, ππνγξακκηζηήο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: ε ρξσκαηηζηά νξζνγψληα ραξηφληα έρνπλ γξαθηεί 15 ιέμεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα» θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα θνπηάθη. 

Αλαθαηεχνληαη θαη ν καζεηήο θαιείηαη κέζα ζε κηζφ ιεπηφ λα δηαβάζεη ζσζηά φζεο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί. ην ηέινο, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θνηλή αθνινπζία 

γξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ νη ελ ιφγσ ιέμεηο θαη λα ηελ ππνγξακκίζεη.  

 

2
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, θπθιψλνληαο ηε,  ηελ 

νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ» κε αθξίβεηα 100% αλάκεζα ζε άιιεο 36 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ή ζε ιέμεηο κε ηαρχηεηα 45‟‟, θαζψο θαη λα δηαβάζεη ζε 30‟‟ ηνπιάρηζηνλ 10 

ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ» κε αθξίβεηα 100%, 

ππνγξακκίδνληαο ζην ηέινο ηα θνηλά ζεκεία ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, καξθαδφξνο θφθθηλνο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα θπθιψλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιιεο κνλάδεο, κηθξέο ιέμεηο θαη ζπιιαβέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θαιψ         αδεη          γεκ        πεξ    ζκε       πξψην 

 

 

ζηα  αληί         πεξ        θαξφ         πφλν     πξν 

 

 

γθα        κπήθα       θφβν        πεξ        ζηξν    ζπαο 

 

 

ξρη       παξ       μνπλ         ππφ         κπνπ        πεξ 

 

 

πηα     νκαη    αξρή    ηεξ       φπνπ        πεξ        

 

ζθπ         πιέσ      θξε        ηνκή       πεξ       ζηα 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κνπηί, ππνγξακκηζηήο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: ε ρξσκαηηζηά νξζνγψληα ραξηφληα έρνπλ γξαθηεί 15 ιέμεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πεξ» θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα θνπηάθη. 

Αλαθαηεχνληαη θαη ν καζεηήο θαιείηαη κέζα ζε κηζφ ιεπηφ  λα δηαβάζεη ζσζηά φζεο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί. ην ηέινο, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θνηλή αθνινπζία 

γξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ νη ελ ιφγσ ιέμεηο θαη λα ηελ ππνγξακκίζεη.  

 

 

3
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, θπθιψλνληαο ηε, ηελ 

νξζνγξαθηθή κνλάδα «-εηαη» κε αθξίβεηα 100% αλάκεζα ζε άιιεο 36 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ή ζε ιέμεηο κε ηαρχηεηα 45‟‟, λα δηαθξίλεη ην θνηλφ κέξνο 10 ξεκάησλ πνπ 

ηελ πεξηέρνπλ, ππνγξακκίδνληάο ην ζε 20 δεπηεξφιεπηα (2‟‟ γηα θάζε ιέμε), θαζψο 

θαη λα δηαβάζεη 10 ιέμεηο κε αθξίβεηα 100% κε ηαρχηεηα 2‟‟ αλά ιέμε, ζπλδπάδνληαο 

ην ζέκα ηεο ιέμεο κε ηελ θαηάιεμε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, καξθαδφξνο θφθθηλνο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα θπθιψλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-εηαη», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιιεο κνλάδεο, κηθξέο ιέμεηο θαη ζπιιαβέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζηξψκα          θαη         εηαη         ηξε       θξα      πάιη 

 

 

εηαη   πξανο            εηαη        θξα         πεηψ     κήιν 

 

 

αηλεη      πίηα      βαι       θιάκα          θξε           άιια      

 

 

εηε       ήηηα        κέλσ         θάζε            εηαη         ζχθν 

 

 

πξα      εηαη     δέλσ     θάζα      πφηε      δείηε        

 

 

θελφ         ξγν      ηίκα        δει        πξάνο         εηαη 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, ππνγξακκηζηήο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή δέθα ξήκαηα κε θαηάιεμε «–εηαη». Ο 

καζεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί, λα δηαθξίλεη θαη λα ππνγξακκίζεη ην θνηλφ κέξνο 

ησλ ξεκάησλ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη ηε λνεηηθή 

εηθφλα ηεο νξζνγξαθηθήο κνλάδαο θαη λα ηελ επηζεκαίλεη κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα 

φηαλ ηε ζπλαληά ζηα θείκελα. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα ηηο δηαβάζεη φζν πην γξήγνξα 

θαη νξζά κπνξεί.  
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Φύιιν εξγαζίαο 

 

Α’ κέξνο 

1) καξαίλεηαη 

2) ζεθψλεηαη 

3) καζαίλεηαη 

4) αλαθαηεχεηαη 

5) ιέγεηαη 

6) γξάθεηαη 

7) ζηνιίδεηαη 

8) έξρεηαη 

9) γίλεηαη 

10) αθνχγεηαη 

 

 

 

Β’ κέξνο 

Μαξαίλ 

εθψλ 

Μαζαίλ 

Αλαθαηεχ  

Λέγ  

Γξάθ  

ηνιίδ  

Έξρ  

Γίλ 

Αθνχγ  

 

εηαη 
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4
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, θπθιψλνληαο ηε,  ηελ 

νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν» κε αθξίβεηα 100% αλάκεζα ζε άιιεο 36 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ή ζε ιέμεηο κε ηαρχηεηα 45‟‟, θαζψο θαη λα δηαβάζεη ζε 30‟‟ ηνπιάρηζηνλ 10 

ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν» κε αθξίβεηα 100%, 

ππνγξακκίδνληαο ζην ηέινο ηα θνηλά ζεκεία ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, καξθαδφξνο θφθθηλνο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα θπθιψλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιιεο κνλάδεο, κηθξέο ιέμεηο θαη ζπιιαβέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηδεη         ξλν       ζθν         θάπνπ      ηελ        πξηλ 

 

 

ζηξε  ελνπλ          θξα        ζθν         πφιν     ζθα 

 

 

γγν         ζαπ      θφπν    ζθν      ιάδη    ζπάσ 

 

 

έξγα       ηξακ       αίλσ         κπνπ         εζαλ       ζθέην 

 

 

ζθν      επη    ηέινο     καθ        ζθν       ρξν 

 

 

για        ήξζα      ζθν       κηζφ      γκα       ζέισ 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Κνπηί, ππνγξακκηζηήο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: ε ρξσκαηηζηά νξζνγψληα ραξηφληα έρνπλ γξαθηεί 15 ιέμεηο πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζθν» θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα θνπηάθη. 

Αλαθαηεχνληαη θαη ν καζεηήο θαιείηαη κέζα ζε κηζφ ιεπηφ λα δηαβάζεη ζσζηά φζεο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξεί. ην ηέινο, θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θνηλή αθνινπζία 

γξακκάησλ πνπ πεξηέρνπλ νη ελ ιφγσ ιέμεηο θαη λα ηελ ππνγξακκίζεη.  

 

 

5
νο

 Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, θπθιψλνληαο ηε, ηελ 

νξζνγξαθηθή κνλάδα «-αηλεη» κε αθξίβεηα 100% αλάκεζα ζε άιιεο 36 νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ή ζε ιέμεηο κε ηαρχηεηα 45‟‟, λα δηαθξίλεη ην θνηλφ κέξνο 10 ξεκάησλ πνπ 

ηελ πεξηέρνπλ, ππνγξακκίδνληάο ην ζε 20 δεπηεξφιεπηα (2‟‟ γηα θάζε ιέμε), θαζψο 

θαη λα δηαβάζεη 10 ιέμεηο κε αθξίβεηα 100% κε ηαρχηεηα 2‟‟ αλά ιέμε, ζπλδπάδνληαο 

ην ζέκα ηεο ιέμεο κε ηελ θαηάιεμε. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, καξθαδφξνο θφθθηλνο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Ο καζεηήο θαιείηαη λα θπθιψλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «-αίλεη», ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζε άιιεο κνλάδεο, κηθξέο ιέμεηο θαη ζπιιαβέο. 
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Φύιιν εξγαζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηξα          θφβσ               βαίλσ         ηξε        αηλεη 

 

 

Μηιψ   πξανο            αηλεη        θξα         πεηψ     κήιν 

 

 

θαι  ζπίξην      ελνπλ        κέλσ         θξη          ειεπζ      

 

 

βαίλσ       αηλεη         κελ           θάζε            αηλεη         ζήκα 

 

 

απφ     ξφδη       ηξέκσ       αηλεη            άγρνο        χαηλα 

 

 

ζψκα         αίκα       ηψξα        αηλνο        πάσ         αηλεη 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο: αηνκηθή 

Τιηθά: Υαξηί, ππνγξακκηζηήο 

Γηάξθεηα: 10΄ 

Πεξηγξαθή: Παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή δέθα ξήκαηα κε θαηάιεμε «–αηλεη». Ο 

καζεηήο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί, λα δηαθξίλεη θαη λα ππνγξακκίζεη ην θνηλφ κέξνο 

ησλ ξεκάησλ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, έηζη ψζηε λα δηακνξθψζεη ηε λνεηηθή 

εηθφλα ηεο νξζνγξαθηθήο κνλάδαο θαη λα ηελ επηζεκαίλεη κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα 

φηαλ ηε ζπλαληά ζηα θείκελα. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα ηηο δηαβάζεη φζν πην γξήγνξα 

θαη νξζά κπνξεί.  
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Φύιιν εξγαζίαο 
 

Α’ κέξνο 

1) ζσπαίλεη 

2) καζαίλεη 

3) θαηεβαίλεη 

4) βγαίλεη 

5) παραίλεη 

6) αλαζαίλεη 

7) δεζηαίλεη 

8) νκνξθαίλεη 

9) κηθξαίλεη 

10) μεξαίλεη 

 

 

 

Β’ κέξνο 

σπ 

Μαζ 

Καηεβ 

Βγ 

Παρ 

Αλαζ 

Εεζη 

Οκνξθ 

Μηθξ 

Ξεξ 

αηλεη 
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2.3.5 Σειηθή  αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο 

 

Μηα κέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έγηλε ε ηειηθή 

αμηνιφγεζή ηνπ. Γφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα ηξία θείκελα ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο 

ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ δηδάρηεθαλ νη καζεηέο 

ειαθξψο παξαιιαγκέλα. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηφζν κηα κέξα κεηά, φζν 

θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ πεξίπνπ 30 ιεπηά 

(10 ιεπηά αλά θείκελν) γηα θάζε καζεηή. 

2.4 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

πγθεθξηκέλα, έγηλε ρξήζε κεζφδσλ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηεο γεληθήο εηθφλαο θαη ησλ θαηαλνκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ππνινγίδνληαο 

ηηο κέζεο ηηκέο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Δπίζεο, έγηλε νπηηθή επηζθφπεζε ησλ γξαθεκάησλ κε ηα ζθνξ ηνπ θάζε 

καζεηή (ζχγθξηζε επαλεηιεκκέλσλ κεηξήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε). 

ηνηρεία πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ην επίπεδν, ε ηάζε ηνπ 

ζθνξ, δειαδή νπζηαζηηθά ε θιίζε ηεο ηεζιαζκέλεο γξακκήο πνπ ελψλεη ηα ζθνξ 

(ζεηηθή - αξλεηηθή) θαη ν ρξφλνο εκθάληζεο αιιαγήο (δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη 

ηελ παξνπζία λένπ ζθνξ).  

Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο PND (Percentage of non overlapping 

data). Οη κέζνδνη κε επηθαιχςεσλ, φπσο ην PND, δελ απαηηνχλ θιίκαθεο 

δηαζηήκαηνο, κεγάια ή πξνζαξκνζκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ, δελ βαζίδνληαη ζε κέζεο 

ηηκέο, δηακέζνπο ή επηθξαηνχζεο ηηκέο, αιιά εμεηάδνπλ ηηο αηνκηθέο αμίεο φισλ ησλ 

ζεκείσλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο ζπγθξίζεηο αλά 
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δεχγε θαηά κήθνο ησλ θάζεσλ. Σν PNDελδείθλπηαη γηα κηθξά δείγκαηα, πνπ 

ζπλήζσο ζπλαληάκε ζε κηα παξέκβαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δεδνκέλα εξεπλψλ 

κηθξψλ δεηγκάησλ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ βαζκνινγίεο θνληά ζε κηα ππνινγηζκέλε 

δηάκεζν θαη/ή λα έρνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία. ηαλ θαλέλαο κέζνο φξνο, νχηε 

δηάκεζνο δελ κπνξεί λα ζπλνςίζεη αξθεηά έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, απαηηείηαη κηα 

κέζνδνο “Nonoverlap” (Parker & Vannest, 2009). Ζ κέζνδνο PND αθνινπζεί κηα 

δηαδηθαζία 3 βεκάησλ, σο εμήο: (α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνλαδηθνχ πςειφηεξνπ 

ζεκείνπ δεδνκέλσλ ζηε θάζε Α (Hi), (β)ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθαλνχο ράξαθα γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ-δεδνκέλσλ πάλσ απφ ην Hi ζηε θάζε παξέκβαζεο Β 

θαη (γ) ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θιάζκαηνο(αλαινγία) ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζεκείσλ πάλσ 

απφ ην Hi πξνο ηα ζπλνιηθά ζεκεία δεδνκέλσλ ηεο θάζεο Β. Σν PND ηείλεη λα 

ζπζρεηίδεηαη θαιά κε ηηο νπηηθέο εθηηκήζεηο θαη είλαη ίζσο ε πην εχθνιε απφ φιεο ηηο 

κεζφδνπο ππνινγηζκνχ (Lenz, 2013˙ Manolov & Solanas, 2009). Σν PND κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 100%, κε νδεγίεο εξκελείαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ: κεγαιχηεξν απφ 70% γηα απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, 50% έσο 

70% γηα κεξηθψο απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε απνηειεζκαηηθή (Scruggs & 

Mastropieri, 1998).  

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

3.1 Απνηειέζκαηα θαηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε 

 

Αξρηθά ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ αλά θείκελν πνπ δηάβαζαλ 

νη καζεηέο, δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηνηο εθαηφ.  Οη καζεηέο ρξεηαδφηαλ λα 

επηηχρνπλ 80%, ψζηε λα ζεσξεζνχλ φηη δελ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα. ζνλ αθνξά 

ην ρξφλν, φια ηα θείκελα δφζεθαλ γηα αλάγλσζε ζε ηξεηο καζεηέο κε κέζε 
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αλαγλσζηηθή επίδνζε θαη βγήθε ν κέζνο φξνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηνπο. Ο ρξφλνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε σο θξηηήξην γηα ηνπο καζεηέο κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. ηε ζπλέρεηα, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ρσξίζηεθαλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνινγίζηεθε ε κέζε ζπρλφηεηα ηνπο, αλαιχνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ιάζε ηνπ θάζε καζεηή αλά 

θείκελν. 

Έηζη, ζην πξψην θείκελν, ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 23 απφ ηηο 98 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 76,5%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 9‟ θαη 17‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 28‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Α» ήηαλ πνιχ αξγή, κε πνιιά 

θνκπηάζκαηα, αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ (Βι. Πίλαθα 

2).  

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ  

Πίλαθαο 2: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ –Κείκελν 1 

 

Απφ ηελ άιιε ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 27 απφ ηηο 98 ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 

72,5%).  ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 7‟ θαη 10‟‟, 

ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 28‟‟. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ «Κ» ζην πξψην θείκελν ήηαλ επίζεο αξγή, κε θνκπηάζκαηα, 

αληηθαηαζηάζεηο θαη παξαιείςεηο γξακκάησλ (Βι. Πίλαθα 2). 

                                                             
2 Μ..Λ: Μέζε πρλφηεηα Λαζψλ 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ2 

«Α» 

Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  είλαη-έλα 15 20 7 19 13 17 

Δπαλαιήςεηο κα-καζεηήο 1 3 4 2 4 2 
Παξαιείςεηο εθηφο-εθηφ 2 4 2 0 2 1 

Πξνζζέζεηο  έρεη-έρεηο 2 0 1 0 2 2 

Λάζε ηνληζκνχ σδείν-ψδεην 2 1 2 1 2 0 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 1 0 0 1 0 1 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 5 4 2 3 4 3 

Γηζηαγκνί   13 9 1 5 14 8 
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ην πξψην θείκελν ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 16 απφ ηηο 103 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 84,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 28‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

10‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Α» είρε αξθεηά θαιή ξνή, κε θάπνηεο αληηθαηαζηάζεηο, 

παξαιείςεηο θαη επαλαιήςεηο. Χζηφζν, δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ (Βι. Πίλαθα 2). 

ην πξψην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 22 απφ ηηο 103 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 78,6%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ 

θαη 55‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 10‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» είρε ζρεηηθά θαιή ξνή, θάλεη ιίγα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο θαη θάπνηεο επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 2). 

Απφ ηελ άιιε, ζην πξψην θείκελν, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 23 απφ ηηο 103 

ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 77,6%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 24‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 10‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ αξθεηά αξγή κε πνιινχο 

δηζηαγκνχο,  αληηθαηαζηάζεηο, επαλαιήςεηο, παξαιείςεηο γξακκάησλ, πξνζζέζεηο θαη 

θάπνηα ιάζε ηνληζκνχ (Βι. Πίλαθα 2). 

Ζ «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 22 απφ ηηο 103 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 78,6%), 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 29‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 10‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Γ» ζην 

θείκελν ήηαλ αξθεηά αξγή, κε αξθεηά θνκπηάζκαηα, αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο 

θαη πξνζζέζεηο γξακκάησλ (Βι. Πίλαθα 2).  
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Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ δεύηεξνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ  

Πίλαθαο 3: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ –Κείκελν 2 

ην δεχηεξν θείκελν ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 47 απφ ηηο 138 ιέμεηο(πνζνζηφ 

επηηπρίαο 65,9 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

8‟ θαη 55‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 2‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» είρε πνιχ αξγή ξνή, ελψ έθαλε επαλαιήςεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο θαη  πνιιά θνκπηάζκαηα(Βι. Πίλαθα 3). 

Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 35 απφ ηηο 138 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 74,6 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 6‟ θαη 10‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 2‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην δεχηεξν θείκελν ήηαλ αξγή, 

κε πξνζζήθεο, αληηθαηαζηάζεηο θαη αξθεηνχο δηζηαγκνχο(Βι. Πίλαθα 3). 

ην δεχηεξν θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 24 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 79,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

2‟ θαη 01‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

27‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» είρε θαιή ξνή, κε ειάρηζηα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο κε ιίγεο επαλαιήςεηο θαη παξαιείςεηο (Βι. Πίλαθα 3). 

ην δεχηεξν θείκελν, ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 26 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 78,1%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 23‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 27‟‟. 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Α» 

Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Πεξλάεη-

πέξαζε 

42 27 14 16 7 22 

Δπαλαιήςεηο γξε-γξήγνξα 3 5 3 5 9 4 

Παξαιείςεηο ζηηο-ζηη 2 1 6 3 1 5 

Πξνζζέζεηο  θάπνην-θάπνηνο 0 2 0 0 0 0 
Λάζε ηνληζκνχ  0 0 1 2 2 0 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 1 2 2 0 0 3 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 7 5 3 8 2 7 

Γηζηαγκνί   15 10 2 4 10 9 
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Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε ζρεηηθά θαιή ξνή, έθαλε ιίγα θνκπηάζκαηα, 

αξθεηέο αληηθαηαζηάζεηο, επαλαιήςεηο θαη παξαιείςεηο (Βι. Πίλαθα 3). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 25 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 78,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 4‟ 

θαη 10‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 27‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» είλαη πνιχ αξγή κε πνιινχο δηζηαγκνχο,  αληηθαηαζηάζεηο, 

επαλαιήςεηο θαη ιάζε ηνληζκνχ (Βι. Πίλαθα 3). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 31 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

73,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 4‟ θαη 03‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 27‟‟. Ζ αλάγλσζε 

ηεο «Γ» ήηαλ αξθεηά αξγή, κε πνιινχο δηζηαγκνχο. Έθαλε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο, 

κεξηθέο  παξαιείςεηο θαη επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 3). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ ηξίηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ  

Πίλαθαο 4: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ –Κείκελν 3 

 

ην ηξίην θείκελν ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 29 απφ ηηο 109 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 73,3 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

8‟ θαη 12‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Α» είρε πνιχ αξγή ξνή, ελψ έθαλε επαλαιήςεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο θαη  πνιιά θνκπηάζκαηα(Βι. Πίλαθα 4). 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Α» 

Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Σνλ-ηνπο 20 25 16 17 7 22 

Δπαλαιήςεηο Λη-ιί-ιη γν 4 2 3 4 9 3 
Παξαιείςεηο ίζσο-ίζσ 2 0 5 5 1 3 

Πξνζζέζεηο  ηηο-ζηηο 1 0 1 0 0 5 

Λάζε ηνληζκνχ γαιάδην-

γαιαδηφ 

2 2 2 1 2 1 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 4 1 1 0 0 2 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 2 8 2 5 2 4 

Γηζηαγκνί   7 12 3 4 10 9 
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Δπηπιένλ, ζην ηξίην θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 29 απφ ηηο 109 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 73,3 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 40‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην δεχηεξν θείκελν ήηαλ αξγή, 

κε επαλαιήςεηο, αληηθαηαζηάζεηο, εηζαγσγέο ιέμεσλ θαη αξθεηνχο δηζηαγκνχο(Βι. 

