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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

   

∆υσκολίες στην κατανόηση και στη γραφή καταγράφονται σε όλους τους 

µαθητές ανεξάρτητα από την εκδήλωση µαθησιακών δυσκολιών. Ειδικότερα η γραφή 

δεν επιτυγχάνεται αβίαστα ή εύκολα για τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς είναι 

µία ιδιαίτερα σύνθετη δραστηριότητα που απαιτεί την ταυτόχρονη εκτέλεση µίας 

σειράς δεξιοτήτων. Την ίδια περίπου «απαίτηση» έχει και µία άλλη δεξιότητα του 

ανθρώπου η αναγνωστική κατανόηση των κειµένων –γραπτών και προφορικών-. 

Η σχολική τάξη αποτελεί για τους µαθητές όλων των βαθµίδων ένα λεκτικό 

περιβάλλον στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν τη συνεχή ροή των πληροφοριών 

που παρέχει ο εκπαιδευτικός µέσα στην τάξη, ώστε να τις κατανοήσουν, καλούνται, 

επίσης, να µελετήσουν τα σχολικά εγχειρίδια και τέλος καλούνται να αναπαράγουν 

τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έλαβαν. Καθίσταται λοιπόν κατανοητό ότι η 

κατανόηση και η γραφή αποτελούν τις σηµαντικότερες διαδικασίες της σχολικής 

τάξης.  

Σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι µαθητές που παρουσιάζουν προβλήµατα 

λόγου και δυσκολίες στη µάθησή τους βρίσκονται σε δυσµενή θέση εξαιτίας της 

αδυναµίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γνωστικών και γλωσσικών 

διαδικασιών, της κατανόησης και της γραφής. Βιώνουν συχνά τη σχολική αποτυχία, 

καθώς ακόµη και αν διαθέτουν τη γνώση του αντικειµένου, βρίσκονται σε αδυναµία 

να τη δηλώσουν είτε γραπτά είτε προφορικά. Η αδυναµία τους αυτή, εκτός από τη 

σχολική τους επίδοση, µπορεί να επηρεάσει την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη και να 

τους οδηγήσει σε προβλήµατα συµπεριφοράς, δυσκολίες στην επικέντρωση της 

προσοχής και σε συναισθηµατικές διαταραχές.   

Αυτές οι θεωρητικές επισηµάνσεις αποτελούν το εφαλτήριο της εργασίας που 

θα ακολουθήσει και που αφορά σε µία συνοπτική βιβλιογραφική παρουσίαση των 

δύο βασικών εννοιών της κατανόησης και της αφήγησης σε σχέση µε τα 

προβλήµατα λόγου –αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και µαθησιακές δυσκολίες- 

που παρουσιάζουν τα παιδιά της προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.  
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  Στόχος αυτής της εργασίας είναι να καταστεί µία εύχρηστη σύνοψη σε ό,τι 

αφορά την κατανόηση και την αναπαραγωγή γραπτού αφηγηµατικού λόγου σε 

µαθητές µε προβλήµατα λόγου, ώστε να αποτελέσει χρήσιµο και εύχρηστο 

«εργαλείο» µελλοντικών ερευνών οι οποίες θα εκκινούν από παρόµοιο ή και ίδιο 

θεωρητικό πλαίσιο.          
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι :  

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

1. Το  γλωσσικό  φαινόµενο 

    
           Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας σύντοµος και περιεκτικός ορισµός για τη 

γλώσσα, δίχως να γίνουν οι απαραίτητες αναφορές στις θεωρίες των διαφόρων 

επιστηµών -γλωσσολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας- που περιέγραψαν και 

περιγράφουν, εξηγούν και αναλύουν το γλωσσικό φαινόµενο. Ωστόσο, πολύ 

επιγραµµατικά, µπορεί να προσδιοριστεί η έννοια της «γλώσσας» ως ένα σύστηµα 

στοιχείων, ανάκλαση της λογικής ιδιαιτερότητας και σύστασης του ανθρώπου, που 

βοηθά την έκφραση, την επικοινωνία, τη σκέψη των µελών µιας «γλωσσικής 

κοινότητας».   

  Η γλώσσα, λοιπόν, είναι σύστηµα που, σύµφωνα µε το Saussure, διακρίνεται 

στο λόγο (langue) και την οµιλία (parole). Ο λόγος αφορά την κοινωνική διάσταση 

του γλωσσικού φαινοµένου και έχει κοινωνικό χαρακτήρα, αφού αποτελεί προϊόν της 

κοινωνικής σύµβασης. Είναι η αποκλειστικά ανθρώπινη δραστηριότητα µε την οποία 

το άτοµο κατανοεί τους άλλους και γίνεται κατανοητό από αυτούς (Bloom & Lahey, 

1978). 

  Κάθε άτοµο, για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει µε τα άλλα µέλη της 

γλωσσικής του κοινότητας οφείλει να γνωρίζει τη µορφή (φωνολογικό και 

µορφοσυντακτικό επίπεδο του λόγου), το περιεχόµενο (εννοιολογικό επίπεδο του 

λόγου) και τη χρήση (πραγµατολογικό επίπεδο του λόγου) της  γλώσσας.  

  Η µορφή αφορά στο συµβατικό σύστηµα κωδικοποίησης της γλώσσας και 

περιλαµβάνει τους ήχους και τους κανόνες πιθανών συνδυασµών τους. Περιλαµβάνει 

επίσης τα µορφήµατα1, τους κανόνες σχηµατισµού των λέξεων και τους συντακτικοί 

κανόνες που αποτελούν τη βάση για το σχηµατισµό των φράσεων και προτάσεων. Το 

περιεχόµενο της γλώσσας αφορά στην έκφραση των γνώσεων του ατόµου σχετικά µε 

τα αντικείµενα και τα γεγονότα του κόσµου, στις έννοιες δηλαδή και στις σχέσεις που 

τις διέπουν. Η χρήση της γλώσσας αφορά στις διαφορετικές επικοινωνιακές 
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περιστάσεις –συνθήκες, λειτουργίες και συµβάσεις- του λόγου. Όταν η µορφή το 

περιεχόµενο και η χρήση της γλώσσας αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν αρµονικά 

τότε η ανάπτυξη του λόγου θεωρείται ολοκληρωµένη (Bloom & Lahey, 1978). 

 

2.  Ανάπτυξη  και  εκµάθηση  του  λόγου 

 

Η ανάπτυξη του λόγου αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης  τόσο 

των γλωσσολόγων όσο και των ψυχολόγων οι οποίοι µελετούν την εξελικτική πορεία 

της φωνολογικής, συντακτικής και σηµασιολογικής πτυχής της γλωσσικής ανάπτυξης 

του παιδιού. Οι τρεις αυτοί τοµείς συγκροτούν το δοµικό στοιχείο της γλώσσας.  

 Έτσι η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού στο φωνολογικό επίπεδο αρχίζει από τις 

πρώτες φωνούλες οι οποίες δεν µπορούν βέβαια να θεωρηθούν σαν λεκτικοί 

συµβολισµοί ή σαν φωνήµατα, ενδέχεται όµως να έχουν συναισθηµατική και 

κοινωνική σπουδαιότητα για το παιδί (Παρασκευόπουλος, 1985). Συνεχίζεται στα 

πρώτα «βαβίσµατα» –κατά τους έξι πρώτους µήνες της ζωής του- τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως γενετικά προκαθορισµένα (Jakobson, 1961). Ακολουθούν –8ος 

µήνας έως το1ο έτος- τα ψελλίσµατα του παιδιού, που τώρα µιµείται την οµιλία των 

µεγάλων και παράγει µη κατανοητά λεκτικά σχήµατα. Στο τέλος του πρώτου έτους το 

παιδί είναι σε θέση να σχηµατίσει τις πρώτες λέξεις. Η φωνολογική παραγωγή 

εξακολουθεί να υπάρχει και µετά το πρώτο έτος της ηλικίας του παιδιού (Morrison, 

1984).  

  Στο 3ο έτος η φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού είναι µεγάλη αλλά και πάλι 

δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην προσχολική ηλικία το παιδί υιοθετεί σύνθετα φωνητικά 

σχήµατα, χωρίς να γνωρίζει τη σηµασία τους. ∆ηλαδή αποµνηµονεύει λέξεις, χωρίς 

να έχει κατανοήσει το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο.   

Στο συντακτικό επίπεδο η ανάπτυξη του λόγου ενός παιδιού ακολουθεί 

κάποιους κανόνες, που σχετίζονται µε τη δοµική συγκρότηση της γλώσσας. Οι 

κανόνες αυτοί θεωρούνται απαραίτητοι, για να επιτύχει το παιδί την εννοιολογική 

σηµασία των λέξεων.  Έτσι πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι στα πρώτα στάδια 

                                                                                                                                                        
1  Οι ελάχιστοι γλωσσικοί τύποι που λειτουργούν στο συντακτικό επίπεδο µε σταθερή µορφή και έννοια 
λέγονται µορφήµατα. 
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της ανάπτυξης του λόγου καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν µηχανισµοί ανεξάρτητοι 

από τη µάθηση και την εµπειρία (Chomsky, 1981, Fodor, 1983). Σύµφωνα µε αυτούς 

οι αρχές οργάνωσης του γλωσσικού συστήµατος είναι εγγενείς και διέπονται από µία 

ιδιαίτερη ενδογλωσσική λογική, κατά συνέπεια τα παιδιά δεν µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ως έρεισµα τα νοήµατα και τις χρήσεις της γλώσσας για να 

ανακαλύψουν τη δοµή της, ούτε και οι ενήλικες, όσο και αν κατέχουν τις αρχές της 

οργάνωσης του γλωσσικού συστήµατος, είναι σε θέση να τις διδάξουν στα παιδιά 

ενσυνείδητα. 

  Σύµφωνα µε άλλους θεωρητικούς οι οποίοι εξετάζουν την ανάπτυξη του 

λόγου, αυτή –ακόµα και στα πρώτα στάδια- εξαρτάται από τη µάθηση και την 

εµπειρία ενώ ο ρόλος των ενηλίκων θεωρείται σηµαντικός, καθώς οι ενήλικες 

τροποποιώντας την οµιλία τους κατευθύνουν ασυνείδητα τα βρέφη µε τρόπο που τα 

βοηθά να υποθέτουν σε τι αναφέρονται οι λέξεις και οι φράσεις της γλώσσας 

(Bransford, Brown & Cocking, 1999). ∆ηλαδή να κατανοούν και να παράγουν λόγο, 

καθώς και να λειτουργούν οι γλωσσικοί τους µετασχηµατισµοί. 

Κατά συνέπεια τα µικρά παιδιά αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο βαθµό την 

ικανότητα να µαθαίνουν τη γλώσσα από ό,τι συχνά τους αποδίδεται. Η ικανότητα 

αυτή δεν αναπτύσσεται µέσω της µίµησης και της ενίσχυσης, όπως είχε υποστηρίξει ο 

Skinner, αλλά µέσω της χρήσης στρατηγικών. Έρευνες δείχνουν ότι τα βρέφη 8 

µηνών εντοπίζουν οµοιότητες ανάµεσα στα γλωσσικά ερεθίσµατα –ακόµη και όταν 

εκτεθούν για σύντοµο χρόνο σ’ αυτά- και είναι σε θέση να εκτιµήσουν τη συχνότητα 

εµφάνισής τους αλλά και να χρησιµοποιήσουν τις εκτιµήσεις αυτές ως στρατηγικές 

για να διακρίνουν τα όρια των λέξεων στο συνεχή προφορικό λόγο (Saffran, Aslin, 

Newport, 1996). Υποστηρίζεται επίσης ότι το παιδί αποκτά τις ικανότητες και τις 

λειτουργίες που συνδέονται µε την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου µέσα από 

µια ενεργητική δραστηριότητα και καθώς έρχεται σε επικοινωνία µε τους ενήλικες. 

Συναντά τη γλώσσα και την οικειοποιείται. Οι βιολογικές και κληρονοµικές 

ιδιαιτερότητες του παιδιού συνιστούν, έτσι, τις απαραίτητες συνθήκες διαµόρφωσης 

των γλωσσικών ικανοτήτων και λειτουργιών, οι οποίες δε θα αναπτύσσονταν αν η 

γλώσσα δεν υπήρχε στον κόσµο που περιβάλλει το παιδί. Συνεπώς, ο λόγος 
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επηρεάζεται από τις γνωστικές και συναισθηµατικές παραµέτρους της ανάπτυξης 

(Bransford, Brown & Cocking, 1999).  

Τέλος η σηµασιολογική ανάπτυξη του λόγου αφορά στη µάθηση του 

εννοιολογικού περιεχοµένου της γλώσσας. Η σηµασιολογική ανάπτυξη δε συµβαδίζει 

αναγκαστικά µε τη γλωσσική παραγωγή των παιδιών. Τα παιδιά αν και µπορούν να 

παράγουν λεκτικούς σχηµατισµούς, δεν µπορούν όµως να τους κατανοήσουν στη 

διαδικασία της οµιλίας τους και σίγουρα δεν µπορούν να τους κατανοήσουν µε το 

ίδιο περιεχόµενο που οι ενήλικες προσδίδουν στη λέξη (Πόρποδας,1985). Η 

σηµασιολογική ανάπτυξη θεωρείται ότι ολοκληρώνεται στο 8ο έτος της ηλικίας του 

παιδιού. 

  Η ανάπτυξη του λόγου όµως συµβαδίζει µε τη γνωστική ανάπτυξη. Η 

εκµάθηση του λόγου στη νηπιακή ηλικία είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τη 

γλωσσική εξέλιξη του παιδιού αλλά και για τη γνωστική και την ψυχοκοινωνική του 

ανάπτυξη. Καθώς αναπτύσσεται και διαφοροποιείται ο λόγος, αντίστοιχα 

αναπτύσσεται και διαφοροποιείται η σκέψη. Ειδικότερα, καθώς το παιδί περνά από 

τον ολοφραστικό λόγο στην πρόταση η σκέψη, από αδιαφοροποίητη ολότητα, περνά 

σε διακριτά στοιχεία εννοιών (Vygotsky, 1962). 

  Ο λόγος εκτός από επικοινωνιακή αποκτά και οργανωτική λειτουργία. Το 

παιδί αρχίζει να χρησιµοποιεί το λόγο για να κατευθύνει τις πράξεις του, να 

οργανώνει τις δραστηριότητές του ή για να σχεδιάσει τη λύση ενός προβλήµατος. 

Καθώς διαφοροποιείται η λειτουργία του λόγου αντίστοιχα διαφοροποιούνται οι 

ψυχολογικές λειτουργίες και οι µεταξύ τους σχέσεις αλλάζουν ποιοτικά. Έτσι το 

παιδί, µε τη βοήθεια του λόγου, αναδιοργανώνει την οπτική του αντίληψη ενώ αρχίζει 

να ελέγχει λεκτικά την προσοχή του δηµιουργώντας νέα δοµικά κέντρα αντίληψης. 

Επίσης αρχίζει να διατυπώνει λεκτικά τις παλιότερες καταστάσεις απαλλάσσεται από 

τους περιορισµούς της άµεσης ανάκλησης και µέσω του συνδυασµού των γλωσσικών 

στοιχείων µπορεί να αναδοµήσει µια άλλη ζωτική λειτουργία, τη λειτουργία της 

µνήµης. Έτσι, ο λόγος µετασχηµατίζει και αναδοµεί το ψυχολογικό σύστηµα του 

παιδιού και ο ρόλος του είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη των ανώτερων 

ψυχολογικών λειτουργιών (Vygotsky, 1978). 
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3.  Προβλήµατα  του  λόγου 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, όταν η µορφή το 

περιεχόµενο και η χρήση της γλώσσας αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν αρµονικά 

τότε η ανάπτυξη του λόγου θεωρείται ολοκληρωµένη (Bloom & Lahey, 1978). Αυτή 

η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του λόγου κατά τη νηπιακή ηλικία είναι ραγδαία και 

καταφανής. Οι δραµατικότερες όµως αλλαγές συµβαίνουν κατά την προσχολική 

ηλικία, και κυρίως περί το 3ο έτος της παιδικής ηλικίας (Παρασκευόπουλος, 1985).  

Τα παιδιά στη διάρκεια αυτής της περιόδου µαθαίνουν καθηµερινά καινούριες 

λέξεις, χρησιµοποιούν µεγάλες και σύνθετες προτάσεις και µιλούν για γεγονότα στο 

παρελθόν και στο µέλλον µε τρόπο που προσεγγίζει τον τρόπο των ενηλίκων. Σε µία 

σύντοµη δηλαδή χρονικά περίοδο και αν δεν παρέµβει κάποιος παθολογικός 

παράγοντας, τα παιδιά µαθαίνουν να κατανοούν και να χρησιµοποιούν ικανοποιητικά 

τη γλώσσα ώστε να επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους (Νάνου, 2004). 

Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις παιδιών, τα οποία χωρίς γνωστή αιτιολογία, 

αντιµετωπίζουν σηµαντική δυσκολία να κατανοήσουν ή και να χρησιµοποιήσουν 

ικανοποιητικά τη γλώσσα στην επικοινωνία τους µε τους άλλους. Η δυσκολία στην 

κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας δεν έχει να κάνει µε προβλήµατα νόησης και 

ακοής, νευρολογικές βλάβες, πρωτογενείς συναισθηµατικές διαταραχές ή 

περιβαλλοντική αποστέρηση, καθώς τα παιδιά αυτά φαίνεται να ακολουθούν την 

τυπική αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους τοµείς εκτός από το λόγο (Bishop, 1997). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι µε τον όρο «προβλήµατα του 

λόγου» εννοούµε ακριβώς αυτές τις διαταραχές λόγου που δεν οφείλονται σε 

οργανικά αίτια –εγκεφαλικές βλάβες, βλάβες στα αισθητήρια όργανα ή στα φωνητικά 

όργανα ή κάποια βλάβη στο λοιπό νευρικό σύστηµα, όπως η δυσφασία, η αφασία, ο 

τραυλισµός, κ.ά- αλλά αφορούν διαταραχές της ανάπτυξης του λόγου, η αιτιολογία 

των οποίων είναι άγνωστη ή υποθετικά θεωρείται νευρολογική (Bloom & Lahey, 

1978, Bishop, 1997).  

Υπάρχει, ωστόσο, η άποψη ότι οι λόγοι που συνδέονται µε τις αναπτυξιακές 

διαταραχές του λόγου δεν πρέπει να αναζητούνται µόνο στο οργανικό επίπεδο, καθώς 

η συµπεριφορά του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της εκµάθησης του 
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λόγου, δεν καθορίζεται µόνο από βιολογικούς παράγοντες αλλά και από την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των λειτουργιών του εγκεφάλου και των συγκεκριµένων 

εµπειριών του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται το παιδί (Michel & Moore, 1995).  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία έντονη αναζήτηση στην περιοχή της 

νευρωνικής ανάπτυξης µετά τη γέννηση. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει µία κρίσιµη 

περίοδος κατά την οποία διαµορφώνονται συγκεκριµένα συστήµατα νευρωνικών  

συνάψεων. Στην περίοδο αυτή ακόµη και µία προσωρινή διαταραχή στα 

αισθητηριακά εισερχόµενα µπορεί να επηρεάσει µακροπρόθεσµα τον τρόπο που ο 

εγκέφαλος λειτουργεί (Νάνου, 2004). 

 Έτσι οι διαταραχές του λόγου συνδέονται και µε την ανάπτυξη των νευρώνων 

του εγκεφάλου –βιολογικός / ενδογενής παράγοντας- και µε το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο αναπτύσσεται το παιδί και από το οποίο δέχεται ερεθίσµατα –περιβαλλοντικός / 

εξωγενής παράγοντας.  

Όλο και περισσότερες έρευνες, παλαιότερες (Hall & Tomblin, 1978, Bloom & 

Lahey, 1988, Paul-Brown, 1992) και πρόσφατες (Catts, 1993, Lewis et. al., 2000), 

δείχνουν ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στις αναπτυξιακές διαταραχές λόγου κατά 

την περίοδο της προσχολικής ηλικίας µε την εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών στη 

σχολική ηλικία. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα της διαταραχής επηρεάζονται λίγο ως 

πολύ οι βασικοί τοµείς της σχολικής µάθησης, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η γραπτή 

έκφραση, η κατανόηση και τα µαθηµατικά. 

 

4.  Μαθησιακές  δυσκολίες 

 

        Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες εµφανίζονται συνήθως µε την είσοδο του παιδιού 

στο σχολείο. Πρόκειται για έναν γενικό όρο που αναφέρεται σε µία ανοµοιογενή 

οµάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες στην 

απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, 

της γραφής, του συλλογισµού ή των µαθηµατικών ικανοτήτων. 

      Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο παιδί και αποδίδονται σε δυσλειτουργία 

του κεντρικού νευρικού συστήµατος¨ µάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής. Με τις Μαθησιακές ∆υσκολίες  µπορούν να συνυπάρχουν και 
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προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήµατα ωστόσο δεν συνιστούν από µόνα τους 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. Αν και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να εµφανίζονται 

µαζί µε άλλες καταστάσεις µειονεξίας (αισθητηριακή βλάβη, σοβαρή 

συναισθηµατική διαταραχή, νοητική καθυστέρηση) ή να δέχονται την επίδραση 

εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισµικές διαφορές και η ανεπαρκής ή 

ακατάλληλη διδασκαλία, αυτές δεν είναι το άµεσο αποτέλεσµα των παραπάνω 

καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων (Hammill, 1990).    

    Οι δυσκολίες µάθησης διαφέρουν από παιδί σε παιδί και πρέπει να 

αξιολογούνται και να αντιµετωπίζονται σε ατοµική βάση. Το γεγονός αυτό 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το εγχείρηµα να εντοπιστούν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά για όλα τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Ωστόσο πολύ 

συνοπτικά θα µπορούσαν να παρουσιαστούν ορισµένα χαρακτηριστικά 

συµπτώµατα παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

 

4.1.  Χαρακτηριστικά συµπτώµατα παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 

  Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα που µπορούν να παρουσιάζουν τα 

παιδιά µε προβλήµατα µάθησης είναι (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991, Νατσάλη, 

2002) : 

• ∆υσκολία στην κατανόηση και επεξεργασία αφηγηµατικού γραπτού ή 

προφορικού λόγου. 

• ∆υσκολία στην οργάνωση σκέψης και κατακτηµένων γνώσεων και στη 

µεταφορά τους στο γραπτό ή και στο προφορικό επίπεδο. 

• ∆υσκολία στην έκφραση και διατύπωση της σκέψης και κεκτηµένων 

γνώσεων στο γραπτό ή και προφορικό επίπεδο. 

• Αργός ρυθµός επεξεργασίας γλωσσικών πληροφοριών (άκουσµα ή 

ανάγνωσµα). 

• ∆υσκολία στην άσκηση της ανάγνωσης. 

• ∆υσκολία ή και αργός ρυθµός στην άσκηση της γραφής και γραπτής 

επεξεργασίας ιδεών (ορθογραφία ή και γραπτή έκφραση). 
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• ∆υσκολία στην κατανόηση χωρο-χρονικών εννοιών. 

• ∆υσκολία στην κατανόηση αριθµητικών εννοιών. 

• ∆υσκολία στην αποστήθιση ή και αποµνηµόνευση λέξεων-φράσεων. 

• ∆υσκολία στην εύρεση και χρήση κατάλληλων λέξεων. 

• Χαµηλή σχολική επίδοση που δεν αντανακλά τις πραγµατικές ικανότητες 

του παιδιού. 

• Χαµηλή επίδοση σε εξετάσεις, διαγωνίσµατα και σχολικές διαδικασίες, 

όπου το παιδί καλείται να λειτουργήσει κάτω από αγχωτικές συνθήκες και 

περιορισµένα χρονικά όρια. 

Οι δυσκολίες µάθησης εκτός από τη σχολική αποτυχία, δηµιουργούν πολύ 

συχνά και δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα όπως χαµηλή αυτοεκτίµηση και 

αυτοπεποίθηση, αποµόνωση και περιθωριοποίηση από τα συνοµήλικα παιδιά, 

συναισθηµατικές διαταραχές, προβληµατική συµπεριφορά κ.ά.  

Τόσο ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνονται όσο και η πιθανή αιτιολογία των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών εµφανίζονται ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα από παιδί σε 

παιδί.  Ενώ ένα παιδί µπορεί να έχει κάποια γνωρίσµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών, 

ένα άλλο παιδί έχει άλλα γνωρίσµατα και σε διαφορετικό βαθµό δυσκολίας. Επίσης 

δεν αφορούν µόνο τις ικανότητες του παιδιού αλλά εµπλέκουν και τους παράγοντες -

οικογένεια, ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο- µέσα στους οποίους κινείται, 

εξελίσσεται και καλείται να λειτουργήσει το παιδί. 

Η άµεση ευαισθητοποίηση του σχολείου και της οικογένειας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 

δυσκολιών µάθησης του παιδιού. Τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα στα οποία µπορούν να 

απευθυνθούν οι ενδιαφερόµενοι συνήθως είναι σταθερές µονάδες σε γενικά ή ειδικά 

νοσοκοµεία ή σε συµβουλευτικά κέντρα, όπως τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις, στη διαγνωστική διαδικασία 

εµπλέκονται και τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.).   

Η έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών–προβληµάτων µάθησης του παιδιού 

οδηγεί στην αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Όσο πιο νωρίς –χρονικά- 

εντοπιστούν οι δυσκολίες–προβλήµατα µάθησης του παιδιού τόσο πιο 

αποτελεσµατική µπορεί να καταστεί η αντιµετώπισή τους. Γενικά τα παιδιά µε 
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Μαθησιακές ∆υσκολίες πρέπει να µάθουν το πώς µαθαίνουν –γνωστικές 

στρατηγικές µάθησης2- και σ’ αυτό το εγχείρηµα οφείλουν να εγκύψουν όλοι, 

οικογένεια, δάσκαλοι, πολιτεία, κοινωνία. 

 

4.1.1.  Προσχολική ηλικία 

 

Κατά την προσχολική ηλικία οι µαθησιακές δυσκολίες συνδέονται µε τη 

γλωσσική και οπτικο-κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά αποκτούν λόγο –

εξελικτικά – ως σύστηµα επικοινωνίας αλλά για διάφορους λόγους (προβλήµατα 

ακοής, φτωχό γλωσσικό περιβάλλον, εξελικτικοί παράγοντες, κά) εµφανίζουν 

δυσκολίες στην άρθρωση, στη χρήση του προφορικού λόγου, καθώς επίσης και 

επίσης εξελικτικές διαταραχές λόγου αλλά και προβλήµατα που αφορούν την 

κινητική επίσης ανάπτυξη (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Οι εξελικτικές αυτές 

διαταραχές του λόγου είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε προβλήµατα ανάγνωσης, 

γραφής και ορθογραφίας στο σχολείο. Επίσης –ως αρχικές µαθησιακές δυσκολίες-

εµφανίζονται οι διαταραχές συντονισµού κινήσεων (αδεξιότητα, επιβράδυνση στο 

περπάτηµα, κάθισµα, κ.ά) και το «υπερκινητικό σύνδροµο» που χαρακτηρίζει τη 

σχολική ηλικία (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

 

4.1.2. Σχολική ηλικία 

 

  Κατά τη σχολική ηλικία οι παραπάνω δυσκολίες του λόγου και της οπτικο-

κινητικής ανάπτυξης εκφράζονται µέσα από τα µαθήµατα ως προβλήµατα στην 

ανάγνωση, γραφή και αριθµητική ηλικία (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). 

Η πιο µελετηµένη µορφή µαθησιακών δυσκολιών, όπως εξελίσσεται στη 

σχολική ηλικία, είναι η δυσκολία στην ανάγνωση (αρχικά πρόβληµα ανάγνωσης, 

µετέπειτα κατανόησης ενός κειµένου και γραφής), γνωστή και µε τον όρο δυσλεξία 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991, Πόρποδας, 2002, Παντελιάδου, 2000).  Το παιδί 

πρέπει να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες γνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές µε 

                                                 
2 Ερωτήσεις που κάνει στον εαυτό του ο µαθητής για το αντικείµενο της µελέτης, υποθέσεις και έλεγχο αυτών 
που µαθαίνει, επαλήθευση όλων όσων έµαθε προς τόνωση του αυτοελέγχου του.  
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σκοπό να οργανώσει και να συνδυάσει οπτικά σύµβολα, πληροφορίες, να 

κινητοποιήσει τη φαντασία και τα εσωτερικά κίνητρα για να εµπλακεί στη διαδικασία 

ανάγνωσης ή κατανόησης.  

Τα αίτια της δυσλεξίας αποδίδονται σε συγκεκριµένες διαταραχές διαφόρων 

ικανοτήτων και όχι σε νοητική καθυστέρηση, κακή όραση ή κοινωνική αποστέρηση. 

Ο δυσλεκτικός µαθητής έχει φυσιολογική νοηµοσύνη, είναι πολύ πιο έξυπνος απ’ ότι 

δείχνει η σχολική του επίδοση, είναι «παρεξηγηµένος» ως κουτός, τεµπέλης και 

απογοητεύει όλους µαζί και τον εαυτό του. Έτσι η αποτυχία της ανάγνωσης, γραφής, 

συλλαβισµού ή ορθογραφίας µπορεί να οφείλονται είτε σε προβλήµατα οπτικο-

χωρικής διεργασίας (δυσκολία ανάκλησης φθόγγων για το σχηµατισµό των λέξεων 

και δυσκολία εκτέλεσης έργων που προϋποθέτουν χωροχρονικό προσανατολισµό) 

είτε σε πρόβληµα οπτικής ανάλυσης-σύνθεσης (ανάλυση µιας λέξης σε φθόγγους) 

είτε σε πρόβληµα οµαλής ανάπτυξης των αισθήσεων (σύγχυση στις διαφορές 

γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων). Η αποτυχία της ανάγνωσης, γραφής, 

συλλαβισµού ή ορθογραφίας  µπορεί να οφείλεται επίσης και στις αναγνωστικές 

µεθόδους του δασκάλου, τα οικογενειακά προβλήµατα ή τη γενικότερη στάση 

απέναντι στη σχολική µάθηση και επίδοση (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

 Άλλη δυσκολία είναι η ανεπάρκεια µαθηµατικών δεξιοτήτων. Ο µαθητής 

δυσκολεύεται σε προµαθηµατικές δεξιότητες (αντίληψη ποσότητας-χώρου-χρόνου, 

οµαδοποιήσεις, σειρά αριθµών, µέτρηση αντικειµένων), σε αριθµητικές δεξιότητες 

(αντιστοίχιση αριθµού-ποσότητας, αξία των ψηφίων ενός αριθµού ανάλογα τη θέση 

του), στην εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων (πρόσθεση πάνω από τη δεκάδα, 

σύµβολα πράξεων, πράξεις από µνήµης, µηχανισµός της πράξης), όπως επίσης και 

στην επίλυση προβληµάτων (ζητούµενο του προβλήµατος, ακολουθία ενεργειών, 

λανθασµένη χρήση µονάδων µέτρησης, εµµονή σε ένα τρόπο λύσης). Έτσι, λόγω 

περιορισµένης αντίληψης του χώρου, χρόνου, απόστασης, δυσκολεύονται να 

εκτελέσουν έργα ή προβλήµατα που προϋποθέτουν προσανατολισµό στα παραπάνω 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).    

Άλλη περίπτωση δυσκολίας είναι η δυσφασία3, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν 

επιβράδυνση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Παρουσιάζουν προβλήµατα 

                                                 
3 Εξελικτική δυσφασία, εξελικτική αφασία. 
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χρήσης του λόγου και έκφρασης γενικότερα, έχουν προβλήµατα συντακτικής ή 

γραµµατικής σύνθεσης λέξεων και προτάσεων, περιορισµένη ικανότητα 

αποµνηµόνευσης και επανάληψης καθηµερινών κοινωνικών εκφράσεων, για 

παράδειγµα «ευχαριστώ» (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).   

Επόµενη δυσκολία –απόρροια της κακής κινητικής ανάπτυξης- είναι το 

υπερκινητικό σύνδροµο, όπου το παιδί εµφανίζει υπερβολικά µεγάλη κινητικότητα 

(δεν κάθεται στη θέση του, έχει δυσκολία να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα στον 

ελεύθερο χρόνο, µιλάει υπερβολικά) συχνά µαζί µε διάσπαση προσοχής (δεν 

ολοκληρώνει κάτι που κάνει, αδυναµία να συγκεντρωθεί, µοιάζει να µην ακούει όταν 

του µιλούν, ξεχνάει ή δυσκολεύεται να οργανώσει καθηµερινές δραστηριότητες) και 

έντονων παρορµήσεων (κάνει πράγµατα πριν σκεφτεί, δέχεται παρατηρήσεις, 

διακόπτει τους άλλους, δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του). Υπάρχει µία έντονη 

νευρικότητα, ανησυχία και η παρορµητικότητα περνά σε κοινωνικές δραστηριότητες 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).   

Επίσης η υποκινητικότητα η οποία αποτελεί ακριβώς το αντίθετο φαινόµενο 

της υπερκινητικότητας. ∆εν πρέπει όµως να συγχέεται µε την τεµπελιά.   

 

4.1.3.  Εφηβική ηλικία 

    

  Κατά την εφηβική ηλικία εξασθενεί η υπερκινητικότητα, αλλά παραµένουν οι 

δυσκολίες στην ανάγνωση (δεν κατανοεί ερωτήσεις, βραδύτητα), στη γραφή 

(δυσανάγνωστο γραπτό, ορθογραφικά λάθη, φτωχό ή ακατάλληλο λεξιλόγιο στις 

εκθέσεις, έστω κι αν υπάρχουν καλές ιδέες) στην αριθµητική (µειωµένη ικανότητα 

ανάλυσης ή αφαίρεσης). Γενικότερα παρατηρείται πρόβληµα ανάκλησης και 

σχηµατισµού σύνθετων προτάσεων και δυσκολία στην ταχύτητα και ακρίβεια των 

εργασιών που θέλουν ταξινοµήσεις και συσχετισµούς.  

Παράλληλα, οι µαθησιακές δυσκολίες  επηρεάζουν αρνητικά και την 

ψυχοκινητική ανάπτυξη του εφήβου (αδεξιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

σχολική αποτυχία, χαµηλή αυτοεκτίµηση, συναισθηµατικά προβλήµατα, διαταραχές 

συµπεριφοράς (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).         

 

 15



5.  Αξιολόγηση Μαθησιακών ∆υσκολιών 

        

Μέσα στη σχολική τάξη οι δάσκαλοι διακρίνουν ένα ευρύ φάσµα µαθητών µε 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συναντούν συχνά µαθητές µε πολύ χαµηλή 

σχολική επίδοση, χωρίς να µπορούν να προσδιορίσουν µε βεβαιότητα τις αιτίες της 

σχολικής αποτυχίας. Πέρα από την αξιολόγηση ορισµένων παραγόντων όπως είναι το 

κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, η συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού, το 

οικογενειακό περιβάλλον και η τακτική παρακολούθησης των µαθηµάτων, ορισµένες 

φορές είναι απαραίτητο να εκτιµηθούν και κάποιες άλλες παράµετροι. Πολλές 

περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας είναι δυνατό να οφείλονται σε µειονεξίες 

αισθητηριακής φύσης που δε γίνονται αντιληπτές από την πρώτη επαφή µε το παιδί. 

Άλλες, πάλι, οφείλονται στην ύπαρξη Μαθησιακών ∆υσκολιών (Παντελιάδου, 2000).      

Η πολύπλευρη φύση των Μαθησιακών ∆υσκολιών χρήζει, λοιπόν, και µίας 

πολύπλευρης διάγνωσης η οποία είναι καλό να γίνεται από οµάδα ειδικών που 

µπορούν να ερευνήσουν, να διαγνώσουν και να προτείνουν στους εκπαιδευτικούς 

σωστές µεθόδους αντιµετώπισης του προβλήµατος.  

Παραδοσιακά, οι διαγνωστικές οµάδες αποτελούνται από παιδοψυχίατρο ή 

άλλο ειδικό ιατρό ανάλογα µε την περίπτωση του παιδιού (π.χ. οφθαλµίατρο, 

ορθοπεδικό κ.λ.π), ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό. Η συλλογή 

των απαραίτητων για τη διάγνωση πληροφοριών γίνεται µε τη χρήση διαφόρων 

µεθόδων και τεχνικών, όπως είναι τα σταθµισµένα τεστ, τα ερωτηµατολόγια, οι 

κλίµακες, οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση συµπεριφοράς, η καταγραφή του 

εξελικτικού, οικογενειακού και σχολικού ιστορικού (Παντελιάδου, 2000). 

Η διαγνωστική εκτίµηση της οµάδας των ειδικών θα σταθεί πολύτιµο εργαλείο 

στα χέρια του εκπαιδευτικού ο οποίος θα κληθεί να καταρτίσει το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το παιδί. Επίσης ο εκπαιδευτικός, ορισµένες φορές, 

είναι δυνατό να παρέµβει στην οµάδα των ειδικών και να βοηθήσει µε τις 

εκπαιδευτικές του παρατηρήσεις στην υλοποίηση της διαγνωστικής εκτίµησης. Η 

παρέµβαση αυτή συνίσταται στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τις 

δυνατότητες και αδυναµίες του παιδιού σε καθηµερινή βάση. 
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Κατά συνέπεια ο ρόλος της διδακτικής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται ως η 

συστηµατική διαδικασία συλλογής δεδοµένων που επιτρέπουν τη λήψη 

εκπαιδευτικών αποφάσεων, καθίσταται όχι µόνο σηµαντικός αλλά και αναγκαίος 

τόσο για τη διαγνωστική έρευνα των Μαθησιακών ∆υσκολιών όσο και για τη 

διδακτική πράξη. Η διδακτική αξιολόγηση αφορά τη συλλογή αντικειµενικών στοιχείων 

που µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία. Η διδακτική αξιολόγηση 

αποτελεί µέρος της διδασκαλίας, αναδεικνύοντας τη σχέση δοµικής αλληλεξάρτησης 

διδασκαλίας και αξιολόγησης. Τέλος, η διδακτική αξιολόγηση αφορά το σύνολο της 

διδασκαλίας, καθώς η µάθηση, εποµένως και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες, δεν 

εδράζουν µόνο στον ίδιο το µαθητή, αλλά είναι και το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ του διδακτικού περιβάλλοντος και των ατοµικών 

χαρακτηριστικών του µαθητή. (Παντελιάδου, 2000).   

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η διδακτική αξιολόγηση των παιδιών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι µία «ολιστική διαδικασία» η οποία περιλαµβάνει τόσο 

την αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος όσο και την αξιολόγηση των 

µεταγνωστικών δεξιοτήτων, της γραφής, της αναγνωστικής κατανόησης, των 

µαθηµατικών δεξιοτήτων του µαθητή.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ :    ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 

1. Ανάγνωση  και  κατανόηση κειµένου 

 

  Ο όρος «ανάγνωση» χρησιµοποιείται σε ένα φάσµα σηµασιών που εκκινούν 

από την απλή φωνητική αναπαραγωγή γραπτών γλωσσικών συµβόλων και φθάνουν 

στον «τρόπο απόδοσης και ερµηνείας ενός πολυσήµαντου µηνύµατος από 

συγκεκριµένο κείµενο» (Μπαµπινιώτης, 1998). Ο σκοπός για τον οποίο ο 

αναγνώστης µαθαίνει να διαβάζει τις λέξεις είναι να αξιοποιήσει την ανάγνωση ως 

µέσο για να αποκτήσει γνώσεις και για να γίνει µορφωµένος άνθρωπος. 

Ο εγγράµµατος άνθρωπος (όπως και ο καθένας) έχει την ικανότητα να αποκτά 

νέες γνώσεις και να τις ενσωµατώνει στις ήδη υπάρχουσες. Η απόκτηση νέων 

γνώσεων γίνεται κυρίως µέσω της γλώσσας µε την ακρόαση του προφορικού λόγου 

και την ανάγνωση του γραπτού λόγου. Η ανάγνωση λοιπόν κατέχει µία σηµαντική 

θέση στην εγγραµµατοσύνη και αποτελεί µία θεµελιώδη και έγχρονη διαδικασία που 

απαιτεί αλλά και οδηγεί στην κατανόηση και στην πρόσληψη της γνώσης. 

Κατά συνέπεια η κατανόηση ως λειτουργία αποτελεί δίαυλο της 

εγγραµµατοσύνης. Κατανόηση σύµφωνα µε τον W. Dilthey είναι η λειτουργία, δια 

της οποίας από εξωτερικά σηµεία, τα οποία µας είναι αντιληπτά µέσω των 

αισθητηρίων µας οργάνων, (ανα)γνωρίζουµε κάτι το εσωτερικό, του οποίου 

θεωρούµε ότι αποτελούν εξωτερίκευση4. 

Κατανόηση είναι υπ’ αυτήν την έννοια η ψυχική µας δεξιότητα να 

πραγµατοποιούµε αυτήν την συνάρτηση και συντελείται αυτόµατα στον ακροατή 

µιας οµιλίας, εφ’ όσον είναι επαρκής χρήστης µιας γλώσσας. Ο χαρακτήρας της 

κατανόησης είναι εκτελεστικός. Αυτό σηµαίνει ότι η κατανόηση εκτυλίσσεται στον 

χρόνο παρακολουθώντας τη διαδοχή των συµβόλων του γλωσσικού συντάγµατος. 

