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    ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Σηελ παξνύζα έξεπλα ζπγθξίζεθαλ νη θωλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο δεμηόηεηεο 

ηεζζάξωλ νκάδωλ, πνπ βξίζθνληαλ ζε πξν-αλαγλωζηηθό ζηάδην : παηδηά θαηά 

ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ Α δεκνηηθνύ, Έιιελεο αλαιθάβεηνη  

ελήιηθεο,  αιινδαπνί ελήιηθεο πνπ άξρηδαλ λα καζαίλνπλ ειιεληθή αλάγλωζε θαη 

καζεηέο ηεο Β δεκνηηθνύ, πνπ είραλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλωζε. Οη νκάδεο απηέο 

ήηαλ εμηζωκέλεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλωζηηθή ηνπο  ηθαλόηεηα . Γηαπηζηώζεθε 

κε κηα ζεηξά από δηπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο δηαζπνξάο  όηη ρακειέο βαζκνινγίεο 

ζηηο ζπληαθηηθέο θαη θωλνινγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπλεπάγνληαη  ρακειή 

αλαγλωζηηθή ηθαλόηεηα  θαη όηη ε νκάδα πνπ κεηνλεθηνύζε πεξηζζόηεξν ήηαλ 

απηή ηωλ καζεηώλ ηεο Β δεκνηηθνύ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλωζε. Δπηπιένλ, 

έγηλε θαλεξόο ν θαηαιπηηθόο ξόινο ηεο ζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο αλάγλωζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Γπν θαηλνκεληθά αληηθξνπφκελεο απφςεηο θπξηαξρνχλ  ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο :  

Η πξώηε ηνλίδεη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  ζηελ  

θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο  ( Cough & Hillinger , 1980- Frith 1985- Barron,1986 , 

Shankweiler & Liberman ,1989- Goswami & Bryant ,1990 ).Οη εξεπλεηέο απηνί 

κειεηψληαο αξρηθά δπζιεμηθά παηδηά δηαπίζησζαλ φηη απηά δελ κπνξνχζαλ λα 

αλαιχζνπλ ηηο ιέμεηο ζηα θσλνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπο ( Bradley & Bryant ,1978 ; 

Snowling ,1987 ;Baddeley, Ellis, Miles and Lewis,1982;Baddeley, Logie and Ellis,1988 

).Οη κεηέπεηηα έξεπλεο ζηνλ θσλνινγηθφ ηνκέα ,αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ 

καθξνρξφληεο , έδεημαλ φηη ε δεμηφηεηα απηή ήηαλ απαξαίηεηε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αλάγλσζεο. Παξά ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα , ε θαιχηεξε απφδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο θαηάθηεζεο ηνπ θσλνινγηθνχ θψδηθα πξνήιζε απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ λα γξάθνπλ ηα παηδηά. Έηζη δηαπηζηψζεθε φηη νη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο γξαθήο ησλ παηδηψλ είλαη θαζαξά θσλνινγηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ πξνζπαζνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ νξζνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ, 

αιιά επηθεληξψλνληαη ζηελ κεηαθνξά ζην ραξηί ησλ ήρσλ ηεο ιέμεο. (Read,1986 ). 

Η δεύηεξε άπνςε εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ θαη θπξίσο ηηο 

ζπληαθηηθέο ηδηφηεηεο ελφο θεηκέλνπ,( Σπληαθηηθή ελεκεξόηεηα: Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ κηαο πξφηαζεο, ησλ γξακκαηηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ φξσλ ηεο πξνηάζεσο θαη ηηο ζεκαζηνινγηθέο αιιαγέο πνπ απηέο 

επηθέξνπλ),δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο ε αλάγλσζε είλαη έλα „ 

ςπρνγισζζηθφ παηρλίδη καληέκαηνο‟ ,φπνπ ππεξηεξεί απηφο πνπ μέξεη ηη γξακκαηηθνχ 

είδνπο ιέμε  έπεηαη ή πνηα είλαη ε ζσζηή ζέζε ησλ ιέμεσλ ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ. 

(Perfetti, Goldman , Hogaboam, 1979- West, Stanovich, 1980 – Goodman 1967, Smith 

,1978 ). Σν θπξηφηεξν κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα απηψλ ησλ εξεπλψλ είλαη φηη δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ζεκαζίαο θαη ζπληαθηηθήο δνκήο ελφο θεηκέλνπ θαη νη 

κειεηεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαζθεπαζηεί δνθηκαζία 

πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ έλα ηνκέα κφλν.( Combert, 1992). 

χκθσλα, εμάιινπ,  κε ηε ζεσξία ηνπ Chomsky (1957, 1965,1968 ) ε εμέιημε ηεο 

γισζζηθήο παξαγσγήο ζηα παηδηά αθνινπζεί θαλφλεο, πνπ είλαη πνιχ πην πεξίπινθνη απφ 

θσλνινγηθέο πξνζπειάζεηο, κίκεζε πξνηχπσλ ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαζπλδέζεηο ήρσλ 

θαη ζεκαζηψλ .Οη θαλφλεο απηνί πεξηγξάθνληαη  ζηε „κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή‟ θαη 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ζπληαθηηθέο δνκέο  θαη κε βαζχηεξα επίπεδα αλάιπζεο κηαο 

πξφηαζεο. Υξήδεη , επνκέλσο ,εμέηαζεο ην θαηά πφζν ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο 

αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ.  

 

H ζπλεζέζηεξε ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο είλαη ε ζπλαθεηαθή, ή, αλ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ θαη πξνγλσζηηθέο αλαιχζεηο, ε παιηλδξφκεζε. Ζ δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ θσλνινγηθά , ζεκαζηνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ηεζη, ηα νπνία 

ρνξεγνχληαη πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλαγλσζηηθψλ ηεζη, 

ηα νπνία δίλνληαη αθνχ ην παηδί κάζεη λα δηαβάδεη, αξθεηά αξγφηεξα. Οη δείθηεο 

ζπλάθεηαο ή παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ θαηά πφζν ζπζρεηίδεηαη θαζεκία απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξναλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαζαπηφ αλάγλσζε ,επηηείλνληαο 
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ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπλάθεηα δελ κπνξεί λα δείμεη 

ηελ πνξεία ηεο ζπζρέηηζεο , νχηε λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε χπαξμεο  ελφο ηξίηνπ 

παξάγνληα, πνπ λα επεξεάδεη ηε ζρέζε απηή. Ζ ππφζεζε φηη ε θσλνινγηθή θαη 

ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο είλαη θαη‟ αλάγθε αηηηαθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε κία 

δεμηφηεηα ζα πξέπεη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ άιιε. Οη αηηηαθέο ππνζέζεηο 

ζηελ Φπρνινγία είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνδεηρηνχλ θαη κέρξη απηή ηε ζηηγκή δελ 

έρνπκε επαξθείο απνδείμεηο φηη ε θσλνινγηθή ή ε ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα είλαη ε αηηία 

ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Κη αλ αθφκα ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο, δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ε πνξεία απηήο ηεο ζρέζεο. Γειαδή δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί  ην αίηην 

απφ ην  απνηέιεζκα. 

Πξνο ηνχηνηο ,νη  ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ηφζν ζηνλ θσλνινγηθφ, φζν θαη 

ζην ζπληαθηηθφ ηνκέα δελ καο επηηξέπνπλ λα πηνζεηήζνπκε άθξηηα ηα επξήκαηα ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ρσξίο απηά λα επηβεβαησζνχλ  πεηξακαηηθά. Πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

ελζσκάησζε επξεκάησλ απφ πεηξακαηηζκνχο μέλσλ εξεπλεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ 

αλαβάζκηζεο ηεο παηδείαο. Παξφκνην είλαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη 

ςπρνιφγνη Wolfgang Schreider θαη Jan Carol Naslund φηαλ επερείξεζαλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηα αγγινζαμνληθά δεδνκέλα ζηελ γεξκαληθή πξαγκαηηθφηεηα. (Wolfgang 

Schreider, Jan Carol Naslund, 1993 „The impact of early metalinguistic competencies and 

memory capacity on reading and spelling in elementary school : results of the Munich 

longitudinal study on the genesis of individual competencies‟) 

 

Αλ  ζέιακε  λα  ελνπνηήζνπκε  φινπο  ηνπο  επηκέξνπο  παξάγνληεο  ζε  έλα  

ζπλνιηθφ  εμεγεηηθφ  κνληέιν  ηεο  αλάγλσζεο,  ζα  θαηαιήγακε  ζην  αθφινπζν  

δηάγξακκα :                  
 

 

                                 ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΚΟ 

                                  ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

                           
ΔΝΣΤΠΟ     ΟΦΘΑΛΜΗΚΖ                       ΦΧΝΟΛΟΓΗΚΟ 

                                        ΑΝΑΓΝΧΖ 

  ΛΟΓΟ    ΠΡΟΠΔΛΑΖ                     ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ                 

                                     
                                      ΤΝΣΑΚΣΗΚΟΖΜΑΗΟΛΟΓΗΚΟ 

                                                  ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

 

Γίλεηαη  θαλεξφ  φηη  ην  έληππν  πιηθφ  δξαζηεξηνπνηεί  αξρηθψο  ηα  νπηηθά  

λεχξα  ηνπ  αλαγλψζηε.  Αλαγθαζηηθά  θαηά  ηηο  νθζαικηθέο  πξνζειψζεηο  

πξνζιακβάλνληαη  πιεξνθνξίεο  γηα  θάζε  γξάκκα  μερσξηζηά,  νη  νπνίεο  

αλαθέξνληαη  ζην  ζρήκα  ηνπ,  ζηελ  θαηεχζπλζή  ηνπ,  ζην  κέγεζνο  ηνπ  θαη  ζηα  

επηκέξνπο  ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ.  Δδψ  ν  ξφινο  ηεο  αλαγλσζηηθήο  κλήκεο  είλαη  

θαηαθαλήο  θαη  εηδηθά  γηα  ηνπο  αλαγλψζηεο  ηεο  πξψηεο  δεκνηηθνχ  ε  

πξνγελέζηεξε  επαθή  ηνπο  κε  ηνλ  έληππν  ιφγν,  αθφκα  θαη  ζηελ  νιηζηηθή  ηνπ  

κνξθή  (π.ρ.  ινγφηππα  ),  είλαη  θαηαιπηηθή.  Όκσο  ε  δηαξθήο  εμνηθείσζε  κε  ηα  

γξαπηά  θείκελα  (  θαηά  ην  λεπηαγσγείν,  απφ  ηελ  αιιειεπίδξαζε  κε  ηνπο  

γνλείο,  ηελ  ηειεφξαζε,  ηα  βηβιία  ),  ηνλψλεη  ηα  γλσζηηθά  ζρήκαηα  ησλ  
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αλαγλσζηψλ  κε  απνηέιεζκα  ζηαδηαθά,  ε  νθζαικηθή  πξνζήισζε  λα  κελ  

πεξηνξίδεηαη  ζηελ  αλαγλψξηζε  ζπγθεθξηκέλσλ  γξακκάησλ,  αιιά  ζε  ζχλνια  

γξακκάησλ  θαη  ζηηο  αλακεηαμχ  ηνπο  ζρέζεηο.  Απηφ  γίλεηαη  κε  ηνλ  ηξφπν  πνπ  

πξφηεηλε  ν  Piaget  ζρεηηθά  κε  ηελ  νξγάλσζε  ησλ  ζρεκάησλ  θαη  ηελ  

θαηεγνξηνπνίεζε.  Δλδερνκέλσο,  λεπξψλεο,  νη  νπνίνη  είλαη  εμεηδηθεπκέλνη  ζηελ  

αλαγλψξηζε  γξακκάησλ  λα  νξγαλψλνληαη  ζε  νκάδεο  εμεηδηθεπκέλεο  ζε  ζρέζεηο  

γξακκάησλ  θαη  αθφκα  επξχηεξα  ζε  λεπξψλεο  ηθαλνχο  λα  θαηεγνξηνπνηνχλ  

ιέμεηο  θαη  αζξνίζκαηα  ιέμεσλ.  Γεδνκέλνπ  βέβαηα  φηη  θάζε  πξνζήισζε  δηαξθεί  

κεξηθά  κηθξνδεπηεξφιεπηα  θαη  ακέζσο  γίλεηαη ε  θίλεζε  ηνπ  καηηνχ  ζηελ  

επφκελε  αιιεινπρία  γξακκάησλ,  είλαη  απαξαίηεηε  ε  ελεξγνπνίεζε  ηεο  

αηζζεηεξηαθήο  θαη  βξαρππξφζεζκεο  κλήκεο.  Πάλησο,  είλαη  ζίγνπξν  φηη  κε  ηελ  

εμάζθεζε  φιε  απηή  ε  δηαδηθαζία  απηνκαηνπνηείηαη  θαη  απαηηεί  ειάρηζην  ρξφλν. 