Πίλαθα 4). 

ην ηξίην θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 27 απφ ηηο 134 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 79,8%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

2‟ θαη 10‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

18‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» είρε θαιή ξνή, κε ειάρηζηα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο θαη ιίγα ιάζε ηνληζκνχ (Βι. Πίλαθα 4). 

ην ηξίην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 27 απφ ηηο 134 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 79,8%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 20‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 18‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε ζρεηηθά θαιή ξνή, έθαλε ιίγα θνκπηάζκαηα, 

αξθεηέο αληηθαηαζηάζεηο, επαλαιήςεηο θαη παξαιείςεηο (Βι. Πίλαθα 4). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 19 απφ ηηο 134 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 85,8%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 4‟ 

θαη 27‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 18‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» είλαη αξγή κε πνιινχο δηζηαγκνχο. Έθαλε αξθεηέο 

επαλαιήςεηο θαη θάπνηεο αληηθαηαζηάζεηο ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

ιάζε ζηελ αθξίβεηα  (Βι. Πίλαθα 4). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 34 απφ ηηο 134 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

74,6%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 4‟ θαη 18‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 18‟‟. Ζ αλάγλσζε 
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ηεο «Γ» ήηαλ αξθεηά αξγή, κε πνιινχο δηζηαγκνχο. πρλά έθαλε αληηθαηαζηάζεηο, 

κεξηθέο  παξαιείςεηο, επαλαιήςεηο θαη πξνζζέζεηο (Βι. Πίλαθα 4). 

3.2 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλά καζεηή κεηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε 

 

Ο «Α» πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα «θελά» πνπ έρεη θαη λα απνθχγεη ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληά, αμηνπνηεί αξθεηέο ιέμεηο πνπ έρεη απνκλεκνλεχζεη νπηηθά, γηα 

λα καληέςεη ηε ιέμε πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζην λφεκα. 

Ο καζεηήο, επίζεο, θάλεη αληηθαηαζηάζεηο θαη ζπρλά αληηζηξνθέο ζε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα. πγθεθξηκέλα κπεξδεχεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ζπιιαβψλ ηχπνπ Φ 

ζηελ αξρή θαη ζην κέζν ηεο ιέμεο. Δπίζεο, θάλεη αληηθαηαζηάζεηο ζηα γξάκκαηα β, 

δ, ζ θαη δ, μ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ιαλζαζκέλεο εθθνξέο ζε ιέμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δίςεθα ζχκθσλα, δίςεθα θσλήεληα θαη ζηηο θαηαιήμεηο ησλ 

ξεκάησλ. Ζ αλάγλσζε ηνπ έρεη πνιχ αξγή ξνή, αθνχ αθηεξψλεη ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αλάγλσζε απφ ην κέζν φξν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, ελψ δελ 

αθνινπζεί θαλέλα ζεκείν ζηίμεο ηνπ θεηκέλνπ.  Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε 

ιάζε ζην πξψην θείκελν είλαη: εηλ,  -αηλνπλ,  γγιη, ιιη, ξησ,  βδν, -αηλεη,  κλα, ζηη, 

ζην, ρξν, ειεπ, ξηα. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην δεχηεξν θείκελν 

είλαη: πξσ, μππ, θξε, πιε, -ηλν, θεπ, γξε, ζθα, ζηα, ξλσ, επη, ζκε, επν, ξγα, -αίδσ, δεπ, 

-εηαη, -νκαη. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη: ηνπ, 

μππ, πξσ, πξα, γκα, παξ, γθα, ππν, ξζα, ηξα, κπνπ, πηα, ζπη, γιπ, ηνπξ, θξα.  

Ο «Κ» θάλεη αληηθαηαζηάζεηο θαη ζπρλά αληηζηξνθέο ζε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα. Μπεξδεχεηαη, δειαδή, ζηελ αλαγλψξηζε ζπιιαβψλ ηχπνπ Φ θαη 

Φ ζηελ αξρή θαη ζην κέζν ηεο ιέμεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ιάζε ζε ιέμεηο κε 

δίςεθα θσλήεληα. πρλά, έρεη δπζθνιίεο ζε θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ, 

αληηθαζηζηψληαο ηεο κε θάηη άιιν π.ρ καδεχεηαη-καδεχνπκε. Ο «Κ» δηαβάδεη 
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ζπιιαβηζηά θαη δελ αθνινπζεί ηα ζεκεία ζηίμεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδεη. Οη 

κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην πξψην θείκελν είλαη: -φκαη, ζηη, θξε, πιε, 

γξε, ξλα, -αίλσ, ζηξε, ζκε, επν, ραξ, ζην, εηνη, ξγα, -εηαη. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ιάζε ζην δεχηεξν θείκελν είλαη: -αηλνπλ,  ξησ,  γξα, βδν,-αηλεη, ζην, ρξν, 

ειεπ, ζηε. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη:  ηνπ, 

ζθεπ, μππ, πλε, ζιη, γθα, θηα, ξζα, ζπη, θξα, αμε. 

Ζ «Β» δπζθνιεχεηαη θαη θάλεη ζπρλέο αληηθαηαζηάζεηο ζε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ηχπνπ Φ. Παξαηεξήζεθε φηη αληηθαζηζηά θάπνηεο θαηαιήμεηο 

ξεκάησλ, εηδηθά φηαλ βηάδεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζή ηεο. ε γεληθέο 

γξακκέο είλαη κηα καζήηξηα κε θαιή ξνή αλάγλσζεο, ε νπνία ζεκεηψλεη ζρεηηθά ιίγα 

ιάζε θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ πνηνηηθά. 

Πξνζπαζεί λα δψζεη «ρξψκα» ζηελ αλάγλσζε ηεο, δίλνληαο ζεκαζία ζηα δηάθνξα 

ζεκεία ζηίμεο. Οη κνλάδεο ιέμεσλ, ινηπφλ, πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην πξψην θείκελν 

είλαη: ζππ, -ελνπλ, ζρν, γεκ, ζηα. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην 

δεχηεξν θείκελν είλαη: ξρη, πξν, ξηε, γθα, ζπα, ζθν, θια. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη: μαλ, ρξε, -εζαλ, ζηα, ξην, πεξ, ζθνπ, απη. 

Ο «Μ» θάλεη αληηθαηαζηάζεηο θαη ζπρλά αληηζηξνθέο ζε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα. πγθεθξηκέλα κπεξδεχεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ζπιιαβψλ ηχπνπ Φ 

ζηελ αξρή θαη ζην κέζν ηεο ιέμεο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα κπεξδεχεη ηνπο θζφγγνπο 

θ-β. Σέινο, δπζθνιεχεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δίςεθα 

θσλήεληα θαη ζηηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ. Ζ αλάγλσζε ηνπ έρεη πνιχ αξγή ξνή, 

αθνχ αθηεξψλεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αλάγλσζε απφ ην κέζν φξν ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην πξψην θείκελν είλαη: 

ζηαπ, ζππ, ζθα, κπε, ζηε, ζηα, εηξ, ζθπ, ζθα, -ελνπλ. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ιάζε ζην δεχηεξν θείκελν είλαη: ξγν, ξρη, -ηδεη, θνβ, ηξε, πξν, ηξν, ξθε, 
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ζκε, ζθν, ξγε. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη: δηα, 

ραξ, ξην, ληη, ξλν, -μνπλ, πνηε, πια, ηξν, ζπνπ, πηα, ζπα. 

Ο «Π» θάλεη αληηθαηαζηάζεηο ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηχπνπ Φ ζηελ 

αξρή θαη ζην κέζν ηεο ιέμεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζε ιέμεηο κε δίςεθα 

θσλήεληα θαη ζπρλά αληηθαζηζηά ηελ θαηάιεμε ησλ ξεκάησλ. Παξαηεξήζεθε φηη 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαη ζε ιέμεηο κε δίςεθα θσλήεληα. Ο «Π» δηαβάδεη 

ζπιιαβηζηά θαη ρσξίο ξπζκφ, αιιά έρεη κηα θαιή ηαρχηεηα αλάγλσζεο ζε ζρέζε κε 

ην κέζν φξν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην 

πξψην θείκελν είλαη: ζηαπ, ζηα, -ελνπλ, -αδεη, ζθα, ζηε, ζθπ.Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ 

παξνπζίαζε ιάζε ζην δεχηεξν θείκελν είλαη: -βηα, ξγν, ξγε, γθαη, επη, ηξαπ, ζκε, ζθν, 

ξπη. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη: ξην, ληη, κπα, -

μνπλ, -εζαλ, ζσξ, ζηα, -ζνπκε, πια, πεξ, γκα, απξ, ζπνπ. 

Ζ «Γ» θάλεη αληηθαηαζηάζεηο ζηα γξάκκαηα δ, μ, ζ, θ. β, ς. Δπηπιένλ,  θάλεη 

αληηθαηαζηάζεηο ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηχπνπ Φ ζηελ αξρή θαη ζην κέζν 

ηεο ιέμεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζε ιέμεηο κε δίςεθα θσλήεληα θαη ζηηο 

θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ. Ζ «Γ» δε ρξσκαηίδεη θαζφινπ ηε θσλή ηεο θαηά ηελ 

αλάγλσζε, ελψ δελ αθνινπζεί θαλέλα απφ ηα ζεκεία ζηίμεο πνπ ζπλαληά ζην 

θείκελν. Ζ αλάγλσζή ηεο είλαη πνιχ αξγή.  Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε 

ζην πξψην θείκελν είλαη: πξσ, μππ, θξε, πιε, -ηλν, θεπ, γξε, ζθα, ζηα, ξλσ, επη, ζκε, 

επν, ξγα, -αίδσ, δεπ, -εηαη, -νκαη. Οη κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην 

δεχηεξν θείκελν είλαη: -νπζε, βηα, ξγε, πξν, θνβ, κπν, θξε, ηξε, ηξαπ, ζπα, ζκε. Οη 

κνλάδεο ιέμεσλ πνπ παξνπζίαζε ιάζε ζην ηξίην θείκελν είλαη: -νπζαλ, πεξ, κπα, ξην, 

πια, πεξη, -αηλεη, ζεο, ζπα. 
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3.3 Λάζε καζεηώλ κεηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη θπξίσο ζηηο 

ιέμεηο κε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα θαη δίςεθα θσλήεληα, θαζψο θαη ζηηο θαηαιήμεηο 

ησλ ξεκάησλ. Μεηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, πξνέθπςε φηη νη καζεηέο 

θάλνπλ πην ζπρλά ιάζε ζηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ πεξηέρνπλ ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ηχπνπ Φ, θαζψο θαη ζηηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ. Δπίζεο, 

παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηηο αθνινπζίεο γξακκάησλ «μππ», «πεξ», «επν». ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 5)  θαίλνληαη αλαιπηηθά νη 20 νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πην ζπρλά ιάζε νη καζεηέο απφ ηηο 91 ζπλνιηθά. 

Σπρλόηεηα εκθάληζεο ιαζώλ ησλ καζεηώλ αλά νξζνγξαθηθή κνλάδα 

Πίλαθαο 5: Λάζε αλά νξζνγξαθηθή κνλάδα  

 

3.4 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο βάζεη Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

ηε ζπλέρεηα, γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα επηιερζνχλ νη νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο πνπ ζα δηδάζθνληαλ ζηνπο καζεηέο έγηλε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ βηβιίσλ 

Οξζνγξαθηθέο  κνλάδεο πρλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ αλά νξζνγξαθηθή 

κνλάδα 

ζηα 7 

ζκε 5 

ξην 4 

ζπα 4 
γθα 4 

μππ 4 

πεξ 4 

πξσ 3 

γξε 3 

ζηε 3 

ζθν 3 

ξγα 3 

ξγε 3 

επν 3 

θιε 3 
πιε 3 

-αηλεη 3 

-ελνπλ 3 

-νκαη 3 

-εηαη 3 
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ηεο γιψζζαο ηεο Α‟ θαη Β‟ Γεκνηηθνχ. Έηζη, δηαπηζηψζεθαλ νη νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα (Βι. Πίλαθα 5). 

Γηα λα κπνξεί λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ πνπ εκθαλίδνπλ ιάζε νη καζεηέο, δηεξεπλήζεθαλ θαη 

κνλάδεο ιέμεσλ κε παξφκνηα αιιεινπρία γξακκάησλ.  Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο 

θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ, δηεξεπλήζεθαλ θη άιιεο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ 

απνηεινχλ ζπλήζεηο θαηαιήμεηο ξεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κνλάδεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ιάζε νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κεζαία ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα 

βηβιία. Γηα παξάδεηγκα ε νξζνγξαθηθή κνλάδα «πξσ» εκθαλίδεηαη 122 θνξέο ζηα 

βηβιία ηεο Γιψζζαο ηεο Α‟ θαη Β‟ Γεκνηηθνχ, ελψ ε κνλάδα «πξν» πνπ έρεη 

παξφκνηα αιιεινπρία γξακκάησλ εκθαλίδεηαη 306 θνξέο, ε κνλάδα «πξα» 67 θαη ε 

κνλάδα «πξε» 61. Ίζσο νη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα βηβιία 

λα είλαη νηθείεο ζηνπο καζεηέο, λα ηηο έρνπλ απνζεθεχζεη νπηηθά ζην ιεμηιφγην ηνπο 

θαη λα κελ εκθαλίδνπλ ζπρλά ιάζε ζε απηέο. Απφ ηελ άιιε, νη κνλάδεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπάληα ζηα βηβιία, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επηηαθηηθήο 

δηεξεχλεζεο, θαζψο δελ ζα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα θείκελα δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεηψλ.  
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Σπρλόηεηα εκθάληζεο νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ ζηα βηβιία ηεο Γιώζζαο ηεο Α’ θαη Β’ 

Γεκνηηθνύ 

Οξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο 

πρλφηεηα ζην βηβιίν 

ηεο Α‟ Γεκνηηθνχ 

πρλφηεηα ζην βηβιίν 

ηεο Β‟ Γεκνηηθνχ 

χλνιν 

Καηαιήμεηο ξεκάησλ 

-αίλεη*3 5 59 64 

-εηαη* 33 118 151 

-ίδσ 8 25 33 
-ηδεη 24 93 117 

-αίλσ 5 8 13 

-ελνπλ 6 7 13 

-σλσ 5 2 7 

-νκαη 1 13 14 

-αδεη 33 64 97 

Φ 

ζηε* 68 210 278 

ζηα* 63 358 421 

ζηε 152 507 659 

ζην 146 568 714 
πξσ* 31 91 122 

πξν 49 257 306 

πξα 14 53 67 

πξε 9 52 61 

πιε* 7 21 28 

πια 33 42 75 

πιν 19 8 27 

πιε 38 91 129 

θιε* 37 27 64 

θιε 13 54 67 

θιν 14 23 37 

θια 13 13 26 
θιη 0 21 21 

ζθν* 30 56 86 

ζθα 37 65 102 

ζθε 24 111 135 

ζθε 2 114 116 

ζθη 5 11 16 

ζπα* 32 30 52 

ζπε 3 1 4 

ζπν 5 13 18 

ζπη 16 55 71 

ζπσ 0 0 0 
ζπε 9 4 13 

ζκε* 11 51 62 

ζκα 15 10 25 

ζκν 19 63 82 

ξην* 4 22 26 

ξηε 2 29 31 

ξηα 7 33 40 

ξηη 10 39 49 

ξγα* 11 128 139 

ξγε* 4 6 10 

ξγν 16 33 49 

                                                             
3
Με αζηεξίζθν ζεκεηψλνληαη νη νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ παξνπζίαζαλ ιάζε νη καζεηέο κεηά ηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε. 
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ξγε 10 18 28 

ξγη 9 24 33 

γξε* 4 10 14 

γξν 0 2 2 

γξε 0 0 0 

γξα 111 584 695 

γθα* 34 19 53 

γθν 6 11 17 
γθε 0 11 11 

γθη 14 16 30 

Σπραίνη ζπλδπαζκνί ζχκθσλα κε ηα ιάζε ησλ καζεηψλ 

μππ * 3 2 5 

πεξ* 69 202 271 

επν* 17 29 46 

Πίλαθαο 6: πρλόηεηα εκθάληζεο νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ιάζε πνπ έθαλαλ θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ νη 

καζεηέο  θαη βάζεη ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, 

απνθαζίζηεθε λα δηδαρζνχλ νη εμήο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο: «ζηα», «πεξ», «-εηαη», 

«ζθν», «-αηλεη» (Βι. Πίλαθα 6). Γελ επηιέρζεθε ε νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηε», δηφηη 

έρεη παξφκνηα αιιεινπρία γξακκάησλ κε ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «ζηα», ε νπνία 

ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, ε νξζνγξαθηθή κνλάδα «ξγα» 

νθείιεη ηελ ζπρλή εκθάληζή ηεο ζηε ζπλερή επαλάιεςε ηεο θξάζεο «ηεηξάδην 

εξγαζηψλ» ζηηο εθθσλήζεηο ησλ βηβιίσλ ηεο γιψζζαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 

απνηειεί κέξνο ησλ θεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο θαη επνκέλσο έρνπλ 

ιηγνζηέο πηζαλφηεηεο λα ηε ζπλαληήζνπλ ζπρλά ζηα θείκελα πνπ θαινχληαη λα 

δηαβάζνπλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ επηιέρζεθε λα δηδαρζεί θαη ε νξζνγξαθηθή κνλάδα 

«πξσ», ε νπνία εκθαλίδεη πςειή ζπρλφηεηα ιφγσ ηεο ζπλερνχο επαλάιεςεο ηνπ 

επηζέηνπ πξψηνο-ε-ν, θπξίσο ζηηο εθθσλήζεηο θαη νδεγίεο ησλ αζθήζεσλ. Δπνκέλσο, 

δελ ππάξρεη πνηθηιία ιέμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξζνγξαθηθή κνλάδα «πξσ», γηα 

λα κπνξέζεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο.  
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Σπρλόηεηα εκθάληζεο ζηα βηβιία ηεο Γιώζζαο ηεο Α’ θαη Β’ Γεκνηηθνύ ησλ 

νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ  πνπ παξνπζηάδνπλ ιάζε νη καζεηέο 

Πίλαθαο 7: πρλόηεηα εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ νξζνγξαθηθώλ κνλάδσλ 

 

Απφ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα δηδαζθαιία νη δχν «ζηα» θαη 

«ζθν» πεξηέρνπλ ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηχπνπ Φ, νη δχν «-εηαη», «-αίλεη» 

ζπλήζσο ζπλαληηνχληαη σο θαηάιεμε ξεκάησλ θαη ηέινο ε νξζνγξαθηθή κνλάδα 

«πεξ» απνηειεί κηα ηπραία αιιεινπρία γξακκάησλ ζηελ νπνία νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ αξθεηά ιάζε θαη κάιηζηα βάζεη ηνπ ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζήο 

ηεο ζηα βηβιία ηεο γιψζζαο ζεκεηψλεη πςειά λνχκεξα.  