Έναντι αυτής της έννοιας της κατανόησης η έννοια της ερµηνείας περιλαµβάνει επί 

πλέον µια τεχνική διάσταση. ΄Έναντι της αυτόµατης αποκατάστασης του νοήµατος 

                                                 
4  Wilhelm Dilthey, “Die Entstehung der hermeneutic”, σελ.318, 1957. Στο ∆ια-κείµενα, «Λογοτεχνική 
Ερµηνεία και Ανάγνωση», Αικατερίνη Καλέρη, σελ.30, Θεσσαλονίκη 2002. 

 18



µιας οµιλίας στην περίπτωση της κατανόησης, η λειτουργία της ερµηνείας συνδέεται 

µε τη µεθοδική και συστηµατική αναζήτηση νοήµατος (Αικατερίνη Καλέρη, 2002). 

Η αναζήτηση του νοήµατος µέσω της διαδικασίας της ανάγνωσης ενός 

κειµένου είναι στην πραγµατικότητα µία συνεχής λειτουργία η οποία καθίσταται 

δυνατή βάσει κάποιων βασικών παραγόντων όπως  η οπτική αντίληψη, η εργαζόµενη 

µνήµη και η σηµασιολογική µνήµη. 

Ο Κων/νος Πόρποδας γράφει για την οπτική αντίληψη που καθιστά δυνατή τη 

διεκπεραίωση της ανάγνωσης και κατανόησης του κειµένου τα εξής: « Η οπτική 

αντίληψη και αναγνώριση των γραπτών λέξεων του κειµένου αποτελεί τη βασική (και 

ουσιαστικά πρώτη) γνωστική λειτουργία στη διεκπεραίωση της αναγνωστικής 

διαδικασίας. Με την αντίληψη των οπτικών ερεθισµάτων του γραπτού λόγου 

καθίσταται δυνατή  η επιλογή, η απόσπαση, η οργάνωση, η ερµηνεία και η τελική 

αναγνώριση των οπτικών πληροφοριών ενός κειµένου» (Κ. Πόρποδας, 2002). 

Προκειµένου, όµως, να είναι δυνατή η διεκπεραίωση των λειτουργιών που 

αφορούν στην κατανόηση µίας πρότασης (µε βάση τη σηµασία των λέξεων, τη 

συντακτική δοµή τους αλλά και την προϋπάρχουσα γνωστική δοµή του αναγνώστη), 

είναι αναγκαία η πρόσκαιρη µνηµονική συγκράτηση των στοιχείων που απαρτίζουν 

την κάθε πρόταση στην εργαζόµενη µνήµη. 

Ο ρόλος της εργαζόµενης µνήµης στην ανάγνωση ενός κειµένου είναι 

καθοριστικός. «Ρόλος –σύµφωνα µε τον Πόρποδα- που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός 

στην ανάγνωση της κάθε λέξης, γεγονός το οποίο είναι εµφανές στις περιπτώσεις των 

αρχάριων -µικρών σε ηλικία- αναγνωστών». Ο µικρός αναγνώστης, µερικές φορές, 

κατά την ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων φθάνοντας στο τέλος της λέξης έχει ήδη 

«ξεχάσει» το αρχικό της τµήµα, γιατί ο χρόνος της γνωστικής επεξεργασίας της λέξης 

υπερέβη τη χρονική διάρκεια της συγκράτησης των πληροφοριών της στην 

εργαζόµενη µνήµη5. Κατ’ ανάλογο τρόπο, η κατανόηση του σηµασιολογικού 

περιεχοµένου µίας πρότασης ή µίας παραγράφου βασίζεται στη βραχύχρονη 

συγκράτηση (εργαζόµενη µνήµη) των εννοιών της πρότασης ή της παραγράφου και 

των σχέσεων που έχουν µεταξύ τους οι έννοιες αυτές µε βάση τη συντακτική δοµή 

της πρότασης. 

                                                 
5 Κ. Πόρποδα Ανάγνωση, Πάτρα 2002, σελ. 407-408. 
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Με δεδοµένη τη λειτουργία τόσο της αντιληπτικής πρόσληψης των γραπτών 

λέξεων ενός κειµένου όσο και της πρόσκαιρης συγκράτησης των πληροφοριών τους 

στην εργαζόµενη µνήµη, για να είναι δυνατή η κατανόηση του σηµασιολογικού 

περιεχοµένου ενός κειµένου είναι αναγκαία η σηµασιολογική αναγνώριση και 

κατανόηση των επιµέρους λέξεων που συνθέτουν το κείµενο. Αυτό επιτυγχάνεται 

χάρη στη λειτουργία της σηµασιολογικής µνήµης. 

Η σηµασιολογική µνήµη είναι µία µορφή µακρόχρονης µνήµης που είναι «η 

µνήµη που είναι αναγκαία για τη χρήση της γλώσσας. Είναι ένα νοητικό λεξικό, ένα 

οργανωµένο σύνολο γνώσεων για τη σηµασία των λέξεων, τις έννοιες και τις σχέσεις 

τους..»6. 

Από τις παραπάνω επισηµάνσεις γίνεται κατανοητό ότι το θέµα της 

κατανόησης των γλωσσικών πληροφοριών ενός κειµένου µέσω της διαδικασίας της 

ανάγνωσης και των βασικών παραγόντων που καθιστούν  δυνατή τη διεκπεραίωση 

αυτής αποτελεί ένα θέµα πρωταρχικού ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο για τους 

κανονικούς αναγνώστες όσο και για τους αναγνώστες που παρουσιάζουν δυσκολίες 

στη µάθησή τους.   

 

1.1. Αναγνωστική κατανόηση κειµένων 

 

  Η κατανόηση του περιεχοµένου µίας λέξης, µίας πρότασης ή ενός κειµένου 

είναι µία διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης και αξιοποίησης της 

έννοιας ή του σηµασιολογικού περιεχοµένου της λέξης, της πρότασης ή του κειµένου 

που ακούει ή διαβάζει κάποιος, σύµφωνα µε όσα επισηµαίνει ο Κων/νος Πόρποδας7. 

Η ανάγνωση αποτελεί στην περίπτωση αυτή «εργαλείο» της κατανόησης διότι 

της παρέχει το πεδίο εκείνο που χρειάζεται ώστε να προσλάβει, να επεξεργαστεί, να 

συγκρατήσει και να αξιοποιήσει τις λέξεις-έννοιες που υπάρχουν στις προτάσεις ή 

στα κείµενα που αναγιγνώσκει κάποιος.   

Η λειτουργία της κατανόησης θεωρείται ως µία διαδικασία δόµησης των 

µεµονωµένων εννοιών που προσλαµβάνονται µε την ανάγνωση των αντίστοιχων 

                                                 
6 Στο ίδιο σελ. 408-409. 
7 Στο ίδιο σελ.410. 
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λέξεων και συνδέονται µεταξύ τους µε βάση τη συντακτική δοµή του κειµένου και το 

ρόλο που έχουν οι λέξεις σε αυτή. Έτσι, η διαδικασία αυτή αναπόφευκτα επηρεάζεται 

από την ικανότητα του αναγνώστη, από τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του για 

το συγκεκριµένο θέµα του κειµένου που αναγιγνώσκει, καθώς και από την 

αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης αυτών των δοµών για τη διεκπεραίωση της 

κατανόησης των πληροφοριών του κειµένου.    

Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει η εξής επισήµανση που αφορά 

στην περαιτέρω παρουσίαση του θέµατος της παρούσας εργασίας. Όλα τα 

προηγούµενα στοιχεία που παρατέθηκαν σχετικά µε τη σχέση κατανόησης και 

ανάγνωσης αφορούν στον ικανό αναγνώστη, διότι τα παιδιά µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες ενδέχεται να απαιτούν σαφή διδασκαλία των γνωστικών στρατηγικών και 

των ερωτηµάτων τα οποία θέτει ασυναίσθητα ο ικανός αναγνώστης στον εαυτό του, 

όταν διαβάζει. 

    

1.2.  Πώς συντελείται η κατανόηση κειµένου   

 

Ο προσδιορισµός του τρόπου µε τον οποίο συντελείται η γνωστική λειτουργία 

της κατανόησης γενικά και της κατανόησης ενός κειµένου ειδικότερα αποτελεί ένα 

από τα πιο σύνθετα και δύσκολα θέµατα της Γνωστικής Ψυχολογίας. Στην ενότητα 

αυτή θα µας απασχολήσει το θέµα του τρόπου µε τον οποίο συντελείται η κατανόηση 

ενός κειµένου. Πολλές είναι οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε το θέµα της 

κατανόησης κειµένου. Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Κατανόηση κατά στάδια.8  «Αποτελεί µία διαδικασία η οποία 

διεκπεραιώνεται σε δύο διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την 

κατανόηση των εννοιών των λέξεων που απαρτίζουν τις προτάσεις του κειµένου, ενώ 

το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη συσχέτιση αυτών των εννοιών µεταξύ τους». Κατά 

συνέπεια, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, όταν κάποιος δεν έχει κατανοήσει ένα 

κείµενο που διάβασε, η αποτυχία της κατανόησης µπορεί να οφείλεται σε ένα από τα 

δύο ή και στα δύο αυτά στάδια. 

 

                                                 
8 Κ. Πόρποδα Ανάγνωση, Πάτρα 2002, 410-414. 
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Κατανόηση της βαθιάς δοµής των προτάσεων.9   Ο Noam Chomsky στη 

µετασχηµατιστική γραµµατική του πρότεινε τη διάκριση δύο επιπέδων στη δοµή των 

προτάσεων, τα επίπεδα της επιφανειακής δοµής και της βαθιάς δοµής10. Όταν ο 

αναγνώστης έχει κατανοήσει το κείµενο το οποίο διάβασε, είναι σε θέση να γνωρίζει 

όχι µόνο τη γραφηµική και φωνολογική ταυτότητα των λέξεων του κειµένου αλλά και 

το σηµασιολογικό περιεχόµενο του κειµένου και γι’ αυτό µπορεί να απαντά σε 

ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου. Αυτή  η διαφοροποίηση µεταξύ της 

γραφηµικής-φωνολογικής και σηµασιολογικής επεξεργασίας του κειµένου είναι 

ανάλογη µε τη διάκριση των δύο επιπέδων στη δοµή των προτάσεων του Chomsky. 

Κατά συνέπεια, από αυτή την άποψη η κατανόηση του κειµένου καθώς και η 

µνηµονική συγκράτηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του κειµένου συνίσταται 

στην ανακάλυψη, ερµηνεία και συγκράτηση στη µνήµη της βαθιάς δοµής των 

προτάσεων του κειµένου (Bransford & Johnson, 1972). 

Απόσπαση και δόµηση των εννοιολογικών µονάδων.11  Όταν ο αναγνώστης 

διαβάζει ένα κείµενο για να το κατανοήσει, συνήθως δε συγκρατεί στη µνήµη του 

όλες τις λέξεις του κειµένου αλλά την εννοιολογική ουσία του κειµένου. Η 

κατανόηση της εννοιολογικής ουσίας του κειµένου επιτυγχάνεται χάρη στην 

ικανότητα του αναγνώστη να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί τις εννοιολογικές 

µονάδες από τις οποίες απαρτίζεται το κείµενο. Ειδικότερα, ο αναγνώστης αποσπά τις 

εννοιολογικές µονάδες που υπάρχουν σε κάθε πρόταση, τις συνδυάζει µεταξύ τους 

και τελικά διαµορφώνει µία νέα πρόταση η οποία αποτελεί την αφηρηµένη 

αναπαράσταση των δοµηµένων εννοιολογικών µονάδων. Η αναπαράσταση αυτή 

συνδέεται µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις που είναι δοµηµένες στη µακρόχρονη 

µνήµη του αναγνώστη και έτσι επιτυγχάνεται η πληρέστερη κατανόηση των 

πληροφοριών του κειµένου, καθώς και η τροποποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης µε 

την ενσωµάτωση σε αυτή των πληροφοριακών στοιχείων του κειµένου. 

 

 

                                                 
9 Στο ίδιο. 
10 Chomsky, Συντακτικές ∆οµές,σελ.109-117, Αθήνα 1991.  
11 Κ. Πόρποδα Ανάγνωση, Πάτρα 2002, 410-414. 
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Κατανόηση µε τη συµβολή των γνωστικών σχηµάτων.12  Ο Πόρποδας στην 

οµώνυµη ενότητα της µελέτης του για την «Ανάγνωση και την Κατανόηση των 

κειµένων», επισηµαίνει για τη θεωρία της κατανόησης µε τη συµβολή των γνωστικών 

σχηµάτων ότι κρίνεται αρκετά ικανοποιητική και έχει υποστηριχθεί από πολλούς 

ερευνητές13. Ωστόσο δε φαίνεται να ερµηνεύει, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις του 

ίδιου, κάθε µνηµονική συγκράτηση ειδικών πληροφοριών και ιδίως εκείνων που δε 

συµφωνούν µε τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα.  Ίσως η πληρέστερη υπόθεση 

είναι εκείνη σύµφωνα µε την οποία η ερµηνεία της µνηµονικής συγκράτησης τόσο 

των γενικών όσο και των ειδικών πληροφοριών στηρίζεται στον τρόπο µε τον οποίο 

αρχικά δηµιουργήθηκαν τα σχήµατα, τα οποία στη συνέχεια συµβάλλουν στη 

µνηµονική συγκράτηση των πληροφοριών. 

Τέλος, σηµαντικός είναι ο ρόλος των προϋπαρχουσών γνώσεων (ως δοµηµένα 

γνωστικά σχήµατα) οι οποίες εκτός του ότι συµβάλλουν στη διεκπεραίωση της 

κατανόησης των νέων πληροφοριών που προσλαµβάνει ο αναγνώστης, καθιστούν 

δυνατή και την εξαγωγή συµπερασµάτων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του 

κειµένου. Κάθε κείµενο είναι γραµµένο µε λεπτοµέρειες οι οποίες όµως δεν είναι 

πλήρεις. Έτσι, οι προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη είναι αυτές που τον 

βοηθούν να συµπεράνει τα συνήθως αυτονόητα που παραλείπονται από το κείµενο 

και να κατανοήσει το κείµενο. 

 

1.3. Παράγοντες  που συµβάλλουν στην κατανόηση ενός κειµένου 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που θεωρούνται ότι συµβάλλουν και επηρεάζουν 

την κατανόηση των πληροφοριών ενός κειµένου είναι η γνωστική υποδοµή και 

ικανότητα του αναγνώστη και η φύση του κειµένου. 

 

Η γνωστική υποδοµή και ικανότητα του αναγνώστη.    Η προϋπάρχουσα 

γνωστική υποδοµή και ικανότητα του αναγνώστη αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ο 

οποίος επηρεάζει την κατανόηση και τη συγκράτηση των πληροφοριών ενός κειµένου 

                                                 
12 Στο ίδιο. 
13 Στο ίδιο, σελ. 412-413. 
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αλλά και τα συµπεράσµατα στα οποία φτάνει ο αναγνώστης αµέσως µετά το τέλος 

της ανάγνωσης ενός κειµένου. Έτσι, για παράδειγµα, οι φοιτητές της φυσικής, επειδή 

είχαν ήδη αναπτύξει στη µνήµη τους πληρέστερα γνωστικά σχήµατα και είχαν 

περισσότερες γνώσεις πυρηνικής φυσικής, κατά κανόνα κατανοούν καλύτερα και 

αποτελεσµατικότερα ένα κείµενο που αναφέρεται στην πυρηνική φυσική απ’ ότι οι 

φοιτητές της φιλολογίας, οι οποίοι δεν είχαν ανάλογες προϋπάρχουσες γνώσεις.  

Κατ’ ανάλογο τρόπο, τα παιδιά χωρίς νοητικά προβλήµατα κατανοούν 

καλύτερα το πληροφοριακό περιεχόµενο ενός κειµένου απ’ ότι οι συµµαθητές τους µε 

νοητικά προβλήµατα, γιατί η νοητική τους κατάσταση δεν τους εµποδίζει –όπως 

συµβαίνει µε τη νοητική υστέρηση- να επεξεργάζονται γνωστικά όλα τα στοιχεία του 

πληροφοριακού υλικού και επιπλέον να αξιοποιούν τα, κατά τεκµήριο, αρτιότερα 

γνωστικά σχήµατα που έχουν ήδη διαµορφώσει14. 

Κατά συνέπεια ο αναγνώστης τηρεί µία ενεργητική στάση απέναντι στο 

κείµενο, συνδέοντας το νέο αναγνωστικό υλικό µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις του 

για παρόµοια θέµατα. Ο αναγνώστης που συσχετίζει ό,τι διαβάζει µε τις 

προϋπάρχουσες πληροφορίες και εµπειρίες του διευκολύνεται στην επεξεργασία και 

κατανόηση του κειµένου που διαβάζει. Ο επιτυχηµένος αναγνώστης διαµορφώνει 

πριν και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης υποθέσεις για την εξέλιξη της ιστορίας, 

χρησιµοποιώντας τη διαίσθησή του, την προσωπική του εµπειρία και τις πληροφορίες 

του κειµένου. Επίσης ο αναγνώστης, στηριζόµενος στις δικές του εµπειρίες γνώσεις 

και αξίες, καλείται να διατυπώσει κρίσεις για το περιεχόµενο των πληροφοριών που 

λαµβάνει από το κείµενο και µε βάση τις υποθέσεις και τις κρίσεις του να κατανοήσει 

το κείµενο. Συνεπώς, η επίδραση των γνώσεων και ικανοτήτων του αναγνώστη στην 

κατανόηση ενός κειµένου θεωρείται αναµφίβολα σηµαντική και ενισχύει την άποψη 

σύµφωνα µε την οποία ό,τι κατανοεί και µαθαίνει κανείς εξαρτάται και καθορίζεται, 

ως ένα βαθµό, από ό,τι ήδη ξέρει. 

 

 

 

                                                 
14 Στο ίδιο σελ. 419. 

 24



Η φύση του κειµένου.   Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που 

συµβάλλει στην κατανόηση των πληροφοριών ενός κειµένου είναι η φύση αυτού. Με 

τον όρο φύση νοείται το επίπεδο του λεξιλογίου, η συντακτική δοµή, το θεµατικό 

περιεχόµενο, ο τίτλος, η παρουσία µιας εικόνας που συνοδεύει το κείµενο, καθώς και ο 

τρόπος ανάπτυξης του περιεχοµένου του κειµένου.  

Το λεξιλόγιο.   Η γνώση και η χρήση ενός πλούσιου λεξιλογίου αποτελεί ένα 

πολύτιµο εργαλείο για την επιτυχηµένη κατανόηση. Για µία επιτυχηµένη ανάγνωση ο 

αναγνώστης – µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να προφέρει τις λέξεις 

(αποκωδικοποίηση) και να κατανοεί το νόηµά τους (χρήση σηµασιολογικού 

κώδικα)15. Αν ο αναγνώστης – µαθητής προσπαθήσει να κατανοήσει ένα κείµενο που 

περιλαµβάνει λέξεις οι οποίες, σηµασιολογικά, του είναι άγνωστες ή σχεδόν 

άγνωστες για την ηλικία του, τότε είναι αυτονόητο ότι η κατανόηση του κειµένου θα 

είναι ελλιπέστατη εξαιτίας των ελλιπών γνώσεών του για τη σηµασία αρκετών 

λέξεων του κειµένου (δηλαδή λόγω των ελλείψεών του στη σηµασιολογική µνήµη16). 

Συνεπώς ο στόχος της απόκτησης λεξιλογίου µπορεί να επιτευχθεί είτε µέσω της 

άµεσης διδασκαλίας λέξεων που είναι κεντρικής σηµασίας για την κατανόηση 

κειµένων είτε µε ευρεία εξοικείωση του µαθητή µε ποικίλο αναγνωστικό υλικό (Σ. 

Παντελιάδου, 2000). 

Η συντακτική δοµή.  Η επίδραση της συντακτικής δοµής του κειµένου στην 

κατανόηση του περιεχοµένου του αποτελεί επίσης έναν σηµαντικό παράγοντα αυτής. 

Αυτό αποδεικνύεται εύκολα, όταν π.χ. ένα κείµενο γραφεί µε δύο τρόπους, έναν µε 

απλή σύνταξη και µικρές προτάσεις και έναν άλλο µε πιο σύνθετη συντακτική δοµή, 

θα διαπιστώσουµε ότι η κατανόηση διευκολύνεται από την ανάγνωση του κειµένου 

µε απλούστερη σύνταξη (Κ. Πόρποδας, 2002). 

