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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

     Η παρούσα μελέτη αποτελεί μεταπτυχιακή διατριβή στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών ‘Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία’, που οργάνωσε το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.  

     Στο χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας, έχει έλξει το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων 

η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί αναγνώστες στη συντακτική 

επεξεργασία προτάσεων που παρουσιάζονται γραπτώς και προφορικώς. Έως σήμερα, 

έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις, με σκοπό να βρεθούν ερμηνείες για αυτές τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί αναγνώστες,. Στην έρευνα αυτή, θα μελετηθεί η 

επίδραση ενός πλήθους παραγόντων, στη συντακτική επεξεργασία προτάσεων, με μία 

σειρά από αναγνωστικά και ακουστικά έργα. 

     Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αρχικά 

παρουσιάζονται τα ελλείμματα των φτωχών αναγνωστών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία που δείχνουν ότι οι φτωχοί αναγνώστες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων και τέλος 

συνοψίζονται οι υποθέσεις με βάση τις οποίες ερμηνεύονται τα ευρήματα αυτών των 

ερευνών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής του δείγματος και 

παρουσιάζονται αποτελέσματα για τις επιδόσεις των συμμετεχόντων των διαφόρων 

ομάδων σε έργα στα οποία αξιολογούνται βασικές γνωστικές διεργασίες. Από το τρίτο 

έως και το έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα τέσσερα έργα που χρησιμοποιήθηκαν 

(εισαγωγικές πληροφορίες, υλικά, διαδικασία), καθώς και τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση της επίδοσης των μαθητών σε αυτά. Στο έβδομο κεφάλαιο, ακολουθούν τα 

συμπεράσματα της έρευνάς μας. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι 

περιορισμοί της έρευνας, καθώς και ορισμένες προτάσεις για εφαρμογή στην εκπαίδευση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στην παρούσα ερευνητική εργασία, θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων 

παραγόντων, όπως η ικανότητα στην αποκωδικοποίηση, η εργαζόμενη μνήμη, η 

προσωδιακή ευαισθησία και η συντακτική επίγνωση, στη συντακτική επεξεργασία 

προτάσεων από παιδιά και ενήλικες, που έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. 

Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της φύσης της δυσκολίας που 

αντιμετωπίζουν οι φτωχοί αναγνώστες της Στ΄ Δημοτικού, οι οποίοι αποτελούν την 

πειραματική ομάδα, στη συντακτική επεξεργασία προτάσεων. Χρησιμοποιήθηκαν 

δύο ομάδες ελέγχου: μια εξισωμένη ηλικιακά με την πειραματική ομάδα (Στ΄ 

Δημοτικού) και μια εξισωμένη αναγνωστικά (Δ΄ Δημοτικού). Στα έργα που 

χορηγήθηκαν για την αξιολόγηση της συντακτικής επίγνωσης (έργο αξιολόγησης 

συντακτικής επίγνωσης, έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων, έργο 

επισύναψης κατηγορούμενου σε υποκείμενο με ανάγνωση), οι μαθητές με 

δυσκολία στην ανάγνωση σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση από την ηλικιακά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Με συγκρίσεις των επιδόσεων της πειραματικής 

ομάδας και της αναγνωστικά εξισωμένης ομάδα ελέγχου, δε βρέθηκε διαφορά στη 

συντακτική επεξεργασία ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Η επίδραση των 

διαφόρων παραγόντων βρέθηκε ότι ήταν διαφορετική ανάλογα με τη φύση του 

έργου. Τέλος, βρέθηκε ότι οι φτωχοί αναγνώστες δεν παρουσιάζουν κάποια 

διαφορά, σε σύγκριση με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου, όσον αφορά 

στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τους προσωδιακούς δείκτες, κατά τη 

επεξεργασία συντακτικά αμφίσημων εκφωνημάτων.  