3.5 Απνηειέζκαηα πξηλ από ηελ παξέκβαζε 

Αξρηθά ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ αλά θείκελν πνπ δηάβαζαλ 

νη καζεηέο, δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηνηο εθαηφ.  Οη καζεηέο ρξεηαδφηαλ λα 

επηηχρνπλ 80%, ψζηε λα ζεσξεζνχλ φηη δελ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα. ζνλ αθνξά 

Οξζνγξαθηθέο  κνλάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ιάζε νη 

καζεηέο 

Σαμηλφκεζε βάζεη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ηνπο ζηα βηβιία ηεο Γιψζζαο Α‟ θαη Β‟ 

Γεκνηηθνχ 

ζηα 421 

ζηε 278 

πεξ 271 
-εηαη 151 

ξγα 139 

πξσ 122 

ζθν 86 

-αηλεη 64 

θιε 64 

ζκε 62 

γθα 53 

ζπα 52 

επν 46 

πιε 28 
ξην 26 

-νκαη 14 

γξε 14 

-ελνπλ 13 

ξγε 10 

μππ 5 
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ην ρξφλν, φια ηα θείκελα δφζεθαλ γηα αλάγλσζε ζε ηξεηο καζεηέο κε κέζε 

αλαγλσζηηθή επίδνζε θαη βγήθε ν κέζνο φξνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηνπο. Ο ρξφλνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε σο θξηηήξην γηα ηνπο καζεηέο κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. ηε ζπλέρεηα, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ρσξίζηεθαλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνινγίζηεθε ε κέζε ζπρλφηεηα ηνπο, αλαιχνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ιάζε ηνπ θάζε καζεηή αλά 

θείκελν. 

Έηζη, ζην πξψην θείκελν, ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 38 απφ ηηο 111 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 66,8%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 5‟ θαη 32‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Α» ήηαλ πνιχ αξγή, κε πνιιά 

θνκπηάζκαηα, πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο, επαλαιήςεηο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ(Βι. 

Πίλαθα 8). 

Απφ ηελ άιιε ν «Κ», » έθαλε ιάζνο ζηηο 33 απφ ηηο 111 ιέμεηο(πνζνζηφ 

επηηπρίαο 71,3%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ 

θαη 20‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Κ» ζην πξψην θείκελν ήηαλ επίζεο αξγή κε θνκπηάζκαηα, κε 

πνιιέο  αληηθαηαζηάζεηο. παξαιείςεηο θαη επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 8). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ πξηλ από ηελ παξέκβαζε 

                                                             
4 Μ..Λ: Μέζε πρλφηεηα Λαζψλ 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ4 

«Α» 

Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  αλεβαίλεη-

αλάβεη 

27 21 8 14 7 21 

Δπαλαιήςεηο Πε-πε-

πεξήθαλα 

3 5 2 7 7 5 

Παξαιείςεηο Πεξηνδηθφ-

πεξηδηθφ 

2 5 1 3 0 7 

Πξνζζέζεηο  λα-έλα 2 2 1 2 0 1 

Λάζε ηνληζκνχ Δηδηθή-εηδίθε 2 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο   1 1 0 1 0 1 
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Πίλαθαο 8: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ πξηλ ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 1 

 

ην πξψην θείκελν ινηπφλ,  ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 12 απφ ηηο 111 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 89,2%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 45‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ 

ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» είρε αξθεηά θαιή ξνή,  κε θάπνηεο 

αληηθαηαζηάζεηο θαη επαλαιήςεηο. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο αλάγλσζεο είλαη ιίγν 

πην αξγφο απφ ηνλ κέζν φξν.  Χζηφζν, δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ (Βι. Πίλαθα 8). 

ην πξψην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 27 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 75,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 20‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» είρε θάπνηα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο αληηθαηαζηάζεηο θαη 

επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 8). 

Απφ ηελ άιιε, ζην πξψην θείκελν, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 14 απφ ηηο 111 

ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 87,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 16‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ αξθεηά αξγή κε πνιινχο 

δηζηαγκνχο. Έθαλε θάπνηεο  αληηθαηαζηάζεηο θαη επαλαιήςεηο. Παξ‟ φια απηά 

δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα (Βι. 

Πίλαθα 8). 

Ζ«Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 35 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 69,5%), 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 01‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟.Ζ αλάγλσζε ηεο «Γ» ζην 

ιέμεσλ  

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 6 3 2 4 4 3 

Γηζηαγκνί   14 8 2 4 15 13 
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θείκελν ήηαλ πνιχ αξγή, κε αξθεηά θνκπηάζκαηα, αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο 

γξακκάησλ θαη επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 8). 

ην δεχηεξν θείκελν ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 46 απφ ηηο 119 ιέμεηο(πνζνζηφ 

επηηπρίαο 61,4 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

6‟ θαη 02‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 

25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Α» είρε πνιχ αξγή ξνή, ελψ έθαλε επαλαιήςεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο θαη  πνιιά θνκπηάζκαηα(Βι. Πίλαθα 9). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ δεύηεξνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ πξηλ από ηελ παξέκβαζε 

Πίλαθαο 9: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ πξηλ ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 2 

Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 44 απφ ηηο 119 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 63,1 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 4‟ θαη 15‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην δεχηεξν θείκελν ήηαλ πνιχ 

αξγή, κε πξνζζήθεο, παξαιείςεηο, πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο, επαλαιήςεηο θαη 

αξθεηνχο δηζηαγκνχο(Βι. Πίλαθα 9). 

                                                             
5 Μ..Λ: Μέζε πρλφηεηα Λαζψλ 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ5 

«Α» 

Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Γξφκνπ-

βξφκνπ 

29 23 11 8 5 23 

Δπαλαιήςεηο ηξα-ηξα 

ηξαγνπδηζηά 

6 10 3 4 7 3 

Παξαιείςεηο Έλαο-έλα 7 5 0 1 1 2 

Πξνζζέζεηο  κνζθνβνινχλ

-

κνζθνβνινχλ

ε 

2 5 1 1 2 4 

Λάζε ηνληζκνχ θάζηαλα-

θαζηαλά 

1 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 1 1 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 5 4 6 6 2 

Γηζηαγκνί   11 8 3 4 11 4 
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ην δεχηεξν θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 15 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 87,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

2‟ θαη 10‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» είρε θαιή ξνή, κε ειάρηζηα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο θαη ιίγεο επαλαιήςεηο(Βι. Πίλαθα 9). 

ην δεχηεξν θείκελν, ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 14 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 88,3%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 21‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε ζρεηηθά θαιή ξνή, έθαλε ιίγα θνκπηάζκαηα, 

θάπνηεο αληηθαηαζηάζεηο θαη επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 9). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 15 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 87,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ 

θαη 12‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ πνιχ αξγή κε πνιινχο δηζηαγκνχο,  αληηθαηαζηάζεηο, θαη 

επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 9). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 31 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

73,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 13‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ αλάγλσζε 

ηεο «Γ» ήηαλ αξθεηά αξγή. Έθαλε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο, κεξηθέο  πξνζζέζεηο θαη 

επαλαιήςεηο (Βι. Πίλαθα 9). 
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Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ ηξίηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ πξηλ από ηελ παξέκβαζε 

Πίλαθαο 10: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ πξηλ ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 3 

ην ηξίην θείκελν ν «Α» έθαλε ιάζνο ζηηο 35 απφ ηηο 113 ιέμεηο(πνζνζηφ 

επηηπρίαο 69,1 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

4‟ θαη 38‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Α» είρε πνιχ αξγή ξνή, ελψ έθαλε επαλαιήςεηο θαη 

παξαιείςεηο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο 

θαη  πνιιά θνκπηάζκαηα (Βι. Πίλαθα 10). 

Δπηπιένλ, ζην ηξίην θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 31 απφ ηηο 113 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 72,6 %).ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 52‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην ηξίην θείκελν ήηαλ αξγή, κε 

επαλαιήςεηο, πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο θαη πξνζζέζεηο γξακκάησλ(Βι. 

Πίλαθα 10). 

ην ηξίην θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 16 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 85,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 55‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» είρε θαιή ξνή, κε ειάρηζηα θνκπηάζκαηα, αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο, παξαιείςεηο θαη πξνζζέζεηο (Βι. Πίλαθα 10). 

                                                             
6 Μ..Λ: Μέζε πρλφηεηα Λαζψλ 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ6 
«Α» 

Μ..Λ 
«Κ» 

Μ..Λ 
«Β» 

Μ..Λ 
«Π» 

Μ..Λ 
«Μ» 

Μ..Λ 
«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Πεξλνχλ-
πεξλάλε 

22 16 9 7 5 14 

Δπαλαιήςεηο Καηά-θαηά 

θαηαπηάλεηαη 

6 6 1 4 7 3 

Παξαιείςεηο έλαο-έλα 7 6 2 6 1 4 

Πξνζζέζεηο  ηε-ηελ 0 3 4 1 0 6 

Λάζε ηνληζκνχ  0 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 0 0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 4 1 4 3 2 

Γηζηαγκνί   11 7 3 2 9 8 
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ην ηξίην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 18 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 84,0%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 01‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε ζρεηηθά θαιή ξνή, έθαλε αξθεηέο 

αληηθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη επαλαιήςεηο θαη παξαιείςεηο γξακκάησλ θαη ζπιιαβψλ 

(Βι. Πίλαθα 10). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 19 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 83,1%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ 

θαη 32‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» είλαη αξγή κε πνιινχο δηζηαγκνχο. Έθαλε αξθεηέο 

επαλαιήςεηο θαη θάπνηεο αληηθαηαζηάζεηο ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 

ιάζε ζηελ αθξίβεηα (Βι. Πίλαθα 10). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 26 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

76,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 48‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε 

ηεο «Γ» ήηαλ αξθεηά αξγή, κε πνιινχο δηζηαγκνχο. πρλά έθαλε αληηθαηαζηάζεηο, 

παξαιείςεηο θαη πξνζζέζεηο (Βι. Πίλαθα 10). 

3.6 Απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο 

Απνηειέζκαηα Γνθηκαζίαο Αξρηθήο θαη Σειηθήο αμηνιόγεζεο 1νπ
 

βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν 1
νο

 βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα κπνξεί λα 

απνθσδηθνπνηεί 25 (5 πεληάδεο) δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο ή πνιπζχιιαβεο ιέμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη» ζηελ 

αξρή, ζην κέζν ή ζην ηέινο ηεο ιέμεο, κε αθξίβεηα 100% θαη κε ηαρχηεηα 75(1‟ 15‟‟) 

δεπηεξφιεπηα (3‟ γηα θάζε ιέμε). 
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Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηνπ καζεηή Κ 

Μαζεηήο «Κ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 64% 1‟ 40‟‟ 100% 1‟ 10‟‟ 

πεξ  60% 1‟ 10‟‟ 100% 1‟  02‟‟ 

εηαη 60% 1‟ 42‟‟ 100% 1‟ 13‟‟ 
ζθν 64% 1‟ 53‟‟ 100% 1‟ 14‟‟ 

αηλεη 72% 1‟ 37‟‟ 100% 1‟ 08‟‟ 

Πίλαθαο 11: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ ‘Κ’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηνπ καζεηή Α 

Μαζεηήο «Α» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 
 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 36% 2‟ 30‟‟ 64% 2‟ 33‟‟ 

πεξ  48% 2‟ 45‟‟ 68% 2‟  15‟‟ 

εηαη 28% 3‟ 22‟‟ 60% 2‟ 30‟‟ 

ζθν 44% 3‟ 23‟‟ 68% 3‟ 02‟‟ 

αηλεη 32% 3‟ 02‟‟ 76% 2‟ 36‟‟ 

Πίλαθαο 12: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ ‘Α’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηεο καζήηξηαο Β 

Μαζεηήο «Β» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 96% 1‟ 18‟‟ 100% 1‟ 02‟‟ 

πεξ  92% 0‟ 52‟‟ 100% 0‟ 50‟‟ 

εηαη 96% 0‟ 48‟‟ 100% 0‟ 45‟‟ 

ζθν 84% 1‟ 02‟‟ 100% 0‟ 58‟‟ 

αηλεη 96% 0‟ 47‟‟ 100% 0‟ 49‟‟ 

Πίλαθαο 13: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηεο ‘Β’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηνπ καζεηή Π 

Μαζεηήο «Π» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 92% 0‟ 52‟‟ 100% 0‟ 51‟‟ 
πεξ  92% 0‟ 51‟‟ 100% 0‟ 53‟‟ 

εηαη 100% 0‟ 39‟‟ 100% 0‟ 41‟‟ 

ζθν 84% 1‟ 07‟‟ 100% 1‟ 02‟‟ 

αηλεη 92% 0‟ 49‟‟ 100% 0‟ 45‟‟ 

Πίλαθαο 14: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ ‘Π’ 
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Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηνπ καζεηή Μ 

Μαζεηήο «Μ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 92% 1‟ 28‟‟ 100% 1‟ 13‟‟ 

πεξ  88% 1‟ 38‟‟ 100% 1‟  14‟‟ 

εηαη 96% 1‟ 24‟‟ 100% 1‟ 08‟‟ 
ζθν 84% 1‟ 45‟‟ 100% 1‟ 16‟‟ 

αηλεη 92% 1‟ 22‟‟ 100% 1‟ 03‟‟ 

Πίλαθαο 15: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ 

‘Μ’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηεο καζήηξηαο Γ 

Μαζεηήο «Γ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 80% 1‟ 42‟‟ 92% 1‟ 23‟‟ 

πεξ  72% 1‟ 29‟‟ 100% 1‟  14‟‟ 

εηαη 84% 1‟ 38‟‟ 100% 1‟ 08‟‟ 

ζθν 72% 1‟ 45‟‟ 96% 1‟ 13‟‟ 
αηλεη 84% 1‟ 25‟‟ 100% 1‟ 07‟‟ 

Πίλαθαο 16: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηεο ‘Γ’ 

 

Απνηειέζκαηα Γνθηκαζίαο Αξρηθήο θαη Σειηθήο αμηνιόγεζεο 2νπ
 

βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ν 2
νο

 βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα κπνξεί λα 

απνθσδηθνπνηεί 5 πξνηάζεηο 5-10 ιέμεσλ ε θαζεκηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη» κε αθξίβεηα 100% 

θαη κε ηαρχηεηα 50 δεπηεξφιεπηα (10 δεπηεξφιεπηα αλά πξφηαζε). 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο πξνηάζεσλ ηνπ καζεηή Κ 

Μαζεηήο «Κ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 1/5 (20%) 1‟ 24‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 53‟‟ 

πεξ  2/5 (40%) 1‟ 13‟‟ 5/5 (100%) 0‟  54‟‟ 

εηαη 3/5 (60%) 1‟ 13‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 53‟‟ 

ζθν 3/5 (60%) 1‟ 16‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 56‟‟ 

αηλεη 3/5 (60%) 1‟ 23‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 51‟‟ 

Πίλαθαο 17: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ ‘Κ’ 
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Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο πξνηάζεσλ ηεο καζήηξηαο Β 

 Μαζεηήο «Β» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 3/5 (60%) 0‟ 43‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 42‟‟ 

πεξ  2/5 (40%) 0‟ 36‟‟ 5/5 (100%) 0‟  36‟‟ 

εηαη 1/5 (20%) 0‟ 38‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 37‟‟ 
ζθν 3/5 (60%) 0‟ 43‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 42‟‟ 

αηλεη 4/5 (80%) 0‟ 44‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 40‟‟ 

Πίλαθαο 18: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηεο ‘Β’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο πξνηάζεσλ ηνπ καζεηή Π 

Μαζεηήο «Π» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 3/5 (60%) 0‟ 42‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 42‟‟ 

πεξ  3/5 (60%) 0‟ 41‟‟ 5/5 (100%) 0‟  42‟‟ 

εηαη 3/5 (60%) 0‟ 38‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 37‟‟ 

ζθν 4/5 (80%) 0‟ 37‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 37‟‟ 

αηλεη 1/5 (20%) 0‟ 37‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 35‟‟ 

Πίλαθαο 19: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ ‘Π’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο πξνηάζεσλ ηνπ καζεηή Μ 

Μαζεηήο «Μ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 
ζηα 3/5 (60%) 1‟ 13‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 47‟‟ 

πεξ  3/5 (60%) 1‟ 08‟‟ 5/5 (100%) 0‟  43‟‟ 

εηαη 3/5 (60%) 1‟ 11‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 44‟‟ 

ζθν 2/5 (40%) 1‟ 12‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 40‟‟ 

αηλεη 1/5 (20%) 1‟ 01‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 45‟‟ 

Πίλαθαο 19: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηνπ 

‘Μ’ 

Πνζνζηά αθξίβεηαο θαη ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο αλάγλσζεο πξνηάζεσλ ηεο καζήηξηαο Β 

Μαζεηήο «Γ» 

 Αξρηθή αμηνιφγεζε  Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Αθξίβεηα Υξφλνο Αθξίβεηα  Υξφλνο 

ζηα 3/5 (60%) 1‟ 22‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 48‟‟ 

πεξ  3/5 (60%) 1‟ 28‟‟ 5/5 (100%) 0‟  54‟‟ 

εηαη 4/5 (80%) 1‟ 07‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 53‟‟ 

ζθν 3/5 (60%) 1‟ 16‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 56‟‟ 

αηλεη 4/5 (80%) 1‟ 17‟‟ 5/5 (100%) 0‟ 51‟‟ 

Πίλαθαο 21: Αξρηθή θαη Σειηθή Αμηνιόγεζε 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ ηεο ‘Γ’ 
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3.7 Απνηειέζκαηα κεηά από ηελ παξέκβαζε 

Μεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο δφζεθαλ εθ λένπ ηα αξρηθά θείκελα ειαθξψο 

παξαιιαγκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε βειηίσζε ή κε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε. Αξρηθά ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ αλά θείκελν πνπ 

δηάβαζαλ νη καζεηέο, δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ ιέμεσλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηνηο εθαηφ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη ζχγθξηζε ηεο κέζεο ζπρλφηεηαο αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο 

αλάγλσζεο κε ηα αξρηθά δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ρσξίζηεθαλ 

ζε θαηεγνξίεο θαη ππνινγίζηεθε ε κέζε ζπρλφηεηα ηνπο, αλαιχνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ιάζε ηνπ θάζε καζεηή αλά 

θείκελν. 

Δπνκέλσο, ν «Κ»» ζην πξψην θείκελν έθαλε ιάζνο ζηηο 8 απφ ηηο 111 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 92,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 32‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟ (Βι. Πίλαθα 22). Ζ αλάγλσζε ηνπ «Κ» ζην πξψην θείκελν ήηαλ 

αξγή, αιιά ζρεηηθά πην γξήγνξε απφ ηελ αξρηθή αλάγλσζε. Μάιηζηα βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ αλάγλσζε. 

ην πξψην θείκελν ινηπφλ,  ε «Β» έθαλε ιάζνο ζε 1 απφ ηηο 111 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 99%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 11‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ 

ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ γηα ηε «Β» νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία(Βι. Πίλαθα 22). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ κεηά από ηελ παξέκβαζε 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  αλεβαίλεη-αλάβεη 6 1 4 3 5 

Δπαλαιήςεηο Πε-πε-πεξήθαλα 2 0 2 4 1 
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Πίλαθαο 22: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ κεηά ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 1 

ην πξψην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 8 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 92,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ 

θαη 13‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ήηαλ αξθεηά θαιή, κε ζεκεία βειηίσζεο θαη ζηελ αθξίβεηα 

αιιά θαη ζηε ηαρχηεηα (Βι. Πίλαθα 22). 

Απφ ηελ άιιε, ζην πξψην θείκελν, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 7 απφ ηηο 111 

ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 93,6%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 30‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ αξθεηά αξγή κε πνιινχο 

δηζηαγκνχο. Χζηφζν, δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ φζνλ 

αθνξά ηελ αθξίβεηα (Βι. Πίλαθα 22). 