Το θεµατικό περιεχόµενο.  Ο αναγνώστης επηρεάζεται από το θεµατικό 

περιεχόµενο του κειµένου, µε την έννοια ότι αυτό µπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον 

του και άρα τη γνωστική του εγρήγορση. Κατά συνέπεια η ανάγνωση του κειµένου 

θα καταστεί –χρονικά- πιο γρήγορη και –σηµασιολογικά- πιο εύκολη. Και ως εκ 

τούτου και η κατανόηση του κειµένου πιο ουσιώδης. 

                                                 
15 Σ. Παντελιάδου, Μαθησιακές ∆υσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα 2000, σελ. 227. 
16 Κ. Πόρποδα Ανάγνωση, Πάτρα 2002, σελ. 415. 
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Ο τίτλος του κειµένου.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση του 

τίτλου του κειµένου στην κατανόησή του. Η ανάγνωση του τίτλου πριν από την 

έναρξη της ανάγνωσης του κειµένου, στο οποίο αναφέρεται, φαίνεται ότι ενεργεί ως 

ένα γνωστικό σχήµα, το οποίο διευκολύνει τον αναγνώστη, καθώς διαβάζει, να 

συνδέει τις επιµέρους πληροφορίες του κειµένου και, συνεπώς, να οικοδοµεί την 

κατανόησή του (Κ. Πόρποδας, 2002).  

Η παρουσία εικόνας ή σχεδίου.   Εξίσου σηµαντική µε τον τίτλο του 

κειµένου είναι και η παρουσία εικόνας ή σχεδίου που αναφέρεται στο περιεχόµενο 

του κειµένου και επιδρά σηµαντικά στην προσπάθεια του αναγνώστη να κατανοήσει 

και να συγκρατήσει στη µνήµη του το σηµασιολογικό περιεχόµενο του κειµένου που 

διαβάζει. Η παρουσίαση της εικόνας ή του σχεδίου ενεργεί ως γνωστικό σχήµα-

πλαίσιο που βοηθά την κατανόηση, σύνδεση και αναπαράσταση των εννοιών που 

προσλαµβάνονται κατά την ανάγνωση του κειµένου.  

Ο τρόπος ανάπτυξης του περιεχοµένου.  Ο τρόπος µε τον οποίο είναι γραµµένο 

ένα κείµενο –τρόπος ανάπτυξης του περιεχοµένου- φαίνεται ότι επιδρά στην 

κατανόησή του, ίσως γιατί διευκολύνει το σχηµατισµό συνδεόµενων γνωστικών 

σχηµάτων. Αυτό αποδεικνύεται από την αίσθηση που αποκοµίζει ο αναγνώστης 

διαβάζοντας ένα καλογραµµένο κείµενο το οποίο, εκτός των άλλων, βοηθά τον 

αναγνώστη να κατανοήσει τη σηµασία-νόηµα του κειµένου. Αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στη διευκόλυνση του αναγνώστη να αποσπά τις βασικές ή κύριες έννοιες 

του κειµένου, οι οποίες του είναι απαραίτητες για να διαµορφώσει το πλαίσιο  και τις 

βασικές διαστάσεις  του εννοιολογικού περιεχοµένου του κειµένου (Κ. Πόρποδας, 

2002).  

 

2. Αναγνωστική κατανόηση των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 

Όπως ήδη έχει γραφτεί η αναγνωστική κατανόηση είναι µία διαδικασία 

κατασκευής νοήµατος από γραπτό κείµενο, που στηρίζεται στον πολύπλοκο 

συντονισµό ενός αριθµού αλληλοσυνδεόµενων πηγών πληροφοριών. Καθώς η 

δεξιότητα της κατανόησης περιλαµβάνει ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και κριτική 

σκέψη, οι µαθητές δεν καλούνται µόνον να κατανοήσουν τα κείµενα που διαβάζουν, 
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αλλά επίσης να διατυπώσουν υποθέσεις, να ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις 

ιδέες που αναπτύσσονται σε αυτά. Συνεπώς, οι µαθητές γίνονται ενεργητικοί 

αναγνώστες, χρησιµοποιώντας ποικίλες γνωστικές στρατηγικές. (Σ. Παντελιάδου, 

2000, Κ. Πόρποδας, 2002) 

Οι µαθητές µε δυσκολίες στη µάθηση όµως δε χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά 

τις στρατηγικές κατανόησης των κειµένων και δυσκολεύονται ιδιαίτερα να 

παρακολουθούν την κατανόησή τους καθώς διαβάζουν. Επίσης, δεν είναι σε θέση να 

βρίσκουν ποια µέρη του κειµένου είναι αυτά που περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες, 

λόγω της χαµηλής ευαισθησίας τους στη δοµή και την οργάνωση των κειµένων 

(Wong, 1996). Οι µαθητές αυτοί χαρακτηρίζονται ως «φτωχοί» αναγνώστες οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες, όταν τα κείµενα που προσεγγίζουν είναι πιο 

σύνθετα και απαιτούν µεγαλύτερη προσπάθεια από µέρους τους για να τα 

κατανοήσουν. 

Οι «φτωχοί» αναγνώστες δε γνωρίζουν αλλά και δε χρησιµοποιούν 

αποτελεσµατικά αναγνωστικές στρατηγικές, όταν διαβάζουν (Παντελιάδου, 2000), 

και αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης: όχι µόνο δε θυµούνται το περιεχόµενο 

και τις λεπτοµέρειες ενός κειµένου αλλά επίσης ερµηνεύουν και υποθέτουν µε βάση 

τις πληροφορίες που παίρνουν κατά την ανάγνωση (Mercer & Mercer, 1993). Οι 

δυσκολίες αυτές όµως είναι εξαιρετικής σηµασίας, στο βαθµό που η αναγνωστική 

κατανόηση είναι απαραίτητη σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου και, 

ακόµη, στο βαθµό που οι απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση 

αυξάνουν, καθώς οι µαθητές µεγαλώνουν (Παντελιάδου, 2000). 

Μία άλλη δυσκολία των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι η 

εξαιρετική τους αδυναµία να ελέγχουν την κατανόησή τους, όταν στα κείµενα 

χρησιµοποιείται µεταφορικός λόγος (Lee & Kahmi, 1990, Seidenberg & Bernstein 

1986). Προέκταση της παραπάνω δυσκολίας είναι η αδυναµία τους να κατανοήσουν 

τους µύθους και βέβαια να εξηγήσουν τις ηθικές επιλογές που προκύπτουν από την 

κατανόηση αυτών των κειµένων (Σ. Παντελιάδου, 2000). 
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Η πλειοψηφία των παιδιών µε δυσκολίες µάθησης17 παρουσιάζει προβλήµατα 

και στην κατανόηση (Bishop, 1997). Πολλά από τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν 

αδυναµία να ακολουθήσουν µία σειρά καθηµερινών οδηγιών, ενώ δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν σύνθετες συντακτικά προτάσεις (π.χ. υποθετικές). Άλλες πλευρές της 

σύνταξης που τους δηµιουργούν προβλήµατα είναι η παθητική σύνταξη, οι αρνητικές, 

οι αναφορικές και οι ερωτηµατικές προτάσεις µε το «γιατί», «πώς», «τι» και «πότε» 

(Μαρκοβίτης, Τζουριάδου, 1991, Seindenberg, 1993). 

Μερικοί ερευνητές αποδίδουν τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν στην ελλιπή 

γνώση που διαθέτουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες σχετικά µε τους 

µορφοσυντακτικούς κανόνες της γλώσσας (Gopnik & Crago, 1991, Van der Lely & 

Stollwerck, 1997). Αντίθετα, διαφορετικές απόψεις υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αυτά 

διαθέτουν γνώση σχετικά µε τους κανόνες της γλώσσας αλλά δυσκολεύονται να τους 

εφαρµόσουν κατά τη διάρκεια της κατανόησης ή και της παραγωγής σε πραγµατικό 

χρόνο. Οι δυσκολίες τους, δηλαδή, αφορούν στην επίδοση και όχι στην ικανότητα 

(Leonard, 1997, Bishop, 1994). Παρουσιάζουν επιπλέον δυσκολίες στην 

κινητοποίηση στρατηγικών, όπως ήδη έχει αναφερθεί, για την επεξεργασία και την 

οργάνωση των λεκτικών πληροφοριών (Seindenberg, 1993). 

Σήµερα οι επιστήµονες συγκλίνουν στην άποψη ότι οι αναγνωστικές 

δυσκολίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι αποτέλεσµα σοβαρής 

ανεπάρκειας στη γλωσσική και πιο συγκεκριµένα στη φωνολογική επεξεργασία 

(Vellutino, 1991, Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994). Ο όρος φωνολογική 

επεξεργασία αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να κατανοεί ότι οι λέξεις 

αποτελούνται από φωνήµατα και να µπορεί να χρησιµοποιεί τα φωνήµατα ως 

γλωσσικές µονάδες για να φτιάξει λέξεις ( Παντελιάδου, 2000) 

     

 

 

 

 

                                                 
17 Ο Βishop κάνει λόγο για παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές λόγου κατά την περίοδο της προσχολικής 
ηλικίας οι οποίες όµως θεωρούνται υπεύθυνες για την εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών κατά την περίοδο της 
σχολικής ηλικίας (Hall & Tomblin, 1978, Bloom &Lahey, 1988, Paul-Brown, 1992). 
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2.1.  Προσχολική  ηλικία 

 

Η προσχολική ηλικία είναι η περίοδος της µέγιστης ανάπτυξης, έτσι ώστε το 

παιδί των 5-6 χρόνων διαθέτει γλωσσικά όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 

προχωρήσει στη σχολική µάθηση.  

Η απόκτηση του λόγου ακολουθεί µία εξελικτική πορεία. Κάθε παιδί περνά 

από τα βαβίσµατα και την εκφορά µεµονωµένων λέξεων στη λέξη – πρόταση και 

στον τηλεγραφικό λόγο, ο οποίος είναι δυνατό να παραταθεί µέχρι και τα τρία χρόνια. 

Στη συνέχεια τα παιδιά προχωρούν στην εκµάθηση µορφηµάτων όπως κτητικά, 

προθέσεις, πληθυντικός, κ.ά.. Κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά δε µαθαίνουν 

µόνο τη δοµή των προτάσεων αλλά χρησιµοποιώντας αυτή τη δοµή, κατανοούν και 

το περιεχόµενο του λόγου (Παρασκευόπουλος, 1985). 

Στο τέλος της προσχολικής ηλικίας η άρθρωση είναι σχεδόν απαλλαγµένη από 

νηπιοµορφισµούς, το λεξιλόγιο µετά τη ραγδαία ανάπτυξη έχει αυξηθεί σηµαντικά 

και το σηµασιολογικό επίπεδο καθορίζεται από την αφαίρεση ενός κοινού 

χαρακτηριστικού και τη γενίκευσή του σε όλες τις όµοιες περιπτώσεις. Το παιδί γύρω 

στα τέσσερα χρόνια έχει κατακτήσει τους βασικούς κανόνες στη γραµµατική δοµή, τη 

σύνταξη και τη µορφολογία της γλώσσας, κάνει όµως λάθη υπεργενίκευσης. Μετά 

την προσχολική ηλικία το παιδί αποκτά µεταγλωσσική επίγνωση, ικανότητα που είναι 

απαραίτητη για τη σχολική µάθηση (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  

Η παραπάνω περιγραφή της γλωσσικής εξέλιξης αποτελεί συνοπτικά την 

πορεία της απόκτησης του λόγου ενός παιδιού που δεν παρουσιάζει κάποιες  

εξελικτικές διαταραχές του λόγου του ή άλλες διαταραχές που αφορούν τη 

νευροβιολογική του ωρίµανση ή τα αισθητήρια όργανά του και τη νοηµοσύνη του.  

Τα παιδιά όµως που παρουσιάζουν εξελικτικές διαταραχές του λόγου κατά την 

περίοδο της προσχολικής ηλικίας φαίνεται να παρουσιάζουν επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου, ο οποίος αρχίζει από τους 18 περίπου µήνες. Τα 

παιδιά αυτά εξελίσσονται κανονικά, δηλαδή δεν παρουσιάζουν αισθητηριακές, 

κινητικές ή φωνητικές βλάβες. Το πρόβληµά τους µάλλον οφείλεται σε µία 

ιδιαιτερότητα της νοητικής δοµής τους που εµποδίζει την πρόσληψη ή την έκφραση 
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του λόγου. Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να λάβουν δύο µορφές, την εκφραστική και την 

προσληπτική (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).    

Σε ό,τι αφορά στην εκφραστική µορφή τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 

αυτής ποικίλουν και εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της διαταραχής και την ηλικία 

του παιδιού. Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι το παιδί διέρχεται από τα εξελικτικά 

στάδια του λόγου µε αργότερο ρυθµό από το φυσιολογικό. Οι σοβαρές περιπτώσεις 

γίνονται εµφανείς συνήθως πριν από τα τρία χρόνια.  

Η πορεία συνδέεται κυρίως µε τη σοβαρότητα της µορφής. Σε αρκετές 

περιπτώσεις όπου οι διαταραχές είναι ήπιες παρατηρείται πλήρης σχεδόν υποχώρηση 

χωρίς ειδική βοήθεια, πριν το παιδί φτάσει στο σχολείο. Στις σοβαρές περιπτώσεις η 

αποκατάσταση γίνεται µε αργότερο ρυθµό. Αν δε συνυπάρχουν και διαταραχές 

προσληπτικού τύπου το παιδί µπορεί να φτάσει σε φυσιολογικά γλωσσικά  επίπεδα 

στην προχωρηµένη εφηβεία (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).   

Τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά της διαταραχής προσληπτικού τύπου 

ποικίλουν κι εδώ ανάλογα µε τη σοβαρότητα της διαταραχής και την ηλικία του 

παιδιού. Στον πρώτο χρόνο το παιδί µπορεί να µην αντιδρά στο άκουσµα οικείων 

λέξεων, αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο οπτικό ερέθισµα. Στους 18 µήνες αδυνατεί να 

ονοµάσει ακόµη και λίγα κοινά αντικείµενα. Στα δύο χρόνια δεν µπορεί να 

ακολουθήσει καθηµερινές οδηγίες. Αργότερα, σε ελαφρές περιπτώσεις µπορεί να 

υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση ορισµένων κατηγοριών λέξεων όπως λ.χ. αυτών 

που αναφέρονται σε χώρο ή στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων -π.χ. υποθετικές-. 

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις  µπορεί να υπάρχουν πολλαπλές δυσκολίες, όπως 

αδυναµία κατανόησης βασικού λεξιλογίου ή απλών προτάσεων και ανεπάρκειας σε 

διάφορους τοµείς της ακουστικής διαδικασίας, όπως διάκριση ήχων, συνδυασµός 

φθόγγων και συµβόλων, άµεση µνήµη, ανάκληση και ακολουθία  (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991).  

  Όπως ήδη έχει αναφερθεί οι εξελικτικές διαταραχές λόγου στην προσχολική 

ηλικία συνδέονται µε την εµφάνιση κατά τη σχολική ηλικία µαθησιακών δυσκολιών 

(Hall & Tomblin, 1978, Bloom &Lahey, 1988, Paul-Brown, 1992). Πρόσφατες 

έρευνες (Catts, 1993, Lewis et al., 2000) δείχνουν ότι οι δυσκολίες στο 

µορφοσυντακτικό και στο εννοιολογικό επίπεδο του λόγου στην προσχολική ηλικία 
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αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για την εµφάνιση προβληµάτων µάθησης στη 

σχολική ηλικία ενώ οι φωνολογικές διαταραχές (διαταραχές της άρθρωσης)18 

υποχωρούν.      

 

2.2.  Σχολική ηλικία 

 

  Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο και τις ανάγκες του για µάθηση τα 

προβλήµατα - οι δυσκολίες στη γλωσσική και οπτικοκινητική ανάπτυξή του, τα οποία 

παρουσίαζε κατά την προσχολική ηλικία, λαµβάνουν τη µορφή γνωστών και 

περισσότερο µελετηµένων τύπων. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδοµένου ότι µε τη µορφή 

και τη σηµασία που έχει η εκπαίδευση σήµερα, η οποιαδήποτε σχολική δυσκολία 

επηρεάζει δυσµενώς συνολικά την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού. Οι βασικές 

διαταραχές της ανάπτυξης του λόγου και η οπτικοκινητική του ανάπτυξη αποτελούν 

και στην ηλικία αυτή το κεντρικό πρόβληµα. Τώρα όµως µετατοπίζονται και 

εκφράζονται µέσα από τα γνωστικά αντικείµενα (ανάγνωση, γραφή, αριθµητική) του 

σχολείου.     

Η πιο µελετηµένη µορφή µαθησιακών δυσκολιών, όπως εξελίσσεται στη 

σχολική ηλικία, είναι η δυσκολία στην ανάγνωση και στην ορθογραφηµένη γραφή, 

γνωστή ως δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί αποδίδει 

στην ανάγνωση σε χαµηλότερο βαθµό από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό 

του δυναµικό και στην επίδοσή του στα άλλα µαθήµατα (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 

1991).  

Η αναγνωστική δυσκολία που οφείλεται στη δυσλεξία είναι µία ειδική 

δυσκολία κυρίως µε την αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης και όχι µε την κατανόησή 

της (Κ. Πόρποδας, 2002). Η αδυναµία αυτή δεν αφορά κυρίως στη µάθηση των 

µεµονωµένων γραµµάτων του αλφάβητου, παρά το γεγονός ότι η δυσκολία του 

προσανατολισµού, που είναι συνοδό φαινόµενο της δυσλεξίας, ενδέχεται να προκαλεί 

σύγχυση στην αναγνώριση κάποιων γραµµάτων. Αφορά στην αποκωδικοποίηση και 

κατανόηση των λέξεων κατά την ανάγνωση.  

                                                 
18 Συχνά τα παιδιά µε εξελικτικές διαταραχές λόγου παρουσιάζουν και εξελικτική διαταραχή άρθρωσης, καθώς 
και προβλήµατα κινητικής ανάπτυξης. 
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Η δυσκολία των δυσλεκτικών παιδιών µε την ανάγνωση αρχίζει να φαίνεται 

σιγά-σιγά µε την έναρξη της διδασκαλίας των πρώτων συλλαβών και λέξεων. Η 

ολοκλήρωση του έργου της αναγνωστικής διαδικασίας από τους δυσλεκτικούς 

µαθητές είναι υπερβολικά χρονοβόρα, γι’ αυτό προκαλεί µεγάλη νοητική κόπωση, µε 

συνέπεια το δυσλεκτικό παιδί να νοιώθει κουρασµένο και να µη θέλει να διαβάζει (Κ. 

Πόρποδας, 2002).      

Η συσσώρευση αυτών των αρνητικών εµπειριών από την ανάγνωση 

δηµιουργεί στο δυσλεκτικό παιδί το αίσθηµα της αποστροφής ή και της άρνησης σε 

ό,τι έχει σχέση µε ανάγνωση καθώς και µε τη µάθηση και την  απόκτηση γνώσεων 

µέσω της ανάγνωσης. Αν µάλιστα αυτή η πρωτογενής γνωστική δυσκολία µε την 

ανάγνωση και τη γραφή δε γίνει αντιληπτή εγκαίρως από γονείς και δασκάλους, αλλά 

εκληφθεί (όπως συνήθως συµβαίνει) ως τεµπελιά ή µειωµένη προσπάθεια του 

µαθητή, τότε είναι πιθανό να οδηγήσει στην ανάπτυξη και δευτερογενών 

προβληµάτων όπως είναι το µειωµένο αυτοσυναίσθηµα, η επιθετικότητα, η 

εσωστρέφεια.    

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέρθηκαν και µε βάση την πιο πρόσφατη 

βιβλιογραφία (Vellutino, 1987, Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991, Μαυροµµάτη, 

2004) σχετικά µε τη δυσλεξία, µπορεί να ειπωθεί ότι η δυσλεξία είναι µία «λεπτή» 

διαταραχή λόγου που προέρχεται από ανεπάρκειες: α) φωνολογικής κωδικοποίησης 

(δυσκολίες των δυσλεκτικών παιδιών να ανακαλέσουν τους φθόγγους για το 

σχηµατισµό της λέξης), β) δυσκολία ανάλυσης των φθόγγων µιας λέξης και γ) φτωχή 

ανάπτυξη λεξιλογίου, καθώς και διαταραχές στη διάκριση γραµµατικών και 

συντακτικών διαφορών ανάµεσα στις λέξεις και στις προτάσεις.   