 Σα  νπηηθά  ζήκαηα,  αθνχ  θηάζνπλ  ζηνλ  εγθέθαιν  απνθσδηθνπνηνχληαη  θαη  

ζηέιλνληαη  ηαπηφρξνλα  θαη  ζηνλ  θσλνινγηθφ  θαη  ζηνλ  

ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθφ  επεμεξγαζηή  κε  πιεξνθνξίεο  γηα  ηα  εμσηεξηθά  

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  γξακκάησλ  θαη  ηελ  νξζνγξαθία  ηνπο.  ην  ζεκείν  απηφ  

δηαθέξνπλ  νη  ηθαλνί  αλαγλψζηεο  απφ  απηνχο  πνπ  έρνπλ  πξνβιήκαηα  ζηελ  

αλάγλσζε  θαη  φζνη  έρνπλ  σο  κεηξηθή  γιψζζα  ηελ  Διιεληθή  απφ ηνπο  

αιινδαπνχο : ην  θαηά  πφζν,  εμαηηίαο  ηεο  εμνηθείσζεο,  ηα  ζήκαηα  απφ  ηελ  

νθζαικηθή  πξνζπέιαζε  ζα  θχγνπλ  σο  κεκνλσκέλεο  πιεξνθνξίεο  ή  σο  

νξγαλσκέλα  ζχλνια  θαη  ππνζχλνια.  ηνπο  ηθαλνχο  αλαγλψζηεο,  ε  δηαδηθαζία  

απηή  είλαη  ηφζν  γξήγνξε,  πνπ  δεκηνπξγείηαη  ε  εληχπσζε  φηη  θάζε  ιέμε  γίλεηαη  

αληηιεπηή  νιηζηηθά.  Ζ  αηζζεηεξηαθή  κλήκε  είλαη  ζρεδηαζκέλε  κε  ζπλδπαζηηθή  

αξρηηεθηνληθή  θαη  εμαζθείηαη  εχθνια  ζην  λα  απνκλεκνλεχεη  ζπλδπαζκνχο  

αιιειέλδεησλ  εξεζηζκάησλ.  Αληίζεηα  ζηνπο  κε  ηθαλνχο  αλαγλψζηεο  ε  πξνζνρή  

ζπαηαιάηαη  ζηελ  απνθσδηθνπνίεζε  θάζε  κεκνλσκέλνπ  γξάκκαηνο,  γεγνλφο  πνπ  

πξνζθφπηεη  ηελ  αλαγλψξηζε  θάζε  ζπκπιέγκαηνο  γξακκάησλ  θαη  θαηά  ζπλέπεηα  

ηεο  ιέμεο.  Δπνκέλσο,  είλαη  πξνθαλήο  ε  ζεκαζία  ηεο  πξνγελέζηεξεο  γλψζεο  

ηεο  αιθαβήηνπ  θαη  ηεο  ζσζηήο  γξαθήο  ησλ  ιέμεσλ,  ψζηε  λα  κελ  

δηαηαξάζζεηαη  ε  επεμεξγαζία  ησλ  γξακκαηηθψλ  ζπκπιεγκάησλ.  Γελ  είλαη  

ηπραία  ε  θαζπζηέξεζε  πνπ  πξνθαιεί  ζηελ  αλάγλσζε  ε  ιαλζαζκέλε  

νξζνγξαθία  θαη  ην  φηη  νη  κε  ηθαλνί  αλαγλψζηεο  έρνπλ  πξνβιήκαηα  ζηελ  νξζή  

γξαθή  ησλ  ιέμεσλ. 

 „Όκσο  ε  γλψζε  ηεο  αιθαβήηνπ  θαη ε  νξζνγξαθία  έρνπλ  ρακειή  επίδξαζε  

ζηελ  αλάγλσζε,  εάλ  δελ  θαηαλνεζεί  ε  ρξήζε  ηνπο  σο  εξγαιεία  άληιεζεο  

πιεξνθνξηψλ  θαη  επηθνηλσλίαο.  Απηφ  επηηπγράλεηαη  πξηλ  ηελ  έλαξμε  ηεο  

αλαγλσζηηθήο  ιεηηνπξγίαο  κέζσ  ησλ  γλψζεσλ  πνπ  απνθηά  ην  παηδί  γηα  ηνλ  

έληππν  ιφγν : φηη  είλαη  θνξέαο  ζεκαζηψλ  θαη  κπνξεί  λα  θαηαηκεζεί  ζε  

θξάζεηο,  πξνηάζεηο,  ιέμεηο,  ζπιιαβέο,  ζπκπιέγκαηα  θαη  γξάκκαηα,  ηα  νπνία  

κπνξνχλ  λα  πξνθεξζνχλ  θαη  λα  κεηαδνζνχλ.  Γη‟  απηφ  ε  ζεκαζία  ηεο  εκπινθήο  

ησλ  παηδηψλ  ζηελ  αλάγλσζε,  πξηλ  ηελ  δηδαρζνχλ  επίζεκα  απφ  ην  ζρνιείν  είλαη  

θαζνξηζηηθή. Οη  γνλείο  νθείινπλ  λα  κεηαβάιινπλ  ζε  δηαζθέδαζε  ην  δηάβαζκα  

ηζηνξηψλ,  παξακπζηψλ,  πιεξνθνξηαθνχ  πιηθνχ  θαη  λα  δίλνπλ  θίλεηξα  ζηα  

παηδηά  λα  αζρνινχληαη  ελεξγά  κε  απηφ. 

 Αλ  θαη  ν  ηειηθφο  ζθνπφο  είλαη  ε  ηαχηηζε  ησλ  γξαπηψλ  ζπκβφισλ  κε  ηε  

ζεκαζία  ηνπο,  ην  πξψην  ζηάδην  γηα  ηελ  επίηεπμε  ηνπ  είλαη  ε  ερεηηθή  
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δηαζχλδεζε  ηνπ  ππάξρνληνο  ιεμηινγίνπ  ησλ  παηδηψλ  κε  ηα  ζχκβνια  απηά.  

Έηζη,  ε  γλψζε  ησλ  ήρσλ  ησλ  γξακκάησλ,  δίλεη  αλεμαξηεζία  ζηνπο  

κειινληηθνχο  αλαγλψζηεο  θαη  ηνπο  ειεπζεξψλεη  απφ  δηάθνξνπο  πεξηνξηζκνχο : 

ηα  παηδηά  γλσξίδνληαο  ηνπο  ήρνπο  πνπ  αληηζηνηρνχλ  ζηα  γξάκκαηα  παίξλνπλ  ηα  

παξακχζηα  θαη  πξνζπαζνχλ  κφλα  ηνπο  λα  απνθσδηθνπνηήζνπλ  ηε  ζεκαζία.  

ηελ  αξρή  έιθνληαη  απνθιεηζηηθά  απφ  ηηο  εηθφλεο  ησλ  βηβιίσλ,  αιιά  ζηγά  ζηγά  

θαηαλννχλ  φηη,  εάλ  ζέινπλ  λα  γίλνπλ  γλψζηεο  ηεο  ηζηνξίαο,  πξέπεη  λα  

αζρνιεζνχλ  κε  ηα  γξαπηά  ζχκβνια  θαη  ηνπο  ήρνπο  ηνπο.  Καηά  ζπλέπεηα  θαη  

εθφζνλ  ε  νπηηθή  κλήκε  ησλ  ιέμεσλ  είλαη  πεξηνξηζκέλε,  ε  κφλε  ιχζε  γηα  ηελ  

πξνζπέιαζε  ησλ  ιέμεσλ  είλαη  ε  θσλνινγηθά  επεμεξγαζία  ηνπο.  Η  θσλνινγηθή  

ελεκεξόηεηα  είλαη  ηζρπξόο  πξνγλσζηηθόο   παξάγνληαο  θπξίσο  γηα  ηελ  

επηθαλεηαθή  απνθσδηθνπνίεζε  ησλ  ιέμεσλ,  επεηδή  αθξηβψο  απνθνξηίδεη  θαη  

εθηνλψλεη  ηελ  νπηηθή  απνκλεκφλεπζε  ησλ  ζπκβφισλ.  Σα  παηδηά  πνπ  

απνηπγράλνπλ  ζηα  λα  ηελ  θαηαθηήζνπλ  γίλνληαη  κε  ηθαλνί  αλαγλψζηεο,  γηαηί  

πεξηνξίδνληαη  ζηελ  νπηηθή  αλαγλψξηζε  ησλ  γξακκάησλ  θαη  ηα  απνκνλψλνπλ  

απφ  ηνπο  ήρνπο  ηνπο.  Όκσο,  πξέπεη  λα  ηνληζηεί  φηη  δελ  είλαη  ίδηνλ  ηνπ  ηθαλνχ  

αλαγλψζηε  ε  απιή  ρξήζε  ησλ  θσλνινγηθψλ  κεραληζκψλ,  αιιά  ε  ζπκεηδεηή  

γλψζε  ησλ  θαλφλσλ  ηεο  θσλνινγίαο  θαη  ε  θαηαλφεζε  ηνπ  πσο  

ρξεζηκνπνηνχληαη.  ΄Αξα  δελ  έρεη  ζεκαζία  ε  θσλνινγηθή  γλψζε,  αιιά  ε  

θσλνινγηθή  κεηαγλψζε.  Γη‟  απηφ,  εμάιινπ,  νη  αζθήζεηο  επεμεξγαζίαο  ησλ  

θσλεκάησλ  ( ζχλζεζε,  αθαίξεζε,  ηξνπνπνίεζε  )  είλαη  πνιχ  δπζθνιφηεξε  απφ  

ηελ  απιή  αλαγλψξηζε. 

 Έηζη  θηάλνπκε  ζην  επφκελν  ζηάδην  πνπ  είλαη  ε  ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθή  

επεμεξγαζία  ησλ  ιέμεσλ.  Πξέπεη  λα  ηνληζηεί  φηη  ν  αλζξψπηλνο  εγθέθαινο  

αλαιχεη  ηα  δεδνκέλα  δπλακηθά  θη  φρη  ζηαηηθά  θαη  άθακπηα,  φπσο  έλαο  

ειεθηξνληθφο  ππνινγηζηήο :   ν  νξζνγξαθηθφο  θαη  ν  θσλνινγηθφο  επεμεξγαζηήο,  

αθνχ  απνθσδηθνπνηήζνπλ  ηα  γξαπηά  ζχκβνια,  πνπ  έιαβαλ  απφ  ην  νπηηθφ  

λεχξν  θαη  ηελ  αηζζεηεξηαθή  κλήκε,  ζηέιλνπλ  φιεο  ηηο  πηζαλέο  εξκελείεο  ζηνλ  

ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθφ  απνδέθηε  θαη  ζηε  καθξνπξφζεζκε  κλήκε,  νη  νπνίνη  

βξίζθνληαη  ζε  δηαξθή  αιιειεπίδξαζε.  Σα  γξαπηά  ζχκβνια  θαη  ην  λφεκα  ηνπο  

ζπλδέεηαη  κε  ηηο  πξνυπάξρνπζεο  εκπεηξίεο  θαη  έηζη  ε  ζεκαζία  ιακβάλεη  

πνιιαπιέο  δηαζηάζεηο  αλάινγα  κε  ηνλ  αλαγλψζηε.  Έηζη  ε  αλάγλσζε  ζε  απηφ  

ην  ζηάδην  γίλεηαη  βησκαηηθή.  Δθηφο  απφ  ηε  ινγηθή  εξκελεία  ηνπ  λνήκαηνο,  

δηεγείξνληαη  θαη  ζπλαηζζήκαηα  ηαπηηζκέλα  κε  ην  λφεκα  ηεο  εθάζηνηε  ιέμεο.  