Ζ «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 7 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 93,6%), 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 15‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Γ» ζην 

θείκελν ήηαλ ζρεηηθά αξγή, αλ θαη βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε αθξίβεηα αλάγλσζεο 

ηεο(Βι. Πίλαθα 22). 

Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 19 απφ ηηο 119 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 84,0 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 12‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην δεχηεξν θείκελν ήηαλ πνιχ 

Παξαιείςεηο Πεξηνδηθφ-πεξηδηθφ 0 0 1 0 0 

Πξνζζέζεηο  λα-έλα 0 0 1 0 1 

Λάζε ηνληζκνχ Δηδηθή-εηδίθε 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  ιέμεσλ   0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 0 4 4 2 

Γηζηαγκνί   7 0 1 9 4 
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αξγή, κε αξθεηά ιάζε. Χζηφζν, θαηφξζσζε λα θέξεη εηο πέξαο κε επηηπρία ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζην θνκκάηη ηεο αθξίβεηαο (Βι. Πίλαθα 23). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ δεύηεξνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ κεηά από ηελ παξέκβαζε 

Πίλαθαο 23: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ κεηά ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 2 

ην δεχηεξν θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζε 4 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 96,6%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 18‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» ήηαλ αθξηβήο θαη είρε θαιή ξνή (Βι. Πίλαθα 23). 

ην δεχηεξν θείκελν, ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 9 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 92,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ 

θαη 14‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ «Π» ήηαλ γξήγνξε κε πςειφ πνζνζηφ αθξίβεηαο 

αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ  (Βι. Πίλαθα 23). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 9 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 92,4%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 38‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ πνιχ αξγή κε πνιινχο δηζηαγκνχο. Παξ‟ φια απηά, 

βειηίσζε αξθεηά ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ηελ ηαρχηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή αλάγλσζε (Βι. Πίλαθα 23). 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Γξφκνπ-βξφκνπ 10 3 5 4 11 

Δπαλαιήςεηο ηξα-ηξα ηξαγνπδηζηά 6 1 3 4 5 

Παξαιείςεηο Έλαο-έλα 2 0 1 1 0 

Πξνζζέζεηο  κνζθνβνινχλ-

κνζθνβνινχλε 

1 0 0 0 0 

Λάζε ηνληζκνχ θάζηαλα-θαζηαλά 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  

ιέμεσλ  

 0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 0 2 2 2 

Γηζηαγκνί   6 0 0 7 4 
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Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 16 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

86,5%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 32‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ ηαρχηεηα 

ηεο αλάγλσζεο ήηαλ αξθεηά αξγή, ελ αληηζέζεη κε ην πνζνζηφ αθξίβεηαο (Βι. Πίλαθα 

23). 

ην ηξίην θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 19 απφ ηηο 113 ιέμεηο(πνζνζηφ 

επηηπρίαο 83,1%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ 

θαη 52‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ήηαλ αξγή αιιά αθξηβήο (Βι. Πίλαθα 24). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ ηξίηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ κεηά από ηελ παξέκβαζε 

Πίλαθαο 24: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ κεηά ηελ παξέκβαζε –Κείκελν 3 

  

ην ηξίην θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 8 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 92,9%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 05‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» νινθιεξψζεθε κε επηηπρία φζνλ αθνξά ην 3
ν
 Κείκελν 

(Βι. Πίλαθα24). 

ην ηξίην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 12 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 91,0%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ 

θαη 01‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Πεξλνχλ-πεξλάλε 9 5 5 2 7 

Δπαλαιήςεηο Καηά-θαηά 

θαηαπηάλεηαη 

5 1 4 2 3 

Παξαιείςεηο έλαο-έλα 2 0 2 1 1 

Πξνζζέζεηο  ηε-ηελ 3 2 1 0 0 

Λάζε ηνληζκνχ  0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  ιέμεσλ   0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 4 0 2 1 2 

Γηζηαγκνί   5 0 1 6 4 
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Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε θαιή ξνή θαη πνιχ θαιή αθξίβεηα (Βι. 

Πίλαθα 24). 

Απφ ηελ άιιε, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 5 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 95,5%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ 

θαη 22‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» είλαη αξγή κε δηζηαγκνχο, αλ θαη ε αθξίβεηα ηνπ ζηελ 

αλάγλσζε βειηηψζεθε αηζζεηά (Βι. Πίλαθα 24). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζε 11 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

90,2%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 25‟‟, ελψ ν 

κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε 

ηεο «Γ» ήηαλ αξθεηά αξγή, αιιά αθξηβήο (Βι. Πίλαθα 24). 

3.7 Απνηειέζκαηα κεηά από δύν εβδνκάδεο 

Μεηά ην πέξαο 2 εβδνκάδσλ απφ ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε δφζεθαλ εθ λένπ ηα 

θείκελα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ. Αξρηθά ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ αλά θείκελν πνπ δηάβαζαλ 

νη καζεηέο, δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηνηο εθαηφ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

ζχγθξηζε ηεο κέζεο ζπρλφηεηαο, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο αλάγλσζεο 

κε ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ρσξίζηεθαλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ππνινγίζηεθε ε κέζε ζπρλφηεηα ηνπο, αλαιχνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ιάζε ηνπ θάζε καζεηή αλά 

θείκελν. 

Δπνκέλσο, ζηελ ηξίηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κεηά απφ δχν εβδνκάδεο ν 

«Κ»» έθαλε ιάζνο ζηηο 15 απφ ηηο 111 ιέμεηο ζην πξψην θείκελν (πνζνζηφ επηηπρίαο 

86,4 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 45‟‟, 
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ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟ (Βι. 

Πίλαθα 25). Ζ αλάγλσζε ηνπ «Κ» ζην πξψην θείκελν ήηαλ αξγή, πην αξγή απφ ηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε, αιιά ζρεηηθά πην γξήγνξε απφ ηελ αξρηθή αλάγλσζε. Γελ 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αιιαγή ζην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ αλάγλσζε. 

ην πξψην θείκελν ινηπφλ, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζε 4 απφ ηηο 111 ιέμεηο 

(πνζνζηφ επηηπρίαο 96,3 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 08‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ 

ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ γηα ηε «Β» νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία θαη κάιηζηα βειηηψλνληαο θη άιιν ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο αλάγλσζεο 

(Βι. Πίλαθα 25). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ πξώηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ δύν εβδνκάδεο κεηά από 

ηελ παξέκβαζε 

Πίλαθαο 25: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ 2 εβδνκάδεο κεηά– Κείκελν 1 

Καηά ηε ηξίηε θάζε ζην πξψην θείκελν ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 9 απφ ηηο 111 

ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 91,8%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 14‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ήηαλ αξθεηά θαιή, ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ζρεδφλ ζηαζεξφο, ελψ κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ ηνπ (Βι. Πίλαθα 

25). 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  αλεβαίλεη-αλάβεη 7 3 4 3 6 

Δπαλαιήςεηο Πε-πε-πεξήθαλα 3 0 3 5 2 

Παξαιείςεηο Πεξηνδηθφ-πεξηδηθφ 2 0 1 0 2 
Πξνζζέζεηο  λα-έλα 3 1 1 2 2 

Λάζε ηνληζκνχ Δηδηθή-εηδίθε 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  ιέμεσλ   0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 0 4 4 2 

Γηζηαγκνί   7 0 1 9 4 
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Απφ ηελ άιιε, ζην πξψην θείκελν θαηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ν 

«Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 10 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 90,9%). ζνλ αθνξά 

ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 27‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» 

ήηαλ αξθεηά αξγή. Χζηφζν, δηεθπεξαίσζε κε επηηπρία ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα, θξαηψληαο ζηαζεξή ηελ πνξεία ηεο βειηίσζεο ηνπ κεηά 

θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (Βι. Πίλαθα 25). 

Ζ«Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 12 απφ ηηο 111 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 93,6%), 

ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 58‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 15‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Γ» ζην 

θείκελν ήηαλ ζρεηηθά αξγή, αλ θαη ε ηαρχηεηα βειηηψζεθε ζπγθξηηηθά κε ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε. Ο αξηζκφο ησλ ιαζψλ ηεο θαηά ηελ αλάγλσζε παξέκεηλε ν ίδηνο (Βι. 

Πίλαθα 25). 

Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν θείκελν ν «Κ» έθαλε ιάζνο ζηηο 15απφ ηηο 119 

ιέμεηο(πνζνζηφ επηηπρίαο 87,3 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 02‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ 

ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ καζεηή «Κ» ζην δεχηεξν θείκελν θαηά ηελ 

ηξίηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ πνιχ αξγή, κε αξθεηά ιάζε. Χζηφζν, βειηηψζεθε 

ειάρηζηα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ ιαζψλ ηνπ(Βι. Πίλαθα 

26). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ δεύηεξνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ δύν εβδνκάδεο κεηά από 

ηελ παξέκβαζε 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Γξφκνπ-βξφκνπ 8 2 3 3 7 

Δπαλαιήςεηο ηξα-ηξα 

ηξαγνπδηζηα 

6 2 3 4 5 

Παξαιείςεηο Έλαο-έλα 0 1 2 1 0 
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Πίλαθαο 26: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ 2 εβδνκάδεο κεηά – Κείκελν 2 

ην δεχηεξν θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζε 5απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 95,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 19‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» ήηαλ αθξηβήο, βειηηψλνληαο θαηά 2 πνζνηηθά ηα ιάζε 

(Βι. Πίλαθα 26). 

ην δεχηεξν θείκελν, ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 8 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 93,2%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ 

θαη 12‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ «Π» ήηαλ πνιχ θαιή ελψ βειηίσζε ηελ αθξίβεηα 

αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ θαη ηελ ηαρχηεηά ηνπ  (Βι. Πίλαθα 26). 

Απφ ηελ άιιε, θαηά ηελ ηξίηε θάζε αμηνιφγεζεο ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 8 

απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 93,2%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο 

νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 15‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Μ» ήηαλ αξγή, αιιά 

βειηίσζε θη άιιν ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ ηαρχηεηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε(Βι. Πίλαθα 26). 

Σέινο, ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζηηο 12 απφ ηηο 119 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 89,0 

%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 20‟‟, ελψ ν κέζνο 

φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 25‟‟. Ζ ηαρχηεηα ηεο 

αλάγλσζεο ήηαλ αξθεηά αξγή, αιιά βειηίσζε θη άιιν ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (Βι. Πίλαθα 26). 

Πξνζζέζεηο  κνζθνβνινχλ-

κνζθνβνινχλε 

1 0 0 0 0 

Λάζε ηνληζκνχ θάζηαλα-θαζηαλά 0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  ιέμεσλ   0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 3 0 2 2 2 

Γηζηαγκνί   6 0 0 7 4 
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ην ηξίην θείκελν ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ηεο αμηνιφγεζεο ν «Κ» έθαλε ιάζνο 

ζηηο 19 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 83,1%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν 

καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 3‟ θαη 30‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ο «Κ» έθαλε ηνλ ίδην αξηζκφ ιαζψλ κε 

ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ελψ βειηίσζε ιηγάθη ην ρξφλν νινθιήξσζεο (Βι. Πίλαθα 

27). 

Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ ηνπ ηξίηνπ θεηκέλνπ ησλ καζεηώλ δύν εβδνκάδεο κεηά από ηελ 

παξέκβαζε 

Πίλαθαο 27: Μέζε ζπρλόηεηα ιαζώλ 2 εβδνκάδεο κεηά– Κείκελν 3 
 

ην ηξίην θείκελν, ε «Β» έθαλε ιάζνο ζηηο 10 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ 

επηηπρίαο 91,1%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ε καζήηξηα νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 

1‟ θαη 01‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ ζην 1‟ θαη 

11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηεο «Β» νινθιεξψζεθε κε επηηπρία φζνλ αθνξά ην 3
ν
 θείκελν θαη 

κάιηζηα βειηηψλνληαο θη άιιν ηελ ηαρχηεηα θαη ην πνζνζηφ αθξίβεηαο αλάγλσζεο 

ησλ ιέμεσλ (Βι. Πίλαθα 27). 

ην ηξίην θείκελν ηεο ηξίηεο θάζεο αμηνιφγεζεο ν «Π» έθαλε ιάζνο ζηηο 13 

απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 88,4 %). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο 

νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 1‟ θαη 03‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ αλάγλσζε ηνπ «Π» ζην θείκελν είρε θαιή 

 Παξάδεηγκα Μ..Λ 

«Κ» 

Μ..Λ 

«Β» 

Μ..Λ 

«Π» 

Μ..Λ 

«Μ» 

Μ..Λ 

«Γ» 

Αληηθαηαζηάζεηο  Πεξλνχλ-πεξλάλε 8 3 6 5 5 

Δπαλαιήςεηο Καηά-θαηά 
θαηαπηάλεηαη 

5 2 4 2 3 

Παξαιείςεηο έλαο-έλα 3 3 2 4 1 

Πξνζζέζεηο  ηε-ηελ 3 2 1 0 0 

Λάζε ηνληζκνχ  0 0 0 0 0 

Δηζαγσγέο  ιέμεσλ   0 0 0 0 0 

Απηφκαηε 

δηφξζσζε 

 4 0 2 1 2 

Γηζηαγκνί   5 0 1 6 4 
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ξνή, έθαλε ηνλ ίδην αξηζκφ ιαζψλ ζε ζρεδφλ ίδην ρξφλν κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε 

(Βι. Πίλαθα 27). 

Δπηπιένλ, ν «Μ» έθαλε ιάζνο ζηηο 11 απφ ηηο 113 ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 

90,2%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, ν καζεηήο νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 30‟‟, 

ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ήηαλ ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ο «Μ» 

έθαλε πεξηζζφηεξα ιάζε ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ελψ δελ βειηηψζεθε 

θαη ε ηαρχηεηα(Βι. Πίλαθα 27). 

Σέινο, ζηελ ηξίηε θάζε αμηνιφγεζεο ε «Γ» έθαλε ιάζνο ζε 15 απφ ηηο 113 

ιέμεηο (πνζνζηφ επηηπρίαο 86,7%). ζνλ αθνξά ην ρξφλν, νινθιήξσζε ηελ 

αλάγλσζε ζε 2‟ θαη 25‟‟, ελψ ν κέζνο φξνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο ήηαλ 

ζην 1‟ θαη 11‟‟. Ζ «Γ» κείσζε θη άιιν ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ, ελψ δε βειηίσζε ηελ 

ηαρχηεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (Βι. Πίλαθα 27). 

3.8 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ην 1ν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα πνζνζηψλ επηηπρίαο αλάγλσζεο 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ κεηά ην πέξαο ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, ν νπνίνο 

πεξηειάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο. ρεηηθά κε ην 2ν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα πνζνζηψλ επηηπρίαο αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ κεηά ην πέξαο ηνπ 2
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε 

δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο. Σέινο, γηα ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά γξαθήκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνξεία ησλ 

ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ δηάβαζαλ νη καζεηέο ζηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ, ακέζσο κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Σέινο, γηα εκπινπηηζκφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ παξαηίζεηαη κία 
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ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ηνπο ζηηο ηειηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

δηδαζθαιηψλ ηεο παξέκβαζεο.  

πλνιηθά, ε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ απνδεηθλχεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε. Μάιηζηα, ε κεηαβνιή ηεο αλαγλσζηηθήο επίδνζεο κεηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ είλαη κεγάιε. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηεξίρζεθε 

ζηελ νπηηθή πεξηγξαθηθή αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ νη κεηαβνιέο ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.  

Απαληψληαο ζην 1
ν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κεηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο 

δηάθξηζεο. 

Αξρηθά, ζην Γηάγξακκα 1, παξαηίζεληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 

αξρηθή θαη ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε ηελ αλάγλσζε 25 ιέμεσλ αλά νξζνγξαθηθή κνλάδα. Ο θάζεηνο άμνλαο 

αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ δηάβαζε θάζε καζεηήο θη ν 

νξηδφληηνο άμνλαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

ην Γηάγξακκα 1 παξαηεξείηαη φηη ν καζεηήο «Κ» δηάβαζε ζσζηά ην 64% 

ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, 

ιάζνο ζε 45 ιέμεηο απφ ηηο 125.  Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 

βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 100% 

ησλ ιέμεσλ.  
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Ο καζεηήο «Α» δηάβαζε ζσζηά ην 37,6% ησλ κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ ζε ιέμεηο, ελψ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο δηάβαζε νξζά ην 67,2%. Ο 

καζεηήο «Α» δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη ην απαηηνχκελν πνζνζηφ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

δελ ζπλππνινγίζηεθαλ νη επηδφζεηο ηνπ ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Γηα 

εζηθνχο ιφγνπο θαη γηα λα κε ληψζεη φηη απνκνλψλεηαη απφ ην φιν εγρείξεκα, 

ζπλερίζηεθαλ λα ηνπ δίλνληαη νη επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο βέβαηα λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδνζή ηνπ ζε απηέο. ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ελ ιφγσ 

καζεηήο δελ θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 

ζπλππνινγηζηεί ε κε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

απ‟ φπνπ πξνεξρφηαλ.  

Ζ καζήηξηα «Γ», ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1, δηάβαζε ζσζηά ην 78,4% ησλ 

ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 

27 ιέμεηο απφ ηηο 125.  Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ 

ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 97,6% ησλ ιέμεσλ. Απφ 
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ηελ άιιε, ν καζεηήο «Π», δηάβαζε ζσζηά ην 92% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 10 ιέμεηο απφ ηηο 125.  

Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο 

παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 100% ησλ ιέμεσλ. Ο καζεηήο «Μ», 

ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1, δηάβαζε ζσζηά ην 90,4% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 12 ιέμεηο απφ ηηο 125.  

Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο 

παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 100% ησλ ιέμεσλ. Σέινο, ε «Β» 

δηάβαζε ζσζηά ην 92,8% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 9 ιέμεηο απφ ηηο 125.  Μεηά, ην πέξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα 

δηαβάζεη ζσζηά ην 100% ησλ ιέμεσλ.  

Απαληψληαο ζην 2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζην παξαθάησ γξάθεκα 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κεηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο 

δηάθξηζεο. Έηζη,, παξαηίζεληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ 2
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ αλάγλσζε 5 

πξνηάζεσλ αλά νξζνγξαθηθή κνλάδα. Διέγρηεθε, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ, ππνινγίδνληαο ηηο ιέμεηο πνπ 

δηάβαζε ζσζηά απφ ηηο ζπλνιηθέο πνπ πεξηειάκβαλαλ νξζνγξαθηθέο κνλάδεο. Οη 

ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ νξζνγξαθηθέο κνλάδεο ήηαλ ζπλνιηθά 61. 

Ο θάζεηνο άμνλαο αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ δηάβαζε θάζε 

καζεηήο θη ν νξηδφληηνο άμνλαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
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ην Γηάγξακκα 2 παξαηεξείηαη φηη ν καζεηήο «Κ» δηάβαζε ζσζηά ην 45,9% 

ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, 

ιάζνο ζε 33 ιέμεηο απφ ηηο 61.  Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 

βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 98,3% 

ησλ ιέμεσλ. Ζ καζήηξηα «Γ», ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2, δηάβαζε ζσζηά ην 65,5% 

ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, 

ιάζνο ζε 21 ιέμεηο απφ ηηο 61.  Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 

βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 98,3% 

ησλ ιέμεσλ. Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο «Π», δηάβαζε ζσζηά ην 62,2% ησλ ιέμεσλ κε 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 23 ιέμεηο 

απφ ηηο 61.  Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ 

ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 95% ησλ ιέμεσλ. Ο καζεηήο «Μ», 

ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 2, δηάβαζε ζσζηά ην 47,5% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο πξηλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 32 ιέμεηο απφ ηηο 61.  

Μεηά, ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο 
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παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα δηαβάζεη ζσζηά ην 91,8% ησλ ιέμεσλ. Σέινο, ε «Β» 

δηάβαζε ζσζηά ην 55,7% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έθαλε, δειαδή, ιάζνο ζε 27 ιέμεηο απφ ηηο 61.  Μεηά, ην πέξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο παξέκβαζεο θαηφξζσζε λα 

δηαβάζεη ζσζηά ην 90,1 % ησλ ιέμεσλ.  