Μία άλλη µορφή µαθησιακών δυσκολιών, κατά τη σχολική ηλικία, είναι η 

εξελικτική διαταραχή του λόγου19. Στο σχετικό κεφάλαιο για την προσχολική ηλικία 

αναφέρθηκε ότι τα παιδιά µε τέτοιου είδους διαταραχές παρουσιάζουν επιβράδυνση 

στην ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου. Πρόκειται για παιδιά που εξελίσσονται 

κανονικά και δεν παρουσιάζουν αισθητηριακές, κινητικές ή φωνητικές βλάβες. Στο 

ίδιο κεφάλαιο αναφέρθηκε επίσης ότι το πρόβληµά τους οφείλεται σε µία 

ιδιαιτερότητα της νοητικής τους δοµής η οποία εµποδίζει την πρόσληψη ή/και την 

                                                 
19 Η ειδική αυτή δυσκολία είναι γνωστή και µε τους όρους δυσφασία, εξελικτική δυσφασία, εξελικτική αφασία.  
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έκφραση του λόγου. Παρουσιάστηκε επίσης η στενή σχέση των εξελικτικών 

διαταραχών λόγου στην προσχολική ηλικία µε την εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών 

στη σχολική ηλικία. 

Ως εκ τούτου ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαταραχής επηρεάζονται λίγο ή 

πολύ οι βασικοί τοµείς της σχολικής µάθησης όπως ανάγνωση, γραφή, κατανόηση, 

έκθεση, αριθµητική. Η εµφάνιση των δυσκολιών αυτών γίνεται κατανοητή από το 

γεγονός ότι το παιδί στη σχολική ηλικία πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί 

προφορικά και γραπτά το λόγο που έχει κατακτήσει.   

Γενικά τα χαρακτηριστικά των παιδιών που παρουσιάζουν εξελικτικές 

διαταραχές λόγου σε επίπεδο ικανοτήτων είναι τα ακόλουθα.  

Παρουσιάζουν προβλήµατα στην κατανόηση και χρήση του λόγου και 

γενικότερα προβλήµατα έκφρασης. Τα συµπτώµατα είναι σύνθετα και φαίνεται ότι 

επηρεάζονται όλες οι γλωσσολογικές ικανότητες. Παρατηρείται χαµηλή ακουστική 

µνήµη (Eisenson, 1968, 1984, Tallal & Piercy, 1975, Bishop, 1997) δυσκολίες στη 

διάκριση των λέξεων µε οµόηχους φθόγγους και προβλήµατα αφαιρετικού 

συλλογισµού που είναι αποτέλεσµα λανθασµένης κατανόησης εννοιών (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου, 1991). Υπάρχουν επίσης προβλήµατα στον ορισµό των εννοιών και 

στην ονοµατοποίηση.  

Σε επίπεδο σχολικής επίδοσης τα παιδιά µε διαταραχές λόγου –δυσφασικού 

τύπου- παρουσιάζουν τα εξής προβλήµατα: α) µερικά παιδιά έχουν προβλήµατα στη 

γραµµατική – συντακτική δοµή µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται στο σχηµατισµό 

προτάσεων (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Λειτουργικές λέξεις, όπως προθέσεις, 

σύνδεσµοι, άρθρα δε χρησιµοποιούνται ή χρησιµοποιούνται µε λάθος τρόπο έχοντας 

ως αποτέλεσµα να επηρεάζεται κυρίως η υποτακτική σύνταξη ή σε πολλές 

περιπτώσεις ο λόγος να γίνεται τηλεγραφικός. Η ικανότητα αποµνηµόνευσης 

ποιηµάτων ή και µικρών περιόδων του λόγου, κ.α. είναι περιορισµένη. 

∆υσκολεύονται επίσης στις αντίθετες έννοιες, ακόµη και στην επανάληψη 

καθηµερινών στερεότυπων εκφράσεων (καληµέρα σας, αντίο, κ.α.). Τέλος 

παρατηρούνται µετατοπίσεις και υποκαταστάσεις φθόγγων που µπορεί να φθάνουν 

ακόµη και σε νεολεξίες. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν τόσο τον προφορικό όσο και 
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το γραπτό λόγο µε αποτέλεσµα το παιδί να αντιµετωπίζει δυσκολίες σε όλα τα 

µαθήµατα (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).    

Οι γλωσσικοί και γνωστικοί περιορισµοί των παιδιών µε αναπτυξιακές 

διαταραχές του λόγου θεωρούνται, σύµφωνα µε τις απόψεις των Wiig (1992) και 

Seidenberg (1993), αποτέλεσµα της αδυναµίας των παιδιών να χρησιµοποιούν 

γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές είναι διαδικασίες 

που στοχεύουν στην επίτευξη κάποιου στόχου και είναι συνειδητές και ελεγχόµενες 

(Siegler, 1998). Σύµφωνα µε τον Bruner (1997) είναι τα εργαλεία τα οποία ο 

άνθρωπος έχει επινοήσει προκειµένου να ξεπεράσει τα «φυσικά όρια» της 

ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τα προβλήµατα κατανόησης σε µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες, τα ευρήµατα των σύγχρονων ερευνών παρέµβασης υπογραµµίζουν ότι η 

αναγνωστική κατανόηση των «φτωχών» αναγνωστών βελτιώνεται δραµατικά µετά τη 

διδασκαλία στρατηγικών (Palincsar & Brown, 1984). Μάλιστα, αυτός είναι και ένας 

από τους συνηθέστερους τρόπους διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης στους 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (στο Παντελιάδου, 2000) λόγω της 

αναποτελεσµατικής και µη ευέλικτης στρατηγικής που χρησιµοποιούν κατά την 

ανάγνωση (Wong, 1982). 

 Ένας σηµαντικός αριθµός από τις διδασκόµενες στρατηγικές σε παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες, όπως φάνηκε από τις έρευνες παρέµβασης, αφορά τη δοµή του 

κειµένου (Παντελιάδου, 2000). Έτσι οι µαθητές διδάσκονται πώς να βρίσκουν τα 

µέρη µιας ιστορίας, να τα καταγράφουν στο χαρτί, να προβαίνουν σε ανάκληση των 

πληροφοριών µιας ιστορίας, να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές µε το περιεχόµενο 

της ιστορίας και να προβαίνουν στην αναδιατύπωση αυτής χρησιµοποιώντας τις δικές 

τους σηµειώσεις. Η διδασκαλία των παραπάνω στρατηγικών σε παιδιά µε 

προβλήµατα αναγνωστικής κατανόησης έδειξε ότι η αναγνωστική τους κατανόηση 

βελτιώθηκε σηµαντικά (Short & Ryan, 1984, Carnine και Kinder, 1985, Dimico, 

Gersten, Carnine και Blake, 1990).      
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2.3.  Εφηβική ηλικία 

    

Η εξελικτική φύση των µαθησιακών δυσκολιών γίνεται σήµερα ευρύτερα 

αποδεκτή. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, δε µιλούµε πλέον µόνο για παιδιά αλλά 

για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  Ήδη από τις 

τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού γίνεται αισθητή µία διαφοροποίηση στην εκδήλωση 

των µαθησιακών δυσκολιών. Βαθµιαία τα περισσότερα από τα αναπτυξιακά 

προβλήµατα υποχωρούν ή και εξαφανίζονται αλλά εξακολουθούν να παραµένουν τα 

συµπτώµατα από τον ακουστικοφωνητικό τοµέα, έστω και διαφοροποιηµένα, όπως 

δυσκολίες στην οργάνωση του γραπτού λόγου, κ.τ.λ. 

Σε µαθησιακό επίπεδο οι δυσκολίες µάθησης των εφήβων έχουν, σε πολύ 

γενικές γραµµές, την παρακάτω εικόνα (στο Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991, Miles 

& Gilroy, 1986): 

Στην ανάγνωση παρατηρείται µία βραδύτητα, ένας αργός ρυθµός που φαίνεται 

σε καθηµερινές λειτουργικές δραστηριότητες, όπως ανεύρεση στοιχείων στο λεξικό ή 

στον τηλεφωνικό κατάλογο, «διάβασµα» οδηγιών και χρήση πίνακα. Επίσης 

παρατηρείται µία µεγάλη δυσκολία στην κατανόηση γραπτών ερωτήσεων και 

οδηγιών. Τέλος, παρατηρούνται τα λεγόµενα «λάθη ανάγνωσης», δηλαδή λαθεµένη 

κατανόηση (misreading). 

Στη γραφή εξακολουθούν να εµφανίζονται λάθη, όπως παραλείψεις και 

µετατοπίσεις. Υπάρχουν επίσης ορθογραφικά λάθη στην αυθόρµητη γραφή. Η 

ποιότητα της γραφής παρουσιάζει στοιχεία ανωριµότητας. Τέλος το γραπτό είναι 

δυσανάγνωστο και δυσκατάληπτο, πράγµα που επιτείνεται από τα προβλήµατα στίξης 

και παραγραφοποίησης.    

Τα ερευνητικά δεδοµένα για την εφηβική ηλικία όµως δεν επιτρέπουν µία 

πληρέστερη και σαφέστερη προσέγγιση. Στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται πως 

τα προβλήµατα δε συνδέονται µε την έλλειψη ή ανεπάρκεια κάποιας γνωστικής 

ειδικής ή γενικής ικανότητας αλλά µάλλον µε δυσκολία χρήσης της ικανότητας που 

υπάρχει (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).   

   Οι πιο σύνθετες και πολύπλοκες απαιτήσεις στην εφηβική ηλικία, οδηγούν στην 

επίταση των προβληµάτων και σε άλλες καταστάσεις εκτός από τις µαθησιακές 
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δυσκολίες, όπως ελαφρές νοητικές καθυστερήσεις, γενική ανωριµότητα, ανεπαρκής 

εκπαίδευση, καταστάσεις που οφείλονται κυρίως σε περιβαλλοντικά αίτια 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991).  Η συσσώρευση των πολλών και διαφόρων 

αυτών δυσκολιών σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, ιδίως στη χώρα µας, όπου 

µόλις τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αρχίσει να διαφαίνεται µία αναγνώριση και 

αντιµετώπιση των προβληµάτων κατά την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, 

κάνει δύσκολο το έργο της διάγνωσης και της αντιµετώπισης στην εφηβική ηλικία.   

           

3. Αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης των παιδιών µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής έγινε αναφορά στη διδακτική 

αξιολόγηση των Μαθησιακών ∆υσκολιών, η οποία θεωρήθηκε ως µία «ολιστική 

διαδικασία» που περιλαµβάνει τόσο την αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος 

όσο και την αξιολόγηση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων, της γραφής, της 

αναγνωστικής κατανόησης, των µαθηµατικών δεξιοτήτων του µαθητή.  

Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, που αφορά στην παρουσίαση του θέµατος 

της «Κατανόησης και της αναγνωστικής κατανόησης» σε παιδιά που παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη µάθηση, θα γίνει µία συνοπτική αναφορά στην αξιολόγηση της 

αναγνωστικής κατανόησης των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

Η ερµηνεία της αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης ενός κειµένου 

αποτελεί µία περισσότερο σύνθετη αλλά και ευάλωτη σε παρερµηνείες διαδικασία. 

Αυτό οφείλεται στη φύση της κατανόησης ως γνωστικής λειτουργίας, αλλά και στη 

αλληλεπίδρασή της µε τη µνηµονική λειτουργία (Πόρποδας, 2002). Έτσι το παιδί (ο 

αναγνώστης), όταν αναγιγνώσκει ένα κείµενο, σηµαίνει ότι γνωρίζει την έννοια των 

λέξεων που απαρτίζουν το κείµενο αυτό, αλλά και ότι έχει την ικανότητα να 

οργανώνει τις πληροφορίες που προσλαµβάνει από το κείµενο, µε βάση τις 

προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του, και, επιπλέον, να συγκρατεί και να ανασύρει 

από τη µνήµη του τις πληροφορίες αυτές. Η επιτυχής διεκπεραίωση αυτής της 

πραγµατικά πολύπλοκης λειτουργίας αναµφίβολα αντανακλά µία γενικότερη νοητική 

επάρκεια και αποτελεί ένδειξη για ανάλογη επιτυχία σε κάθε γνωστικό έργο 
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επεξεργασίας πληροφοριών. Κατά συνέπεια o «ρόλος» του σχολείο απέναντι σε αυτά 

τα παιδιά, που είναι τα περισσότερα σε µία σχολική τάξη, είναι να ενισχύσει την 

ικανότητά τους στην αναγνωστική κατανόηση, παρέχοντάς τους κάθε ευκαιρία -

προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους- για την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Στο χώρο όµως του σχολείου εντοπίζονται και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις 

οποίες υπάρχει δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση ενός κειµένου. Έτσι η 

ερµηνεία αυτών των περιπτώσεων δεν µπορεί να είναι µονοδιάστατη. Και αυτό γιατί 

οι πιθανές αιτίες που είναι δυνατό να προκαλούν αυτή την κατάσταση είναι πολλές 

και διαφορετικές από άτοµο σε άτοµο, µε άµεση συνέπεια την ανάγκη εφαρµογής 

διαφοροποιηµένης παρεµβατικής αγωγής στα διάφορα άτοµα που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα αναγνωστικής κατανόησης (Πόρποδας, 2002). Ενδεικτικά θα αναφερθούν 

στη συνέχεια ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση και, ως εκ 

τούτου, ευθύνονται για την αδυναµία που παρουσιάζουν ορισµένα άτοµα όσον αφορά 

στην αναγνωστική κατανόηση. 

Ένας από τους βασικούς αυτούς παράγοντες είναι η αδυναµία στο γενικό 

νοητικό επίπεδο του ατόµου, η οποία είναι εύλογο ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες 

στην αναγνωστική κατανόηση. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι η κατάσταση αυτή 

επηρεάζει το ρυθµό λειτουργίας όλων των γνωστικών µηχανισµών και λειτουργιών 

που συµµετέχουν στην ανάγνωση, στην κατανόηση, στη δόµηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης και στη µνηµονική συγκράτηση και ανάπλαση των σηµασιολογικών 

πληροφοριών (Πόρποδας, 2002). Μάλιστα η ίδια αιτία αναµένεται να έχει αρνητικές 

συνέπειες ακόµα και στην κατανόηση του προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002), 

παρόλο που η απόκτηση του προφορικού λόγου είναι διαφορετική από τη µάθηση του 

γραπτού.   

Οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν αφορούν µαθητές που αντιµετωπίζουν τα 

συγκεκριµένα προβλήµατα-δυσκολίες και έχουν ανάγκη αλλά και δικαίωµα στην 

εξατοµικευµένη ενισχυτική µάθηση, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί σε µία αναλυτική 

διάγνωση –από ειδικούς- των γνωστικών δυσλειτουργιών που συνθέτουν το 

πρόβληµα. Αυτή η παρεµβατική ενισχυτική αγωγή θα πρέπει να αφορά όχι µόνο στα 

γνωστικά αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος, αλλά και στην ενίσχυση της 
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λειτουργίας των βασικών γνωστικών λειτουργιών που εµπλέκονται στη µάθηση κάθε 

γνωστικού αντικειµένου.   

H γενική νοητική υστέρηση αποτελεί έναν από τους παράγοντες οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για τη δυσκολία που παρουσιάζουν οι µαθητές σε ό,τι αφορά την 

αναγνωστική τους κατανόηση. Μία πρώτη πιθανή αιτία των δυσκολιών της 

αναγνωστικής κατανόησης που δεν οφείλεται σε νοητική αδυναµία είναι η εκ µέρους 

του αναγνώστη ελλιπής γνώση της σηµασίας βασικών λέξεων του κειµένου, µε 

αποτέλεσµα να µην καθίσταται δυνατή η κατανόηση της σηµασίας των προτάσεων 

και των παραγράφων που απαρτίζουν το κείµενο (Πόρποδας, 2002). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα µαθητών στους οποίους είναι πολύ πιθανό να διαγνωστεί 

αυτή η αιτία κατά την αξιολόγηση της αναγνωστικής τους κατανόησης είναι οι 

αλλοδαποί µαθητές. 

Μία άλλη πιθανή αιτία είναι η ελλιπής ή ελλιπώς δοµηµένη προϋπάρχουσα 

γνώση. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δυσκολία του µαθητή στην αφοµοίωση των νέων 

πληροφοριών και τη συγκρότηση και οργάνωση νέων γνωστικών δοµών, κατά τρόπο 

ο οποίος θα εγγυάται τη µακροχρόνια συγκράτηση των πληροφοριών αυτών στη 

µνήµη, αλλά και θα διευκολύνει την ανάσυρσή τους από τη µνήµη, όταν χρειαστεί να 

αποδειχθεί η κατανόησή τους (Πόρποδας, 2002). 

Τέλος, η ελλιπής αναγνωστική κατανόηση είναι πιθανό να οφείλεται και σε 

άλλους παράγοντες, όπως στην ελλιπή γνωστική εγρήγορση κατά την αξιολόγηση, σε 

ψυχολογικούς ή άλλους παράγοντες. Η εκπαιδευτική παρέµβαση για τη βελτίωση της 

αναγνωστικής κατανόησης ενός µαθητή συνίσταται στην άρση των ανασταλτικών 

παραγόντων έτσι ώστε, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η βελτίωση της 

αναγνωστικής κατανόησης.         

   

 38



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 ΑΦΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΓΡΑΠΤΟΥ  ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ 

 

1.  Αφήγηση 

    

Η αφήγηση είναι µία πράξη επικοινωνίας µε την οποία παρουσιάζεται 

προφορικά ή γραπτά µία σειρά πραγµατικών ή επινοηµένων γεγονότων20 από έναν 

ποµπό –αφηγητή- προς έναν τουλάχιστον δέκτη –αποδέκτη- της αφήγησης. Η 

παρουσίαση αυτή των γεγονότων γίνεται σε συνεχή προφορικό ή γραπτό λόγο και µε 

χρονική ή λογική σειρά. Το στοιχείο αυτό της χρονικής ή λογικής αλληλουχίας 

αποτελεί και το βασικότερο χαρακτηριστικό της αφήγησης. Το χαρακτηριστικό αυτό 

σε συνδυασµό µε την επικέντρωση σε ένα πρόσωπο που ενεργεί διακρίνει την 

αφήγηση από την περιγραφή ή το δοκίµιο (Lonqacre, 1983). 

Υπάρχουν διάφορα είδη αφήγησης που αποβλέπουν το καθένα σε ένα 

διαφορετικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Η λογοτεχνική και η 

ιστορική αφήγηση για παράδειγµα εξυπηρετούν η κάθε µία τους γενικότερους 

στόχους της λογοτεχνίας και της ιστορίας αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ορισµένα είδη 

αφηγήσεων που καλύπτουν τις καθηµερινές ανάγκες της ζωής, όπως είναι, για 

παράδειγµα, η δηµοσιογραφική είδηση, το ηµερολόγιο, το (αυτο)βιογραφικό 

σηµείωµα, η υπηρεσιακή αναφορά, η µαρτυρική κατάθεση, κ. ά.  

Ακόµη και αν δύο αφηγηµατικά είδη κάνουν αναφορά στο ίδιο θέµα µπορεί να 

διαφέρουν ως προς τη µορφή και τον τρόπο παρουσίασής τους ανάλογα µε τον σκοπό 

που το καθένα υπηρετεί. Μπορεί επίσης να διαφέρουν ως προς τη γλωσσική ποικιλία 

ανάλογα µε τον αφηγητή και το κοινό του (ποµπός-δέκτης, καθώς όπως ήδη έχει 

επισηµανθεί η αφήγηση είναι µία πράξη επικοινωνίας). Η µορφή, η λειτουργία και η 

χρήση των αφηγηµατικών ειδών µπορεί να παρουσιάσει τέτοια ποικιλοµορφία και 

τέτοιες ιδιαιτερότητες ώστε να γίνεται αντικείµενο ειδικής µελέτης και έρευνας.  

   

 

 

                                                 
20 Α΄ τεύχος Έκφραση – Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο, ΟΕ∆Β.  
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2.  Η αφήγηση ιστοριών 

 

Ένα από τα είδη της αφήγησης που µελετήθηκε ιδιαίτερα από την πλευρά της 

γλωσσολογίας και της γνωστικής ψυχολογίας είναι οι ιστορίες που λένε οι ενήλικες 

στα παιδιά ή τα παιδιά στους ενήλικες. Η αφήγηση ιστοριών είναι µία ανεξάντλητη 

πηγή εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τους ενήλικες αλλά κυρίως για τα παιδιά. 

Πέρα όµως από την ψυχαγωγία η αφήγηση των ιστοριών εξυπηρετεί δύο 

πρωταρχικούς σκοπούς, την επικοινωνία και την αναπαράσταση της εµπειρίας 

(Bruner, 1997, Ryan, 2004). 

Οι ιστορίες ως αφηγηµατικό είδος συναντώνται συνεχώς τόσο στους 

πρωταρχικά προφορικούς πολιτισµούς όσο και στους υψηλά εγγράµµατους και 

αποτελούν µία «αποθήκη» πρακτικής γνώσης και βιωµάτων, όπου διατηρούνται οι 

µνήµες της ανθρωπότητας (από τα οµηρικά έπη µέχρι τη σύγχρονη ηλεκτρονική 

επεξεργασία της πληροφορίας). Με την αφήγηση ιστοριών µεταβιβάζεται ο 

πολιτισµός και γενικότερα η κληρονοµιά της εκάστοτε κοινωνικής οµάδας. Λέγονται 

συχνά µε στόχο να αλλάξουν τις πεποιθήσεις και τη συµπεριφορά των ακροατών, να 

πείσουν, να επεξηγήσουν ή να διδάξουν και να µεταδώσουν ηθικές πληροφορίες 

(Ryan, 2004). 