Πξνθαλψο,  εθηφο  απφ  ην  θέληξν  ηνπ  ιφγνπ,  φξγαλα,  φπσο  ε  ακπγδαιή,  

δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζε  απηή  ηε  θάζε.  Ζ  ελλνηνινγηθή  πξνζπέιαζε  ηνπ  

θεηκέλνπ  είλαη  ν  ηειηθφο  ζθνπφο  ηεο  αλάγλσζεο.  Γηθνξνχκελεο  ιέμεηο,  

πξνθαινχλ  εκπινθή  ζηελ  απηνκαηνπνίεζε  ηεο  φιεο  δηαδηθαζίαο  θαη  ηνλίδνπλ  

ηηο  δηαθνξέο  αλάκεζα  ζηνπο  έκπεηξνπο  θαη  άπεηξνπο  αλαγλψζηεο.  Γηα  

παξάδεηγκα,  αο  δνχκε  ηηο  ζπλέπεηεο  ησλ  παξαθάησ  εηδψλ  ιέμεσλ : 

 

 

 

Οκφερεο  ιέμεηο Όκνηεο  ιέμεηο  κε  δηαθνξεηηθφ  ηνληζκφ 

θφκκα κήιν 



 6 

θψκα κηιψ 

θνηλφ Μήινο 

θηλψ ρψξνο 

φκσο ρνξφο 

ψκνο παίξλσ 

ηείρνο πεξλψ 

ηνίρνο πίλσ 

δχν πεηλψ 

δχσ κέηξν 

θαιφ κεηξψ 

θαιψ θφξα 

κηζψ Φνξά 

κηζφ πφιε 

ςειφο πνιχ 

ςηιφο ζήκα 

θιίκα ζηκά 

θιήκα θχιιν 

θιίλσ θηιψ 

θιείλσ πνηέ 

ζήξα πφηε 

ζχξα ξψηα 

ξήκα ξσηά 

ξίκα θάλσ 

θαηλφ θαλφ 

θελφ κείλσ 

ρέξη κελψ 

ραίξεη θάιινο 

θήηνο θαιφο 

θνίηνο θξάηε 

πήξα θξάηεη 

πείξα φξκν ( ηνλ ) 

 νξκψ 

 

 

ηα  αξραία  Διιεληθά  νη  ιέμεηο  απηέο  δελ  πξνθαινχζαλ  θακκία  ζχγρπζε,  

γηαηί  ε  πξνθνξά  ηνπο  αληηθαηφπηξηδε  ηελ  νξζνγξαθία  ηνπο.  Αιιηψο  πξνθεξφηαλ  ην  

θφκκα (komma )  θαη  αιιηψο  ην  θψκα (kooma ),  κηζψ (misoo ) θαη  κηζφ (miso ). 

 Έηζη  ν  θσλνινγηθφο  επεμεξγαζηήο  έζηειλε  ζηνλ  ζπληαθηηθφζεκαζηνινγηθφ  

πιεξνθνξίεο  φρη  κφλν  γηα  ηνλ  ήρν  ησλ  θσλεκάησλ  αιιά  θαη  γηα  ηελ  πξνζσδία  

ηνπο.  ήκεξα  φκσο  κε  ηε  ρξήζε  ηεο  ηζηνξηθήο  γξαθήο,  νη  ιέμεηο  ηνπ  παξαπάλσ  

πίλαθα  παξνπζηάδνπλ  πξφζζεηεο  δπζθνιίεο : ν  νπηηθφο  απνθσδηθνπνηεηήο  ζηέιλεη  

ζηνλ  νξζνγξαθηθφ  επεμεξγαζηή  πιεξνθνξίεο  γηα  ηε  δηαθνξεηηθή  γξαθή  ηνπ  π.ρ.  

κηζψ,  κηζφ  αιιά  ν  θσλνινγηθφο  ηηο  αλαιχεη  κε  φκνην  ηξφπν  ( miso – miso ),  άξα  

πηζηεχεη  φηη  νπζηαζηηθά  πξφθεηηαη  γηα  ηελ  ίδηα  ιέμε.  ην  ζεκείν  απην,  νη  ιηγφηεξν  

ηθαλνί  αλαγλψζηεο  θαη  όζνη  αδπλαηνύλ  λα  ζπλδέζνπλ  ηε  ιέμε  κε  ηα  ζπκθξαδόκελα,  
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αληηκεησπίδνπλ  πνιιέο  δπζθνιίεο.  Μφλν  φζα  παηδηά  έρνπλ  αλαπηπγκέλν  ην  

ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθφ  επεμεξγαζηή  κπνξνχλ  λα  πξνρσξήζνπλ  θαη  λα  

αλαιχζνπλ  νκαιά  ηε  ιέμε.  ηηο  πεξηπηψζεηο  απηέο,  νη  δίνδνη  επηθνηλσλίαο  ησλ  

ηξηψλ  επεμεξγαζηψλ  έρνπλ  ηεξάζηηα  ζεκαζία  :  φζν  πην  αλνηρηέο  θαη  γξήγνξεο  νη  

ζπλάςεηο  ηνπο,  ηφζν  πην  απηνκαηνπνηεκέλε  θαη  εχθνιε  ζα  γίλεη  ε  πξνζπέιαζε  

ησλ  ιέμεσλ  απηψλ.  Όζν  φκσο  θη  αλ  ε  κλήκε,  κέζσ  ηεο  εκπεηξίαο, ηηο 

αληηκεησπίδεη νιηζηηθά,  πάληα  ε  απνθξππηνγξάθεζε  ηνπο  ζα  βαζίδεηαη  ζηελ  

αλάιπζε  ησλ  ζεκαζηνινγηθψλ  θαη  ζπληαθηηθψλ  ζρέζεσλ  ηεο  πξφηαζεο  κέζα  ζηελ  

νπνία  απαληψληαη.  Οη  ιηγφηεξν  ηθαλνί  αλαγλψζηεο  ζα  ηηο  επεμεξγάδνληαη  κε  ηνλ  

ίδην  ηξφπν  πνπ  ζα  αληηκεηψπηδαλ  αλνξζφγξαθεο  ιέμεηο  ( π.ρ.  «παίηξα»  αληί  πέηξα,  

«ληζί»  αληί  λεζί ). 

Κη  έηζη  γίλεηαη  θαλεξφο  θη  ν  ξφινο  ηεο  ηαρχηεηαο  ηεο  αλάγλσζεο  θαη  ηεο  

αλαγλψξηζεο  ησλ  ιέμεσλ: νη  νθζαικηθέο  θηλήζεηο  είλαη  πνιχ  γξήγνξεο  θαη  νη  

πξνζειψζεηο  ηνπο  ζε  θάζε  κία  ιέμε  ππεξβνιηθά  ζχληνκεο,  ψζηε  λα  κελ  αξθνχλ  

γηα  ηελ  απνθσδηθνπνίεζε  ησλ  ζεκαζηψλ  ηνπο.  Η  κόλε  νδόο,  γηα  λα  επηηεπρζεί  

απηό  είλαη  ε  αλαθάιπςε  ησλ  ζρέζεσλ  ησλ  ιέμεσλ  κέζα  ζε  κία  πξόηαζε,  δειαδή  ε  

εχξεζε  ηεο  ζπληαθηηθήο  ηεο  δνκήο.  Γεδνκέλνπ  φηη  ην  50%  ησλ  ιέμεσλ  πνπ  

ππάξρνπλ  ζηα  αλαγλσζηηθά  ησλ  πξψησλ  ηάμεσλ  ηνπ  δεκνηηθνχ  απνηεινχληαη  απφ  

ιέμεηο  πςειήο  ζπρλφηεηαο  ( πεξίπνπ  δηαθφζηεο  δηαθνξεηηθέο  ιέμεηο ),  ππάξρεη  έλαο  

κεγάινο  βαζκφο  απηνκαηνπνίεζεο  ηεο  αλαγλσζηηθήο  ιεηηνπξγίαο ( ηα  παηδηά  

κπνξνχλ  εχθνια  λα  αλαγλσξίδνπλ  ην  πιηθφ  απηφ ). Όκσο  γηα  ην  ππφινηπν  50%,  

πνπ  είλαη  ιέμεηο  φρη  ηφζν  ζπρλέο  θαη  αλεμάξηεηεο  απαηηείηαη  ε  δξαζηεξηνπνίεζε  

ηνπ  ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθνχ  επεμεξγαζηή  γηα  ηελ  αλάγλσζε  ηνπο. 

  Έρνληαο  ππ‟  φςηλ  φηη  ν  ηειηθφο  ζθνπφο  ηεο  αλάγλσζεο  είλαη  ε  άληιεζε  

κελπκάησλ  θαη  ε  επηθνηλσλία,  θαηαιαβαίλνπκε  φηη  είλαη  πνιχ  βαζηθφ  ν  

αλαγλψζηεο  λα  κπνξεί  λα  αλαρζεί  απν  ηελ  νθζαικηθή  πξνζπέιαζε ( κεκνλσκέλα  

γξάκκαηα )  ζηελ  νξζνγξαθηθή ( αλαγλψξηζε  γξακκάησλ )  θαη  ζηε  θσλνινγηθή ( 

ζχλδεζε  ζπκβφισλ  κε  ήρνπο ),  απφ  εθεί  ζηελ  ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθή ( 

αλαγλψξηζε  ησλ  ζρέζεσλ  ησλ  ιέμεσλ  κέζα  ζηελ  πξφηαζε )  θαη  ηέινο  ζηε  

ζχλδεζε  φισλ  ησλ  επηκέξνπο  πξνηάζεσλ  ζε  έλα  εληαίν,  πιήξεο  κελπκάησλ,  

θείκελν.  Οη  αιινδαπνί  καζεηέο  πζηεξνχζαλ  θπξίσο  ζηνλ  νξζνγξαθηθφ  θαη  

ζεκαζηνινγηθφ  επεμεξγαζηή  κε  απνηέιεζκα  λα  εκθαλίδνπλ  δπζθνιίεο  ζηελ  

αλάγλσζε.  Οη  κε  ηθαλνί  αλαγλψζηεο  είραλ  κία  θαζήισζε  ζηελ  νπηηθή  

επεμεξγαζία  ησλ  ιέμεσλ  θαη  πξνβιήκαηα  ζηε  θσλνινγηθή  ηνπο  ζχλδεζε.  Αληίζεηα,  

νη  ηθαλνί  αλαγλψζηεο  εκθάληδαλ  πςειή  ηαρχηεηα  αλάγλσζεο  θαη  θαιχηεξε  

θαηαλφεζε,  γηαηί  απηνκαηνπνηνύζαλ  ηελ  νθζαικηθή,  θσλνινγηθή  θαη  νξζνγξαθηθή  

επεμεξγαζία θαη  δηακόξθσλαλ  δπλακηθά  ηηο  ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθέο  ηνπο  

ηθαλόηεηεο.   

Απφ  ηα  παξαπάλσ  είλαη  εκθαλέο  φηη  ε  αλάγλσζε  είλαη  κηα  ζχλζεηε  δηαδηθαζία  

πνπ  πξνυπνζέηεη  ηελ  ελεξγνπνίεζε  πνιιψλ  εγθεθαιηθψλ  θέληξσλ.  Γελ  έρεη  ινηπφλ  

λφεκα  ε  δηακάρε  ησλ  εξεπλεηψλ  γηα  ην  πνηνο  παξάγνληαο  έρεη  πεξηζζφηεξε  

ζπκβνιή  ζηε  βειηηζηνπνίεζε  ηεο : όινη  επηδξνύλ  εμίζνπ  ζεκαληηθά  θαη  ε  κεηνλεμία  

ζηνλ  θαζέλα  από  απηνύο  ζπλεπάγεηαη  θαζπζηέξεζε  ηεο  αλαγλσζηηθήο  ηθαλόηεηαο.  

Καηά  ηα  πξψηα  ζηάδηα  ηεο  δηδαζθαιίαο  ηεο  αλάγλσζεο  ηα  πξνγξάκκαηα  ζα  πξέπεη  

λα  δηακνξθσζνύλ  έηζη,  ώζηε  λα  εμαζθνύλ  όιεο  ηηο  επηκέξνπο  δεμηόηεηεο  κε  ηειηθό  
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ζθνπό  ην  ιόγν,  πνπ  είλαη  θνξέαο  κελπκάησλ  θαη  εηδνπνηό  ζηνηρείν  ηεο  

επηθνηλσλίαο  ησλ  αλζξώπσλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζπγθξίλεη ηηο θσλνινγηθέο, ζπληαθηηθέο, 

ζεκαζηνινγηθέο  ηθαλφηεηεο αηφκσλ , ηα νπνία  είλαη εμηζσκέλα , φζνλ αθνξά ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Οη νκάδεο απηέο είλαη : καζεηέο πνπ κφιηο είραλ αξρίζεη 

ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη βξηζθφηαλ ζε πξν-αλαγλσζηηθφ ζηάδην, 

ελήιηθεο  αιινδαπνί καζεηέο, πνπ άξρηδαλ λα καζαίλνπλ αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, Έιιελεο αλαιθάβεηνη θαη καζεηέο, πνπ είραλ ηειεηψζεη ηελ Α δεκνηηθνχ, 

αιιά είραλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο σο άηνκα κε ζνβαξέο αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο. 

 Οη πεηξακαηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 

Τπάπσει ζηαηιζηικώρ ζημανηική διαθοπά  ζηοςρ μέζοςρ όποςρ θυνολογικήρ και 

ζςνηακηικήρ ενημεπόηηηαρ ανάμεζα ζηοςρ μαθηηέρ ηηρ ππώηηρ δημοηικού πος 

ςζηεπούν ζηην ανάγνυζη , ζε μαθηηέρ Α δημοηικού ζε πποαναγνυζηικό ζηάδιο, ζε 

ενήλικερ έλληνερ αναλθάβηηοςρ και ζε ενήλικερ αλλοδαπούρ, πος μαθαίνοςν 

ελληνική ανάγνυζη. 