     Λέξεις κλειδιά: συντακτική επεξεργασία, συντακτική επίγνωση, εργαζόμενη 

μνήμη, προσωδιακή ευαισθησία, φτωχοί αναγνώστες, έργο επισύναψης, έργο 

αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων. 
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ABSTRACT 

     In the current study, the effect of various factors, such as decoding, working 

memory, prosodic sensitivity and syntactic awareness, on the syntactic processing 

of sentences will be investigated on children and adults, whose native language is 

Greek. The purpose of this research is to investigate the nature of the difficulty of 

sixth-grader poor readers, who constituted the experimental group, in syntactic 

processing. Two control groups were used, one age matched (sixth-graders) and 

one reading matched (fourth graders) with the experimental group. In the tasks 

used to evaluate syntactic processing (syntactic awareness task, word ordering task, 

attachment reading task), students with reading difficulty had  lower performance 

than the age matched control group. Comparisons of the performance of the 

experimental group with the reading control group, showed that there is not 

significant difference in syntactic processing between these groups . Τhe influence 

of various factors on performance was found to be differentiated, according to the 

nature of each task. Finally, no difference concerning poor readers’ handling of 

prosodic information as compared to the age control group was found, during the 

processing of syntactically ambiguous utterances. 

     Key words: syntactic processing, syntactic awareness, working memory, 

prosodic sensitivity, poor readers, attachment task, word ordering task. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1  Ανάγνωση και αναγνωστικές δυσκολίες 

     Η αναπαράσταση του προφορικού λόγου με γραπτά σύμβολα αποτελεί ένα από 

τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της ανθρώπινης διανόησης. Η ανάγνωση αυτού του 

γραπτού κώδικα, μέχρι πρότινος, αντιμετωπιζόταν μονάχα ως μαθησιακό 

αποτέλεσμα και συνεπώς θεωρούνταν προνόμιο των ολίγων. Ωστόσο, η ανάγνωση 

αποτελεί μία πολυσύνθετη νοητική λειτουργία, δεξιότητα και ικανότητα 

(Πόρποδας, 2002), κατά την οποία ο αναγνώστης καλείται να χρησιμοποιήσει και 

να συντονίσει πολλαπλές πληροφορίες και δεξιότητες προκειμένου να προσεγγίσει 

το νόημα του γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, «η ανάγνωση είναι μια 

διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βάση 

τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την 

κατανόηση της σημασίας της λέξης».  

     Δύο είναι οι βασικές, αλλά και αλληλοσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες οι 

οποίες απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση της ανάγνωσης: η 

αποκωδικοποίηση και η κατανόηση.  

     Η αποκωδικοποίηση είναι η γνωστική λειτουργία που περιλαμβάνει την 

αναγνώριση των γραφημάτων (πρόσληψη και συγκράτηση των χαρακτηριστικών 

του κάθε γραφήματος και πρόσβαση στη μακρόχρονη μνήμη, για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς του) και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική 

αναπαράσταση (πρόσβαση στη μακρόχρονη συγκράτηση των φωνολογικών 

πληροφοριών και απόδοση φωνολογικής ταυτότητας σε κάθε γράφημα).  

     Η κατανόηση αναφέρεται στην πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη και στον 

εντοπισμό και στην ανάσυρση από το νοητικό λεξικό της λέξης που 

αποκωδικοποιήθηκε.  
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     Η ανάγνωση μιας λέξης είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς λειτουργίας και των 

δύο παραπάνω διαδικασιών (Πόρποδας, 2002· Vellutino, Fletcher, Snowling, & 

Scanlon,  2004). Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε την εμφάνιση αναγνωστικών 

δυσκολιών. 