Αν και η πειθώ και η ερµηνεία είναι δυνατό να βρίσκονται πίσω από ορισµένες 

εµπειρίες αφήγησης, τα παιδιά σπάνια χρησιµοποιούν την αφήγηση για να διδάξουν ή 

να δηµιουργήσουν σοβαρές επεξηγήσεις για φαινόµενα που θα παρέµεναν 

ακατανόητα στον ακροατή. Σύµφωνα µε τη Stein (1995), η κατανόηση του τι συνέβη 

σε ένα άτοµο, η συµµετοχή στα συναισθήµατα, η διαπίστωση των πιθανών κινήτρων 

που υπογραµµίζουν τη δράση και η κατανόηση των συνεπειών των πράξεων είναι οι 

πρωταρχικοί στόχοι των µικρών παιδιών όταν αφηγούνται. Το παιδί πολύ αργότερα 

θα αναγνωρίσει τη σηµασία της αφήγησης ως µέσο πειθούς. 

Ο Βruner (1997) αντίθετα υποστηρίζει ότι η ρητορική λειτουργία της 

αφήγησης γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά ακόµη και από τα τρία ή τέσσερά τους 

χρόνια. Ειδικότερα αναφέρει ότι το παιδί αφού κατακτήσει τις γλωσσικές µορφές που 

του επιτρέπουν να αναφέρεται στις πράξεις και στις συνέπειές τους µαθαίνει ότι αυτό 
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που κάνει κανείς επηρεάζεται σηµαντικά από τον τρόπο µε τον οποίο εξιστορεί αυτό 

που κάνει, που θα κάνει ή αυτό που έκανε. Έτσι, η αφήγηση µετατρέπεται όχι µόνο 

σε επεξηγηµατική αλλά και σε ρητορική πράξη. Ήδη από την ηλικία των τριών ή 

τεσσάρων χρόνων τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις αφηγήσεις τους για να 

καλοπιάνουν, να εξαπατούν, να κολακεύουν, να δικαιολογούν και να παίρνουν ό,τι 

µπορούν χωρίς να έρχονται σε αντιπαράθεση µε αυτούς που αγαπούν (Νάνου, 2004). 

Ένας άλλος σκοπός για τον οποίο οι  άνθρωποι λένε ιστορίες είναι για να 

κατανοήσουν καλύτερα ορισµένα γεγονότα. Η αφήγηση των γεγονότων και των 

εµπειριών εµπλουτίζει, αναδιοργανώνει, εκλεπτύνει και επεκτείνει την 

αναπαράσταση της εµπειρίας επιβάλλοντας µία πιο πολύπλοκη δοµή στη γνώση των 

κοινωνικών συνθηκών (Applebee, 1978). Η αφήγηση µιας ιστορίας δίνει την ευκαιρία 

να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας σχέδια που οδηγούν σε µία επιτυχή λύση ενός 

προβλήµατος ή να αποκαλυφθούν οι αρνητικές συνέπειες ορισµένων πράξεων ή 

γεγονότων (Stein, 1995, Herman, 2002). Η αφήγηση, συνεπώς, πέρα από την 

αναπαράσταση της εµπειρίας αναδεικνύεται ως τρόπος οργάνωσης της ίδιας της 

αναπαράστασης ενώ η πράξη της αφήγησης συνδέεται συχνά µε την πράξη της 

µάθησης ή της αναδόµησης αυτού που είναι ήδη γνωστό.  

 

2.1.  Η έννοια της ιστορίας στην αφήγηση 

 

  Η έννοια που αποδίδεται στην ιστορία όσον αφορά την αφήγηση είναι αυτή 

της δοµής (δοµική προσέγγιση). Η αφήγηση ιστοριών αφορά στην περιγραφή - 

παρουσίαση µιας στοχοκατευθυνόµενης συµπεριφοράς ενός πρωταγωνιστή, του 

οποίου η δράση αποβλέπει στην επίλυση προσωπικών ή κοινωνικών προβληµάτων 

και συγκρούσεων ή στην υπέρβαση εµποδίων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην έννοια 

της ιστορίας, απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα κείµενο ως ιστορία 

είναι: α) η παρουσία κάποιου πρωταγωνιστή, β) µία αλλαγή του περιβάλλοντός του, 

δηλαδή ένα εµπόδιο και γ) κάποια µορφή αιτιωδών σχέσεων ανάµεσα στα γεγονότα. 

Αν και τα κείµενα µε στόχο ή χωρίς στόχο γίνονται εξίσου δεκτά ως ιστορίες , στην 

έννοια της «καλής» ιστορίας ανταποκρίνονται  αυτές που έχουν στόχο και διαδοχές 

δράσης µε εµπόδια (Stein, 1995). 
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Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η αφήγηση µιας ιστορίας είναι µία 

σύνθετη λειτουργία που απαιτεί την ολοκλήρωση διαφορετικών περιοχών γνώσης. 

Αυτός που αφηγείται ή ακούει µία ιστορία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, εµπλέκεται σε 

µία µορφή επικοινωνίας υψηλού επιπέδου και για το λόγο αυτόν καλείται να 

συνδυάσει ένα πλούσιο απόθεµα κοινωνικής γνώσης µε τη γνώση για τις µορφές και 

τις λειτουργίες του λόγου, ώστε να επιτύχει τη µετάβαση του επιδιωκόµενου 

µηνύµατος (Graham & Harris, 1993,  στο Παντελιάδου, 2000, Νάνου, 2004). 

Καλείται λοιπόν να οργανώσει το περιεχόµενο, να συσχετίσει τις έννοιες και 

τις ιδέες, να επικεντρώσει την προσοχή του σε ένα συγκεκριµένο θέµα, να 

παρουσιάσει µε συνέπεια την επίλυση ενός προβλήµατος, αλλά και να λάβει υπ’ όψιν 

του τις αντιδράσεις του ακροατή του, ώστε να χρησιµοποιήσει το λόγο µε τέτοιο 

τρόπο που η ιστορία του να γίνει κατανοητή. Έτσι, αν και η αφήγηση εξαρτάται από 

τη γνώση των κοινωνικών συνθηκών η αφηγηµατική λειτουργία περιλαµβάνει πολύ 

περισσότερα πράγµατα από την κατανόηση ή τη σύνθεση της κοινωνικής εµπειρίας. 

Μολονότι η αφηγηµατική λειτουργία είναι σύνθετη τα παιδιά από µικρή ηλικία 

µπορούν να αναφερθούν µε λογική σειρά σε βιώµατα του παρελθόντος, ξέρουν να 

λένε ιστορίες και τις ξεχωρίζουν από τα άλλα είδη λόγου (Stein, 1995, Βruner, 1997). 

Στο σηµείο αυτό όµως τίθεται ένα ερώτηµα που αφορά στο τι συµβαίνει όταν τα 

παιδιά επιχειρούν να γράψουν µία ιστορία, να χρησιµοποιήσουν, δηλαδή, το γραπτό 

λόγο για να αφηγηθούν µία ιστορία. Μπορούν να αναφερθούν µε λογική σειρά στα 

γεγονότα και να γράψουν την ίδια ιστορία που θα έλεγαν;        

    

3.  Η φύση του γραπτού λόγου 

 

  Η γραφή είναι µία πολύπλοκη διαδικασία , µία µορφή επικοινωνίας υψηλού 

επιπέδου η οποία προϋποθέτει διαφορετικές ικανότητες επεξεργασίας και είναι 

δύσκολο να κατακτηθεί. Για την παραγωγή του γραπτού λόγου και ειδικότερα για την 

παραγωγή του γραπτού αφηγηµατικού λόγου απαιτούνται σηµαντικές σύνθετες 

γνωστικές και γλωσσικές λειτουργίες. Αρχικά ο συγγραφέας προσπαθεί να 

δηµιουργήσει µία εσωτερική αναπαράσταση, δηλαδή να σκεφτεί και να σχεδιάσει 

αυτό που επιθυµεί να γράψει, και στη συνέχεια επιχειρεί να παρουσιάσει τις σκέψεις 
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του σε γραπτή µορφή χρησιµοποιώντας λέξεις, προτάσεις και παραγράφους µε στόχο 

την επικοινωνία και τη µεταβίβαση του επιδιωκόµενου µηνύµατος (Graham & Harris, 

1993α). 

Σύµφωνα µε τους Hammill και Bartel (1995), σε ένα γραπτό κείµενο 

διακρίνουµε τρία κυρίαρχα χαρακτηριστικά: τα γνωστικά, τα γλωσσικά και τα 

στυλιστικά. Τα γνωστικά συστατικά αναφέρονται στην ικανότητα παραγωγής ενός 

γραπτού κειµένου το οποίο παρουσιάζει ένα κεντρικό θέµα –σε ένα αφηγηµατικό 

κείµενο είναι µία ιστορία- έχει σαφήνεια και αλληλουχία και γίνεται κατανοητό. Τα 

γλωσσικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αντίστοιχα στη χρήση αποδεκτών 

συντακτικών, µορφολογικών και σηµασιολογικών σχηµάτων και εποµένως στην ορθή 

επιλογή της δοµής της πρότασης-κειµένου, των χρόνων, των καταλήξεων και των 

λέξεων. Τέλος, τα στυλιστικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στην ορθή χρήση των 

σηµείων στίξης και των κεφαλαίων γραµµάτων, που βελτιώνουν την παρουσίαση του 

γραπτού λόγου και συντελούν στην κατανόηση ενός γραπτού κειµένου. 

Η γραφή περιλαµβάνει επίσης µία κοινωνική αλλά και προσωπική διάσταση. 

Έτσι, τα γνωστικά, γλωσσικά ή στυλιστικά χαρακτηριστικά πρέπει να γίνονται 

αντιληπτά σε συνδυασµό µε παράγοντες που αναφέρονται στις εµπειρίες που 

προϋπάρχουν της γραφής και αφορούν είτε το παιδί-συγγραφέα (προηγούµενη 

εµπειρία-γνώση, γλωσσικό επίπεδο και ιδιαίτερες ανάγκες) είτε το περιβάλλον 

γραφής (κίνητρα, αλληλεπιδράσεις, προσωπικές σχέσεις, θετική ατµόσφαιρα και 

στάση απέναντι στη γραφή). Αυτοί οι τρεις τύποι χαρακτηριστικών διαµορφώνονται 

ανάλογα µε το δηµιουργικό ή λειτουργικό χαρακτήρα και τον επικοινωνιακό σκοπό 

του τελικού γραπτού προϊόντος (Παντελιάδου, 2000).   

Ως εκ τούτου η παραγωγή του γραπτού λόγου –ενός αφηγηµατικού κειµένου 

για παράδειγµα- αφορά πλήθος δεξιοτήτων, όπως είναι η εσωτερική κινητοποίηση, η 

σκέψη, η οργάνωση, ο χειρισµός της γλώσσας, η επανεξέταση του κειµένου, η 

ορθογραφία και η ολοκληρωµένη εικόνα που απαιτείται από ένα γραπτό κείµενο 

προκειµένου να γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη. Οι παραπάνω δεξιότητες λοιπόν 

δεν απέχουν από άποψη ουσίας από αυτό που έχει οριστεί ως δύο ρόλοι, του 

συγγραφέα και του γραµµατέα ( Smith, 1982). Ο συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον 

του στη συγκέντρωση ιδεών, την κατάλληλη σύνδεσή τους και τον έλεγχο της 
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µετάδοσης του νοήµατος, ενώ ο γραµµατέας ενδιαφέρεται για τη σωστή ορθογραφία, 

την τοποθέτηση των προτάσεων και τη στίξη.   

Τέλος, θα ήταν χρήσιµο να επισηµανθεί το γεγονός ότι η γραφή είναι µία 

πολύπλοκη διαδικασία η οποία δεν κατακτάται αυτόµατα ως µία επέκταση του 

προφορικού λόγου αλλά απαιτεί διδασκαλία παράλληλα µε την ανάγνωση (Graves, 

1983). Η διδασκαλία της γραφής αποτελεί αναγκαιότητα στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της οποίας είναι απαραίτητη η 

κατανόησή της ως µίας έννοιας αποτελούµενης από τρεις διαστάσεις: τη διαδικασία, 

το προϊόν και το στόχο (Isaakcon, 1988).   

 

4. Η οργάνωση της αφήγησης: αφηγηµατικά σχήµατα – σενάρια    

 

Τόσο στο πεδίο της ψυχολογίας όσο και στο πεδίο της γλωσσολογίας η 

εξελικτική έρευνα έχει δείξει ότι τα περισσότερα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία 

γνωρίζουν και χρησιµοποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα τη δοµή και τις λογικές 

σχέσεις µεταξύ των συστατικών µιας ιστορίας και είναι σε θέση να αναπαράγουν ή να 

δηµιουργούν δικές τους ιστορίες, οι οποίες ακολουθούν το πρότυπο της γραµµατικής 

ιστοριών21. ∆ιαθέτουν επίσης µία οργανωµένη γνώση σχετικά µε τα γεγονότα στα 

οποία συµµετέχουν και µπορούν να αναφερθούν σε αυτά µε µία λογική σειρά.  

Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην υπόθεση ότι τα παιδιά αποκτούν από 

νωρίς γενικευµένες αναπαραστάσεις σχετικά µε τη δοµή των ιστοριών που ακούν 

καθώς και για τα γεγονότα στα οποία συµµετέχουν. Η γνώση σχετικά µε τα γεγονότα 

και τη δοµή των ιστοριών αναπαριστάνεται µε τη µορφή «σχηµάτων». Τα σχήµατα 

που αναπαριστάνουν τη γνώση σχετικά µε τα γεγονότα στα οποία οι άνθρωποι 

συµµετέχουν ονοµάζονται σχήµατα γεγονότων ή σενάρια (Mandler, 1984) ενώ τα 

σχήµατα που αναπαριστάνουν τη γνώση σχετικά µε τη δοµή των ιστοριών 

ονοµάζονται αφηγηµατικά σχήµατα (Mandler, 1984). 

Ο Bartlett (1932) εισήγαγε πρώτος τον όρο «σχήµα» για να περιγράψει τον 

τρόπο οργάνωσης των ιστοριών στη µνήµη. ∆ιαπίστωσε ότι, όταν ζητούσε από 

                                                 
21 Η γραµµατική ιστοριών αποτελεί το συµβατικό σηµειογραφικό σύστηµα κανόνων που επινοήθηκε για να 
περιγράψει τα σταθερά δοµικά συστατικά των ιστοριών (Mandler, 1984). 
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ενήλικες να αναπαράγουν ιστορίες, η αναπαραγωγή επηρεαζόταν άµεσα από 

προσωπικές εµπειρίες, συµπεράσµατα και προκαταλήψεις µε αποτέλεσµα οι ενήλικες 

να παραποιούν την αρχική ιστορία ώστε να ανταποκρίνεται στα πολιτισµικά τους 

στερεότυπα. Θεώρησε τα σχήµατα ως νοητικά πρότυπα που διαµορφώνονται από 

προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα και αποτελούν µοντέλα στη βάση των οποίων 

ερµηνεύονται αλλά και προσαρµόζονται τα καινούρια δεδοµένα (Νάνου, 2004).  

Αργότερα στην έννοια του σχήµατος αποδόθηκαν πλήθος χαρακτηριστικών. 

Τα σχήµατα αποτελούν δοµικά στοιχεία της σκέψης. Είναι οργανωµένα µοντέλα που 

αναπαριστάνουν τη γνώση σχετικά µε τις γενικές ιδιότητες των αντικειµένων, των 

γεγονότων και των σχέσεων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των 

κοινωνικών δοµών. Λόγω της ευρύτητας των πληροφοριών που κωδικοποιούν 

διευκολύνουν την κατανόηση όχι µόνο εννοιών αλλά και ιστοριών (Rumelhart, 1985, 

Mandler, 1984).  

Αναφέρθηκε ήδη ότι τα σχήµατα που αναπαριστάνουν τη γνώση σχετικά µε τα 

γεγονότα στα οποία οι άνθρωποι συµµετέχουν ονοµάζονται σχήµατα γεγονότων ή 

σενάρια. Οι Schank & Abelson (1977) εισήγαγαν την έννοια των σεναρίων (scripts). 

Τα σενάρια αποτελούν γενικευµένες αναπαραστάσεις οικείων γεγονότων και 

αναπαριστάνουν τις τυπικές ενέργειες οι οποίες παρουσιάζονται µε καθορισµένη 

σειρά και συγκροτούν ένα γεγονός, όπως λ.χ. µία οικογενειακή γιορτή. 

Ενσωµατώνουν τη γνώση σχετικά µε τους ανθρώπους που συµµετέχουν σε ένα 

γεγονός, τους κοινωνικούς ρόλους, τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σε όλη τη 

διάρκειά του και τη σειρά µε την οποία επιµέρους ενέργειες θα πραγµατοποιηθούν. 

Με την έννοια αυτή ενσωµατώνουν αξίες, απόψεις και προσδοκίες κάθε κουλτούρας 

και για το λόγο αυτό θεωρούνται κοινωνικο/γνωστικές δοµές.  

Τα σενάρια έχουν ιεραρχική δοµή. Τα στοιχεία τους συνδέονται µε σχέσεις 

µέρους και όλου. Οι σχέσεις τους είναι χρονικές ή και δυνητικές και ποικίλουν σε 

ισχύ. Τόσο οι δυνητικές όσο και οι χρονικές σχέσεις διαµορφώνουν ισχυρούς 

δεσµούς. Οι χρονικές σχέσεις δε, όταν η σειρά των γεγονότων καθοδηγείται από 

συµβάσεις και εµφανίζει σταθερότητα, είναι πολύ ισχυρές. Αντίθετα, οι χρονικές 

σχέσεις που είναι αυθαίρετες και τα επιµέρους γεγονότα αυτών βρίσκονται σε 

προαιρετική σειρά διαµορφώνουν µία λιγότερο ισχυρή σχέση. Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις τα στοιχεία των σεναρίων έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα 

να ενεργοποιούνται αυτόµατα (Mandler, 1984).    

Ακόµη και πολύ µικρά παιδιά δυόµισι και τριών χρόνων αναπαριστάνουν 

δραστηριότητες της καθηµερινής τους ρουτίνας µε τη µορφή σεναρίων (Νάνου, 

2004). Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας διαθέτουν σενάρια σχετικά µε τις τυπικές 

δραστηριότητες του νηπιαγωγείου στις οποίες παίρνουν µέρος, σενάρια γενεθλίων 

κ.α.. Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο τους τα σενάρια καθοδηγούν τη δράση και 

οργανώνουν τη συµπεριφορά των παιδιών. Καθώς περιλαµβάνουν τη γνώση σχετικά 

µε το τι θα συµβεί σε µία δεδοµένη κατάσταση και τη σειρά µε την οποία οι 

µεµονωµένες ενέργειες θα συµβούν, λειτουργούν ως πρότυπα µε βάση τα οποία τα 

παιδιά µπορούν να υποθέσουν τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε οικείες 

περιστάσεις (Daiute & Nelson, 1997).     

Μία άλλη µορφή σχηµάτων που αναπαριστάνουν τη γνώση των ανθρώπων 

σχετικά µε τη δοµή των ιστοριών είναι τα αφηγηµατικά σχήµατα (Mandler, 1984). 

Το αφηγηµατικό σχήµα είναι µία ειδική µορφή σχήµατος το οποίο αποτελεί τη 

νοητική αντανάκλαση των σταθερών δοµών που οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει ή 

σχηµατίσει µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε ιστορίες. Το αφηγηµατικό σχήµα 

είναι µία γνωστική δοµή που συγκροτείται από σύνολα προσδοκιών σχετικά µε τον 

τρόπο που ιστορίες εκτυλίσσονται.   

Και οι δύο αυτές µορφές σχηµάτων, τα σενάρια και τα αφηγηµατικά σχήµατα, 

αναπαριστάνουν τη γνώση των ανθρώπων σχετικά µε τα γεγονότα και τη δοµή των 

ιστοριών και αφορούν ως ένα βαθµό την προφορική αφήγηση των ιστοριών. 

Αποτελούν όµως δοµές, κυρίως, το αφηγηµατικό σχήµα µε τη δοµή του επεισοδίου 

(Stein & Glenn, 1979), στις οποίες κινείται και η αναπαραγωγή του αφηγηµατικού 

γραπτού λόγου.  