Δπηπιένλ, ζην Γηάγξακκα 3 παξαηίζεληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, δειαδή κεηά ην πέξαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο. Οη ιέμεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο ήηαλ ζπλνιηθά 90, 31 ιέμεηο ζην 1
ν
 θείκελν, 30 ιέμεηο ζην 2

ν
 θείκελν θαη 29 

ζην ηειεπηαίν. Ο θάζεηνο άμνλαο αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ 

δηάβαζε θάζε καζεηήο θη ν νξηδφληηνο άμνλαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Γηάγξακκα 3: Πνξεία πνζνζηψλ επίδνζεο ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κεηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη νπηηθήο 

δηάθξηζεο 
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ην Γηάγξακκα 3 παξαηεξείηαη φηη ν καζεηήο «Κ» δηάβαζε ζσζηά ην 55,5% 

ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ παξέκβαζε, ην 77,7% κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ην 70% ησλ ιέμεσλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ καζήηξηα 

«Γ», ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3, δηάβαζε ζσζηά ην 54,4 % ησλ ιέμεσλ κε 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ παξέκβαζε, ην 83,3 % κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ην 

77,7 % ησλ ιέμεσλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο «Π», 

δηάβαζε ζσζηά ην 68,8 % ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ παξέκβαζε, 

ην 85,5 % κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ην 84,4 % ησλ ιέμεσλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Ο καζεηήο «Μ», ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3, δηάβαζε ζσζηά ην 74,4 

% ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ παξέκβαζε, ην 88,8 % κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη ην 84,4 % ησλ ιέμεσλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Σέινο, ε 

«Β» δηάβαζε ζσζηά ην 75,5 % ησλ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο πξηλ ηελ 

παξέκβαζε, ην 93,3 % κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ην 91,1 % ησλ ιέμεσλ 2 εβδνκάδεο 

κεηά ηελ παξέκβαζε. 

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κεηά απφ 

δηδαζθαιία ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο. 

Μάιηζηα, νη καζεηέο «Κ» θαη «Γ», νη νπνίνη είραλ ζρεηηθά ρακειέο επηδφζεηο πξηλ 

ηελ παξέκβαζε ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε πξφνδν θηάλνληαο ζηα επίπεδα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ήηαλ ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ινη νη καζεηέο 

πέηπραλ ηνλ ζηφρν πινπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ, κε ηνπο καζεηέο «Π» θαη «Β» λα 

ζεκεηψλνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο.  
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Σέινο, ζην Γηάγξακκα 4,παξαηίζεληαη νη ζπγθεληξσηηθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ κεηά ηε 

κεζνιάβεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο.  

Γηάγξακκα 4: χγθξηζε επηδφζεσλ ηεο αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ 

κνλάδσλ κεηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο 

 

πγθξίλνληαο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έθηαζαλ ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  Παξ‟ φια απηά κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νπηηθήο 

δηάθξηζεο ήηαλ πην εκθαλήο ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ.  

ηα Γηαγξάκκαηα 5, 6, 7, 8 θαη 9 εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά. Οπζηαζηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζε απφιπην αξηζκφ νη ζσζηέο ιέμεηο πνπ ζπλνιηθά δηάβαζαλ νη 

καζεηέο θαη ζηα 3 θείκελα ζε θαζεκία ρξνληθή ζηηγκή. Ο θάζεηνο άμνλαο αλαπαξηζηά 

ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ νξζψλ ιέμεσλ πνπ αλαγλψζζεθαλ θαη ν νξηδφληηνο  ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
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Γηάγξακκα 5: Δπίδνζε καζεηή «Κ» πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

ην Γηάγξακκα 5 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή «Κ». Ο καζεηήο 

«Κ» πξηλ ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 235 ιέμεηο απφ ηηο 343 πνπ πεξηείραλ 

ζπλνιηθά ηα θείκελα. Ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 297 ιέμεηο απφ 

ηηο 343 θαη 2 εβδνκάδεο κεηά δηάβαζε 294 ιέμεηο. Ο καζεηήο «Κ» αλ θαη παξνπζίαζε 

πνιχ ρακειή επίδνζε πξηλ ηελ παξέκβαζε θαηφξζσζε λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθή 

πξφνδν, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ θιίζε ηεο ηεζιαζκέλεο γξακκήο. Θα 

κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δηαηεξήζεθε απηή ε θαηάζηαζε θαη 2 

εβδνκάδεο κεηά ζεκεηψλνληαο βέβαηα κηα αλεπαίζζεηε πηψζε.  
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Γηάγξακκα 6: Δπίδνζε καζήηξηαο «Β» πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε 

 

ην Γηάγξακκα 6 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο καζήηξηαο «Β». Ζ 

καζήηξηα «Β» πξηλ ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 300 ιέμεηο απφ ηηο 343 πνπ 

πεξηείραλ ζπλνιηθά ηα θείκελα. Ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 330 

ιέμεηο απφ ηηο 343 θαη 2 εβδνκάδεο κεηά δηάβαζε 324 ιέμεηο. Ζ καζήηξηα «Β» είρε 

ζρεηηθά πςειή επίδνζε ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο. Βειηηψζεθε φκσο θη άιιν 

κεηά ηελ παξέκβαζε, πιεζηάδνληαο λα επηηχρεη ην 100%. Θα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δηαηεξήζεθε ε πςειή ηεο επίδνζε θαη 2 εβδνκάδεο κεηά 

ζεκεηψλνληαο βέβαηα κηα κηθξή πηψζε.  
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Γηάγξακκα 7: Δπίδνζε καζεηή «Π» πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

ην Γηάγξακκα 7 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή «Π». Ο καζεηήο 

«Π» πξηλ ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 284 ιέμεηο απφ ηηο 343 πνπ πεξηείραλ 

ζπλνιηθά ηα θείκελα. Ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 314 ιέμεηο απφ 

ηηο 343 θαη 2 εβδνκάδεο κεηά δηάβαζε 313 ιέμεηο. Ο καζεηήο «Π», φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηελ θιίζε ηεο ηεζιαζκέλεο γξακκήο. ζεκείσζε πξφνδν, ελψ δηαηήξεζε απηή ηελ 

επίδνζή ηνπ θαη 2 εβδνκάδεο κεηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Πξηλ Μεηά Μεηά απφ 2 

εβδνκάδεο

Αλάγλσζε ζσζηώλ ιέμεσλ ηνπ καζεηή Π

Πιήζνο αλάγλσζεο νξζψλ 

ιέμεσλ



135 
 

Γηάγξακκα 8: Δπίδνζε καζεηή «Μ» πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε 

 

ην Γηάγξακκα 8 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή «Μ». Ο καζεηήο 

«Μ» πξηλ ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 295 ιέμεηο απφ ηηο 343 πνπ πεξηείραλ 

ζπλνιηθά ηα θείκελα. Ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 322 ιέμεηο απφ 

ηηο 343 θαη 2 εβδνκάδεο κεηά δηάβαζε 314 ιέμεηο. Ο καζεηήο «Μ» είρε ζρεηηθά 

πςειή επίδνζε ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο. Βειηηψζεθε φκσο θη άιιν κεηά 

ηελ παξέκβαζε, ελψ 2 εβδνκάδεο κεηά δηαηήξεζε ζε ζρεηηθά θαιά επίπεδα ηελ 

επίδνζή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Πξηλ Μεηά Μεηά απφ 2 

εβδνκάδεο

Αλάγλσζε ζσζηώλ ιέμεσλ ηνπ καζεηή Μ

Πιήζνο αλάγλσζεο νξζψλ 

ιέμεσλ



136 
 

Γηάγξακκα 9: Δπίδνζε καζήηξηαο «Γ» πξηλ, κεηά θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε 

 

 ην Γηάγξακκα 9 θαίλεηαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο καζήηξηαο «Γ». Ζ 

καζήηξηα «Γ» πξηλ ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 251 ιέμεηο απφ ηηο 343 πνπ 

πεξηείραλ ζπλνιηθά ηα θείκελα. Ακέζσο κεηά ηελ παξέκβαζε δηάβαζε ζσζηά 309 

ιέμεηο απφ ηηο 343 θαη 2 εβδνκάδεο κεηά δηάβαζε 304 ιέμεηο. Ζ καζήηξηα «Γ» αλ θαη 

παξνπζίαζε πνιχ ρακειή επίδνζε πξηλ ηελ παξέκβαζε θαηφξζσζε λα ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθή πξφνδν, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ θιίζε ηεο ηεζιαζκέλεο 

γξακκήο. Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δηαηεξήζεθε απηή ε θαηάζηαζε 

θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ζεκεηψλνληαο βέβαηα κηα κηθξή πηψζε. 

 πγθξίλνληαο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ γεληθά πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο 

αμηνινγήζεηο. Παξαηεξψληαο παξαθάησ ηνλ Πίλαθα 28 θαίλεηαη φηη κεηά ηε 

δηδαζθαιία, θαζψο θαη 2 εβδνκάδεο κεηά νη κέζνη φξνη ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη 

κεγαιχηεξνη απ‟ φηη πξηλ απ‟ απηή, ελψ νη ηππηθέο απνθιίζεηο είλαη κηθξφηεξεο, θάηη 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο καο βειηηψζεθαλ θαη έγηλαλ πην 

νκνηνγελείο. 
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Κ Β Π Μ Γ

Αξρηθή 

Αμηνιόγεζε

Κ Β Π Μ Γ

Σειηθή

Αμηνιόγεζε

Κ Β Π Μ Γ

Αμηνιόγεζε

Γηαηήξεζεο

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ πξηλ, κεηά θαη δύν 

εβδνκάδεο κεηά ηελ παξέκβαζε 

 
 Αξρηθή αμηνιφγεζε Σειηθή αμηνιφγεζε  Αμηνιφγεζε 

δηαηήξεζεο 

ΜΟ 2,4 3,8 3,6 

ΣΑ ,89443 ,44721 ,54772 

Πίλαθαο 28: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε 

όιεο ηηο αμηνινγήζεηο 

 

 ηε ζπλέρεηα, βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζηνηρείνπ PND (percent of 

non overlapping data), ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ κε επηθαιππηφκελσλ δεδνκέλσλ. 

Σν PND είλαη ην πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ θάζεο Β (ηειηθή αμηνιφγεζε) πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην κνλαδηθφ πςειφηεξν ζεκείν δεδνκέλσλ θάζεο Α (αξρηθή 

αμηνιφγεζε).Βάζεη ηνπ πίλαθα 29, ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είρε σο απνηέιεζκα 

ην 80% ησλ δεδνκέλσλ λα μεπεξλά ηελ βαζηθή παξαηήξεζε, δειαδή ηελ πςειφηεξε 

ηηκή ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζηε θάζε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ζηε 

θάζε δηαηήξεζεο. Γηα ηνπο εξεπλεηέο ζπκπεξηθνξάο απηφ εξκελεχεηαη σο κηα 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε (Scruggs & Mastropieri, 1998). 

 

Οη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο αμηνινγήζεηο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν PND 

Πίλαθαο 29: Οη ηηκέο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο αμηνινγήζεηο 
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2. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

 

4.1 πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη αλ ε δηδαζθαιία 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο. 

Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο δηεξεπλήζεθε 

θαηά πφζν ε αμηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο , είλαη 

εθηθηφ λα απνθαηαζηήζεη θάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα λα βειηηψζεη ηελ 

αλάγλσζή ηνπο.  

Σα βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία απνπεηξάζεθε λα απαληήζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα είλαη : α) ζε πνην βαζκφ καζεηέο  κε ΔΜΓ Γ΄ θαη Δ΄ Γεκνηηθνχ απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο 

κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη», κεηά απφ δηδαζθαιία ζηεξηγκέλε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο β) ζε πνην βαζκφ καζεηέο κε ΔΜΓ Γ΄ θαη Δ΄ 

Γεκνηηθνχ απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο «ζηα», «πεξ», «-εηαη», «ζθν», «-αηλεη», κεηά απφ δηδαζθαιία 

ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο γ) αλ ε επρεξήο απνθσδηθνπνίεζε 

κεκνλσκέλσλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο γεληθήο επίδνζεο 

ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ζηελ πεξίπησζε καζεηψλ κε ΔΜΓ. 

Γεληθφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, κεηά απφ δηδαζθαιία ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ 

ησλ ιέμεσλ. Απηφ επηβεβαηψλεη ηα ιεγφκελα ησλ Ehri (2005) θαη Stanovich & West 

(1989), φηη ν αλαγλψζηεο πνπ θαηέρεη ηηο νξζνγξαθηθέο δνκέο κηαο γιψζζαο γλσξίδεη 

πνηα γξαθήκαηα ή πνηνπο ζπλδπαζκνχο γξαθεκάησλ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ζηελ 
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αξρή, ζην κέζν ή ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ, θαηαλνεί ηηο γξαπηέο ζπκβάζεηο ηεο 

γιψζζαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, έρνληαο πξνγελέζηεξα 

δεκηνπξγήζεη θαη απνζεθεχζεη κλεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη θαη ζηελ αλάγλσζε. Ζ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή, δελ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηελ απνκλεκφλεπζε, θαζψο ηα θείκελα ήηαλ ειαθξψο παξαιιαγκέλα. 

Παξαιιάρηεθαλ, ζαθψο ζε κηθξφ βαζκφ θαη ζηα κέηξα ηνπ εθηθηνχ, ψζηε λα είλαη 

ζπγθξίζηκα θαη ίδηαο δπζθνιίαο.  

Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βειηησζνχλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ θαη λα πεηχρνπλ πςειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε 

θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ησλ Kujala, et al. (2001), 

φηη παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  πνπ εθπαηδεχνληαη κε πξνγξάκκαηα νπηηθφ – 

αθνπζηηθψλ ζπλδπαζκψλ εκθαλίδνπλ βειηίσζε ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 

αιιά θαη ζηελ επρέξεηα δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα. Μάιηζηα, κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θάλεθε λα ζπληειείηαη κεγαιχηεξε πξφνδνο ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ.  

Ζ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ γεληθή εθηίκεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δνθηκαζηψλ θαη ησλ ηειηθψλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ δηδαζθαιηψλ ηεο παξέκβαζεο είλαη φηη ε πξφνδνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη αμηνζεκείσηε θαη εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο αμηνινγήζεηο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα ησλ επηζηεκφλσλ, αθφκε θαη δεθαεηίεο 

πξηλ, φηη ε αλάγλσζε βαζίδεηαη ζε ζπκπιέγκαηα γξαθεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ 

ζηαζεξή ζρέζε αιιεινπρίαο θαη νλνκάζηεθαλ δνκεκέλα νξζνγξαθηθά ζχλνια 
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(Baron & Strawson, 1976˙ Conrad, Harris, & Williams, 2013˙ Ehri, 2005˙  Gibson, 

1965, 1970˙O'Brien., Wolf, Miller, Lovett, & Morris, 2011). 

ινη νη καζεηέο είραλ κηα ζηαζεξή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο κε πςειά ζθνξ πξηλ ηελ παξέκβαζε ζπλέρηδαλ λα έρνπλ 

πςειφηεξα ζθνξ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, αθφκα θαη αλ νη ηειεπηαίνη 

είραλ θαηαθέξεη λα απμήζνπλ ηε δηθή ηνπο επίδνζε. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο 

ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ αλαγλψζεσλ. Οη καζεηέο κε πςειά ζθνξ ζηελ αθξίβεηα 

ηεο αλάγλσζεο, ζεκείσλαλ θαη αληίζηνηρνπο θαινχο ρξφλνπο. Μφλν έλαο καζεηήο κε 

πςειή επίδνζε, αξγνχζε ηδηαίηεξα λα νινθιεξψζεη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, θαίλεηαη φηη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ, ε ηαρχηεηα αλαγλψξηζεο ηεο επεξεάδεηαη 

απφ ην αλαγλσζηηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα ησλ  

Castles, Davis, Cavalot & Forster (2007). 

Δπίζεο, αμηνζεκείσην ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

παξέκβαζεο δηαηεξήζεθε θαη 2 εβδνκάδεο κεηά, θαζψο απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ ηειηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ δηαηήξεζεο, δηαπηζηψζεθε πσο 

ππήξρε κηα ζηαζεξή πνξεία ζε βάζνο ρξφλνπ. Μάιηζηα, κεηψζεθε θαη ν ρξφλνο 

αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο. Απηφ, ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ησλ (Baron & Strawson, 1976) φηη ε γλψζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ ππνδειψλεη 

ζηέξεεο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεθηηθή αλαγλψξηζε θαη 

πξνσζνχλ ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα. Ζ ζρεηηθά θαιή δηαηήξεζε ηεο επίδνζεο, 

σζηφζν, ππάξρεη πεξίπησζε λα νθείιεηαη θαη ζηε κλήκε ησλ καζεηψλ, λα ζπκνχληαλ 

δειαδή ηα θείκελα πνπ είραλ δηαβάζεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ε απηή ηε θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηα θείκελα δελ παξαιιάρηεθαλ, δηφηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ιφγσ 

ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο. Σα θείκελα έπξεπε λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιέμεσλ θαη 
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ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιέμεσλ κε νξζνγξαθηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, νη ιέμεηο κε 

νξζνγξαθηθέο κνλάδεο λα είλαη κνηξαζκέλεο θαη ζαθψο λα ππάξρεη έλα 

νινθιεξσκέλν λφεκα ζην θείκελν. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί φηη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο παξαηεξήζεθε κηα κηθξή έσο αλεπαίζζεηε πηψζε ηεο επίδνζεο ζηε 

θάζε δηαηήξεζεο. Απηφ, κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο γηα 

θάπνηεο κέξεο έραζαλ ηελ επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο.  

ινη νη καζεηέο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ αλάγλσζε ζην ζσζηφ ρξφλν. Μεηά ηελ παξέκβαζε, αλ θαη θάπνηνη βειηηψζεθαλ 

θαη πέηπραλ ην ζηφρν, αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ παξέθθιηλαλ. Δίλαη έλα θνκκάηη πνπ 

ρξήδεη δηεξεχλεζεο, θαζψο νη καζεηέο πέηπραλ ην ζηφρν ηεο αθξίβεηαο ζηελ 

αλάγλσζε, ρσξίο λα πεηπραίλνπλ ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν. Ζ απφθιηζε εθηφο απφ 1 

πεξίπησζε δελ ήηαλ κεγάιε θαη γη‟ απηφ δελ ινγίζηεθε σο παξάγνληαο απνηπρίαο ηεο 

παξέκβαζεο. Ίζσο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε εμάζθεζε γηα λα γίλεηαη πην απηφκαηα ε 

αλάθιεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Stanovich et al., 

(1991), εκπεηξηθά επξήκαηα απφ κειέηεο ελειίθσλ θαη παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ππνδεηθλχνπλ εηδηθά αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ δπζθνιία αλάθιεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ κλεκνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ). 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο καζεηήο, κάιηζηα ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ 

δελ θαηφξζσζε λα πεηχρεη ηα θξηηήξηα ηνπ 1
νπ

 βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, 

ζεκεηψλνληαο πνιχ ρακειά ζθνξ. Γηα εζηθνχο ιφγνπο θαη γηα λα κε ληψζεη φηη 

απνκνλψλεηαη απφ ην φιν εγρείξεκα, ζπλερίζηεθαλ λα ηνπ δίλνληαη νη επφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο βέβαηα λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδνζή ηνπ ζε απηέο. ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ελ ιφγσ καζεηήο δελ θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ε κε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ην 
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δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ απ‟ φπνπ πξνεξρφηαλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ππήξμαλ αλαζηνιέο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, 

ιφγσ ηνπ φηη ζπλππήξρε θαη ν παξάγνληαο ηεο δηαθνξεηηθήο κεηξηθήο γιψζζαο. Παξ‟ 

φια απηά, βάζεη ηεο δηάγλσζεο, απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξέκβαζε. Σν 

ππφβαζξν ηνπ, σζηφζν, δελ ην βνήζεζε λα αληαπεμέιζεη ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία.  