 

Τπάπσει ζηαηιζηικώρ ζημανηική διαθοπά  ζηοςρ μέζοςρ όποςρ θυνολογικήρ και 

ζςνηακηικήρ ενημεπόηηηαρ ανάμεζα ζηα δύο θύλα ηυν πποαναθεπθένηυν ομάδυν 

 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Ζ  έξεπλα δηεμήρζε ην επηέκβξην θαη Οθηψβξην ηνπ 1998. πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ 

καζεηέο πνπ κφιηο είραλ αξρίζεη ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ. Μειεηήζεθαλ 30 καζεηέο ( 18 

θνξίηζηα θαη 12 αγφξηα, κέζε ειηθία ηα 6 έηε), πνπ επειέγεζαλ κε θιήξσζε ζε ζχλνιν 

110 παηδηψλ, κε ηε κφλε πξνυπφζεζε λα έρνπλ σο κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηελ  ειιεληθή 

θαη λα κελ είλαη δίγισζζα. Οη καζεηέο απηνί , πνπ δελ είραλ κάζεη αθφκα λα δηαβάδνπλ, 

αιιά ήηαλ ζηα πξψηα ηνπο βήκαηα , εμεηάζηεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, γηα λα κεηξεζνχλ νη θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηεο κεηξήζεηο γηα λα θαηαγξαθνχλ νη 

ζπληαθηηθέο θαη θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο ελειίθσλ αιινδαπψλ καζεηψλ, πνπ άξρηδαλ λα 

καζαίλνπλ αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ΝΔΛΔ Αζελψλ. Οη αιινδαπνί 

καζεηέο βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα απφ 2 ρξφληα ν παιαηφηεξνο έσο 5 κήλεο ν πην 

πξφζθαηνο, κε κέζν φξν παξακνλήο ηνπο 11 κήλεο. Οη ρψξεο πξνέιεπζεο ήηαλ ε Ρσζία 

(9 άηνκα), ε Οπθξαλία (7 άηνκα), ε Ρνπκαλία (3 άηνκα) θαη ε Αιβαλία (8 άηνκα), 

δειαδή ζπλνιηθά 27 καζεηέο. Σελ επνρή πνπ δηεμήρζε ε κέηξεζε ηα άηνκα απηά 

κηινχζαλ ζρεηηθά θαιά ειιεληθά θαη είραλ πςειφ βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο. Ζ 

βαζηθή ηδέα ηεο ζχγθξηζεο πξνέξρεηαη απφ έλα πείξακα ηνπ Alegria (1982), ν  νπνίνο 

ζπλέθξηλε αλαιθάβεηνπο ελήιηθνπο κε παηδηά ζην πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην, αιιά ελ 

πξνθεηκέλσ ε ζχγθξηζε πνπ θάλακε ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ε νκάδα 

ησλ ελειίθσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ αιινδαπνί θαη ζηελ νιφηεηά ηνπο θάηνρνη 
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πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (20 άηνκα) ή δεπηεξνβάζκηαο ( 7 άηνκα). Καη νη  

καζεηέο απηνί , πνπ δελ είραλ κάζεη αθφκα λα δηαβάδνπλ, αιιά ήηαλ ζηα πξψηα ηνπο 

βήκαηα , εμεηάζηεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλαθεηαθή κειέηε Α, 

γηα λα κεηξεζνχλ νη θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ζ θχξηα δηαθνξά κε 

ηελ πξψηε νκάδα, πιελ ηεο ειηθίαο, ήηαλ φηη νη καζεηέο απηνί θαηείραλ ζε πςειφ βαζκφ 

ηα θσλνινγηθά θαη ζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη έπξεπε 

λα αθνκνηψζνπλ ηψξα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο. 

Ζ ηξίηε νκάδα πνπ έιαβε κέξνο ζην πείξακα  ήηαλ Έιιελεο αλαιθάβεηνη, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο αλαιθαβεηηζκνχ ηνπ Κέληξνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο „ Άθκσλ „( πεξηνρή Αζελψλ). Σα άηνκα απηά, φια ελήιηθεο 

(10 γπλαίθεο θαη 9 άληξεο, ζχλνιν 19), δελ είραλ παξαθνινπζήζεη πνηέ ζρνιείν γηα 

δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη. Ζ 

δηαθνξά ηνπο κε ηελ δεχηεξε νκάδα ήηαλ φηη είραλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή θαη 

ζπλεπψο είραλ εθηεζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηηο θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο 

ηεο. Οη  ελήιηθεο απηνί , πνπ δελ είραλ κάζεη αθφκα λα δηαβάδνπλ, αιιά ήηαλ ζηα πξψηα 

ηνπο βήκαηα , εμεηάζηεθαλ ζηηο  ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

,γηα λα κεηξεζνχλ νη θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο 

Σέινο ε ηέηαξηε νκάδα, πνπ ζπκκεηείρε ζην πείξακα απνηειείην απφ καζεηέο πνπ είραλ 

ηειεηψζεη ηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη είραλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο σο 

άηνκα κε ρακειή αλαγλσζηηθή επίδνζε. Ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ ηέηνηνη καζεηέο, νη 

νπνίνη λα έρνπλ πζηεξήζεη ζηελ αλάγλσζε, ρσξίο λα έρνπλ θάπνην νξγαληθφ πξφβιεκα, 

δπζιεμία ή λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σειηθψο επειέγεζαλ 15 παηδηά απφ ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία Βξνληάδνπ- Υίνπ, Αγηάζνπ- Λέζβνπ, Μπηηιήλεο θαη Παλαγηνχδαο- Λέζβνπ, ηα 

νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ιφγσ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πζηεξνχζαλ γεληθφηεξα ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε. Οη καζεηέο απηνί , πνπ δελ είραλ κάζεη λα δηαβάδνπλ ή δελ κπνξνχζαλ 

λα δηαβάζνπλ ζσζηά, εμεηάζηεθαλ επίζεο, ζηηοδξαζηεξηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

γηα λα κεηξεζνχλ νη θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ 

ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη θαηεβιήζε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα παξακείλνπλ 

κπζηηθέο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

 

Όιεο νη παξαπάλσ νκάδεο κεηξήζεθαλ ζε δηάθνξεο πξναλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

κέηξεζε θσλεκάησλ ,εμάιεηςε αξρηθνχ θσλήκαηνο, εχξεζε  θαη επηινγή 

νκνηνθαηαιεμίαο, ζχλζεζε θσλεκάησλ ,ιεθηηθή κλήκε, επαλαδηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

,αλαζηξνθή ζεηξάο ιέμεσλ, παξάιεηςε ιέμεσλ ,γλψζεηο εληχπνπ ιφγνπ ,δηάθξηζε 

γξακκάησλ ,εχξεζε θσλήκαηνο ζε ιέμε ,εχξεζε ίδηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο, εμάιεηςε 

ηειηθνχ θσλήκαηνο θαη εχξεζε ίδηνπ ηειηθνχ θσλήκαηνο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ. 

  
 
 
ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

.Οη ιέμεηο πνπ επειέγεζαλ είλαη παξκέλεο απφ ην βηβιίν γιψζζαο ηεο Α ηάμεσο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αλάινγα κε ην πφζν ζπρλά εκθαλίδνληαη, θαη απφ ηηο ζπρλφηεξα 

εκθαληδφκελεο ζε πξνζρνιηθά βηβιία ιέμεηο.  Έηζη π.ρ. ε ζπρλφηεξα εκθαληδφκελε ιέμε, 

πνπ αξρίδεη απφ ην γξάκκα –κ- είλαη ην –κε- ,πνπ εκθαλίδεηαη 49 θνξέο. Ζ  ζπρλφηεξα 

εκθαληδφκελε ιέμε πνπ αξρίδεη απφ ην γξάκκα –λ- είλαη ην –λα κε ζπρλφηεηα 75..Απφ –
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ι- ε  ιέμε –ιέσ- κε ζπρλφηεηα 46.,ε ιέμε –θαη- εκθαλίδεηαη 136 θνξέο, ε ιέμε –

δσγξαθίδσ 5, ε ιέμε –ζα- 35,ε ιέμε -πνπ- 31, ε ιέμε –φινο- 14, ε ιέμε ζηνλ 85, -ηη- 

23,ρνξεχσ 8 θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαξηίζακε  πίλαθεο ιέμεσλ αλάινγα κε ηελ 

ζπρλφηεηα εκθάληζήο θαη ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο , απφ ηνπο νπνίνπο επηιέγακε ηηο 

ιέμεηο, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζε φιεο ηηο παξαθάησ κεηξήζεηο.Π.ρ: 

 
ΤΦΖΛΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Α ΤΦΖΛΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Β ΤΦΖΛΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Γ ΤΦΖΛΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Γ 

Φ, Φ,Φ ΠΟΛΤΤΛΛΑΒΗΑ-

ΤΜΦΧΝΗΚΑ 
ΤΜΠΛΔΓΜΑΣΑ 

ΓΗΦΘΟΓΓΟΗ-

ΠΟΛΤΤΛΛΑΒΗΑ 

ΑΤ-ΔΤ- ΑΨ, ΟΨ, 

Ο ΣΟΝ ΣΕΑΜΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Ζ ΘΔΛΧ ΑΚΟΤΜΠΧ ΠΑΠΗΑ 

ΣΟ ΝΔΡΟ ΚΟΗΣΧ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ 

ΑΠΌ ΜΖΣΔΡΑ ΠΑΠΠΟΤ ΥΗΟΝΗΕΔΗ 

ΓΔΝ ΑΛΟΓΟ ΠΑΗΕΔΗ ΚΑΗΝΟΤΡΗΟ 

ΘΑ ΑΡΔΧ ΛΟΤΛΟΤΓΗ ΜΠΔΡΓΔΤΟΜΑΗ 

ΜΔ ΠΑΣΔΡΑ ΑΝΔΒΑΗΝΧ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 

ΝΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΠΑΡΑΓΚΑ ΓΑΨΓΑΡΟ 

ΟΛΟ ΒΛΔΠΧ ΜΠΑΣΟΤΝΗ ΜΟΗΑΕΧ 

ΠΑΧ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΛΦΑΒΖΣΑΡΗΟ ΠΟΗΟ 

  

 

 

 

 

Φυνολογική ενημεπόηηηα  
 

.Δχξεζε νκνηνθαηαιεμίαο: Λέμεηο – θιεηδηά  δίλνληαη πξνθνξηθά (κήιν, δίλσ, ηξέρσ) θαη 

ηα παηδηά πξέπεη  λα βξνπλ αληίζηνηρεο κε ην ίδην ηέινο (μχιν, ληχλσ, βξέρσ). Ο 

εξεπλεηήο θέξλεη πξνεγνπκέλσο ν ίδηνο έλα παξάδεηγκα (αίκα – ξέκα). Σα παηδηά 

απαληνχλ πξνθνξηθά. Οη ιέμεηο παξνπζηάδνληαη θαη ζε εηθφλεο γηα λα πξνθαιέζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ.(Calfee, Chapman & Venezky,1972; Doehring, Trites, 1981). Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ ηεζη είλαη ε εμήο: Πξψηα απαγγέιινληαη ζην παηδί κεξηθά πνηεκαηάθηα, 

απφ απηά πνπ έρεη κάζεη ζηελ ηάμε ηνπ, φπσο ην „ραξσπά ηα δπφ κνπ ρέξηα ηα ρηππψ‟ 

θαη δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηηο ιέμεηο, πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ, ρηππ-ψ  γει-ψ  θιπ.Γηα 

λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηα πνηήκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζέηεο κε παηδηθά ηξαγνπδάθηα (εθδφζεηο Ζιηνηξφπην,1993).   

Καηφπηλ παξνπζηάδνπκε ηηο εηθφλεο (Καξηέιεο πξψηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο, εθδφζεηο 

Κακπαλά- παξάξηεκα Α ), πνπ πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δνθηκαζία 

( θνξδέια-νκπξέια, κπνπθάιη-κπαζηνχλη, θνχπα- ζθνχπα, αγειάδα-ιακπάδα, ςαξάο-

θηπάξη, δάξη-ςάξη ,πεηαινχδα- αξθνχδα, θεγγάξη-κπνπθάιη, θνξίηζη- θαξφηζη –έλαο 

βαζκφο γηα θάζε ζσζηή απάληεζε, ζχλνιν δέθα βαζκνί),βεβαησλφκαζηε φηη έρνπκε 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη αθνχ ηνπ δείμνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα, ηνπ 

δεηάκε,αθνχ ηηο πξνθέξεη κφλν ηνπ, λα καο πεη πνηεο ιέμεηο ηειεηψλνπλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. Σα δχν ηειεπηαία δεχγε ησλ ιέμεσλ δελ νκνηνθαηαιεθηνχλ, αιιά κνηάδνπλ ζηηο 

θαηαιήμεηο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαπηζησζεί πνηα παηδηά είραλ κεγαιχηεξε 

επρέξεηα ζηε δηάθξηζε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο.  