     Ένας από του βασικότερους παράγοντες που εμπλέκονται στη μάθηση της 

ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής είναι το ορθογραφικό σύστημα στο 

οποίο ένας μαθητής καλείται να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες (Spenger-Charolles 

et al., 2000· Wimmer, 1993). Τα διάφορα ορθογραφικά συστήματα διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τη διαφάνεια, δηλαδή τη συνέπεια στην αντιστοίχηση μεταξύ 

γραφημάτων και ήχων (Frost, Katz, & Bentin, 1987). Όσον αφορά στην ανάγνωση, 

η νέα ελληνική γλώσσα είναι σχετικά διαφανής, δηλαδή προσεγγίζει την ένα προς 

ένα αντιστοίχηση γραφημάτων φωνημάτων (Goswami, Porpodas & Wheelwright, 

1997· Porpodas, 1999) και για αυτό το λόγο θεωρείται ότι ανήκει στα ρηχά 

ορθογραφικά συστήματα. Εντούτοις, θεωρείται ημιδιαφανής, όσον αφορά στην 

ορθογραφημένη γραφή, καθώς διαφορετικά γράμματα ή συνδυασμοί γραμμάτων 

μπορεί να αντιστοιχούν σε ένα και μόνο φώνημα (Πόρποδας, 2002· Protopapas & 

Vlachou, 2009). 

     Η υψηλού βαθμού ορθογραφική διαφάνεια του ελληνικού ορθογραφικού 

συστήματος είναι αναμενόμενο ότι θα συμβάλλει στην πιο γρήγορη εκμάθηση των 

αντιστοιχιών γραφημάτων-φωνημάτων από τους έλληνες μαθητές σε σύγκριση με 

τους αγγλόφωνους και άρα στη χρήση αλφαβητικών στρατηγικών στα αρχικά 

στάδια εκμάθησης της ανάγνωσης. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε στην έρευνα 

των Nikolopoulos, Goulandris και Snowling (2003). Σε έρευνα στην οποία 

διερευνήθηκαν οι στρατηγικές μάθησης της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης 

γραφής σε έλληνες μαθητές που φοιτούσαν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

(Σαρρής, 2011), βρέθηκε ότι η θεμελιακή ανάγνωση κατακτάται γρήγορα και 
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χωρίς μεγάλη δυσκολία. Οι μαθητές, με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις 

κατόρθωναν να βασίζονται στην αλφαβητική στρατηγική, δίχως να διέρχονται 

πρώτα από τη φάση του λογογραφικού σταδίου (στρατηγική ολικής ανάγνωσης), 

κάτι που δε συμβαίνει στην αγγλική γλώσσα, η οποία ανήκει στα βαθιά 

ορθογραφικά συστήματα. Στην πορεία, εμφανίζουν την τάση να βασίζονται σε 

επιμέρους δομημένα σύνολα γραμμάτων (ορθογραφική στρατηγική) και στο τέλος 

της Α΄ Δημοτικού βρίσκονται στο στάδιο της μορφογραφικής ανάγνωσης, με 

βασική μονάδα αποκωδικοποίησης τη συλλαβή, η θέση της οποίας παίζει 

σπουδαίο ρόλο στο χρόνο και στην ακρίβεια της ανάγνωσης. Όπως αναφέρεται 

από τον Πόρποδα (2002), οι έλληνες μαθητές φθάνουν σε αυτή την τελευταία 

φάση της αναγνωστικής ανάπτυξης ασύγκριτα νωρίτερα από ότι οι αγγλόφωνοι 

μαθητές.  

     Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Mann (1984), όπως αναφέρει ο Πόρποδας 

(2002), οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική λειτουργία είναι τόσο 

γλωσσικοί όσο και μη γλωσσικοί. Οι γλωσσικοί παράγοντες μπορεί να είναι 

γενικοί (π.χ. γνώση σημασίας λέξεων), είτε να αφορούν στη φωνολογική 

επεξεργασία (φωνολογική επίγνωση, λεκτική εργαζόμενη μνήμη). Στους μη 

γλωσσικούς παράγοντες περιλαμβάνεται η νοημοσύνη, η αντίληψη και η μνήμη. 