Με βάζε ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηψλ, είλαη αμηνζεκείσην λα εηπσζεί φηη νη καζεηέο νη νπνίνη ήηαλ 

κηθξφηεξνη ειηθηαθά παξνπζίαζαλ ζεκαληηθφηεξε πξφνδν. Έλαο καζεηήο, κάιηζηα, 

ηεο κεγαιχηεξεο ηάμεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δελ θαηφξζσζε λα 

νινθιεξψζεη ηελ παξέκβαζε θαζψο δελ πέηπρε ζηνπο ελδηάκεζνπο 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο.  To γεγνλφο απηφ, θαηαδεηθλχεη γηα αθφκα κηα θνξά πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε πξψηκε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΜΓ ψζηε λα 

βειηησζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο (Griffin, 2007˙ Lange & Thompson, 2006˙ 

Pesovaa, Sivevskab, & Runcevac, 2014). Τπάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ 

παξέρνπλ ζηνηρεία φηη ε πξψηκε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ είλαη ζεκαληηθή θαη βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ (Fuchs  &Fuchs, 2005˙ Vellutino, Scanlon, Sipay, Small,  Pratt, Chen, 

& Denckla, 1996).  Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ κε ηα επξήκαηα 

ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο φηη ε πξψηκε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή.  

χκθσλα κε ην κνληέιν «απην-δηδαζθαιίαο» γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο (Share & Stanovich,1995), ε αλάπηπμε ηνπ νξζνγξαθηθνχ ιεμηθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην γξαπηφ ιφγν. Απηφο ν απηφ-δηδαθηηθφο 

κεραληζκφο βνεζάεη πνιχ ζην λα αλαπηπρζεί έλα αξρηθφ κλεκνληθφ ιεμηθφ 

νξζνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ 
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ηάμεσλ είραλ εμαξρήο ρακειή επίδνζε αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ιέμεσλ, αιιά θαη ζηελ αλάγλσζε 

γεληθφηεξα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη αλ θαη είραλ ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε 

επαθή κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, δελ είραλ αλαπηχμεη ην νξζνγξαθηθφ ηνπο ιεμηθφ. 

ε γεληθέο γξακκέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη ε 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο 

ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ ζε επίπεδν ιέμεσλ, πξνηάζεσλ θαη θεηκέλσλ. Απηφ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, αθνχ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλχεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ησλ νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

αλάγλσζε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ. Απηφ ην απνηέιεζκα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ αγλσζηηθφ κεραληζκφ. Αθνχ ν αλαγλψζηεο πξνζιακβάλεη θαηά κέζν φξν 5 - 

8 γξάκκαηα ή θελά ζε κηα πξνζήισζε (Πφξπνδαο, 2002), κπνξεί λα βνεζεζεί αλ 

δηδάζθεηαη ηελ αλάγλσζε ζε επίπεδν νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ. 

 Σα απνηειέζκαηα κηαο παξεκβαηηθήο δηαδηθαζίαο, έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, 

γηαηί δείρλνπλ ηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ή φρη ζηελ πξάμε. Ζ ελ ιφγσ δηδαθηηθή 

παξέκβαζε, ινηπφλ,  έδεημε φηη  ε δηδαζθαιία νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ απνηειεί κηα 

θαηάιιειε πξφηαζε γηα ηνπο καζεηέο πνπ απαληνχλ ζην πξνθίι εθείλσλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Έηζη, αλνίγεηαη ν 

δξφκνο γηα κηα λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάγλσζεο. 

4.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Σν γισζζηθφ 

θαη αλαγλσζηηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε δηαθξίλεηαη απφ 

κεγάιε εηεξνγέλεηα, επνκέλσο αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα θαηεγνξία αλαπεξίαο 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, κε απνηέιεζκα άηνκα κε ηελ ίδηα δπζθνιία λα 

ρξήδνπλ δηαθνξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο, ε 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δπλακηθή ηεο κεζφδνπ απνδείρηεθε κέζσ ηεο ελ ιφγσ 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην αλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

εμίζνπ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΔΜΓ. Δπίζεο, ε θαηαζθεπή ειεγρφκελσλ θεηκέλσλ, ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν λα κελ γεληθεπηεί απηφ ζε λέα θείκελα, θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θεηκέλσλ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ απηά ησλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ θαη 

ειεγρφκελσλ θεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ κηθξή, 

θαζψο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, ε έξεπλα νινθιεξψζεθε ζχληνκα. 

Αθφκε, νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

παξαθνινπζνχζαλ θαλνληθά ηα καζήκαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη αζθαιήο 

ν ηζρπξηζκφο φηη ε βειηίσζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηελ παξέκβαζε.  

4.3 Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο-Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αξθεηέο έξεπλεο, πφζν κάιινλ παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νξζνγξαθηθψλ κνλάδσλ ζε καζεηέο κε ΔΜΓ ζηελ αλάγλσζε.  

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη φιεο απηέο νη έξεπλεο ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

βειηίσζε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ. Πνιιέο απφ απηέο δίλνπλ απιά ην έλαπζκα γηα κηα 

λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. ε απηφ ζηνρεχεη θαη ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, απνηειεί κηα θαηάιιειε 

πξφηαζε γηα ηνπο καζεηέο πνπ απαληνχλ ζην πξνθίι εθείλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε.  

Δπηπιένλ, ε ίδηα ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί κε ηελ εθαξκνγή θαη κειέηε 

πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ. Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη πεξηζζφηεξνη θαη απφ δηάθνξα κέξε αλά ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα 
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δηεξεχλεζεο ηεο δηαηήξεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζε βάζνο κεγαιχηεξνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα αλαδείθλπε πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε. 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζε άιιεο αληηιεπηηθέο θαη γλσζηηθέο 

παξακέηξνπο κάζεζεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη θαιέο επηδφζεηο πνπ βαζίζηεθαλ 

ζηελ θαιή αθνπζηηθή θαη νπηηθή δηάθξηζε, ζα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ζε ηδαληθή θαηάζηαζε θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα 

εμαρζνχλ πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κελ δέρνληαη 

δηδαζθαιία θαη απφ άιιεο πεγέο ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

δηδαζθαιηψλ ηεο παξέκβαζεο, ψζηε ε βειηίσζε ή κε ηεο επίδνζεο λα απνδνζεί ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

5. Βηβιηνγξαθία 

 

Ξελόγισζζε 

Aaron, P.G., Joshi, R.M., Boulware-Gooden, R., &BentumK. (2008). Diagnosis and 

treatment of reading disabilities based on the Component Model of reading: 

An alternative to the Discrepancy Model of Learning Disabilities. Journal of 

Learning Disabilities, 41, 67-84. 

Aaron, P. G., Joshi, R. M., Ayotollah, M., Ellsberry, A., Henderson, J., & Lindsey, K. 

(1999). Decoding and sight-word naming: Are they two independent com- 

ponents of word-recognition skill?.Reading and Writing: An Interdisciplinary 

Journal, 11, 89–127.  

Aidinis, A., & Nunes, T. (2001). The role of different levels of phonological 

awareness in the development of reading and spelling in Greek. Reading and 

Writing: An Interdisciplinary Journal, 14(1-2), 145-177. 

http://dx.doi.org/10.1023/A:1008107312006. 

American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM-V). American Psychiatric Pub.Αλαθηήζεθεζηηο 25-8-

2019 απφhttps://www.psychiatry.org/patients-families/specific-learning-

disorder/what-is-specific-learning-disorder.  

Amitay, S., Ben-Yehudah, G., Banai, K., Ahissar, M. (2002). Disabled readers suffer 

from visual and auditory impairments but not from a specific magnocellular 

deficit. Brain, 125, 2272-2285. 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1008107312006
https://www.psychiatry.org/patients-families/specific-learning-disorder/what-is-specific-learning-disorder
https://www.psychiatry.org/patients-families/specific-learning-disorder/what-is-specific-learning-disorder


147 
 

Barger-Anderson, R. & Domaracki, J.W. &, Kearney-Vakulick, N. & Kubina R.M. 

(2009). Multiple baseline designs: the use of a single-case experimental design 

in literacy research. Reading Improvement, 41, 60-84. 

Baron, J., & Strawson, C. (1976). Use of orthographic and word-specific knowledge 

in reading words aloud. Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, 2(3), 386-393.http://dx.doi.org/10.1037/0096-

1523.2.3.386. 

Bentolila & Germain (2005). Learning to read: choosing languages and methods. 

Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2006, Literacy for 

Life. Αλαθηήζεθε ζηηο 25-7-2019 απφ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146229. 

Bradley, L., &Bryant, P. (1983). Categorizing sounds and learning to read: A causal 

connection. Nature, 301, 419-421.  

Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1989). Phonemic awareness and letter knowledge 

in the child's acquisitions of the alphabetic principle. Journal of Educational 

Psychology, 80(1), 313-321. 

Carr, J. E. (2005). Recommendations for Reporting Multiple-Baseline Designs across 

Participants. Behavioral Interventions, 20(3), 219-224. 

Carreiras, M. & Perea, M. (2004). Naming Pseudowords in Spanish: Effects of 

Syllable Frequency. Brain and Language, 90, 393-400. 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0096-1523.2.3.386
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0096-1523.2.3.386


148 
 

Carreiras, M., Alvarez, C.J., & De Vega, M. (1993). Syllable Frequency and Visual 

Word Recognition in Spanish. Journal of Memory and Language, 32, 766-

780. 

Cassar, M., & Treiman, R. (1997). The beginnings of orthographic knowledge: 

Children's knowledge of double letters in words. Journal of Educational 

Psychology, 89(4), 631-644.http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.89.4.631.  

Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the Reading Wars: Reading 

Acquisition From Novice to Expert. Psychological Science in the Public 

Interest, 19(1), 5-51. doi: 10.1177/1529100618772271. 

Castles, A., Davis, C., Cavalot, P., & Forster, K. (2007). Tracking the acquisition of 

orthographic skills in developing readers: masked priming effects. Journal of 

Experimental Child Psychology, 97(3), 165-182. doi: 

10.1016/j.jecp.2007.01.006. 

Chall, J.S. (1987). Reading & early childhood education: The critical issues. 

Principal, 66, 6-9. 

Colé, P., Magnan, A., & Grainger, J. (1999). Syllable-sized units in visual word 

recognition:Evidence from skilled and beginning readers of French. 

Applied Psycholinguistics, 20 ,507-532. 

Conrad, N. J., Harris, N., & Williams, J. (2013). Individual differences in children‟s 

literacy development: the contribution of orthographic knowledge. Reading 

and Writing: An Interdisciplinary Journal, 26(8), 1223-1239. doi: 

10.1007/s11145-012-9415-2. 

Copeland S.R & Hughes C., (2002). Effects of Goal Setting on Task Performance of 

Persons with Mental Retardation. Education and Training in Mental 

Retardation and Developmental Disabilities, 2002, 37(1), 40-54. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.89.4.631


149 
 

Ehri, L. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. Scientific 

Studies of Reading, 9, 167-188. 

Ellis, N. C., Natsume, M., Stavropoulou, K., Hoxhallari, L., van Daal, V. H. P., 

Polyzoe, N., Tsipa, M.,  Petalas, M. (2004). The effects of orthographic depth 

on learning to read alphabetic, syllabic, and logographic scripts. Reading 

Research Quarterly, 39(4), 438-460.http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.39.4.5. 

Ehri L. C., Nunes S. R., Stahl S. A., &Willows D. M. (2001). Systematic phonics 

instruction helps students learn to read: evidence from the national reading 

panel‟s meta-analysis. .Review of Educational Research.  71(3),   393–447. 

10.3102/00346543071003393  

Faulkner, H.J., &Levy, B.A.  (1994). 

Howtextdifficultyandreaderskillinteracttoproducedifferentialrelianceonwordan

d content overlap in reading transfer. Journal of Experimental Child 

Psychology, 58(1), 1-24.https://doi.org/10.1006/jecp.1994.1023. 

Ferrand, L.,  Segui, J. & Grainger, J (1996). Masked priming of word and picture 

naming: The role of syllabic units, Journal of memory and language, 35, 708-

723. 

Foorman, B.R., Francis, D.J., Fletcher, J.M., Schatschneider, C., & Mehta, P. (1998).  

The role of instruction in learning to read: Preventing reading failure in at-risk 

children. Journal of Educational Psychology, 90, 37-55. 

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. Patterson, M. 

Coltheart, & J. Marshall (Eds.), Surface dyslexia (pp. 301–330). Mahwah, NJ: 

Erlbaum. Αλαθηήζεθεζηηο 25-7-2019 

απφfile:///C:/Users/USER/Downloads/FrithBeneaththesurfaceofdevelopmental

dyslexia.pdf . 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1598/RRQ.39.4.5
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220965
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220965
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00220965
https://doi.org/10.1006/jecp.1994.1023
file:///C:\Users\USER\Downloads\FrithBeneaththesurfaceofdevelopmentaldyslexia.pdf
file:///C:\Users\USER\Downloads\FrithBeneaththesurfaceofdevelopmentaldyslexia.pdf
file:///C:\Users\USER\Downloads\FrithBeneaththesurfaceofdevelopmentaldyslexia.pdf


150 
 

Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2005). Peer-assisted learning strategies: Promoting word 

recognition, fluency, and reading comprehension in young children. Journal of 

Special Education, 39(1), 34-44.  

Galuschka, K., Ise, E., Krick, K., & Schulte-Korne, G. (2014). Effectiveness of 

treatment approaches for children and adolescents with reading disabilities: a 

meta-analysis of randomized controlled trials. PLoSOne, 9(2). doi: 

10.1371/journal.pone.0089900.  

Georgiou, Papadopoulos, T. C., Zarouna, E., & Parrila, R. (2012). Are auditory and 

visual processing deficits related to developmental dyslexia? Dyslexia, 18(2), 

110-129. doi: 10.1002/dys.1439. 

Gibson, E. J. (1965). Learning to Read.Science, 148, 1066-1072.  

Gibson, E. J. (1970). The ontogeny of reading. American Psychologist, 25(2), 136-

143. doi: 10.1037/h0029419. 

Gleitman, L. R. & Rozin, P. (1973).  Teaching reading by use of a syllabary. Reading 

Research Quarterly, 8, 447-483. 

Goldstand S., Koslowe K.C θαη Parush S. (2005). Vision, Visual-Information 

Processing, and Academic Performance Among Seventh-Grade 

Schoolchildren: A More Significant Relationship Than We Thought?. 

American Journal of Occupational Therapy, 59, 377-389. 

Goodman, K. (1993), Phonics Phacts, A common-sense look at the most controversial 

issue affecting today’s classroom, Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.  

Goodman, K. S. (1967). Reading: A psycholinguistic guessing game. Journal of the 

Reading Specialist, 6(4), 126-135. doi: 10.1080/19388076709556976.  



151 
 

Goswami, U. (2005), „Synthetic Phonics and Learning to Read: A Cross-language 

Perspective‟, Educational Psychology in Practice, 21, (4),273–282. 

Griffin, S. (2007). Early intervention for children at risk of developing mathematical 

learning difficulties. In D. B. Berch & M. M. M. Mazzocco (Eds.), Why is 

math so hard for some children? The nature and origins of mathematical 

learning difficulties and disabilities (p. 373–395). 

Grossen, B. & Carnine, D. (1990). Translating research on initial reading instruction 

into classroom practice. Interchange, 21(4), 15-23. 

Hautala J, Aro M, Eklund K, Lerkkanen MK, &Lyytinen H. (2013). The role of letters 

and syllables in typical and dysfluent reading in a transparent 

orthography. Reading and Writing, 26(6), 845–864, doi: 10.1007/S11145-012-

9394-3. 

Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., and Westerholm, J. (2013). Does training in syllable 

recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers 

from second and third grade. Scientific. Studies of Reading, 17(6), 398–414. 

doi: 10.1080/10888438.2012.753452. 

Hiebert, E.H., & Fisher, C.W. (2005). A review of the National Reading Panel‟s 

studies on fluency: On the role of text. The Elementary School Journal, 105, 

443–460. 

Hillairet de Boisferon, A., Bara, F., Gentaz, E., & Colé, P. (2007). Préparation à la 

lecture des jeunes enfants: Effets de l‟exploration visuo-haptique des lettres et 

de la perception visuelle des mouvements d‟écriture. L’Année psychologique, 

107(04), 537-564. 



152 
 

Hoffman, J.V., Roser, N.L., Salas, R., Patterson, E., & Pennington, J. (2001). Text 

leveling and “little books” in first-grade reading. Journal of Literacy 

Research, 33, 507–528. 

Hoien, T., Lundberg, L., Stanovich, K. E., & Bjaalid, I. K. (1995). Components of 

phonological awareness. Reading & Writing, 7, 171–188. 

Horner, R. H., Carr, E. G., Halle, J., McGee, G., Odom, S., & Wolery, M. (2005). The 

use of singlesubject research to identify evidence-based practice in special 

education. Exceptional Children, 71, 165–179. 

Hudson, R., Lane, H., & Pullen, P. (2005). Reading fluency assessment and 

instruction: What, why, and how?.The Reading Teacher, 58(8), 702-714. 

Huemer, S., Aro, M., Landerl, K., & Lyytinen, H. (2010). Repeated reading of 

syllables among finnish-speaking children with poor reading skills. Scientific. 

Studies of Reading, 14(4), 317–340. doi: 10.1080/10888430903150659.  

Imhof, M., (2003). Effects of color stimulation on handwriting performance of 

children with ADHD without and with additional learning disabilities. 

European Child & Adolescent Psychiatry, 13, (3), 191–198. 

Iversen, S., &Tunmer, W. E. (1993). Phonological processing skills and the Reading 

Recovery Program. Journal of Educational Psychology, 85(1), 112-126. 

Johnston, F. R. (2000). Word learning in predictable text. Journal of Educational 

Psychology, 92, 248–255. 

Johnston, R.S. & Watson, J.E. (2004). Accelerating the development of reading, 

spelling and phonemic awareness skills in initial readers. Reading and 

Writing, 17, 327-357. 

Johnston, R.S., &Watson, J.E. (2005). The Effects of Synthetic Phonics Teaching on 

reading and Spelling Attainment, a Seven Year Longitudinal Study. 



153 
 

Edinburgh: Scottish Executive Education Department. Αλαθηήζεθεζηηο 

20/1/2020απφfile:///C:/Users/USER/Downloads/Scottish%20executive%20rep

ort%20Johnston%20and%20Watson%202005.pdf 

Johnston, R., McGeown, S. & Watson, J. E. (2011). Long term effects of synthetic 

versus analytic phonics teaching on the reading and spelling ability of 10 year 

old boys and girls. Reading and Writing, DOI 10.1007/s11145-011-9323-x. 

Jongejan, W., Verhoeven, L., & Siegel, L. (2007). Predictors of reading and spelling 

abilities in first- and second-language learners. Journal of Educational 

Psychology, 99(4), 835-851. 

Joshi, R. M., & Aaron, P. G. (2012). Componential Model of Reading (CMR) 

validation studies. Journal of Learning Disabilities, 45, 387–390.  

Joshi, R. M., & Aaron, P. G. (2000). The component model of reading: Simple view 

of reading made a little more complex. Reading Psychology, 21, 85-97. 

Karagiannis, A. (2000). Soft Disability in Schools: Assisting or Confining At Risk 

Children and Youth? Journal of Educational Thought, 34 (2), 113-134. 

Katzir, T., Kim., Y., Wolf, M., O'Brien, Kennedy, B., Lovett, M., & Morris, R. 

(2006). Reading Fluency: The Whole Is More than the Parts. Annals of 

Dyslexia, 56(1), 51-83. 

Konrad M. & Test D. W., (2007). Effects of GO 4 IT ... NOW! Strategy Instruction 

on the Written IEP Goal Articulation and Paragraph-Writing Skills of Middle 

School Students with Disabilities. Remedial and Special Education, 28(5), 

277-291. 