 

2.Δπηινγή νκνηνθαηαιεμίαο: Πάιη πξνθνξηθά παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά κηα ιέμε θιεηδί 

π.ρ άκνο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο ιέμεηο: πεγή, άκκνο, ζεηξά θαη πξέπεη λα 

βξεζεί πνηα έρεη ηελ ίδηα θαηάιεμε. Οη ιέμεηο παξνπζηάδνληαη πάιη θαη κε εηθφλεο, φπσο 
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θαη ζηελ πξνεγφπκελε άζθεζε, γηα λα πεξηνξηζηεί ν ξφινο ηεο κλήκεο (Οη πξψηεο κνπ 

ιέμεηο, εθδφζεηο Παηάθε). Οη νκάδεο ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη (παξάξηεκα 

Α) : γνπξνχλη-θνπδνχλη-ινπινπδη-Γαλάε,  θεγγάξη-λνζνθφκα-δεπγάξη-κπνπθάιη,  ζψκα-

πψκα-ζάιαζζα-κέιηζζα,  ρειψλα-ηαλάιηα-εηθφλα-βαξέιη,  άγθπξα-ηαχξνο-ζαιηγθάξη-

καληηάξη,  ρειηδφλη-ζεληφλη-νηθνγέλεηα-νηθνδφκνο,  ληνκάηα-ιηνληάξη-γάηα-θάιαηλα,  

ιεκφλη-θνίληθαο-ηνίρνο-ηηκφλη,  ιεχθα-πεχθα-ζηήζνο-ληνπιάπα,  κπέκπεο-κπηκπεξφ-

θεξαία-ζεκαία.( Calfee, Chapman & Venezky,1972; Doehring, Trites, 1981) Δλαο 

βαζκφο γηα θάζε ζσζηή απάληεζε,ζχλνιν δέθα βαζκνί. 

 

3.Αξρηθφο ήρνο ίδηνο: Σα παηδηά βιέπνπλ ζε εηθφλα θαη αθνχλ  ηε ιέμε-θιεηδί  

εζηηάδνληαο  ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ αξρηθφ ήρν. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη ζε εηθφλεο  

ηξεηο επηινγέο ιέμεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπο ζε εηθφλεο.(„Δηξήλε 

Βιαζηάξε, Ζκεξήζηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο‟ - παξάξηεκα Α) Σα 

ππνθείκελα πξέπεη λα βξνπλ πνηα αξρίδεη κε ηνλ ίδην ήρν.( Bradley and Bryant,1978 ; 

Stuart & Hamilton, 1984 ; Wallach & Walach ,1976 ;Williams, 1980).Οη νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη πξνθνξηθά θαη ηξία παξαδείγκαηα  είλαη: Γεο απηέο ηηο εηθφλεο.Πξφζεμε ηνλ 

πξψην ήρν ηεο θάζε ιέμεο Πνηα εηθφλα δείρλεη θάηη,  πνπ μεθηλάεη κε ηνλ ίδην ήρν κε ηε 

ιέμε –πνπιί-; Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: πινίν κπαιφλη πνληίθη ιαγφο, 

αριάδη ακάμη παπί θφηα, πνπιί ινπινχδη ζεκαία ςάξη, κέιηζζα κήιν αζηεξίαο ληνκάηα, 

θνπβάο ζβνχξα θαξακέια ηνχξηα, ζθίνπξνο δεθάξηθν ζθχινο, ηξία έλα πέληε ηέζζεξα, 

αεηφο πνιχγσλν αξθνπδάθη ηξίγσλν, κπάια κπηζθφην ζαπνπλφθνπζθα παξάζπξν, γαηάθη 

ζθχινο γάηδαξνο πηγθνπίλνο. 

 

 

4.Σειηθφο ήρνο ίδηνο : Ζ δηαδηθαζία παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε, κφλν πνπ εδψ ε 

πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηνλ ηειηθφ ήρν θαη νη νδεγίεο είλαη πην επίκνλεο. ( Bradley and 

Bryant,1978 ; Stuart & Hamilton, 1984 ; Wallach & Walach ,1976 ;Williams, 1980). Οη 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: γηαγηά ηαλάιηα ζήθε γεξαλφο, ζεληφλη ειάθη δέκα 

ζέιηλν, ηππφηεο Άξεο ηίγξε δίζθνο, δέληξν ηφμν ηηκφλη λάλνο, νδνληφβνπξηζα νκπξέια 

έιαην ηφπη, θάιαηλα γάηα αλαλάο ραξηαεηφο, εθαίζηεην ππνβξχρην μπινθφπνο καληηάξηα, 

βάηξαρνο δάζνο λπρηεξίδα ιεκφλη, θνπθνπβάγηα δσγξαθηά παπαγάινο φζηξαθν, πφδη 

ςάξη ηειέθσλν ζάκλνο. 

 

5.Δμάιεηςε αξρηθνχ ήρνπ: Σα παηδηά πξέπεη λα αθαηξέζνπλ ηνλ αξρηθφ ήρν ηεο ιέμεο θαη 

λα ηελ πξνθέξνπλ ρσξίο απηφλ. (Backman,1983 ;Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 

1979 ; Read, 1985 ) .Δμάιεηςε ηειηθνχ ήρνπ: Σα παηδηά  πξέπεη λα αθαηξέζνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν ήρν θαη λα πξνθέξνπλ ηε ιέμε ρσξίο απηφλ. (Backman,1983 ;Morais, Cary, 

Alegria & Bertelson, 1979 ; Read, 1985 ; Rosner, 1975; Hong-Ying,1986) Παξνρή 

αξρηθνχ θσλήκαηνο: Ζ άζθεζε απηή αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

εληνπίδνπλ θαη λα παξάγνπλ ην αξρηθφ θψλεκα κηαο ιέμεο. Παξνπζηάδνληαη δχν ίδηεο 

ιέμεηο κφλν πνπ ζηε κία έρεη αθαηξεζεί ν αξρηθφο ήρνο: γέια- έια, ηψξα- ψξα θιπ. Οη 

νδεγίεο δίλνληαη σο εμήο:”Πεο ηε ιέμε „πιχλε‟. Σψξα πεο „ιχλε‟. Ση ήρν αθνχο ζην 

πιχλε, πνπ ιείπεη απφ ην ιχλε; ( Bradley and Bryant,1978 ; Stuart & Hamilton, 1984 ; 

Wallach & Walach ,1976 ; Backman,1983 ;Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979 ; 

Read, 1985 ).Σν πξψην παξάδεηγκα γηλφηαλ κε ην φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ. Οη ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη :επηπρί-α ,ζ-θχινο, ζ-φινο, γ-ίδα, εξψ-ν, γ-φκα, δσ-ή, ά-ινγν, 
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ψ-ξα, π-λί, θάξν-ο, ήιην-ο,π-νπιί, δεχηεξν-ο, ζ-αχξα, Ν-έιε, ζρνιεί-ν, ρ-ήλα, εξψ-

ν,Ζιία-ο.  

 

6. Δχξεζε ήρνπ ζε ιέμε: Σα παηδηά αθνχλ θαη βιέπνπλ ζε εηθφλα δηάθνξεο ιέμεηο . Σνπο 

δεηείηαη λα πνπλ εάλ αθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θψλεκα κέζα ζε απηήλ. Σν θψλεκα απηφ 

κπνξνχζε είηε λα βξίζθεηαη κέζα ζηε ιέμε είηε λα κελ βξίζθεηαη. Ζ εξψηεζε πνπ 

γηλφηαλ, κεηα απφ ηξία παξαδείγκαηα ήηαλ: Αθνπο ηνλ ήρν –κπ- ζηελ νκπξέια. (Marsh 

&Mineo, 1977 ; Mc Neil & Stone, 1977).Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: κ-σ-ξφ, 

πχξ-απ-ινο, ηδί-ηδ-ηθαο, α-γθ-ίζηξη, κπ-φηα, ηα-ς-ί, θαξά-β-η, πη-ζ-ηφιη, ζ-εξκφκεηξν,ζά-

θ-α, θεγ-γ-άξη, ζ-η-αθχιη,λεξ-ατ-δα, ξν-ι-φη, χθα-ζ-κα,δειεηήξην, ρηέλα, θαιάζη, δέληξν.  

 

7.Γηάθξηζε γξακκάησλ : Παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά έλαο πίλαθαο κε φια ηα γξάκκαηα 

ηεο αιθαβήηνπ ζε θεθαιαία θαη κηθξά θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ηα νλνκάζνπλ. Ζ 

απάληεζε ζεσξείηαη ζσζηή αλ πξνθέξνπλ ην φλνκα ή ηνλ ήρν ηνπ γξάκκαηνο ή θεξνπλ 

σο παξάδεηγκα κηα ιέμε πνπ αξρίδεη απφ ην γξάκκα απηφ.( Clay,1993).Υξεζηκνπνηήζακε 

γξάκκαηα-παηρλίδηα απφ ηε ζεηξά „Γηαζθέδαζε κε ηα γξάκκαηα‟ Δθδφζεηο Γεζχιια. 

 

8.χλζεζε θσλεκάησλ-:  Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ζπλζέζνπλ κεκνλσκέλνπο ήρνπο, 

ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο.Αλ ε ζχλζεζε θσλεκάησλ ήηαλ ππεξβνιηθά δχζθνιε γηα ηα 

παηδηά, ηφηε γηλφηαλ πξψηα ζχλζεζε ζπιιαβψλ.  (Chall, Roswell & Bluementhal, 1963 ; 

Helfgott, 1974) . Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: θ+α, θ+α+λ, θ+α+λ+σ, η+α, 

ζ+α+λ, δ+ε+λ, δ+ε+λ+σ, λ+α, θ+σ+ο, π+σ+ο. 

 

 

9.Mέηξεζε θσλεκάησλ : Σα παηδηά αθνχλ κηα ιέμε θαη θαηφπηλ ρηππνχλ ην ρέξη ηνπο 

ηφζεο θνξέο, φζεο θαη νη ήρνη πνπ άθνπζαλ.( Fox & Rough, 1975 ; Goldstein, 1976; 

Williams ,1980).Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο είλαη 

: 

1 θψλεκα- ν  ε  ε  νπ   

2 θσλήκαηα- ηα αλ λα ζα  σο ηε 

3 θσλήκαηα- ζαλ θσο πσο φηη δελ έλα 

4 θσλήκαηα- ζέισ κφλν πινίν θάλε  

 

ςνηακηική ενημεπόηηηα: Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δνκψλ κηαο πξφηαζεο, ησλ γξακκαηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ φξσλ ηεο πξνηάζεσο θαη 

ηηο ζεκαζηνινγηθέο αιιαγέο πνπ απηέο επηθέξνπλ.  Οη αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κέηξεζή ηεο είλαη νη αθφινπζεο, αλ θαη ν κηθξφο αξηζκφο ηνπο επηβεβαηψλεη ηελ 

έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο δεμηφηεηαο απηήο. 

 

1.Αληηζηξνθή ζεηξάο φξσλ πξνηάζεσλ : Εεηείηαη απφ ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ηα 

ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζηε ζεηξά ησλ φξσλ κηαο πξφηαζεο, πνπ αθνχλ. Αλ θαη ην ηεζη απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο, δφζεθε ζε κηα πξνζαξκνζκέλε ζηα ειιεληθά 

παξαιιαγή ηνπ, βάζεη ηνλ φζσλ αλαθέξακε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Οιφθιεξν ην ηεζη, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο δνκέο 

:αληηζηξνθή εξψηεζεο, αληηζηξνθή αληηθεηκέλνπ, αληηζηξνθή βνεζεηηθνχ ξήκαηνο, 

αηηηαηηθή αληη γεληθή θηεηηθή, αζπκθσλία ξήκαηνο –ππνθεηκέλνπ, αζπκθσλία 
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ππνθεηκέλνπ-θαηεγνξνπκέλνπ, ιάζνο ρξφλνο ξήκαηνο, ιάζνο πηψζε αληηθεηκέλνπ, ιάζνο 

παξαζεηηθφ. Ζ άζθεζε έγηλε κε θνπθινζέαηξν. Έλαο ραξαθηήξαο, ν John, ήξζε 

πξφζθαηα λα θαηνηθήζεη ζηελ Διιάδα θαη ηα ειιεληθά ηνπ ήηαλ αηειή. Εεηνχζε ηελ 

βνήζεηα ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έπξεπε λα ηνλ βνεζήζεη δηνξζψλνληαο ηελ ιάζνο 

πξφηαζε. (Tunmer &Bowey ,1984 ;Tunmer, Nesdale & Wright, 1987)  

 

2.Παξάιεηςε ιέμεσλ : Σα ηεζη παξάιεηςεο ιέμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα λα 

κεηξήζνπλ ηελ ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ.( Guthrie, 1973 ; 

Tunmer ,1990). Γίλεηαη έλα θείκελν απφ ην νπνίν ιείπνπλ θάπνηεο επηιεγκέλεο ιέμεηο  

θαη ην παηδί πξέπεη λα βξεη πνηεο είλαη. Σν θείκελν ζε κνξθή πνηήκαηνο ήηαλ παξκέλν 

απφ ηνλ κχζν ηνπ Αηζψπνπ, Ο ιαγφο θαη ε ρειψλα, Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο. 