 Οι γενικές δυσκολίες στην ανάγνωση σχετίζονται με μια γενικότερη δυσκολία, 

τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο και στην κατανόηση εννοιών και λέξεων και 

συνυπάρχουν με ένα σχετικά χαμηλό νοητικό επίπεδο. Οι μαθητές που ανήκουν 

στη γενικότερη κατηγορία των φτωχών αναγνωστών (garden variety poor readers) 

μπορεί μεν να χαρακτηρίζονται από φωνολογικού τύπου ελλείμματα αλλά οι 

δυσκολίες τους επεκτείνονται και σε άλλους τομείς χειρισμού της γλώσσας 

(λεξιλόγιο, συντακτική επεξεργασία) που έχουν επίπτωση στην αναγνωστική 

κατανόηση.  
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 Οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες (δυσλεξία) από την άλλη μεριά, οφείλονται 

στην ελλειμματική αποκωδικοποίηση, λόγω ελλιπούς φωνολογικής επεξεργασίας 

(Stanovich, 1988) αλλά χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο κατανόησης και 

εκδηλώνονται παρά το ικανοποιητικό νοητικό επίπεδο του μαθητή (Πόρποδας, 

2002).  

     Η Siegel (1992) υποστήριξε ότι ο αυστηρός διαχωρισμός των μαθητών με 

δυσκολία στην ανάγνωση σε δυσλεξικούς και φτωχούς αναγνώστες δεν είναι 

δυνατός, λόγω της μεγάλης ετερογένειας που παρουσιάζει η ομάδα των φτωχών 

αναγνωστών.  

     Πράγματι, κατά την προγνωστική αξιολόγηση, σε μια συγχρονική πειραματική 

διαδικασία δεν είναι εφικτό να βρεθεί εάν η περιορισμένη φωνολογική 

επεξεργασία αποτελεί την πρωτογενή αιτία που μακροχρόνια οδήγησε σε άλλα 

ελλείμματα στη γλωσσική επεξεργασία (κατάκτηση συντακτικών δομών και 

λεξιλογίου, που με τη σειρά τους επιδρούν στην αναγνωστική κατανόηση) ή εάν 

αυτά τα ελλείμματα είναι πρωτογενή ως προς τη φύση τους (Siegel, 1992). 

Καθόσον δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην αποκωδικοποίηση (Nation & Snowling, 2000), 

δεν είναι σαφές εάν η χαμηλή αναγνωστική κατανόηση οφείλεται σε γλωσσικά 

ελλείμματα που απέκτησε ένας μαθητής λόγω της μακροχρόνιας δυσκολίας του 

στην αποκωδικοποίηση, έτσι ώστε αυτός να καταταγεί στην ομάδα των 

δυσλεξικών, είτε στην αντίθετη περίπτωση στην ομάδα των φτωχών αναγνωστών. 

1.2  Αναγνωστικές δυσκολίες και θεμελιώδη ελλείμματα  

1.2.1 Αναγνωστικές δυσκολίες και ελλειμματική εργαζόμενη μνήμη 

     Σύμφωνα με το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης, κατά τους Baddeley και 

Hitch (1974) και τη διεύρυνσή του ((Baddeley, 2000), η εργαζόμενη μνήμη 

αποτελεί ένα σύστημα βραχύχρονης συγκράτησης των προσλαμβανόμενων 
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πληροφοριών ενόσω διεκπεραιώνεται η γνωστική επεξεργασία τους. Σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο, κεντρικό ρόλο στην εργαζόμενη μνήμη παίζει η κεντρική 

εκτελεστική μονάδα (central executive), η οποία ενεργοποιεί προσωρινά τη 

μακρόχρονη μνήμη, προκειμένου να συγκρατηθούν και να γίνουν αντικείμενο 

επεξεργασίας πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες εκεί, συντονίζει τις 

εναλλαγές των στρατηγικών ανάκλησης πληροφοριών, ανάλογα με τις ανάγκες του 

εκάστοτε έργου και αναστέλλει την επίδραση ερεθισμάτων που παρεμποδίζουν την 

εκτέλεσή του.  