Kourea, L. & Ya-yu Lo (2016). The educational validity and utility of single-case 

designresearch in building evidence-based practices in education. 

file:///C:\Users\USER\Downloads\Scottish%20executive%20report%20Johnston%20and%20Watson%202005.pdf
file:///C:\Users\USER\Downloads\Scottish%20executive%20report%20Johnston%20and%20Watson%202005.pdf
file:///C:\Users\USER\Downloads\Scottish%20executive%20report%20Johnston%20and%20Watson%202005.pdf


154 
 

International journal ofResearch & Method in Education, 39(4), 349-364. doi: 

10.1080/1743727X.2016.1160278. 

Kujala, T., Karma K., Ceponiene, R., Belitz, S., Turkkila P., Tervaniemi, M., & 

Naatanen, R. (2001). Plastic neural changes and reading improvement caused 

by audiovisual training in reading – impaired children. Proceeding of the 

National Academy of Sciences, 98(18), 10509-10514. 

Kulp, D., Cline, M., Wheeler, R., & Loraine, A.E. (2004).Relation between visual 

perception and mathematical skills of children. Journal of Learning 

Disabilities, 38 (4), 302-322. 

Kurtz, L. A. (2006). Visual Perception Problems in Children with AD/ HD, Autism 

and Other Learning Disabilities. London- Philadelphia: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Landerl, K. (2000). Influences of orthographic consistency and readinginstruction on 

the development of nonword reading skills.European Journal of Psychology of 

Education, 15, 239–257. 

Lane, K.A., (2005). Developing Ocular Motor and Visual Perceptual Skills. New 

Jersey: SLACK, Inc. 

Lange, S. M., & Thompson, B. (2006). Early identification and interventions for 

children at risk for learning disabilities. International Journal of Special 

Education, 21(3), 108–119 

Lee, T. W., Locke, E. A., & Phan, S. H. (1997). Explaining the assigned goal-

incentive interaction: The role of self-efficacy and personal goals. Journal of 

Management, 23(4), 541-559.http://dx.doi.org/10.1016/S0149-

2063(97)90047-7. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0149-2063(97)90047-7
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0149-2063(97)90047-7


155 
 

Lenz A. S. (2013). Calculating Effect Size in Single-Case Research: A Comparison of 

Nonoverlap Methods. Measurement and Evaluation in Counseling and 

Development,46(1),  64–73. DOI: 10.1177/0748175612456401 

Lieberman, G. R., Yoder, J. P., Reichow, B. & Wolery, M. (2010). Visual Analysis of 

MultipleBaseline Across Participants Graphs When Change Is Delayed.School 

PsychologyQuarterly, 25(1), 28–44. doi: 10.1037/a0018600. 

Locke E. A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied & Preventive 

Psychology, 5, 117–124.doi: 10.1016/S0962-1849(96)80005-9.   

Manolov R. & Solanas A. (2009). Percentage of nonoverlapping corrected data. 

Behavior Research Methods, 41 (4), 1262-1271. doi:10.3758/BRM.41.4.1262 

Maurer, U., Brem, S., Kranz, F., Bucher, K., Benz, R., Halder, P.,  Steinhausen 

HC.,Brandeis, D. (2006). Coarse neural tuning for print peaks when children 

learn to read. Neuroimage, 33(2), 749-758. doi: 

10.1016/j.neuroimage.2006.06.025. 

McArthur, G., Castles, A., Kohnen, S., Larsen, L., Jones, K., Anandakumar, T., 

&Banales, E. (2015). Sight word and phonics training in children with 

dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 48(4), 391-407. doi: 

10.1177/0022219413504996. 

McKenna, M. C., Stratton, B. D., Grindler, M. C., & Jenkins, S. J. (1995). Differential 

effects of whole language and traditional instruction on reading attitudes. 

Journal of Reading Behavior, 27(1), 19–44. 

Mesmer, H. (2001). Decodable text: A  review of what we know. Research and 

Instruction, 40(2), 121-141. https://doi.org/10.1080/19388070109558338. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhausen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16920367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhausen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16920367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhausen%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16920367
https://doi.org/10.1080/19388070109558338


156 
 

Müller B, Richter T. &Karageorgos P. (2020). Syllable-based reading improvement: 

Effects on word reading and reading comprehension in Grade 2. Learning and 

Instruction, 66, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101304. 

Müller, B., Richter, T., Karageorgos, P., Krawietz, S. & Ennemoser, M. 

(2017). Effects of a syllable-based reading intervention in poor-reading fourth-

graders. Frontiers in Psychology, 8.  http://dx.doi.org/ 10.3389 / 

fpsyg.2017.01635.  

National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An evidence-based 

assessment of the scientific literature on reading and its implications for 

reading instruction. Reports of the subgroups. Washington, DC. 

Αλαθηήζεθεζηηο 31/7/2019 

απφhttps://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Docum

ents/report.pdf. 

Noell G.H, Connell J.E, & Duhon G.J. (2006). Spontaneous response generalization 

during whole word instruction: Reading to spell and spelling to 

read. Behavioral Education. 15(3), 121–130. doi: 10.1007/s10864-006-9016-

8.  

O'Brien, B. A., Wolf, M., Miller, L. T., Lovett, M. W., & Morris, R. (2011). 

Orthographic processing efficiency in developmental dyslexia: an 

investigation of age and treatment factors at the sublexical level. Ann Dyslexia, 

61(1), 111-135. doi: 10.1007/s11881-010-0050-9. 

O‟ Connor, R., & Padeliadu, S. (2000). Blending Versus Whole Word Approaches in 

First Grade Remedial Reading: Short-term and Delayed Effects on Reading 

and spelling Words. Reading and Writing: A multi-disciplinary Journal ,13(1-

2), 159-182. 

https://www.mendeley.com/authors/56643843300/
https://www.mendeley.com/authors/7102107180/
https://www.mendeley.com/authors/57195728316/
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101304
http://dx.doi.org/%2010.3389/fpsyg.2017.01635
http://dx.doi.org/%2010.3389/fpsyg.2017.01635
http://dx.doi.org/%2010.3389/fpsyg.2017.01635
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf


157 
 

Pae, H. K., Sevcik, R. A., & Morris, R. D. (2010). Cross-language correlates in 

phonological awareness and naming speed: evidence from deep and shallow 

orthographies. Journal of Research in Reading, 33(4), 374-391. doi: 

10.1111/j.1467-9817.2009.01417.x. 

Parker, R. I., & Vannest, K. (2009). An improved effect size for single-case research: 

A review of nine Nonoverlap of all pairs. Behavior Therapy, 40(4), 357-367. 

Pellegrino, J., & Goldman, S. (1987). Information processing and elementary 

mathematics.Journal ofLearning Disabilities, 20 (5), 23-32. 

PesovaaB., SivevskabD., RuncevacJ. (2014). 

EarlyInterventionandPreventionofStudentswithSpecificLearningDisabilities. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 701 – 708. 

Pexman, P. M. (2012). Meaning-based influences on visual word recognition. In J. S. 

Adelman (Ed.), Current issues in the psychology of language. Visual word 

recognition: Meaning and context, individuals and development (pp. 24-43). 

New York, NY, US: Psychology Press. 

Pollo, T. C., Kessler, B., & Treiman, R. (2009). Statistical patterns in children's early 

writing. Journal of Experimental Child Psychology, 104(4), 410-426. doi: 

10.1016/j.jecp.2009.07.003.  

Rabinovitch, M. S., & Strassberg, R. (1968). Syntax and retention in good and poor 

readers. Canadian Psychologist/Psychologie canadienne, 9(2), 142. 

Raskind, M. H., Goldberg, R. J., Higgins, E. L., & Herman, K. L. (1999). Patterns of 

change and predictors of success in individuals with learning disabilities: 

Results from a twenty-year longitudinal study. Learning Disabilities Research 

& Practice, 14(1), 35-49.http://dx.doi.org/10.1207/sldrp1401_4. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1207/sldrp1401_4


158 
 

Rastle, K., Davis, M. H., Marslen-Wilson, W. D., & Tyler, L. K. (2000). 

Morphological and semantic effects in visual word recognition: A time-course 

study. Language and Cognitive Processes, 15, 507–537. 

doi:10.1080/01690960050119689. 

Rayner, K., Foorman, B. R., Perfetti, C. A., Pesetsky, D., & Seidenberg, M. S. (2001). 

How Psychological Science Informs the Teaching of Reading. Psychological 

Science in the Public Interest, 2, 31-74. 

http://dx.doi.org/10.1111/1529-1006.00004. 

Rothe, J., Schulte-Körne, G., & Ise, E. (2014). Does sensitivity to orthographic 

regularities influence reading and spelling acquisition? A 1-year prospective 

study. Reading and Writing, 27(7), 1141-1161. doi: 10.1007/s11145-013-

9479-7.  

Nicholson, T. (1986). Research revisited: Reading is not a guessing game - the great 

debate revisited. Reading Psychology, 7, 197-210. 

Reutzel, D. R., Cooter, R. B. (1990). Whole Language: Comparative Effects on First-

Grade Reading Achievement. The Journal of Educational Research, 83, 252-

257. 

Sabornie, E.J., Evans, C., & Cullivan, D. (2006). Comparing Characteristics of High – 

Incidence Disability Groups. Remedial & Special Education, 27(2), 95-104. 

Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1998). Summarizing Single-Subject Research. 

Behavior Modification, 22(3), 221–242. 

Setyowati L. & Sukmawan S. (2018). Syllabic-Based Approach for Learning to Read 

in Bahasa Indonesia for Early Readers. 4th International Conference on 

Language, Society and Culture in Asian Context (LSCAC), Universitas Negeri 

Malang, Indonesia, 23rd-24th May 2016. 

http://dx.doi.org/10.1111/1529-1006.00004


159 
 

Seymour, P., Aro, M., & Erskine, J. (2003). Foundation literacy acquisition in 

European orthographies. British Journal of Psychology, 94, 143–174. 

Ryder, J. F., Tunmer, W. E., & Greaney, K. T. (2008). Explicit instruction in 

phonemic awareness and phonemically based decoding skills as an 

intervention strategy for struggling readers in whole language classrooms. 

Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 21, 349–369. 

Schmidgall, M., & Joseph, L. M. (2007). Comparison of phonic analysis and whole 

wordreading on first graders‟ cumulative word read and cumulative reading 

rate: An extension in examining instructional effectiveness and efficiency. 

Psychology in the Schools, 44, 319-332. 

Schwanenflugel P.J. , Meisinger E.B., Wisenbaker J.M., Kuhn M.R., Strauss G.P.,& 

Morris R.D. (2006). Becoming a fluent and automatic reader in the early 

elementary school years. ReadingResearchQuarterly, 41(4), 496–522. 

Share, D. L. (2004). Orthographic learning at a glance: On the time course and developmental 

onset of self-teaching. Journal of Experimental Child Psychology, 87(4), 267-298. 

Share, D. L., & Stanovich, K. E. (1995). Cognitive processes in early reading 

development: Accommodating individual differences into a model of 

acquisition. Issues in Education: Contributions from Educational Psychology, 

1, 1-57. 

Shefelbine, J. (1990). A syllabic-unit approach to teaching decoding of polysyllabic 

words to fourth- and sixth-grade disabled readers. National Reading 

Conference Yearbook, 39, 223-229. 

Smith, F. (2004). Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading 

and Learning to Read (6
th
 Ed.), Νew Jersey London: Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers Mahwah. Αλαθηήζεθε ζηηο 31-7-2019 απφ  



160 
 

https://archive.org/stream/UnderstandingReading-FrankSmith/frank-smith-

reading_djvu.txt. 

Spoer, K. & Smith, E. (1973). The role of syllable in perceptual processing. Cognitive 

Psychology, 5, 71-89. 

Stanovich, K. (2000). Progress in understanding reading: Scientific foundations and 

new frontiers. New York: Guilford Press. 

Stanovich, K. (1991). Discrepancy definitions of reading disability: Has intelligence 

led us astray? Reading Research Quarterly, 26, 7-29. 

Stanovich, K. (1994). Annotation: Does Dyslexia Exist?.The Journal of  Child 

Psychology and Psychiatry,  35,(4), 579-595. 

Stahl, S. A., & Miller, P. D. (1989). Whole language and language experience 

approaches for beginning reading: A quantitative research synthesis. Review of 

Educational Research, 59, 87-116. 

doi:10.3102/00346543059001087. 

Stanovich, K. E., & West, R. F. (1989). Exposure to print and orthographic 

processing. Reading Research Quarterly, 24(4), 402-433. doi: 

10.2307/747605. 

Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual 

differences in the development of reading fluency. Reading Research 

Quarterly, 16 (1), 32-71. 

Therrien, W. J. (2004). Fluency and Comprehension Gains as a Result of Repeated 

Reading: A Meta-Analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261. 

doi: 10.1177/07419325040250040801. 

https://archive.org/stream/UnderstandingReading-FrankSmith/frank-smith-reading_djvu.txt
https://archive.org/stream/UnderstandingReading-FrankSmith/frank-smith-reading_djvu.txt


161 
 

Treiman, R., & Zukowski, A. (1988). Units in reading and spelling. Journal of 

Memory and Language, 27(4), 466-477.http://dx.doi.org/10.1016/0749-

596X(88)90068-X. 

Talcott, J. B., Gram, A., Ingelghem, M. V., Witton, C., Stein, J. F., & Toennessen, F. 

E., (2003). Impaired sensitivity to dynamic stimuli in poor readers of a regular 

orthography. Brain and language, 87,2, 259-266. 

Taylor, J. S. H., Duff, F. J., Woollams, A. M., Monaghan, P., & Ricketts, J. (2015). 

How word meaning influences word reading. Current Directions in 

Psychological Science, 24(4), 322-328. doi: 10.1177/0963721415574980. 

Vellutino, F.R. (1991). Introduction to three studies on reading acquisition: 

Convergent findings on theoretical foundations of code-oriented versus whole-

language approaches to reading instruction. Journal of Educational 

Psychology, 83, 437-443. 

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? 

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45(1), 2-

40. doi: http://dx.doi.org/10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x. 

Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E. R., Small, S. G., Pratt, A., Chen, R., & 

Denckla, M. B. (1996). Cognitive profiles of difficult-to-remediate and readily 

remediated poor readers: Early intervention as a vehicle for distinguishing 

between cognitive and experiential deficits as basic causes of specific reading 

disability. Journal of Educational Psychology, 88(4), 601-638.  

Vernon, M. (1957). Backwardness in reading. Cambridge, England, Cambridge 

University Press. 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0749-596X(88)90068-X
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0749-596X(88)90068-X
http://dx.doi.org/10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x


162 
 

Wyse, D. and Goswami, U. (2008). Synthetic Phonics and the Teaching of Reading. 

BritishEducationalResearchJournal, 34, 691-710. 

http://dx.doi.org/10.1080/01411920802268912. 

 

Διιελόγισζζε 

Αγαιηψηεο, Η. (2018). Γηδαζθαιία αθαδεκατθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. [Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο]. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Π.Μ..: 

“Δηδηθή Αγσγή, Δθπαίδεπζε θαη Απνθαηάζηαζε”, Δαξηλφ Δμάκελν 2017-18, 

Θεζζαινλίθε. 

Αγαιηψηεο, Η. (2012). Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε καζεηώλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο: Τν Αμηνινγηθό Σύζηεκα Μαζεζηαθώλ Αλαγθώλ. Αζήλα: 

Γξεγφξε. 

Αγαιηψηεο, Η. (2006). Γηδαζθαιία παηδηώλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο- 

Οηθνπξνζαξκνζηηθή Πξνζέγγηζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Αηδίλεο, Α. (2012).Γξακκαηηζκόο ζηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία. Μηα ςπρνγισζζνινγηθή 

πξνζέγγηζε, Αζήλα: Gutenberg. 

Βηγγφπνπινο, Ζ. & Σζάθαινο, Π. (1974). Σπγθξηηηθή έξεπλα επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηνο ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πξώηεο αλαγλώζεσο νιηθήο 

θαη αλαιπηηθνζπλζεηηθήο (2 ε έθδ.). Αζήλα: Γειηίνλ Παηδαγσγηθψλ θαη 

Φπρνινγηθψλ Δξεπλψλ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Λακίαο. 

Βνπγηνχθαο, Α. (1994), Τν γισζζηθό κάζεκα ζηελ πξώηε βαζκίδα ηεο λενειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ Ηλζηηηνχην λενειιεληθψλ ζπνπδψλ – 

Ίδξπκα Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε. 

Ζκέιινπ, Ο. (2003). Ήπηεο Γπζθνιίεο Μάζεζεο. Αζήλα: Αηξαπφο. 

http://dx.doi.org/10.1080/01411920802268912


163 
 

Καλδαξάθεο Α. Γ. (2004). Γηδαζθαιία θαη έξεπλα, Σπλππάξρνπλ νη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο; Θεσξεηηθή δηεξεύλεζε- πξαθηηθή 

αληηκεηώπηζε. Αζήλα:αββάιαο. 

Καξαληδήο I. (2003). Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θσλεηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο 

ησλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αξηζκεηηθή. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Θεκάησλ, 2003, 8, 113-127. 

Ληβαλίνπ, Δ. (2004). Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

θαλνληθή ηάμε, Αζήλα: Κέδξνο. 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2009). Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Παηδαγσγηθήο. Δλαιιαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο, Γηδαθηηθέο Πξνεθηάζεηο. Αζήλα: Gutenberg. 

Μεηαθίδνπ, Υ. (2001), Ζ ινγνηερλία σο κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο ή ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο. ην Βάκβνπθαο, Μ. & Υαηδεδάθε, Α. (επηκ.) Μάζεζε θαη 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη δεύηεξεο γιώζζαο, ρνιή 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Αηξαπφο. 

Μνχζηνπ-Μπισλά, Ο., (2004). Γισζζνπαηδαγσγηθή θαη δηδαζθαιία ηεο πξώηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο : Τάζεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Αζήλα: 

ηακνχιεο Αλη. 

Μπφληε, Δ.Η. (2013). Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

όινπο. Θεζζαινλίθε: Μέζεμηο.  

Μπφηζαο, Γ. (2008). Δλίζρπζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ην 

.Παληειηάδνπ & Φ.Αλησλίνπ (επηκ.) Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο 

γηα καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζει 18 -31. Βφινο: Γξάθεκα.  

Παληειηάδνπ, . (2011). Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Δθπαηδεπηηθή Πξάμε- Τη θαη γηαηί. 

(Νέα δηεπξπκέλε έθδνζε). Αζήλα: Πεδίν. 

https://www.skroutz.gr/books/p.21.kedros.html


164 
 

Παληειηάδνπ, ., & Αλησλίνπ, Φ. (2008). (Δπηκ.). Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη 

Πξαθηηθέο γηα Μαζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Βφινο: Γξάθεκα. 

Αλαθηήζεθεζηηο 16/07/2019  απφ 

http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_C.p

df. 

Παληειηάδνπ, . (2001). Φσλνινγηθή επίγλσζε: Πεξηερφκελν θαη ζρέζε κε ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ην Π. Παπνχιηα-Σδειέπε 

(επηκ.) Αλάδπζε ηνπΓξακκαηηζκνύ: Έξεπλα θαη πξαθηηθή. Αζήλα: 

Καζηαληψηεο: 151-158. 

Πφξπνδαο, Κ. (2002). Ζ Αλάγλσζε. Πάηξα: ΗΓΗΧΣΗΚΖ. 

Πφξπνδαο, Κ (1992). Ζ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ ειηθία θαη ηε θσλεκηθή ελεκεξφηεηα. Ψπρνινγία, 1, 30-43. 

ίκνο, Π., Μνπδάθε, Α., & Παπαληθνιάνπ, Α. (2004). Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο 

θαη νη δηαηαξαρέο ηεο: H ζπκβνιή ησλ κεζφδσλ ιεηηνπξγηθήο απεηθφληζεο ηνπ 

εγθεθάινπ. Hellenic Journal of Psychology, 1, 56-79. 

ηαζηλφο, Γ. (2009). Ψπρνινγία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο γιώζζαο. Αζήλα: Gutenberg. 