Πξνεγήζεθε κία αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ηα παηδηά ζρνιίαζαλ ηελ ηζηνξία πνπ 

άθνπζαλ, θαη είπαλ κηθξέο πεξηιήςεηο .Όκσο, μαλά ν John δελ κπνξνχζε λα πεη ζσζηά 

ηελ ηζηνξία, γηαηί μερλνχζε ιέμεηο. Ο έκκεηξνο κχζνο κε ηηο ιέμεηο πνπ παξαιήθζεθαλ 

είλαη: 

 
Μεο ην μέθσην ηα δψα καδεπηήθαλ---- (κηα) θνξά θη ν ιαγφο θνθνξεπφηαλ θαη 

θνπλνχζε -----(ηελ)  νπξά, πσο πην γξήγνξνο απ‟ φινπο απηφο ήηαλ ζηα πνδάξηα, θη 

φινη ζαχκαδαλ εθηφο ηε ζνθή ηελ θνπθνπβάγηα. Πνπ επζχο ηνλ πξνθαιεί ζε ζθιεξφ 

αγψλα δξφκνπ ----(κε)  ηε γέξηθε ρειψλα, πνπ ----(ήηαλ) θίιε ηεο θαιή. Μπξνο, 

ζηεζείηε ζηε γξακκή, -----(ιέεη)  ν βάηξαρνο κεηξψληαο ηα ιεπηά κε αγσλία θη ε 

ρειψλα ηνλ ζσξεί. Φεχγεη ν ιαγφο ηξεράηνο---------------(κα ε ρεισλα, κα εθείλε)  

πίζσ κέλεη, δίρσο άιιν ζα ληθήζεη ηε ρειψλα ηελ θαεκέλε. Αρ ηη λφζηηκα θαξφηα, αο 

ζηαζψ----- (ιίγα) ιεπηά λα ρνξηάζσ θαη ζην ηέξκα θηάλσ κε κηα δξαζθειηά. 

ίγνπξνο θαη λπζηαγκέλνο πέθηεη ζηε ζθηά ηνπ-----(δέληξνπ, ζάκλνπ θιπ), θαη δελ 

βιέπεη ηε ρειψλα, πνπ πεξλά κε ζηγνπξηά. Κη ελψ βιέπεη ζηα φλεηξά ηνπ ----(πσο, 

φηη) θεξδίδεη ηνλ αγψλα παίξλεη δξφκν ε ρειψλα πξνο ην ηέξκα ζηαζεξά.  Σψξα πηα 

πνπ λα ηε θηάζεη, μχπλεζε θη αθφκα ηξέρεη, ζα ηνλ ράζεη ηνλ αγψλα ------ (αιιά,κα) 

κάζεη λα πξνζέρεη. 

 

  

 

3.Δπαλαδηαηχπσζε πξνηάζεσλ :  Ζ ειιεληθή γιψζζα δίλεη κεγάιε ειεπζεξία  ζηνλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δηαηππψζεη κε ζπληαθηηθψο νξζφ ιφγν πνιιά λνήκαηα.. Σα 

παηδηά άθνπγαλ κηα πξφηαζε θαη έπξεπε λα ηελ επαλαδηαηππψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ 

ζπληαθηηθφ ή γξακκαηηθφ ηξφπν ,ρσξίο λα αιινηψζνπλ ην λφεκα ηεο. Δπεηδή ε 

θαηαλφεζε απηήο ηεο αζθήζεσο ήηαλ πνιχ δχζθνιε, δφζεθαλ αξθεηά παξαδείγκαηα θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε πάιη θνπθινζέαηξν. Οη πξνηάζεηο ήηαλ: 

 

 Ζ  Μαξία πέηαμε ηελ κπάια ζην Νίθν- Ζ Μαξία πέηαμε ζην Νίθν ηε κπάια 

 Γψζε ζην δάζθαιν ηελ θηκσιία γξήγνξα- Γξήγνξα δψζε ηελ θηκσιία ζην 

δάζθαιν 

 Αχξην ζα μππλήζνπκε λσξίο- Θα μππλήζνπκε λσξίο αχξην 

 Σν κνιχβη είλαη ηνπ Πέηξνπ- Σν κνιχβη αλήθεη ζηνλ Πέηξν- Σνπ Πέηξνπ είλαη ην 

κνιχβη. 

 Ζ Διέλε ρηχπεζε ην Γηάλλε- Ο Γηάλλεο ρηππήζεθε απφ ηε Μαξία 
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 Ο παηέξαο είπε ζην Γεκήηξε „εηνηκάζνπ γξήγνξα‟- Ο παηέξαο είπε ζην Γεκήηξε 

λα εηνηκαζηεί γξήγνξα. 

 Σν θνξάθη άξρηζε λα ηξαγνπδά ρσξίο λα ην ζθεθηεί θαζφινπ-Υσξίο λα ην 

ζθεθηεί θαζφινπ (ρσξίο θαζφινπ λα ην ζθεθηεί) ην θνξάθη άξρηζε λα ηξαγνπδά 

 Έθπγε ζπκσκέλνο πνπ δελ θαηάθεξε λα δνπιέςεη- Έθπγε γηαηί ζχκσζε πνπ δελ 

θαηάθεξε λα δνπιέςεη- Έθπγε ζπκσκέλνο επεηδή δελ θαηάθεξε λα δνπιέςεη. 

 Δίκαη πην γξήγνξνο απφ ζέλα.- Δίκαη γξεγνξφηεξνο απφ ζέλα 

 Θα ζε βνεζήζσ γηα ηελ θαινζχλε πνπ έδεημεο.- Θα ζε βνεζήζσ επεηδή έδεημεο 

θαινζχλε. 

 

 

 

 ημαζιολογική ενημεπόηηηα: H γλψζε ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ θαη ε θαηαλφεζε 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

 Καηανόηζη θπάζευν : Υξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη θαηαλφεζεο αλαγλσζκάησλ ηνπ 

θαζεγεηή Μ.Βάκβνπθα (1994)
1
,κε ηε δηαθνξά φηη ηα παηδηά άθνπγαλ ηηο θξάζεηο αληί λα 

ηηο δηαβάδνπλ θαη έπξεπε λα δηαιέμνπλ ηελ εηθφλα ,πνπ έδεηρλε φ,ηη έιεγε ε πξφηαζε. 

 

Λεκηική μνήμη: Δπεηδή ε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη εηδηθά ε κλήκε ιέμεσλ 

ελδερνκέλσο λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο 

(Carpenter,1980),θξίζεθε ζθφπηκν λα απνθιεηζηεί ε παξέκβαζε απηήο ηεο παξαζηηηθήο 

κεηαβιεηήο απφ ηηο δνθηκαζίεο. Γηα ην ιφγν απηφ δφζεθε έλα ηεζη κλήκεο πνπ 

απνηειείην απφ πξνηάζεηο θιηκαθνχκελνπ κήθνπο θαη δπζθνιίαο. Σα παηδηά, αθνχ 

άθνπγαλ ηελ πξφηαζε, έπξεπε λα ηελ επαλαιάβνπλ. Κάζε θνξά, πνπ ην παηδί παξέιεηπε 

ιέμεηο ή παξαπνηνχζε ηελ πξφηαζε, έραλε έλα βαζκφ. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ζ νκάδα δεδνκέλσλ απηή απνηειείηαη απφ επηδφζεηο καζεηψλ Α δεκνηηθνχ, ιίγν πξηλ 

απνθηήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, απφ αιινδαπνχο ελειίθνπο καζεηέο, πνπ 

επίζεο βξηζθφηαλ ζηα πξψηα βήκαηα γηα ηε κάζεζε αλάγλσζεο ζηα ειιεληθά, απφ 

Έιιελεο αλαιθάβεηνπο ζην ίδην ζηάδην θαη απφ καζεηέο ηεο Β δεκνηηθνχ, πνπ είραλ 

δηδαρζεί αλάγλσζε, αιιά ζχκθσλα κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο αληηκεηψπηδαλ 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Όινη απηνί κεηξήζεθαλ ζε δηάθνξεο πξναλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο κέηξεζε θσλεκάησλ ,εμάιεηςε αξρηθνύ θσλήκαηνο, εύξεζε θαη επηινγή 

νκνηνθαηαιεμίαο, ζύλζεζε θσλεκάησλ ,ιεθηηθή κλήκε, επαλαδηαηύπσζε πξνηάζεσλ, 

αλαζηξνθή ζεηξάο ιέμεσλ, παξάιεηςε ιέμεσλ ,γλώζεηο εληύπνπ ιόγνπ ,δηάθξηζε 

γξακκάησλ, εύξεζε θσλήκαηνο ζε ιέμε, εύξεζε ίδηνπ αξρηθνύ θσλήκαηνο, εμάιεηςε 

ηειηθνύ θσλήκαηνο θαη εύξεζε ίδηνπ ηειηθνύ θσλήκαηνο .  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Μέζνη  όξνη  αλά  νκάδα  καζεηώλ  θαη  θύιν 

Ομάδα μαθηηών Μέηπηζη θυνημάηυν Δξάλειτη απσικού 

θυνήμαηορ 

Δύπεζη ομοιοκαηαληξίαρ Δπιλογή ομοιοκαηαληξίαρ 

                                                           
1
,
2
 Μηράιεο Βάκβνπθαο „ Αμηνιφγεζε Αλαγλσζηηθψλ Γεμηνηήησλ‟ Δθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 1994. 
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Μαθηηέρ Α δημοηικού 3.83 2.23 7.63 7.80 

αλλοδαποί 7.19 2.58 7.92 8.58 

αναλθάβηηοι 7.21 6.47 10.00 10.00 

Γςζκολίερ ανάγνυζηρ 2.19 1.25 4.06 5.94 

ζύνολο 5.21 3.04 7.58 8.15 

 

θύλο Μέηπηζη θυνημάηυν Δξάλειτη απσικού θυνήμαηορ Δύπεζη ομοιοκαηαληξίαρ Δπιλογή ομοιοκαηαληξίαρ 

αγόπια 5.14 2.91 7.45 8.07 

κοπίηζια 5.28 3.17 7.70 8.23 

ζύνολο 5.21 3.04 7.58 8.15 

 

Ομάδα μαθηηών ύνθεζη 

θυνημάηυν 

Λεκηική μνήμη Δπαναδιαηύπυζη 

θπάζευν 

ειπά λέξευν Παπάλειτη λέξευν Γνώζειρ ενηύπος 

λόγος 

Μαθηηέρ Α 

δημοηικού 

.70 6.30 1.90 2.47 1.93 6.17 

αλλοδαποί 7.62 4.23 1.00 1.15 .77 10.00 

αναλθάβηηοι 7.47 7.37 4.42 8.47 5.16 8.96 

Γςζκολίερ 

ανάγνυζηρ 

.94 4.38 .63 1.25 .81 5.81 

ζύνολο 4.13 5.59 1.95 3.13 2.08 7.78 

 

θύλο ύνθεζη 

θυνημάηυν 

Λεκηική μνήμη Δπαναδιαηύπυζη 

θπάζευν 

ειπά λέξευν Παπάλειτη λέξευν Γνώζειρ ενηύπος 

λόγος 

 αγόπια 3.77 5.80 2.02 2.93 2.23 7.61 

κοπίηζια 4.47 5.40 1.87 3.32 1.94 7.95 

ζύνολο 4.13 5.59 1.95 3.13 2.08 7.78 
 

Ομάδα μαθηηών Γιάκπιζη 

γπαμμάηυν 

Δύπεζη θυνήμαηορ 

ζε λέξη 

Απσικό θώνημα ίδιο Δξάλειτη ηελικού 

θυνήμαηορ 

Σελικό θώνημα ίδιο 

Μαθηηέρ Α 

δημοηικού 

1.63 4.83 6.03 1.37 2.23 

αλλοδαποί 3.27 4.65 6.31 1.38 2.54 

αναλθάβηηοι 3.26 8.37 9.74 3.37 7.16 

Γςζκολίερ 

ανάγνυζηρ 

1.50 3.25 2.19 .44 .87 

ζύνολο 2.42 5.24 6.21 1.63 3.11 
 

θύλο Γιάκπιζη γπαμμάηυν Δύπεζη θυνήμαηορ ζε 

λέξη 

Απσικό θώνημα ίδιο Δξάλειτη ηελικού 

θυνήμαηορ 

Σελικό θώνημα ίδιο 

αγόπια 2.39 5.38 6.02 1.57 2.95 

κοπίηζια 2.45 5.11 6.38 1.68 3.26 

ζύνολο 2.42 5.24 6.21 1.63 3.11 

 

Ζ κειέηε ηνπ πίλαθα απηνχ θαηαιήγεη ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 

 Ζ κέηξεζε θσλεκάησλ είλαη πην εχθνιε γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο (κ.ν.7,21) θαη 

ηνπο αιινδαπνχο (7,19) θαη δπζθνιφηεξε γηα ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

αλάγλσζεο (2,19), νη νπνίνη βαζκνινγήζεθαλ ρακειφηεξα αθφκα θαη απφ ηνπο 

καζεηέο Α δεκνηηθνχ (3,83). 