 

5.  Η γλώσσα της αφήγησης 

    

Η αφήγηση περιλαµβάνει µία διαδοχή γεγονότων που κεντρίζουν το 

ανθρώπινο ενδιαφέρον και διατηρούν την ενότητα της δράσης. Όπου δεν υπάρχει 

διαδοχή γεγονότων, δεν υπάρχει αφήγηση αλλά περιγραφή (αν τα αντικείµενα του 
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λόγου συνδέονται στο χώρο), συµπέρασµα (αν το ένα προϋποθέτει το άλλο) κ.λ.π. 

Όπου δεν υπάρχει ενότητα  δράσης πάλι δεν υπάρχει αφήγηση αλλά απλό 

χρονολόγιο, διατύπωση µίας διαδοχής ασύνδετων γεγονότων. Τέλος, όπου δεν 

υπάρχει ανθρώπινο ενδιαφέρον δεν µπορεί να υπάρξει αφήγηση, διότι τα γεγονότα 

αποκτούν νόηµα και οργανώνονται σε µία δεδοµένη χρονική σειρά µόνο σε σχέση µε 

ένα ανθρώπινο σχέδιο (Bremond, 1966).   

Τα στοιχεία αυτά, σύµφωνα µε µία καθαρά γλωσσολογικής προέλευσης 

προσέγγιση, καθιστούν την αφήγηση ως είδος κειµένου. Ένα κείµενο ορίζεται ως µία 

ενότητα νοηµάτων, ανεξάρτητη από µέγεθος, που κωδικοποιείται σε προτάσεις τις 

οποίες υπερβαίνει δοµικά. ∆εν είναι απλώς µεγαλύτερο από την πρόταση αλλά 

διαφέρει ποιοτικά από αυτήν. Το συνολικό νόηµα κάθε κειµένου είναι κάτι 

περισσότερο από το άθροισµα των νοηµάτων των µεµονωµένων λέξεων ή προτάσεων 

που το απαρτίζουν και ερµηνεύεται στο ευρύτερο πλαίσιο της χρήσης και της 

λειτουργίας που υπηρετεί (Halliday & Hasan, 1976).   

Σύµφωνα µε τους Halliday & Hasan (1976) κάθε κείµενο προσδιορίζεται από 

δύο επίπεδα. Τη συνολική οργάνωση των νοηµάτων (συνολικό επίπεδο) σε ανώτερο 

επίπεδο και την οργάνωση των νοηµάτων σε ένα πιο τοπικό επίπεδο. Στα 

αφηγηµατικά κείµενα τα δύο αυτά επίπεδα βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και 

απαιτούν διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας (π.χ. ειδικούς δοµικούς 

κανόνες, συνοχή κειµένου). Η συνολική οργάνωση των νοηµάτων ολοκληρώνεται σε 

τοπικό επίπεδο µέσω της σύνδεσης των προτάσεων (π.χ. τεχνικές συνοχής) και σε 

σύµπραξη µε τη χρήση των κανόνων σύνταξης και µορφολογίας. Ο οµιλητής και ο 

ακροατής πρέπει να γνωρίζει πώς να κινηθεί στα επίπεδα αυτού του περιβάλλοντος 

συνάγοντας συµπεράσµατα, όπου είναι αναγκαίο, αλλά πάντα ανάλογα µε το επίπεδο 

(συνολικό ή τοπικό) στο οποίο πραγµατοποιείται η πρόσβαση (Bamberg, 1987).     

∆ύο βασικές έννοιες συνδέονται µε την οργάνωση των νοηµάτων στα δύο 

επίπεδα (συνολικό – τοπικό) της ιστορίας. Η πρώτη έννοια αφορά στην αλληλουχία-

συνεκτικότητα και η δεύτερη στη συνοχή. Η αλληλουχία είναι βασική ιδιότητα της 

ιστορίας που µπορεί να της προσδώσει νόηµα, ακόµη και όταν αυτή στερείται 

συνοχής. ∆εν περιορίζεται στο επιφανειακό κείµενο, αλλά εγκαθιστά σχέσεις µεταξύ 

των γλωσσικών στοιχείων και της κοινής γνώσης αυτών που συµµετέχουν στο 
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επικοινωνιακό συµβάν, δηµιουργώντας έναν κοινό κειµενικό κόσµο. Η γνώση εδώ 

νοείται όχι µόνο ως δηλωτική γνώση γεγονότων ή πίστεων, αλλά και ως διαδικασία 

µέσω της οποίας ενεργοποιούνται οι έννοιες και οι σχέσεις (χρονικές, αιτιακές, κλπ.) 

και λεκτικοποιούνται σε γλωσσικές εκφράσεις.   

Η αλληλουχία, η συνολική οργάνωση των νοηµάτων, οδηγεί τον αναγνώστη ή 

τον ακροατή να διαµορφώνει µία νοητική αναπαράσταση του κειµένου. Αυτό το 

πετυχαίνει βρίσκοντας ένα πλαίσιο ερµηνείας. Το πλαίσιο αυτό οδηγεί στη συναγωγή 

συµπερασµάτων, τα οποία συνδέουν τις διαφορετικές ενότητες της ιστορίας µε βάση 

την προϋπάρχουσα γνώση του. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα 

συµφραζόµενα, το πλαίσιο της περίστασης επικοινωνίας, το οποίο και καθορίζει ποιες 

έννοιες και σχέσεις είναι συναφείς µε τη συγκεκριµένη περίσταση και εποµένως θα 

ενεργοποιηθούν από τον ποµπό και τον δέκτη, ώστε να δοµηθεί ο κοινός κειµενικός 

τους κόσµος (Andriessen, Smedt and Zock, 1996).     

Η δεύτερη βασική έννοια η οποία συνδέεται µε την οργάνωση των νοηµάτων 

στα δύο επίπεδα της ιστορίας (συνολικό και τοπικό) είναι η έννοια της συνοχής. Ο 

όρος συνοχή αναφέρεται στα ποικίλα γλωσσικά µέσα (γραµµατικά, λεξιλογικά, 

φωνολογικά) µε τα οποία οι προτάσεις συνδέονται µεταξύ τους ώστε να αποτελέσουν 

ευρύτερες ενότητες του λόγου. Η συνοχή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

κειµενικότητας, δηλαδή της ιδιότητας που καθιστά ένα κοµµάτι λόγου κείµενο µε 

σηµασία. Κάθε γλωσσικό στοιχείο που εµφανίζεται σε ένα κείµενο αποτελεί εργαλείο 

για τη γνωστική επεξεργασία άλλων γλωσσικών στοιχείων του κειµένου τόσο από τον 

ποµπό (οµιλητή –συγγραφέα) όσο και από το δέκτη (ακροατή – αναγνώστη). Έτσι, η 

συνοχή αποτελεί ένα σύνολο δοµών πάνω από το επίπεδο των προτάσεων και 

φράσεων που υποδηλώνει ότι ο λόγος δεν αποτελεί µία σειρά ασύνδετων δηλώσεων.   

Συνοχή υπάρχει σε ένα κείµενο- εδώ µας ενδιαφέρει περισσότερο το γραπτό 

κείµενο - όταν η ερµηνεία ενός στοιχείου του βασίζεται στην ερµηνεία κάποιου 

άλλου και δεν µπορεί να ερµηνευτεί παρά µόνο µε προσφυγή σε αυτό (Halliday & 

Hasan, 1976). Συγκεκριµένοι και αντικειµενικοί παράγοντες καθορίζουν τη συνοχή 

και διαχωρίζουν τα συνεκτικά κείµενα από τις ασύνδετες ακολουθίες των προτάσεων. 

Η συνοχή εκφράζεται εν µέρει µέσω της γραµµατικής και εν µέρει µέσω του 

λεξιλογίου. Οι Halliday & Hasan όρισαν πέντε (5) κατηγορίες τεχνικών συνοχής τις 
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οποίες οµαδοποίησαν σε τρεις κατηγορίες:  γραµµατολογική (τεχνικές της αναφοράς, 

της αντικατάστασης και των παραλείψεων), λεξιλογική (αντικαταστάσεις µέσω 

συνωνύµων ή παραθέσεων) και µεταβατική συνοχή (τεχνικές σύνδεσης των 

προτάσεων και νοηµατικών ενοτήτων µέσω συνδέσµων).   

Οι τεχνικές συνοχής διασφαλίζουν τη λογική διάρθρωση των νοηµάτων 

συνδέοντας τη µορφή µε τη σηµασία και εξαρτώνται από τα νοήµατα και το είδος των 

εννοιολογικών σχέσεων που πρόκειται να συνδεθούν. Στις ιστορίες, όπου κυριαρχούν 

οι εννοιολογικές σχέσεις της αιτιότητας και της χρονικής ακολουθίας, οι µεταβατικές 

τεχνικές συνοχής που χρησιµοποιούνται συνήθως περιλαµβάνουν συνδέσµους ή 

συνδετικές λέξεις που εκφράζουν αιτιότητα (όπως επειδή, αφού, καθώς, ενώ, έτσι 

κ.ά.) καθώς και χρονική συνάφεια (όπως ύστερα, µετά, πριν, στη διάρκεια, κ.ά.).  

Τόσο η δοµή όσο και η γλώσσα της αφήγησης αποτελούν βασικούς 

παράγοντες της αφηγηµατικής λειτουργίας ενός κειµένου. Η αφηγηµατική λειτουργία 

είναι σύνθετη. Προϋποθέτει την επικέντρωση της προσοχής σε ένα συγκεκριµένο 

θέµα, τη συσχέτιση εννοιών και ιδεών, την οργάνωση της σκέψης, τη συνεπή 

παρουσίαση της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήµατος και τη χρήση του λόγου µε 

οργανωµένο και συνεκτικό τρόπο (Τζουριάδου, 1995α). Με την έννοια αυτή, η 

αφήγηση µιας ιστορίας αποτελεί µία λειτουργία οργάνωσης της σκέψης και επίλυσης 

προβληµάτων που πραγµατώνεται µέσω του λόγου.  

Από τα στοιχεία τα οποία µέχρι στιγµής έχουν παρουσιαστεί και αφορούν την 

αφήγηση – αφήγηση ιστοριών, οργάνωση της αφήγησης, αφηγηµατικό σχήµα, 

γλώσσα της αφήγησης – διαφαίνεται ότι η παραγωγή µίας ιστορίας –παραγωγή 

αφηγηµατικού λόγου, γραπτού ή προφορικού – είναι µία διπλής κατεύθυνσης 

διαδικασία που λειτουργεί ταυτόχρονα στη γνωστική και γλωσσική περιοχή. 

 

   5.1.  Γλωσσική ανάπτυξη και αφηγηµατική ικανότητα 

 

Η αναφορά σε περασµένα και µακρινά γεγονότα αποτελεί ένα σηµαντικό 

µέρος των αλληλεπιδράσεων µητέρας – παιδιού από την ηλικία των 2 ετών 

(Eisenberg, 1985). Όταν τα παιδιά στην ηλικία αυτή ρωτούνται, µπορούν µε 

σαφήνεια να αναφερθούν σε περασµένα γεγονότα (Todd & Perlmutter, 1980). Η 
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ικανότητα των παιδιών να µεταφέρονται από το «εδώ και τώρα» στο «εκεί και τότε» 

σχετίζεται µε την έννοια της αποπλαισίωσης (decontextualization), και µία από τις πιο 

πρώιµες και φανερές εκδηλώσεις της είναι η αναφορά των παιδιών σε µακρινά και 

περασµένα γεγονότα.  

Οι αναφορές µικρών παιδιών (2-4 χρόνων) σε οικεία γεγονότα υποστηρίζεται 

ότι αντανακλούν την οργανωµένη γνώση που αυτά διαθέτουν σχετικά µε τα γεγονότα 

που βιώνουν. Το πιο διεισδυτικό κοµµάτι της έρευνας στην πρώιµη ανάπτυξη των 

αφηγηµατικών ικανοτήτων περιγράφει την οργανωµένη αυτή γνώση των παιδιών 

µέσα από τα λεκτικά σενάρια. Τα σενάρια, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

ενότητα, αποτελούν κοινωνικές-γνωστικές δοµές καθώς αναπαριστάνουν αυτό που 

τυπικά συµβαίνει. Ενσωµατώνουν τις αξίες, τις απόψεις και τις προσδοκίες κάθε 

κουλτούρας (Schank & Abelson, 1977). Η αφηγηµατική σκέψη υποστηρίζεται ότι 

προέρχεται από αυτά (Daiute & Nelson, 1997).  

Οι Miller and Sperry (1988) υποστηρίζουν ότι από την ηλικία των δυόµισι 

χρόνων τα παιδιά µπορούν να οργανώσουν τα περασµένα γεγονότα µε χρονική σειρά. 

Στην ηλικία των τριών χρόνων τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην χρονική ακολουθία 

των γεγονότων και οι αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα σε αυτά ενισχύουν την ανάκλησή 

τους σε χρονολογική σειρά (Nelson, 1986). Τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν στην 

υπόθεση ότι τα πολύ µικρά παιδιά κατανοούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις λογικές 

σχέσεις των γεγονότων από ό,τι συχνά τους αποδίδεται.  

Πολλοί είναι εκείνοι ωστόσο που ισχυρίζονται ότι, επειδή τα γεγονότα είναι 

οικεία, η αναφορά σ’ αυτά ίσως δεν αναπαριστά πραγµατικά µία αφηρηµένη 

γνωστική δοµή αλλά µία υπερµαθηµένη ακολουθία γεγονότων. Ισχυρό επιχείρηµα 

υπέρ της δεύτερης άποψης είναι ότι τα πολύ µικρά παιδιά αναφέρονται στα βιώµατά 

τους µε µεγάλη ακρίβεια, γεγονός που δείχνει ότι βασίζονται στην ανάκληση των 

πραγµατικών γεγονότων. Μεγαλύτερα παιδιά (5 χρόνων) αντίθετα, έχουν την τάση να 

χρησιµοποιούν µία εσωτερικοποιηµένη οργάνωση γεγονότων και µπορούν να 

αναφερθούν σε αυτά χωρίς να τα ξαναζούν. Οι  παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην 

άποψη ότι τα µικρά παιδιά, σε αντίθεση µε τα µεγαλύτερα, εσωτερικοποιούν τα 

συστατικά ενός γεγονότος σε µία αρκετά σταθερή ιεραρχία, µε τη µορφή σεναρίων, 

χωρίς να έχουν κατανοήσει τις λογικές τους σχέσεις (Hudson and Nelson, 1983).  
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Η ώθηση για την αφήγηση οικείων γεγονότων –εµπειριών, βιωµάτων- εισάγει 

το παιδί ως συµµέτοχο στην κουλτούρα. Σύµφωνα µε τον Βruner (1997) η ώθηση για 

αφήγηση είναι που οδηγεί το παιδί να οργανώσει το λόγο του καλύτερα, να 

οικοδοµήσει τη γραµµατική και να επεκτείνει το λεξιλόγιό του χρησιµοποιώντας όλο 

και πιο σύνθετες πλευρές του γλωσσικού συστήµατος ως εργαλεία για την 

αφηγηµατική οργάνωση των εµπειριών του.  

Ο Βruner αναλύοντας τους µονολόγους της Emily, από την ηλικία του 1 έτους 

έως την ηλικία των 3 ετών22, υποστήριξε ότι η γραµµατική οικοδόµηση και η 

ανάπτυξη του λεξιλογίου της Emily έµοιαζε να υποκινείται από την ανάγκη να 

οργανώσει τα γεγονότα µε µία κατάλληλη διαδοχική σειρά, να τα χαρακτηρίσει ως 

προς την ιδιαιτερότητά τους και να πάρει κάποιου είδους θέση σχετικά µ’ αυτά.  

Η ώθηση για αφήγηση, σύµφωνα µε τον Βruner, είναι αυτή που καθορίζει τη 

σειρά προτεραιότητας µε την οποία κατακτώνται οι γραµµατικοί τύποι από ένα µικρό 

παιδί. Η ανάλυση των αφηγήσεων της Emily και της εξέλιξής τους µε το χρόνο έδειξε 

µία παράλληλη πορεία στην ανάπτυξη των γλωσσικών µέσων και των αναγκών της 

Emily να µιλήσει για πλευρές των βιωµάτων της. Έτσι, αν και τα γραµµατικά, 

λεξιλογικά, προσωδιακά –όσον αφορά τον προφορικό λόγο-  γνωρίσµατα που 

εµφανίζονται από πολύ νωρίς στο λόγο οπλίζουν τα παιδιά µε µία πληθώρα 

αφηγηµατικών εργαλείων, είναι η ανθρώπινη ώθηση για οργάνωση των εµπειριών µε 

τρόπο αφηγηµατικό που υποκινεί την ανάπτυξη και την περαιτέρω οικοδόµησή τους.  

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί στην ενότητα αυτή είναι το 

στοιχείο της συνεκτικότητας-αλληλουχίας στην αφηγηµατική δοµή. Οι ερευνητές που 

µελέτησαν την ανάπτυξη της συνεκτικότητας-αλληλουχίας (Bennet-Kastor, 1983, 

Karmiloff- Smith, 1981, Bamberg, 1987, Orsolini, 1990) επικεντρώθηκαν στην 

περιγραφή των γλωσσικών αρχών που τα παιδιά χρησιµοποιούν για να την πετύχουν. 

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι ακόµη και τα παιδιά 2 χρόνων χρησιµοποιούσαν 

ονοµατικές φράσεις ως γραµµατικά υποκείµενα για τους ήρωες της αφήγησης, όπως 

γνώριζαν επίσης να χρησιµοποιήσουν αντωνυµίες µεταξύ διαδοχικών προτάσεων για 

να αποφύγουν τις επαναλήψεις των ονοµατικών φράσεων. ∆ιαπίστωσαν ωστόσο ότι 

µεταξύ 4 και 5 ετών υπήρχε µία σηµαντική ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να 

                                                 
22 Οι µονόλογοι αυτοί καταγράφονται στο βιβλίο «Αφηγήσεις από την κούνια» 
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ελέγχουν τον αριθµό των ονοµατικών φράσεων για να πετύχουν τη συνεκτικότητα 

των κειµένων τους. 

Η διαπίστωση ότι η ανάπτυξη της συνεκτικότητας του κειµένου –προφορικού 

λόγου, αρχικά, και κατά τη σχολική ηλικία γραπτού – εµφανίζεται στην ηλικία των 5 

χρόνων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στην ηλικία αυτή συντελείται µία συνολική 

αναδιοργάνωση. Ο τρόπος που τα παιδιά αντιλαµβάνονται την αφηγηµατική δοµή 

αλλάζει ποιοτικά (Νάνου, 2004).   

    

6.  Οι αφηγηµατικές δυσκολίες στη σχολική και εφηβική ηλικία παιδιών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες  

  

Σύµφωνα µε το σύνολο των ερευνών της αφηγηµατικής ανάπτυξης, τα 

περισσότερα παιδιά στα 5-6 χρόνια µπορούν να παράγουν ολοκληρωµένες ιστορίες, 

µε αλληλουχία και συνοχή (Applebee, 1978, Karmiloff- Smith, 1981, Westby, 1984, 

Bamberg, 1987, Orsolini, 1990). Αντίθετα, τα παιδιά µε διαταραχές του λόγου και 

µαθησιακές δυσκολίες παραµένουν σε προαφηγηµατικό στάδιο και δεν επιτυγχάνουν 

την ολοκληρωµένη αφήγηση –προφορική ή γραπτή- ούτε στην εφηβεία (Applebee, 

1978). Οι ιστορίες τους έχουν συνήθως τη µορφή αρχικών αφηγήσεων, στις οποίες τα 

γεγονότα οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό θέµα23 χωρίς όµως να συνδέονται 

µεταξύ τους. 

Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας µε µαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήµατα στην αφηγηµατική δοµή (Roth & Spekman, 

1986, Merritt & Liles, 1987, Klecan-Aker & Kelty, 1990). Οι ιστορίες που παράγουν 

περιλαµβάνουν περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες από τις απαραίτητες (Gandler 

& Hildreth, 1990), ενώ παρουσιάζουν έλλειψη ή λαθεµένη χρήση τεχνικών συνοχής 

(Liles, 1985). 

Η φύση των δυσκολιών που έχουν περιγραφεί διαφέρει ωστόσο ανάλογα µε 

τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση και τις γενικές και ειδικές συνθήκες κάτω από τις 

οποίες γίνεται η παραγωγή, η αναπαραγωγή ή ο έλεγχος της κατανόησης µίας 

                                                 
23 Στις ενότητες «Αφήγηση ιστοριών» και «Οργάνωση της αφήγησης: αφηγηµατικά σχήµατα-σενάρια» έγινε 
διεξοδική παρουσίαση του θέµατος της οργάνωσης-σχεδίου των γεγονότων-εµπειριών γύρω από ένα κεντρικό 
θέµα. 
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ιστορίας. Η αφήγηση µίας ιστορίας από ένα βιβλίο εικόνων είναι µία πιο εύκολη 

δοκιµασία από τη δηµιουργία µίας ιστορίας µε ερέθισµα µία µόνο εικόνα, γιατί ενώ η 

πρώτη απαιτεί από τα παιδιά να αναγνωρίζουν απλώς τα σχήµατα, η δεύτερη απαιτεί 

να τα ανακαλέσουν από µόνα τους για να τα χρησιµοποιήσουν. 