     Η κεντρική εκτελεστική μονάδα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό τριών 

υποσυστημάτων, του αρθρωτικού κυκλώματος (articulatory loop), του 

οπτικοχωρικού σημειωματάριου (visual-spatial sketchpad) και της προσωρινής 

μνήμης επεισοδίων (episodic buffer). Το αρθρωτικό κυκλώμα είναι υπεύθυνο για 

την πρόσκαιρη συγκράτηση των φωνολογικών πληροφοριών, με βάση την 

εσωτερική τους επανάληψη, με μια υποφωνητικού τύπου ομιλία. Το οπτικοχωρικό 

σημειωματάριο συμβάλλει στην πρόσκαιρη συγκράτηση και επεξεργασία 

οπτικοχωρικών πληροφοριών, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των οφθαλμών από το 

τέλος μιας σειράς στην αρχή της επόμενης 
1
. Τέλος, η προσωρινή μνήμη επεισοδίων 

(episodic buffer) έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των αντιληπτικών 

συστημάτων (όραση, ακοή, αφή) και των ποικίλων αναπαραστάσεων (φωνολογική, 

οπτική, σημασιολογική) της πληροφορίας στη μακρόχρονη μνήμη, κάνοντας χρήση 

ενός πολυδιάστατου κώδικα. 

     Στους αρχάριους αναγνώστες, το αρθρωτικό κύκλωμα συμβάλλει στη 

μνημονική συγκράτηση των επιμέρους φωνημάτων ενόσω διεκπεραιώνεται η 

                                                 

1     Το οπτικοχωρικό σημειωματάριο βρέθηκε ότι δε συμβάλλει ιδιαιτέρως στην 

ερμηνεία της διαφοροποίησης της αναγνωστικής ικανότητας των χαμηλών 

αναγνωστών από αυτή των καλών αναγνωστών, καθώς όταν παρεμποδίστηκε η 

λειτουργία της φωνολογικής ανακωδικοποίησης, σε έργα πρόσκαιρης συγκράτησης 

οπτικοχωρικών πληροφοριών, η επίδοση των δύο ομάδων δεν παρουσίασε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά (Πόρποδας, 2002). 
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φωνολογική ανακωδικοποίηση μιας λέξης και στη μνημονική συγκράτηση της 

φωνολογικής αναπαράστασης ολόκληρης της λέξης, προκειμένου να συντελεστεί η 

ανάσυρση της σημασίας της από τη σημασιολογική μνήμη.  

     Η δυσλειτουργία του αρθρωτικού κυκλώματος οδηγεί σε μια μη επιτυχή 

συνένωση των διαδοχικών τμημάτων της φωνολογικής πληροφορίας που 

προκύπτει κατά την αποκωδικοποίηση κάθε λέξης: καθώς η γνωστική επεξεργασία 

υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της συγκράτησης των πληροφοριών από τη μνήμη, 

το αρχικό τμήμα της λέξης εκτοπίζεται (Πόρποδας, 2002). Με αυτόν τον τρόπο, 

πλήττεται όχι μονάχα η αποκωδικοποίηση αλλά και η αναγνωστική κατανόηση.  

     Επομένως, οι μαθητές με ελλείμματα στη μνημονική συγκράτηση της  

φωνολογικής πληροφορίας αδυνατούν να φέρουν εις πέρας το γνωστικό έργο της 

ανάγνωσης, για το οποίο η σειριακή αποθήκευση και επεξεργασία των 

πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση (Gathercole, Alloway, Willis, & Adams, 

2006). 

1.2.2 Αναγνωστικές δυσκολίες και ελλειμματική ακουστική επεξεργασία του ήχου  

     Παρότι η βιολογική βάση της ειδικής δυσκολίας στην ανάγνωση παραμένει 

ακόμα απροσδιόριστη, μία σειρά ερευνών που παρουσιάζονται σε αυτήν την 

παράγραφο βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι το βασικό έλλειμμα των 

μαθητών με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση συνίσταται στην αδυναμία 

επεξεργασίας ταχέως μεταβαλλόμενων ακουστικών σημάτων (Tallal, 1980).  

     Σε έρευνα των Temple et al. (2000), στην οποίαν έγινε χρήση μεθόδων fMRI, 

για την απεικόνιση των περιοχών του εγκεφάλου παιδιών με ειδική δυσκολία στην 

ανάγνωση, δεν παρατηρήθηκε δραστηριότητα στην προμετωπιαία εγκεφαλική 

περιοχή κατά την πρόσληψη γρήγορα μεταβαλλόμενων παλμών, όπως στην 

ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου.  