 

 Ζ ίδηα αθνινπζία ηζρχεη θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο, αιιά 

απηή ηε θνξά ε δηαθνξά ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ αλαιθάβεησλ θαη αιινδαπψλ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε (6,47 νη πξψηνη θαη 2,58 νη δεχηεξνη).Σα παηδηά κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο έρνπλ ην ρακειφηεξν ζθνξ (1,25), αθφκα θαη 

ζπγθξηλφκελα κε ηα παηδηά ηεο Α δεκνηηθνχ. 

 

 ηελ εχξεζε θαη επηινγή νκνηνθαηαιεμίαο νη Έιιελεο αλαιθάβεηνη είραλ άξηζηε 

βαζκνινγία 10, είρακε δειαδή ην θαηλφκελν ηεο νξνθήο ζηηο βαζκνινγίεο 

(ceiling effect), νη αιινδαπνί επίζεο βξήθαλ ηηο αζθήζεηο απηέο εχθνιεο κε 

κέζνπο φξνπο 7,92 θαη 8,58 αληίζηνηρα, νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 
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πήξαλ ηα ρακειφηεξα ζθνξ (4,06 θαη 5,94), ελψ νη καζεηέο ηεο Α δεκνηηθνχ 

είραλ πςειά ζθνξ ( 7,63 θαη 7,80 αληίζηνηρα). 

 

 

 Δλψ ε ζύλζεζε θσλεκάησλ δελ ήηαλ δχζθνιε γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο( 7,47) θαη 

ηνπο αιινδαπνχο (7,62), ήηαλ ζρεδφλ αθαηφξζσηε γηα ηνπο καζεηέο κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο (0,70) θαη ηνπο καζεηέο ηεο Α δεκνηηθνχ ( 0,94). 

 

 ηε  ιεθηηθή κλήκε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο είραλ νη αλαιθάβεηνη (7,37), νη 

καζεηέο ηεο Α δεκνηηθνχ (6,30), νη αιινδαπνί (4,23) θαη νη καζεηέο κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. 

 

 Ζ επαλαδηαηύπσζε θξάζεσλ ήηαλ κηα δχζθνιε άζθεζε, αθνχ ην πςειφηεξν 

ζθνξ ησλ αλαιθάβεησλ ήηαλ κφιηο 4,42, ησλ καζεηψλ Α δεκνηηθνχ 1,90, ησλ 

αιινδαπψλ 1,00 θαη ησλ καζεηψλ καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 0.63. 

 

 Ζ ίδηα κνξθή επηθξαηεί θαη ζηελ αλαζηξνθή ηεο ζεηξάο ιέμεσλ κε ηνπο 

αλαιθάβεηνπο λα έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν (8.47), νη καζεηέο Α 

δεκνηηθνχ λα έπνληαη κε 2,47, νη αιινδαπνί κε 1,15 θαη νη καζεηέο κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κε 1,15 

 

 ηελ παξάιεηςε ιέμεσλ νη αλαιθάβεηνη κε 5,16 θαη νη καζεηέο Α δεκνηηθνχ κε 

1,92 πξνεγνχληαη θαη έπνληαη νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κε 0,81 θαη 

νη αιινδαπνί κε 0,77. 

 

 ηηο γλώζεηο εληύπνπ ιόγνπ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο νξνθήο γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ( 10,00), 8,96 γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο,6,17 γηα ηνπο καζεηέο Α 

δεκνηηθνχ, θαη 5,81 γηα ηνπο καζεηέο  κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο  

 

 Όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε γξακκάησλ ν κέζνο φξνο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ήηαλ 3,27, ησλ αλαιθάβεησλ 3,26 ,ησλ καζεηψλ Α δεκνηηθνχ 1,63 θαη ησλ 

παηδηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 1,5. 

 

 ηελ εχξεζε θσλήκαηνο ζε ιέμε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία είραλ νη 

αλαιθάβεηνη κε 8,37, ηα παηδηά Α δεκνηηθνχ κε 4,83, νη αιινδαπνί κε 4,65 θαη νη 

καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

 

 Δλψ ε άζθεζε γηα ηελ εχξεζε ίδηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο ήηαλ εχθνιε γηα φιεο ηηο 

νκάδεο καζεηψλ, ( αλαιθάβεηνη 9,74  , αιινδαπνί 6,31, παηδηά Α δεκνηηθνχ 

6,03) δελ ίζρπε ην ίδην θαη γηα ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο  

 

 Ζ εμάιεηςε ηνπ ηειηθνχ ήρνπ ήηαλ αλέθηθηε γηα ηνπο καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο ( 0,44), θαη δχζθνιε γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο( 1,37 νη καζεηέο Α 

δεκνηηθνχ, 1,38 νη αιινδαπνί, 3,37 νη αλαιθάβεηνη) 
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 Σέινο, ε εχξεζε ηειηθνχ θσλήκαηνο είρε ηηο εμήο βαζκνινγίεο: καζεηέο Α 

δεκνηηθνχ 2,23, αιινδαπνί 2,54, αλαιθάβεηνη 7,16 θαη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο 0,87. 

 

 

 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν νη παξαηεξεκέλεο δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο, θάλακε κία δηπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαζπνξάο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πξναλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ νκάδα καζεηψλ θαη ην θχιν. Σα απνηειέζκαηα ( 

ηηκή F θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα) θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

Παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη 0,000, ε 

νπνία είλαη ζεκαληηθή θαη ζε επίπεδν 0,05 θαη ζε επίπεδν 0,01, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηηο ζπζηεκαηηθά δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ. 

Αληίζεηα, ηα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβιεηήο θχιν, θαζψο θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε  ηελ νκάδα καζεηψλ δελ έδσζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη σο απνπζία δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ. 

Σα post hoc tests πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έδεημαλ φηη 

 ηε  κέηξεζε θσλεκάησλ νη νκάδεο πνπ δελ δηαθέξνπλ είλαη νη αιινδαπνί κε 

ηνπο 

 ηελ εμάιεηςε ηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο νη αλαιθάβεηνη θαη νη καζεηέο κε 

δπζθνιίεο αλάγλσζεο δηαθέξνπλ απφ φιεο ηηο ππφινηπεο  

 ηελ εχξεζε νκνηνθαηαιεμίαο ηζρχεη ην ίδην αθξηβψο κνηίβν κε ην παξαπάλσ 

ελψ ζηελ επηινγή νκνηνθαηαιεμίαο φιεο νη νκάδεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο  

 ηε ζχλζεζε θσλεκάησλ νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο δελ 

δηαθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο Α δεκνηηθνχ. 

 ηε  ιεθηηθή κλήκε φιεο νη νκάδεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ ηνπο 

αιινδαπνχο θαη ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

 Ζ επαλαδηαηχπσζε θξάζεσλ αθνινπζεί ην ίδην αθξηβψο κνηίβν κε ην 

πξνεγνχκελν. 

 ηελ αλαζηξνθή ηεο ζεηξάο ιέμεσλ μαλά ην ίδην  

 ηελ παξάιεηςε ιέμεσλ επαλαιακβάλεηαη ην ίδην 

 ηηο γλψζεηο εληχπνπ ιφγνπ νη καζεηέο Α δεκνηηθνχ δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηάθξηζε γξακκάησλ νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο καζεηέο Α δεκνηηθνχ θαη νη αιινδαπνί απφ ηνπο 

αλαιθάβεηνπο 

 ηελ εχξεζε θσλήκαηνο ζε ιέμε νη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο  

δηαθέξνπλ απφ φιεο ηηο νκάδεο, αιιά νη καζεηέο Α δεκνηηθνχ δελ δηαθέξνπλ 

απφ ηνπο αιινδαπνχο 

 ηελ εχξεζε ίδηνπ αξρηθνχ θσλήκαηνο νη καζεηέο Α δεκνηηθνχ δελ 

δηαθέξνπλ απφ ηνπο αιινδαπνχο 

 Ζ εμάιεηςε ηνπ ηειηθνχ ήρνπ αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν 

 ηελ εχξεζε ηειηθνχ θσλήκαηνο νη καζεηέο Α δεκνηηθνχ δελ δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο αιινδαπνχο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 Δηπαξαγνληηθή  αλάιπζε  δηαζπνξάο  νκάδα  καζεηώλ * θύιν 

Dependent Variable: κέηξεζε θσλεκάησλ 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 384.611 7 54.944 30.726 .000 

Intercept 2191.680 1 2191.680 1225.623 .000 

GROUP 380.927 3 126.976 71.007 .000 

SEX 1.287 1 1.287 .720 .399 

GROUP * SEX 1.468 3 .489 .274 .844 

Error 148.422 83 1.788     

Total 3002.000 91       

Corrected Total 533.033 90       

a  R Squared = .722 (Adjusted R Squared = .698) 
 

 

Dependent Variable: εμάιεηςε αξρηθνχ θσλήκαηνο  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 302.370 7 43.196 53.150 .000 

Intercept 824.220 1 824.220 1014.166 .000 

GROUP 298.496 3 99.499 122.429 .000 

SEX 8.925E-03 1 8.925E-03 .011 .917 

GROUP * SEX 1.995 3 .665 .818 .488 

Error 67.455 83 .813     

Total 1213.000 91       

Corrected Total 369.824 90       

a  R Squared = .818 (Adjusted R Squared = .802) 
 

 

Dependent Variable: εχξεζε νκνηνθαηαιεμίαο 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 312.734 7 44.676 50.521 .000 

Intercept 4619.737 1 4619.737 5224.078 .000 

GROUP 309.299 3 103.100 116.587 .000 

SEX 3.409E-02 1 3.409E-02 .039 .845 

GROUP * SEX .262 3 8.726E-02 .099 .961 

Error 73.398 83 .884     

Total 5618.000 91       

Corrected Total 386.132 90       

a  R Squared = .810 (Adjusted R Squared = .794) 

 
 

 

 
 

Dependent Variable: επηινγή νκνηνθαηαιεμίαο 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 153.659 7 21.951 28.385 .000 

Intercept 5497.762 1 5497.762 7109.167 .000 

GROUP 149.499 3 49.833 64.439 .000 

SEX .145 1 .145 .187 .666 

GROUP * SEX 1.883 3 .628 .812 .491 

Error 64.187 83 .773     

Total 6268.000 91       

Corrected Total 217.846 90       

a  R Squared = .705 (Adjusted R Squared = .681) 

 
 

 

Dependent Variable: ζχλζεζε θσλεκάησλ 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1045.199 7 149.314 64.811 .000 

Intercept 1473.919 1 1473.919 639.766 .000 

GROUP 1032.148 3 344.049 149.337 .000 

SEX .210 1 .210 .091 .763 

GROUP * SEX .495 3 .165 .072 .975 

Error 191.219 83 2.304     

Total 2790.000 91       
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Corrected Total 1236.418 90       

a  R Squared = .845 (Adjusted R Squared = .832) 
 

 

 
Dependent Variable: ιεθηηθή κλήκε 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 154.640 7 22.091 13.353 .000 

Intercept 2614.898 1 2614.898 1580.568 .000 

GROUP 144.907 3 48.302 29.196 .000 

SEX 1.405 1 1.405 .849 .359 

GROUP * SEX 5.311 3 1.770 1.070 .366 

Error 137.316 83 1.654     

Total 3139.000 91       

Corrected Total 291.956 90       
a  R Squared = .530 (Adjusted R Squared = .490) 