Υαηδερξήζηνπ, Υ.Γ. (2004). Δηζαγσγή ζηε Σρνιηθή Ψπρνινγία. Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα. 

 

 

. 

 

 

 

 



165 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Κείκελν πηινηηθήο εθαξκνγήο 

Ο Βαγγέιεο θνηκάηαη θαη βιέπεη έλα παξάμελν όλεηξν. Καβάια ζε έλα 

δηαζηεκόπινην αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλό. Πεγαίλεη ζην θεγγάξη, πνπ θέγγεη ιακπεξό 

θαη θσηίδεη ηε λύρηα. Ο Βαγγέιεο αλεβαίλεη κέζα από ηα ζύλλεθα θαη ηα αζηέξηα πνπ 

ιάκπνπλ. Τεληώλεη ην ρέξη λα πηάζεη έλα αζηέξη, κα, κόιηο ην αγγίδεη, εθείλν ράλεηαη 

θαη ν Βαγγέιεο μππλάεη… 

Κείκελα αξρηθήο αμηνιόγεζεο  

Κείκελν 1 

Ζ Σηαπξνύια θαη ν Σπύξνο πεξηκέλνπλ ζηε ζηάζε ην ζρνιηθό ιεσθνξείν. 

-Να ην, λα ην! Φσλάδεη ν Σπύξνο. Δηνηκάζνπ Σηαπξνύια. 

Τν ιεσθνξείν ζηακάηεζε. Τα παηδηά αλέβεθαλ, ζηγά ζηγά, ηα ζθαινπάηηα θαη 

κπήθαλ κέζα. Ο Σπύξνο θάζηζε θνληά ζην Σηέθαλν θαη ε Σηαπξνύια θνληά ζηνλ 

Αξηζηείδε.  

Σηελ επόκελε ζηάζε αλέβεθε θαη ε Σηέιια θαη κεηά ν Σηάζεο, ε Αλαζηαζία, ν 

Σηακάηεο, ε Δηξήλε θαη, ηειεπηαία, ε Αζπαζία. Σε ιίγν ην ιεσθνξείν, γεκάην παηδηά, 

πεξίκελε έμσ από ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Σθύξημε δπν θνξέο, άλνημαλ νη πόξηεο θαη ηα 

παηδηά θαηέβεθαλ έλα έλα. Οη δάζθαινη θαη ηα άιια παηδηά ήηαλ εθεί από λσξίο θαη 

πεξίκελαλ.  
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Κείκελν 2 

 Ζ Βαξβάξα νδεγνύζε κε κεγάιε ηαρύηεηα. Βηαδόηαλ λα πάεη λσξίο ζην 

εξγνζηάζην γηαηί είρε αξγήζεη. Καλνληθά αξρίδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηηο έμη θαη κηζή θαη 

θνβόηαλ όηη δε ζα πξνιάβεη.  

 Τν απηνθίλεηό ηεο έηξερε γξήγνξα, όκσο ζε κηα ζηξνθή δελ πξόζεμε όηη εξρόηαλ 

έλα θνξηεγό. Ζ Βαξβάξα δελ κπόξεζε λα θξελάξεη εγθαίξσο θαη, δπζηπρώο, έπεζε 

επάλσ ηνπ. 

 Ακέζσο έηξεμαλ εθεί πνιινί πεξαζηηθνί. Σε ιίγν ήξζε θαη ε ηξνραία. Δπηπρώο, 

όκσο, δελ ηξαπκαηίζηεθε θαλείο. Μόλν ην απηνθίλεηό ηεο έπαζε αξθεηέο δεκηέο. Τα 

ζπαζκέλα ηδάκηα ηνπ ζθνξπίζηεθαλ ηξηγύξσ.  

-Πνπν, ηη έπαζα! θιαςνύξηζε, ηξνκαγκέλε, ε Βαξβάξα. Σε ιίγν, ηειεθώλεζε 

ζην εξγνζηάζην γηα λα ηνπο εμεγήζεη ηη έγηλε θαη λα ηνπο πεη όηη ζ’ αξγήζεη. Μεηά, 

θάιεζε έλα γεξαλό γηα λα κεηαθέξεη ην απηνθίλεην ζην ζπλεξγείν.  

Κείκελν 3 

Πνιύ πξηλ γελλεζείο εζύ, ηόηε πνπ νη παππνύδεο ζνπ ήηαλ αθόκα παηδηά, δελ 

ππήξραλ ραξηνπεηζέηεο θαη ραξηνκάληηια. Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ πεηζέηεο θαη 

καληίιηα από παλί. 

Δθείλα ηα ρξόληα, ηα μαλαρξεζηκνπνηνύζαλ όια πνιιέο θνξέο. Καη νύηε ηνπο 

πεξλνύζε θαζόινπ από ην κπαιό λα πεηάμνπλ θάηη, επεηδή ην ρξεζηκνπνίεζαλ κηα 

θνξά. 

Σήκεξα όκσο, έρνπκε έλα ζσξό πξάγκαηα πνπ είλαη θηηαγκέλα εηδηθά γηα λα ηα 

πεηάκε ζηα ζθνππίδηα, αθνύ ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνλάρα κηα θνξά. Απηά ηα πξάγκαηα 

ηα ιέκε «κηαο ρξήζεο». Τν αινπκηλόραξην, νη πιαζηηθέο ζαθνύιεο, νη ραξηνζαθνύιεο, 

ην πιαζηηθό πεξηηύιηγκα, ζεσξνύληαη όια «κηαο ρξήζεο».  
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Όκσο, ηη ζπκβαίλεη κε απηό ηνλ ηξόπν; Οη ζεζαπξνί ηεο Γεο καο πεηηνύληαη ζαλ 

λα ήηαλ ζθνππίδηα. Γε ζα ήηαλ ζπνπδαίν, αλ θαζέλαο από καο έθαλε θαηηηί γηα λα 

πάςεη πηα απηή ε ζπαηάιε; Πόζν δηαθνξεηηθόο ζα ήηαλ ηόηε ν θόζκνο καο! 

Κείκελν 1 

Ο Μαλόιεο είλαη καζεηήο ηεο Δ’ ηάμεο ζ' έλα νινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν. 

Δίλαη θίινο ηεο Μειίλαο θαη πεγαίλνπλ καδί Αγγιηθά θαη Μνπζηθή.  

Ο Μαλόιεο έρεη πνιύ θνξησκέλν πξόγξακκα όιε ηελ εβδνκάδα. Δθηόο από ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, παξαθνινπζεί καζήκαηα Αγγιηθώλ θαη Γαιιηθώλ, πεγαίλεη δύν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα γπκλαζηήξην θαη θάλεη ζηίβν, ελώ ην Σάββαην έρεη καζήκαηα 

θηζάξαο ζην σδείν.  

Ζ κνλαδηθή κέξα πνπ μεθνπξάδεηαη θη έρεη ειεύζεξν ρξόλν είλαη ε Κπξηαθή. Θα 

ήζειε, βέβαηα, ε εβδνκάδα λα ήηαλ πην κεγάιε, ώζηε λα έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα 

παηρλίδη. Τώξα, κόλν ηα θαινθαίξηα παίδεη κε ηνπο θίινπο ηνπ όζν ζέιεη. 

 

Κείκελν 2 

Τν πξσί, ην μππλεηήξη ρηππάεη ζηηο εθηά. Πεηάγνκαη από ην θξεβάηη κνπ, 

πιέλνκαη, ληύλνκαη, παίξλσ ην πξσηλό κνπ θαη θεύγσ γξήγνξα γηα ην ζρνιείν.  

Σηελ ηάμε ε ώξα πεξλάεη ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσ. Ζ δαζθάια κνπ κε αγαπά, 

ζηα καζήκαηα ηα θαηαθέξλσ θαη ηα δηαιείκκαηα είλαη θαηαπιεθηηθά.  

Τν κεζεκέξη επηζηξέθσ θνπξαζκέλε αιιά ραξνύκελε ζην ζπίηη, όπνπ κε 

πεξηκέλεη δεζηό θαη λόζηηκν θαγεηό. Μεηά ην θαγεηό, μεθνπξάδνκαη γηα ιίγν θαη 

ραιαξώλσ.  

Τν απόγεπκα εηνηκάδνκαη γηα ηελ επόκελε κέξα ζην ζρνιείν. Γηαβάδσ θαη 

γξάθσ ηα καζήκαηα θαη ηηο εξγαζίεο κνπ.  
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Μεηά παίδσ ζην δσκάηην κνπ ή ζηε γεηηνληά κε ηνπο θίινπο κνπ. Κακηά θνξά 

παξαθνινπζώ θάπνην θαιό πξόγξακκα ζηελ ηειεόξαζε. Τν βξάδπ καδεύεηαη όιε ε 

νηθνγέλεηα ζην ζπίηη. Τξώκε ην βξαδηλό θαγεηό θαη ζπδεηάκε γηα ηελ εκέξα πνπ 

πέξαζε.  

Πνιύ πξηλ από ηα κεζάλπρηα βξίζθνκαη ζην θξεβάηη κνπ θαη... νλεηξεύνκαη! 

Κείκελν 3 

Τελ Παξαζθεπή ζηηο 12 Ηνπλίνπ μύπλεζα πξσί-πξσί, από ηηο έμη, πξάγκα 

θαζόινπ παξάμελν, αθνύ ήηαλ ηα γελέζιηα κνπ. Αιιά, θαζώο δελ κ’ άθελαλ λα 

ζεθσζώ από ηηο έμη, αλαγθάζηεθα λα θάλσ ππνκνλή σο ηηο εθηά παξά ηέηαξην. Λίγν 

κεηά ηηο εθηά, πήγα λα δσ ηνλ κπακπά θαη ηε κακά, έπεηηα ήξζα ζην ζαιόλη γηα λ' 

αλνίμσ ηα δώξα κνπ θαη πξώην-πξώην είδα εζέλα, ίζσο από ηα σξαηόηεξα δώξα κνπ. 

Ο κπακπάο θαη ε κακά κνπ κνπ ράξηζαλ έλα γαιάδην πνπθάκηζν, έλα επηηξαπέδην 

παηρλίδη, έλα κπνπθάιη ρπκό ζηαθύιη, θη επίζεο έλα παδι, κηα πηαηέια ζπηηηθά γιπθά, 

πνιιέο θαξακέιεο θαη κηα ηνύξηα θξάνπια πνπ έθηηαμε ε κακά, έλα γξάκκα από ηε 

γηαγηά... 

Κείκελα αμηνιόγεζεο κε νξζ. κνλάδεο πξηλ από ηελ παξέκβαζε 

Κείκελν 1 

Σηε ζηάζε δίπια ζην πεξίπηεξν πεξηκέλνπλ πνιιά παηδηά. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε 

Σηακαηία, ζηέθεηαη ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη ζθέθηεηαη ηε δύζθνιε κέξα πνπ πέξαζε. 

Τελ ίδηα ώξα θάζε κεζεκέξη πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηεο. Δξγάδεηαη ζε έλα εξγνζηάζην 

πνπ θηηάρλεη κπηζθόηα γεκηζηά κε ζηαθίδα. Όηαλ αλεβαίλεη ζην ιεσθνξείν ζπλήζσο 

πεηπραίλεη άδεηεο ηηο πξώηεο ζέζεηο θαη αλνίγεη ην παξάζπξν γηα λα κελ δεζηαζεί. 

Φηάλνληαο ζηε δνπιεηά ηεο μεληύλεηαη, γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο εηδηθή 

ζηνιή. Πεξίπνπ ηέζζεξηο ώξεο βξίζθεηαη εθεί θαη πξηλ ζθνηεηληάζεη έξρεηαη ζην ζπίηη 
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ηεο. Εεζηαίλεη ην πάληα θξέζθν θαγεηό ηεο θαη δηαβάδεη ην αγαπεκέλν ηεο πεξηνδηθό. 

Όηαλ λπζηάδεη πέθηεη γηα ύπλν θαη νλεηξεύεηαη ηαμίδηα πνπ πεξηκέλεη λα θάλεη.  

Κείκελν 2 

Ο θαινθαηξηλόο ήιηνο αλεβαίλεη θαη ζθνξπίδεη ην θσο ηνπ ζην απέξαλην ιηβάδη. 

Έλαο βνζθόο μεθνπξάδεηαη πεξήθαλα θάησ από έλα δέληξν, ηξώεη θάζηαλα θαη 

πεξηκέλεη ηα δώα ηνπ. Καζώο ην θνπάδη θαηεβαίλεη, ζθόλε από ηνλ δξόκν ζεθώλεηαη 

ζην πέξαζκά ηνπ. Λίγν πην πέξα έλα παηδί αλεβαίλεη θαη θαηεβαίλεη ηνλ δξόκν 

ρακνγειαζηά θαη ηξαγνπδηζηά. Ζ κακά κε ην κσξό ηεο βγαίλεη πεξίπαην ζηελ άθξε ηνπ 

δξόκνπ, ελώ έλα απαιό αεξάθη θπκαηίδεη ηε καθξηά θνύζηα ηεο. Όια ηα ινπινύδηα ζην 

ιηβάδη κνζθνβνινύλ, ελώ ρξσκαηηζηά πνπιηά πεηνύλ πάλσ ηνπο.  

Αθξηβώο δίπια, βξίζθεηαη έλα πεξηβόιη κε ξνδαθηληέο. Έλαο αγξόηεο, πνπ 

αλαζαίλεη βαξηά, πεξλά ηνλ δξόκν θαη ράλεηαη βηαζηηθά κέζα ζηα δέληξα. Δίλαη ε 

επνρή πνπ καδεύεηαη ην ξνδάθηλν θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξνη εξγάηεο ζηα πεξηβόιηα.  

Κείκελν 3 

Ο Πεξηθιήο θαη ν Σηάζεο είλαη δύν θίινη πνπ πεγαίλνπλ ζηελ Γ’ Γεκνηηθνύ. 

Από ηόηε πνπ ήηαλ παηδηά ήηαλ αρώξηζηα θαη ζέινπλ λα πεξλνύλ καδί όζν πεξηζζόηεξν 

ρξόλν γίλεηαη. Αλ θαη θίινη, είλαη πεξίεξγν ην πόζν δηαθνξεηηθνί ηπραίλεη λα είλαη. Ο 

Πεξηθιήο είλαη πξόζθνπνο θαη καζαίλεη γηα ην πεξηβάιινλ, ελώ ν Σηάζεο θαηαπηάλεηαη 

κε ηνλ δίζθν θαη ηε ζθνπνβνιή. Ο Σηάζεο ηξειαίλεηαη γηα ην θξέαο, αληίζεηα ν 

Πεξηθιήο ηξέθεηαη κε θαγεηά πνπ πεξηέρνπλ θξνύηα θαη ιαραληθά. Από ηε κηα ν 

Πεξηθιήο δε ρνξηαίλεη ην δηάβαζκα, αιιά από ηελ άιιε ν Σηάζεο θαίλεηαη λα πξνηηκάεη 

ηηο παηδηθέο παξαζηάζεηο. Ωζηόζν, ν έλαο ζέβεηαη θαη θαηαιαβαίλεη ηνλ άιιν θαη 

ζθνπεύνπλ λα είλαη θίινη γηα κηα δσή.  
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Κείκελα αμηνιόγεζεο κε νξζ. κνλάδεο κεηά από ηελ παξέκβαζε 

Κείκελν 1 

Σηε ζηάζε δίπια ζην πεξίπηεξν πεξηκέλνπλ πνιινί καζεηέο. Δθεί βξίζθεηαη θαη 

ε Σηαπξνύια, ζηέθεηαη ζηελ άθξε θαη ζπιινγίδεηαη ηε δύζθνιε κέξα πνπ πέξαζε. Τελ 

ίδηα ώξα θάζε κέξα πεγαίλεη ζηε δνπιεηά ηεο. Δξγάδεηαη ζε έλα καγαδί πνπ πνπιάεη 

κπηζθόηα γεκηζηά κε ζηαθίδα. Όηαλ αλεβαίλεη ζην αζηηθό, ζπλήζσο πεηπραίλεη θελέο ηηο 

πξώηεο ζέζεηο θαη αλνίγεη ιίγν ην παξάζπξν γηα λα κελ δεζηαζεί. Όηαλ θηάλεη ζηε 

δνπιεηά ηεο μεληύλεηαη, γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη ρσξίο εηδηθή ζηνιή. Πεξίπνπ 

ηέζζεξηο ώξεο βξίζθεηαη ζην καγαδί θαη πξηλ ζθνηεηληάζεη έξρεηαη ζην ζπίηη ηεο. 

Εεζηαίλεη ην θξέζθν θαγεηό ηεο θαη δηαβάδεη ην αγαπεκέλν ηεο πεξηνδηθό. Όηαλ πέθηεη 

ζην θξεβάηη, νλεηξεύεηαη όκνξθα κέξε πνπ πεξηκέλεη λα δεη.  

Κείκελν 2 

Ο θαινθαηξηλόο ήιηνο αλεβαίλεη θαη ζθνξπίδεη ηηο αθηίλεο ηνπ ζην κεγάιν 

πεξηβόιη. Έλαο βνζθόο θάζεηαη πεξήθαλα θάησ από έλα δέληξν, ηξώεη ζηαθύιηα θαη 

πεξηκέλεη ηα πξόβαηά ηνπ. Δλώ ην θνπάδη θαηεβαίλεη, ζεθώλεηαη πνιιή ζθόλε από ηνλ 

δξόκν. Λίγν πην πέξα έλα αγόξη αλεβαίλεη θαη θαηεβαίλεη έλα δέληξν ρακνγειαζηά θαη 

ηξαγνπδηζηά. Γίπια, κηα κακά κε ην κσξό ηεο πεγαίλεη πεξίπαην ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, 

ελώ ηξώεη ζηαθίδεο πνπ θξύβεη ζηε καθξηά θνύζηα ηεο. Όια ηα ινπινύδηα ζην πεξηβόιη 

κνζθνβνινύλ, ελώ κηθξά πνπιηά πεηνύλ από πάλσ ηνπο.  

Αθξηβώο δίπια, βξίζθεηαη έλα κεγάιν πεξηβόιη κε ιεκνληέο. Έλαο γεσξγόο, πνπ 

αλαζαίλεη βαξηά, πεξλά ηνλ δξόκν θαη ράλεηαη κέζα ζηα δέληξα. Δίλαη ε επνρή πνπ 

καδεύεηαη ην ιεκόλη θαη δνπιεύνπλ πεξηζζόηεξνη εξγάηεο ζηα πεξηβόιηα.  
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Κείκελν 3 

Ζ Σηακαηία θαη ε Πεξηζηέξα είλαη δύν θαιέο θίιεο πνπ πεγαίλνπλ ζηελ ίδηα 

ηάμε. Από ηόηε πνπ ήηαλ παηδηά ήηαλ αρώξηζηα θαη ήζειαλ λα πεξλνύλ καδί όζν 

πεξηζζόηεξε ώξα γίλεηαη. Αλ θαη θίιεο, είλαη πεξίεξγν ην πόζν δηαθνξεηηθέο ηπραίλεη λα 

είλαη. Ζ Σηακαηία είλαη πξόζθνπνο θαη καζαίλεη γηα ην πεξηβάιινλ, ελώ ε Πεξηζηέξα 

θαηαπηάλεηαη κε ηνλ δίζθν θαη ηε ζθνπνβνιή. ε Πεξηζηέξα ηξειαίλεηαη γηα ηα δπκαξηθά, 

αληίζεηα ε Σηακαηία ηξέθεηαη κε θαγεηά πνπ πεξηέρνπλ θξέαο θαη ιαραληθά. Από ηε κηα 

ε Σηακαηία δε ρνξηαίλεη λα δηαβάδεη, αιιά από ηελ άιιε ε Πεξηζηέξα θαίλεηαη λα 

αγαπάεη ηηο παηδηθέο παξαζηάζεηο. Ωζηόζν, ε κηα ζέβεηαη θαη θαηαιαβαίλεη ηελ άιιε 

θαη ζθνπεύνπλ λα είλαη θίιεο γηα πάληα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