     Σύμφωνα με ευρήματα άλλων ερευνών (McAnally & Stein, 1996· Ahissar, 
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Protopapas, Reid, & Merzenich, 2000), τα παιδιά με ειδική δυσκολία στην 

ανάγνωση παρουσιάζουν μειωμένη αντίληψη στη διαφοροποίηση του πλάτους 

διαμόρφωσης (amplitude modulation) και της συχνότητας (frequency) ηχητικών 

σημάτων. Έλλειμμα επίσης βρέθηκε ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδική 

αναγνωστική δυσκολία, σε έργα διάκρισης ανάμεσα σε ζεύγη ηχητικών παλμών 

που διέφεραν ως προς την ένταση (Richardson, Thomson, Scott, & Goswami, 

2004) αλλά και ως προς τη διάρκεια (Thomson et al., 2006).  

     Οι  Rocheron, Lorenzi, Fullgrabe και Dumont (2002), βρήκαν ότι τα παιδιά με 

ειδική δυσκολία στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αντίληψη 

μεταβολών του πλάτους διαμόρφωσης, στη συχνότητα των 2 Hz αλλά και στη 

συχνότητα των 128 Hz. Kατά τους Witton, Stein, Stoodley, Rosner και Talcott 

(2002), οι ενήλικες με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν έλλειμμα 

στην αντίληψη μεταβολών του πλάτους διαμόρφωσης, μονάχα στη συχνότητα των 2 

Hz.  

1.2.3 Αναγνωστικές δυσκολίες και ελλειμματική φωνολογική επεξεργασία 

     Σύμφωνα με την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος (the phonological core 

deficit hypothesis) (Stanovich, 1988), οι περισσότερες αναγνωστικές δυσκολίες 

είναι αποτέλεσμα σοβαρής ανεπάρκειας στη φωνολογική επεξεργασία, στο επίπεδο 

της αντίληψης, της διατήρησης και της χρήσης των φωνολογικών 

αναπαραστάσεων.  

     Αρκετές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές γλώσσες, έδειξαν 

ότι η αναγνωστική ικανότητα, τόσο στο επίπεδο της αποκωδικοποίησης (Bradley 

& Bryant, 1983· Bruck, 1992· Byrne & Shea, 1979· Hoien, Lunderberg, Stanovich, 

& Bjaalid, 1995· Landerl, Wimmer, & Frith, 1997· Mark, Shankweiler, Fowler, & 

Liberman, 1977· Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler, & Fischer, 1979· Siok & 

Fletcher, 2001· Porpodas, 1999), όσο και στο επίπεδο της κατανόησης (Adams, 
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1990· Brady, Shankweiler & Mann, 1983· Olson, Wise, Conners, Rack, & Fulker, 

1989· Snowling, 2000· Vellutino & Scanlon, 1987), παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια 

με τη φωνολογική επίγνωση.  

     Ο όρος ‘φωνολογική επίγνωση’ αναφέρεται στη μεταγνωστική εκείνη 

δεξιότητα της οποία η κατάκτηση δίνει την δυνατότητα στον ομιλητή μιας 

γλώσσας να κινηθεί από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της γλώσσας, τις 

στοιχειώδεις  φωνολογικές μονάδες που απαρτίζουν τις λέξεις (συλλαβές, 

φωνήματα) και σχετίζεται με την αναπαράσταση, αποθήκευση και ανάκτηση 

αυτών των φωνολογικών μονάδων (Lonigan, Burgess, Anthony, & Barker, 1998· 

Πόρποδας, 2002).  

     Η δεξιότητα της φωνολογικής επίγνωσης κατακτάται σταδιακά, με φορά από τις 

μεγαλύτερες φωνολογικές μονάδες προς τις μικρότερες. Ωστόσο, η πορεία 

κατάκτησης του χειρισμού των φωνολογικών μονάδων δεν είναι γραμμική. Τα 

παιδιά συνεχίζουν να βελτιώνουν περαιτέρω τις δεξιότητες χειρισμού των 

μεγαλύτερων φωνολογικών μονάδων (π.χ. συλλαβών και ενδοσυλλαβικών 

μονάδων), όσο προχωρούν στην κατάκτηση των μικρότερων φωνολογικών 

μονάδων, των φωνημάτων (Anthony et al., 2003).  