 

 
Dependent Variable: επαλαδηαηχπσζε θξάζεσλ 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 171.638 7 24.520 36.944 .000 

Intercept 334.776 1 334.776 504.411 .000 

GROUP 170.605 3 56.868 85.684 .000 

SEX 1.299 1 1.299 1.957 .166 

GROUP * SEX 2.722 3 .907 1.367 .258 

Error 55.087 83 .664     

Total 571.000 91       

Corrected Total 226.725 90       
a  R Squared = .757 (Adjusted R Squared = .737) 

 

 
Dependent Variable: ζεηξά ιέμεσλ 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 718.718 7 102.674 89.049 .000 

Intercept 931.050 1 931.050 807.499 .000 

GROUP 689.656 3 229.885 199.379 .000 

SEX .192 1 .192 .166 .685 

GROUP * SEX 4.367 3 1.456 1.262 .293 

Error 95.699 83 1.153     

Total 1707.000 91       

Corrected Total 814.418 90       

a  R Squared = .882 (Adjusted R Squared = .873) 
Dependent Variable: παξάιεηςε ιέμεσλ  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 257.848 7 36.835 37.926 .000 

Intercept 396.084 1 396.084 407.807 .000 

GROUP 250.934 3 83.645 86.121 .000 

SEX 2.520 1 2.520 2.595 .111 

GROUP * SEX 3.280 3 1.093 1.126 .343 

Error 80.614 83 .971     

Total 731.000 91       

Corrected Total 338.462 90       
a  R Squared = .762 (Adjusted R Squared = .742) 

 

 
Dependent Variable: γλψζεηο εληχπνπ ιφγνπ 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 297.440 7 42.491 48.587 .000 

Intercept 5051.290 1 5051.290 5775.967 .000 

GROUP 292.752 3 97.584 111.584 .000 

SEX 3.531E-02 1 3.531E-02 .040 .841 

GROUP * SEX 2.666 3 .889 1.016 .390 

Error 72.586 83 .875     

Total 5882.313 91       

Corrected Total 370.026 90       
a  R Squared = .804 (Adjusted R Squared = .787) 

 

 

Dependent Variable: δηάθξηζε γξακκάησλ 
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Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 67.393 7 9.628 5.760 .000 

Intercept 486.646 1 486.646 291.135 .000 

GROUP 63.515 3 21.172 12.666 .000 

SEX .485 1 .485 .290 .591 

GROUP * SEX 2.579 3 .860 .514 .674 

Error 138.738 83 1.672     

Total 738.000 91       

Corrected Total 206.132 90       
a  R Squared = .327 (Adjusted R Squared = .270) 

 

Dependent Variable: εχξεζε θσλήκαηνο ζε ιέμε 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 268.952 7 38.422 17.487 .000 

Intercept 2362.294 1 2362.294 1075.129 .000 

GROUP 261.287 3 87.096 39.639 .000 

SEX 4.307 1 4.307 1.960 .165 

GROUP * SEX .815 3 .272 .124 .946 

Error 182.369 83 2.197     

Total 2951.640 91       

Corrected Total 451.321 90       

a  R Squared = .596 (Adjusted R Squared = .562) 

 
 

Dependent Variable: αξρηθφ θψλεκα ίδην 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 504.653 7 72.093 42.625 .000 

Intercept 3085.906 1 3085.906 1824.545 .000 

GROUP 495.064 3 165.021 97.569 .000 

SEX .158 1 .158 .093 .761 

GROUP * SEX 8.000 3 2.667 1.577 .201 

Error 140.380 83 1.691     

Total 4153.000 91       

Corrected Total 645.033 90       

 

 

Dependent Variable: εμάιεηςε ηειηθνχ θσλήκαηνο 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 86.673 7 12.382 11.596 .000 

Intercept 223.445 1 223.445 209.265 .000 

GROUP 79.091 3 26.364 24.691 .000 

SEX 7.762E-02 1 7.762E-02 .073 .788 

GROUP * SEX 2.855 3 .952 .891 .449 

Error 88.624 83 1.068     

Total 416.000 91       

Corrected Total 175.297 90       

a  R Squared = .494 (Adjusted R Squared = .452) 
 

 

 
Dependent Variable: ηειηθφ θψλεκα ίδην  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 423.953 7 60.565 60.603 .000 

Intercept 858.567 1 858.567 859.107 .000 

GROUP 412.091 3 137.364 137.450 .000 

SEX 7.248E-02 1 7.248E-02 .073 .788 

GROUP * SEX 1.156 3 .385 .385 .764 

Error 82.948 83 .999     

Total 1387.000 91       

Corrected Total 506.901 90       
a  R Squared = .836 (Adjusted R Squared = .823) 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ είλαη: 
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1. Οη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πζηεξνχζαλ έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

νκάδσλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θσλνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο. 

2. Οη αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη θαηείραλ ηε θσλνινγηθή θαη ζπληαθηηθή δνκή ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο παξνπζίαζαλ κεγάιε πζηέξεζε θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

ζπληαθηηθή πξνζπέιαζε ηεο ειιεληθήο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

θσλεκάησλ ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα άηνκα κε κεηξηθή γιψζζα ηε ξσζηθή, 

ε νπνία ζηεξείηαη ζπληειεζκέλσλ ρξφλσλ, δελ κπνξνχζαλ γηα πνιχ θαηξφ λα 

δηαβάζνπλ ζσζηά πξνηάζεηο, πνπ πεξηείραλ Παξαθείκελν, Τπεξζπληέιηθν θαη 

Σεηειεζκέλν Μέιινληα. 

3.  Οη αλαιθάβεηνη Έιιελεο καζεηέο, πνπ παξνπζίαζαλ ην θαηλφκελν ηεο νξνθήο ζε 

πνιιέο θσλνινγηθέο αζθήζεηο, παξά ηα αληίζεηα επξήκαηα ηνπ  Morais (1972), δελ 

είραλ ηφζν πςειέο βαζκνινγίεο ζηηο αζθήζεηο ζπληαθηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη εηδηθά 

ζηελ παξάιεηςε ιέμεσλ θαη ζηελ επαλαδηαηχπσζε θξάζεσλ. H κεγάιε ηθαλφηεηά 

ηνπο ζην ρεηξηζκφ θσλεκάησλ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε εμάπισζε ησλ ΜΜΔ 

θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ιαλζάλνληνο γισζζηθνχ ππνβάζξνπ (γλψζε ινγνηχπσλ) 

εμαηηίαο απηψλ. 

4. Γηαπηζηψλεηαη κηα ππεξβνιηθά κεγάιε εμεηδίθεπζε  ζην ξφιν ησλ θσλνινγηθψλ 

θαη ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο δνκέο κε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ε θάζε κία. Η θσλνινγηθή 

ελεκεξόηεηα δξα θαηαιπηηθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ θσλεκάησλ, ελώ ε 

ζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα βνεζά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ. Ζ θσλνινγηθή 

ελεκεξφηεηα δελ έρεη πςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηελ ηειεπηαία απηή ηθαλφηεηα ,πνπ 

είλαη φκσο έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλάγλσζεο, αλ φρη ην βαζηθφηεξν. Αληηζέησο ε 

ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ θσλνινγηθή πιεπξά ηεο 

αλάγλσζεο. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ εξεπλψλ ηνπ 

Bradley&Bryant (1993), Lundberg & Frost (1988), Olson& Treiman (1990) ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία 

είλαη ηφζν ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ ζα ήηαλ αθειέο λα ππνζηεξίμνπκε φηη κία κφλν 

δεμηφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηεο.  

5. Σε κεγαιχηεξε ζεηηθή  ζπλάθεηα κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα έρεη ε ζπληαθηηθή 

ελεκεξόηεηα, ε νπνία φκσο ζπζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη δεπηεξεπφλησο  κε ην ερεηηθφ κέξνο ηεο. Όζνλ αθνξά ην ερεηηθφ 

κέξνο ηεο αλάγλσζεο, δηαπηζηψζακε φηη ηα άηνκα εθείλα πνπ γλψξηδαλ ηε 

γξακκαηηθή θαηεγνξία θαη ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο πξφηαζεο πνπ επεμεξγάδνληαλ, 

είραλ ηελ πξνζδνθία ηεο επφκελεο ιέμεο αθφκα θαη ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, 

γεγνλφο πνπ κείσλε ζεκαληηθά ην ρξφλν πξνζπέιαζεο θαη  αχμαλε ηελ επρέξεηα ηνπ 

ιφγνπ (Έιιελεο ελήιηθεο ). Γηα παξάδεηγκα νη Έιιελεο  θαζψο άθνπγαλ ηελ πξφηαζε 

„ Ζ Μαξία πήγε ζην δάζνο θαη είδε έλα κεγάιν--------„ είηε βαζίδνληαλ ζηε 

ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθή παξάκεηξν ηεο πξφηαζεο θαη πξνζδνθνχζαλ έλα 

νπζηαζηηθφ, νπδεηέξνπ γέλνπο ζε εληθφ αξηζκφ πνπ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην επίζεην 

κεγάιν θαη ην νπζηαζηηθφ δάζνο, γεγνλφο πνπ ηνπο  βνεζνχζε λα καληέςνπλ ηε ιέμε 

δέληξν, είηε βαζίδνληαλ ζην αξρηθφ γξάκκα -δ-, νπφηε έθαλαλ θσλνινγηθή 

πξνζπέιαζε ηεο επφκελεο ιέμεο βάζεη ηνπ πξψηνπ ήρνπ. Όκσο ε πεκπηνπζία ηεο 

αλάγλσζεο είλαη ην ζεκαζηνινγηθφ θηιηξάξηζκα ζπκβαηηθψλ ήρσλ θαη ε πεξαηηέξσ 
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λνεηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ε έληαμε ησλ ζεκαζηψλ ζε γλσζηηθά ζρήκαηα. Γηα ην 

ιφγν απηά νη νκάδεο , πνπ βαζίδνληαλ κφλν ζηε θσλεηηθή πξνζπέιαζε πζηεξνχζαλ 

έλαληη απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ βαζχηεξα επίπεδα αλάιπζεο .Δμάιινπ είλαη 

γλσζηφ φηη ην πξνζσπηθφ ιεμηιφγην θάπνηνπ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ην λνεηηθφ ηνπ πειίθν. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ γλσξίδεη θάπνηνο θαη νη 

ζπληαθηηθνζεκαζηνινγηθέο δνκέο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλα κε ηελ εκπεηξία, 

δειαδή κέζσ ηεο κάζεζεο γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ κε ηνπο νξηζκνχο ηνπο θαη 

επνκέλσο ε αλάγλσζε είλαη κία απφξξνηα ησλ εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, ην ιεμηιφγην ζε 

κεγάιν βαζκφ επεξεάδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, ηα νπνία 

νδεγνχλ ζε ινγηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο θαη δηεπξχλνπλ έηζη ηελ 

αλάγλσζε. Πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ φηη ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο θαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απφθηεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπ ιεμηινγίνπ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξν-αλαγλσζηηθή  θαη αλαγλσζηηθή 

πξνζπέιαζε ησλ θεηκέλσλ. ε απηά κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζπκπεξάζκαηα 

πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο, ζηα νπνία  έγηλε 

ζεκαζηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή εθπαίδεπζε κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

βειηίσζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε ζρέζε κε ηελ απιή εθκάζεζε ελλνηψλ 

ιέμεσλ θαη απνζηήζηζή ηνπο (Δysenk 1983) Γειαδή ε παξόηξπλζε ‘θησρώλ’ 

αλαγλσζηώλ λα καληεύνπλ ιέμεηο από ηα ζπκθξαδόκελα θαη λα ηηο εληάζζνπλ ζηηο 

γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ όξσλ ηεο πξνηάζεσο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θεηκέλνπ 

έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε από νπνηαδήπνηε 

δηδαζθαιία απιώλ ήρσλ ή απνζηήζηζε ζεκαζηώλ (McKeon, Beck, Omanson, Pople 

1985). Κάζε θείκελν έρεη κία ζεκειηψδε δνκή, έλα θπξίσο ζέκα, πνπ απαξηίδεηαη απφ 

επηκέξνπο λνήκαηα, ηα νπνία είλαη νξγαλσκέλα κε επηθαλεηαθέο (ζπληαθηηθέο-

γξακκαηηθέο) θαη βαζχηεξεο δνκέο (Chomsky, Transformational Grammar). Ζ 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπο θαη ε θαηνρή φισλ ησλ πνηθηιηψλ ηνπο  είλαη  βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, (Palincsar & Brown 1984). H 

ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηα δηεπθνιχλεη ην ζρεκαηηζκφ ζρεκάησλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο αλαπηχζζνπλ ηελ αλάγλσζε.  
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