Η δηµιουργία δε µίας ιστορίας χωρίς κανένα ερέθισµα και µάλιστα η 

δηµιουργία µίας γραπτής ιστορίας είναι πιο δύσκολη δοκιµασία, γιατί το παιδί πρέπει 

να ανακαλέσει όλα τα σχήµατα και να τα οργανώσει µε συγκεκριµένο τρόπο, ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος της παραγωγής γραπτού αφηγηµατικού λόγου. Λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τα παραπάνω, ανάλογα µε το ερέθισµα που οι ερευνητές χρησιµοποιούν για να 

κινητοποιήσουν µία αφηγηµατική διαδικασία, ο Westby (1984) προχώρησε σε µία 

κατηγοριοποίηση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά µε διαταραχές λόγου 

και µαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία. Σύµφωνα µε αυτή τα παιδιά µπορεί να 

παρουσιάζουν δυσκολίες α) στην οργάνωση, β) στην αναπαράσταση και γ) στην 

επεξεργασία.    

α)  ∆υσκολίες στην οργάνωση. Πολλά παιδιά ενώ µπορούν να παράγουν ιστορίες –

προφορικές ή γραπτές- αν τους δοθεί η µακροδοµή (π.χ. µία σειρά εικόνων) και 

να απαντούν σωστά σε ερωτήσεις σχετικά µε τα κίνητρα των ηρώων ή τις 

σχέσεις των γεγονότων, δυσκολεύονται να αφηγηθούν µία προσωπική εµπειρία 

και παρουσιάζουν την ίδια δυσκολία όταν καλούνται να καταγράψουν αυτή την 

εµπειρία τους. Οι ιστορίες τους δεν έχουν οργάνωση και συνοχή, ενώ απουσιάζει 

η πλοκή και κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Τους λείπει αυτό που ο Anderson (1975) 

έχει ονοµάσει εκτελεστικό σύστηµα που σχετίζεται µε την ικανότητα να 

σχεδιάζουν και να κατευθύνουν τη συµπεριφορά τους.  

Άλλα παιδιά όµως δυσκολεύονται να αφηγηθούν µία ιστορία, ακόµη κι αν 

τους δοθεί µία σειρά εικόνων. Επικεντρώνονται σε άσχετα σηµεία, λεπτοµέρειες που 

δε σχετίζονται µε το συνολικό θέµα και την πλοκή της ιστορίας. Όταν επίσης τους 

ζητηθεί να αναπαράγουν µία ιστορία, βασίζονται σε σχετικά ασήµαντες πληροφορίες 

και δοµούν την ιστορία µε βάση αυτές. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες συχνά 

ξεκινούν να γράφουν µε καθόλου ή ελάχιστο σχεδιασµό και δεν αναπτύσσουν 

αποτελεσµατικές στρατηγικές σε κανένα στάδιο της συγγραφής. 
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Αντίθετα, αν στα παιδιά αυτά γίνουν βοηθητικές ερωτήσεις σχετικά µε τη 

µακροδοµή ή δοθούν κατά τη διδασκαλία στρατηγικές που θα τα βοηθήσουν  να 

ολοκληρώσουν συγκεκριµένους κάθε φορά στόχους της γραφής τους, είναι ικανά να 

αφηγηθούν την ιστορία ολοκληρωµένα. Ενώ αναγνωρίζουν, δηλαδή, σχήµατα δεν 

µπορούν να τα ανακαλέσουν χωρίς βοήθεια (Westby, 1984). 

β) ∆υσκολίες στην αναπαράσταση. Πολλά παιδιά ακόµη κι όταν τους δοθεί η 

µακροδοµή µέσω µίας σειράς εικόνων δεν αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για µία 

ιστορία. Περιγράφουν κάθε εικόνα χωριστά και δε συνδέουν τα προηγούµενα 

γεγονότα µε τα επόµενα. Επίσης, ακόµη κι όταν καταλάβουν ότι πρόκειται για 

µία ιστορία δεν κατανοούν ή παρερµηνεύουν τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος 

ανάµεσα στα γεγονότα. Αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν µεγάλη δυσκολία να 

ακολουθήσουν ένα πλάνο συµπεριφορών, αφού άλλωστε δεν κατανοούν ότι οι 

άνθρωποι σχεδιάζουν τη συµπεριφορά τους (Westby, 1984).       

γ) ∆υσκολίες στην επεξεργασία. Τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήµατα στην 

επεξεργασία, µπορούν να παράγουν ιστορίες µε µακροδοµή, αλλά αργούν να 

ανακαλέσουν σχήµατα ή να τα αλλάξουν αν χρειαστεί. Οι ιστορίες τους 

βασίζονται σε ασαφές και ακατάλληλο λεξιλόγιο και η προτασιακή συντακτική 

δοµή των ιστοριών τους είναι ελλιπής (Westby, 1984). Οι µαθητές µε 

µαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να προσαρµόσουν το κείµενό τους στα 

χαρακτηριστικά αυτού που απευθύνονται και γράφουν πάντα µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο (Nodine,1983). 

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες που τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 

παράγουν τόσες λίγες ιδέες, όταν γράφουν, και συνεπώς δυσκολεύονται να 

αφηγηθούν γραπτά µία ιστορία. Η πρώτη είναι να µη γνωρίζουν ή να µην τους 

ενδιαφέρει το θέµα που καλούνται να γράψουν. Η δεύτερη είναι ότι πιθανόν να 

ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύνθεσης πολύ γρήγορα, πριν καταγράψουν όλα όσα 

γνωρίζουν. Σε µία µελέτη (Graham, 1990) µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 

αφιέρωναν µόλις 6 µε 7 λεπτά της ώρας για να γράψουν ένα κείµενο άποψης, αλλά 

όταν καλούνταν να γράψουν περισσότερα έγραφαν 2 έως 4 φορές εκτενέστερο 

κείµενο, που το µισό τουλάχιστον περιείχε νέες και χρήσιµες πληροφορίες.  
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Η τρίτη αιτία είναι ότι πιθανόν να αποτυγχάνουν στην παραγωγή σχετικών 

ιδεών γιατί επηρεάζονται από τις φτωχές τους δεξιότητες στην παραγωγή κειµένου. 

Σε ό,τι αφορά στη συγγραφή αφηγηµατικών κειµένων, τα πιο συνηθισµένα 

προβλήµατα των µαθητών εντοπίζονται: α) στη γνώση του πώς να οργανώσουν και 

να δοµήσουν το κείµενό τους, γιατί στερούνται τη σηµαντική γνώση της διαδικασίας 

της γραφής β) στη συµπεριφορά του «γράφω ό,τι γνωρίζω» και γ) στις προσπάθειές 

τους να βελτιώσουν-αναθεωρήσουν το αρχικό τους κείµενο (Levy, 1996). 

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες µπορεί, επίσης, να εκδηλώνουν 

προβλήµατα µε τις στάσεις και τα συναισθήµατά τους προς τη γραφή. Αποτυχία, 

αυτό-αµφισβήτηση, «µαθηµένη αβοηθησία» (learned helplessness), και φτωχή αυτό-

αποτελεσµατικότητα και κίνητρα επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των µαθητών 

να γράψουν καλά. Οι δυσκολίες που δεν αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά γεννούν 

αρνητικά συναισθήµατα που ως αποτέλεσµα έχουν προοδευτικά την εκδήλωση 

αρνητικών στάσεων για τη γραφή (Harris et. al. 2002).  

Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά που καταγράφονται συχνά σε µαθητές µε 

µαθησιακές δυσκολίες, όπως η παρόρµηση, τα προβλήµατα στη µνήµη ή άλλες 

πλευρές της επεξεργασίας των πληροφοριών και η επιφανειακή  εµπλοκή, µειώνουν 

την ικανότητα των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες για παραγωγή γραπτού λόγου 

(Harris et. al. 2002).  

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό της γραφής των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες είναι ότι χρειάζονται υπερβολικά µεγάλο χρόνο προκειµένου να 

µεταφέρουν τις ιδέες τους γραπτά. Αυτή η καθυστέρηση, επειδή καταγράφεται µε 

ιδιαίτερη συνέπεια στην έρευνα ονοµάζεται και πρόβληµα παραγωγής (Graham, 

Harris, MacArthur & Schwartz, 1998). Έχει υποστηριχθεί πως η ανάγκη 

περισσότερου χρόνου οφείλεται στις δυσκολίες των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες να εντοπίσουν την κατάλληλη λέξη ή την κατάλληλη συντακτική φόρµα 

και την ορθογραφία της λέξης (Myklebust, 1973).  

Οι δυσκολίες των παιδιών µε αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και µαθησιακές 

δυσκολίες στην αφήγηση –προφορική ή γραπτή- αποκτούν µεγαλύτερες διαστάσεις 

αν αναλογιστεί κανείς τον κυρίαρχο ρόλο που αυτή διαδραµατίζει στο σχολικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Η προφορική και η γραπτή αφήγηση αποτελεί το 
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βασικό κριτήριο αξιολόγησης των µαθητών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Οι 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στην 

αφηγηµατική δοµή, στη συνοχή και την αλληλουχία αποτυγχάνουν συχνά στις 

δοκιµασίες µέσω των οποίων γίνεται η αξιολόγησή τους στην τυπική εκπαίδευση.  
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 

 

  Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια αφενός να παρουσιαστούν συνοπτικά οι 

έννοιες της κατανόησης και της αφήγησης, δύο βασικές έννοιες της γνωστικής και 

γλωσσικής διαδικασίας, αφετέρου να παρουσιαστούν βιβλιογραφικά και συνοπτικά οι 

ίδιες έννοιες σε σχέση µε τα προβλήµατα λόγου –αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου 

και µαθησιακές δυσκολίες24- που παρουσιάζουν τα παιδιά της προσχολικής, σχολικής 

και εφηβικής ηλικίας. 

Καθηµερινά στα σχολεία όλων των βαθµίδων οι εκπαιδευτικοί έρχονται 

αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της αναγνώρισης των χαρακτηριστικών εκείνων των 

παιδιών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη µάθησή τους και καλούνται να 

αποφασίσουν πώς θα τα βοηθήσουν. Αν και οι µαθησιακές δυσκολίες είναι 

επιστηµονικά τεκµηριωµένος και περιγεγραµµένος χώρος, όπως παρουσιάστηκε και 

στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, παρ’ όλα αυτά η ποικιλία των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά, καθιστά  πολύ δύσκολη την οικοδόµηση ενός 

κεντρικού προφίλ για την παρούσα εργασία τουλάχιστον. 

Η προσπάθεια γίνεται ακόµη δυσκολότερη όταν υπάρχουν προβλήµατα σε 

πολύ σύνθετες δεξιότητες, όπως η αναγνωστική κατανόηση των κειµένων, σύµφωνα 

πάλι µε όσα παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας. 

Ειδικότερα, στο συγκεκριµένο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί 

εννοιολογικά η σύνθετη δεξιότητα της αναγνωστικής κατανόησης, ως διαδικασίας 

οικοδόµησης νοήµατος από ένα γραπτό κείµενο, η οποία βασίζεται σε έναν ιδιαίτερα 

σύνθετο συντονισµό ενός σηµαντικού αριθµού σχετιζόµενων µεταξύ τους 

πληροφοριών.   

Έτσι, φάνηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, 

παρά την ύπαρξη ενός καλού νοητικού δυναµικού υπάρχει σηµαντική δυσκολία να 

βρουν το δρόµο µέσα στα γραπτά κείµενα, γεγονός που πιθανόν να επηρεάζει τη 

γλωσσική και γνωστική τους εξέλιξη (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991, Mercer & 

                                                 
24 Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας «Γλωσσική ανάπτυξη και προβλήµατα µάθησης» (σελ.8-9) 
παρουσιάστηκε η σχέση των αναπτυξιακών διαταραχών του λόγου και των µαθησιακών δυσκολιών.  
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Mercer, 1993, Wong, 1996, Bishop, 1997, Stollwerck, 1997 Παντελιάδου, 2000, 

Πόρποδας, 2002, Νάνου, 2004).  

Στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής των παιδιών αυτών, η πλέον εµφανής 

αιτία των δυσκολιών κατανόησης είναι η προβληµατική αναγνωστική δεξιότητα, η 

δυσκολία τους να αποκωδικοποιήσουν τις λέξεις του κειµένου. Όσο όµως προχωρούν 

τα παιδιά στις τάξεις του σχολείου –δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο- η κατάσταση 

περιπλέκεται. Αν και η ικανότητα αποκωδικοποίησής τους βελτιώνεται και η 

αναγνωστική τους εµπειρία τούς επιτρέπει να διαβάζουν µε κάποιο τρόπο –σε καµία 

περίπτωση όµως δεν µπορούν να φτάσουν στο επίπεδο των τυπικών συµµαθητών 

τους - εντούτοις τα κείµενα δυσκολεύουν, γίνονται πιο σύνθετα και απαιτούν 

περισσότερη και πιο «βαθιά» επεξεργασία και σκέψη25. Επιπλέον, οι δυσκολίες 

κατανόησης έχουν σωρεύσει, όλο το προηγούµενο διάστηµα της σχολικής ζωής των 

εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες, σηµαντικά κενά γνώσεων ακαδηµαϊκού τύπου, 

που εµποδίζουν σε σηµαντικό βαθµό την παρούσα προσπάθεια κατανόησης.  

Η αναγνωστική κατανόηση είναι µία δεξιότητα µε κεντρικό ρόλο στη ζωή µας 

και ιδιαίτερα στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί 

σε µερικές ακόµη σηµαντικές διαπιστώσεις: 

1. Η κατανόηση είναι ο σκοπός της ανάγνωσης ενός από τα σηµαντικότερα 

επιτεύγµατα-δεξιότητες του ανθρώπινου γένους. 

2. Η ανάγνωση και εποµένως η συνδεδεµένη µε αυτήν κατανόηση, είναι πολύ 

σύνθετες διαδικασίες και οικοδοµούνται µέσα από την αλληλεπίδραση πολλών 

διαδικασιών σκέψης και αντίληψης. 

3. Η αναγνωστική κατανόηση είναι προαπαιτούµενο για την οικοδόµηση της 

γνωστικής βάσης των µαθητών σε όλα τα γνωστικά πεδία, γι’ αυτό και διαπερνά 

όλο το αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων, όλων των βαθµίδων. 

  Κατά συνέπεια, η µελέτη, η αξιολόγηση, η ερµηνεία των δυσκολιών της 

αναγνωστικής κατανόησης, όπως και η κατάλληλη διδακτική παρέµβαση –

στρατηγικές µάθησης, εξατοµικευµένη διδασκαλία, κ.ά.- κρίνονται επιβεβληµένα 

«εργαλεία» σε ό,τι αφορά τα παιδιά µε προβλήµατα λόγου και δυσκολίες µάθησης.  

                                                 
25 Εκτενής παρουσίαση αυτών των χαρακτηριστικών έγινε στο δεύτερο κεφάλαιο «Κατανόηση – ανάγνωση» 
της εργασίας. 
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Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία διατρέχει και το πλαίσιο της εκπαίδευσης που 

αφορά στη γραφή –γραπτό αφηγηµατικό λόγο-. Η επικράτηση του γραπτού λόγου 

επιβάλλει το χειρισµό του σε κάθε έκφανση της καθηµερινότητας οδηγώντας στο 

περιθώριο όσους δυσκολεύονται να τον χρησιµοποιήσουν. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα αντιµετωπίζει την εκµάθηση και το χειρισµό του γραπτού λόγου ως 

κυρίαρχου και οριζόντιου στόχου στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Η γραφή ωστόσο –

παρά την έµφαση στη διδασκαλία- αποτελεί ένα γνωστικό πεδίο στο χειρισµό του 

οποίου καταγράφονται µε συνέπεια δυσκολίες και ελλείµµατα.  

Κατά τη διάρκεια της γραφής, µία σειρά πράξεων θα πρέπει να συνδυαστούν 

κατάλληλα ώστε να παραχθεί κείµενο. Αρχικά θα πρέπει να προσανατολιστούν οι 

γνώσεις και οι εµπειρίες που υπάρχουν και είναι σχετικές µε το θέµα και που 

ενδεχοµένως, αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να υποτεθούν και να αποδοθούν 

ταξινοµηµένες. Εκτός από την οργάνωση του γραπτού, θα πρέπει να προσεχθεί η 

τήρηση των συµβατικών κανόνων της γραφής καθώς και η ορθογραφία, αφού η 

τελευταία εκτός του ότι συνδέεται άµεσα µε τη σηµασιολογία αντανακλά και τη 

γνώση για τη γλώσσα. Ο συνδυασµός των παραπάνω δεν είναι σε καµία περίπτωση 

αυτονόητος και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο.   

Η έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε µία καθαρή εικόνα για τον τρόπο που 

οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες χειρίζονται το γραπτό λόγο. Ειδικότερα, στη 

δεκαετία του ’70 προσεγγίστηκαν τα διάφορα είδη µηχανικών προβληµάτων όπως η 

ορθογραφία, η στίξη και τα λάθη γραµµατικής . Στη δεκαετία του ’80 και µέχρι 

σήµερα, η επικράτηση των γνωστικών θεωρήσεων οδήγησε τους ερευνητές στην 

έρευνα των γνωστικών και µεταγνωστικών προβληµάτων υψηλότερης τάξης. Έτσι 

καταδείχτηκε το έλλειµµα σε δεξιότητες που συνδέονται µε τη γραπτή διαδικασία και 

ειδικότερα το σχεδιασµό, τη γραφή και την αναθεώρηση (Englert, Raphael, Fear & 

Anderson, 1988).  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα εστιάζει και στη διδακτική αντιµετώπιση των 

γνωστικών, µεταγνωστικών και µηχανικών προβληµάτων που εκδηλώνονται κατά τη 

σύνθεση ενός κειµένου –γραπτός αφηγηµατικός λόγος- (Graham, Harris, MacArthur, 

2004).   
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Συµπερασµατικά και σε ό,τι αφορά στις αφηγηµατικές δυσκολίες των παιδιών 

της προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας είναι καλό να επισηµανθούν τα 

ακόλουθα: 

 1. Η έρευνα των αφηγηµατικών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας µε 

διαταραχές του λόγου ή µαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισµένη. Εφόσον η 

αφήγηση συνδέεται µε τη σχολική  επίδοση, κρίνεται  ιδιαίτερα σηµαντική η 

έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και η ανάπτυξη προγραµµάτων πρώιµης 

παρέµβασης (Νάνου, 2004).  

 2. Τα προγράµµατα παρέµβασης σε παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου 

και µαθησιακές δυσκολίες για πολλές δεκαετίες ήταν προσανατολισµένα στην 

εξάσκηση των ακουστικο-φωνητικών ικανοτήτων ή στη διδασκαλία µορφο-

συντακτικών φαινοµένων µέσα από διάφορους τύπους ασκήσεων. Το επίκεντρο 

του ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια είναι η εκπαίδευση µέσω 

στρατηγικών. Τέτοια προγράµµατα έχουν εφαρµοστεί, µε θετικά αποτελέσµατα, 

σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Η αφήγηση ιστοριών26 θεωρείται σήµερα το πιο κατάλληλο πλαίσιο πρώιµης 

παρέµβασης για παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου  καθώς αποτελεί ένα 

ευρύτερο πλαίσιο  γλωσσικής-γνωστικής παρέµβασης που αγγίζει τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και συνδέεται µε τις σχολικές απαιτήσεις. 

Εφόσον η αφηγηµατική λειτουργία συνδέεται µε την χρήση εξειδικευµένων 

γνωστικών και γλωσσικών στρατηγικών και µε τη διαδικασία επίλυσης 

προβληµάτων, η πρώιµη εκπαίδευση µπορεί να έχει έναν αντίστοιχο προσανατολισµό 

(Νάνου, 2004).   

Τέλος, εκτός από την πρώιµη εκπαίδευση και οι άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες 

µπορούν να συνδέσουν τη διδασκαλία του γραπτού αφηγηµατικού λόγου µε τη χρήση 

εξειδικευµένων γνωστικών και γλωσσικών στρατηγικών, ώστε οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για επιτυχία των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στο γράψιµο να 

µην είναι πολύ χαµηλές. 

 

                                                 
26 Έγινε εκτενής παρουσίαση για την αφήγηση µίας ιστορίας στη δεύτερη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου 
«Αφήγηση – αναπαραγωγή γραπτού αφηγηµατικού λόγου». 
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