     Διαχρονικές έρευνες στην αγγλική γλώσσα έδειξαν ότι οι η φωνολογική 

επίγνωση παιδιών που βρίσκονταν στο προαναγνωστικό στάδιο, τόσο σε επίπεδο 

ενδοσυλλαβικής δομής (Kirtley, Bryant, McLean & Bradley, 1989· Muter, Hulme, 

Snowling, & Taylor, 1998) όσο και σε επίπεδο φωνημάτων (Bradley & Bryant, 

1983) απετέλεσε σημαντικό προβλεπτικό δείκτη της μελλοντικής αναγνωστικής 

τους ικανότητας. Σε διαχρονικές έρευνες στη σουηδική γλώσσα (Lundberg, 1985, 

όπως αναφέρεται στο Πόρποδας, 2002) και στην πορτογαλική γλώσσα (Cardoso-

Martins, 1991), όπου συμμετείχαν παιδιά των ίδιων ηλικιών, βρέθηκαν ανάλογα 

αποτελέσματα (προγνωστικός δείκτης η φωνημική επίγνωση). Στην έρευνα των 
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Hulme et al. (2002), στην αγγλική γλώσσα, όπου συμμετείχαν μαθητές 5 και 6 

ετών, βρέθηκε ότι η φωνημική επίγνωση (αρχικού και τελικού φωνήματος) 

αποτελεί άριστο συγχρονικό και διαχρονικό προβλεπτικό παράγοντα για τις 

πρώιμες αναγνωστικές και ορθογραφικές ικανότητες των μαθητών ενώ οι 

μετρήσεις της επίγνωσης για το πρώτο τμήμα της συλλαβής και την κατάληξη 

(onset και rime) αποτελούν αδύναμους προβλεπτικούς δείκτες. Σύμφωνα με 

έρευνα όπου συμμετείχαν παιδιά και πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα 

(Aidinis & Nunes, 2001), η ευαισθησία στη διαχείριση της φωνολογικής 

πληροφορίας, τόσο σε επίπεδο συλλαβών όσο και σε επίπεδο φωνημάτων, βρέθηκε 

ότι αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας για την εξέλιξη της επίδοσης στην 

ανάγνωση. Σε έρευνα της Παλαιοθόδωρου (2004), που πραγματοποιήθηκε στην 

ελληνική γλώσσα, βρέθηκε ότι η εκπαίδευση μιας ομάδας μαθητών του 

νηπιαγωγείου, στην ικανότητα χειρισμού (ανάλυση, σύνθεση, απαλοιφή) των 

φωνημικών στοιχείων των λέξεων του προφορικού λόγου οδήγησε αυτή την ομάδα 

σε συστηματική υπεροχή της, στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, για τα 

δύο πρώτα έτη φοίτησης στο δημοτικό, σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου και μια 

ομάδα που εκπαιδεύτηκε σε ασκήσεις οπτικοχωρικού περιεχόμενου. 

     Η περιορισμένη συγκράτηση των φωνολογικών αναπαραστάσεων στη μνήμη, 

ενόσω διεκπεραιώνεται η επεξεργασία τους, που οφείλεται στη δυσλειτουργία του 

αρθρωτικού κυκλώματος της εργαζόμενης μνήμης (βλ. σελ. 17), δεν αποτελεί 

μονάχα την αιτία για την καθυστερημένη κατάκτηση της αλφαβητικής αρχής 

(αντιστοιχία γράμματος-ήχου), που είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της 

ανάγνωσης -τουλάχιστον στα ρηχά αλφαβητικά συστήματα (Vellutino, 2004). 

Ευθύνεται, επίσης, για την καθυστερημένη κατάκτηση επαρκών φωνολογικών 

αναπαραστάσεων των δομικών στοιχείων του προφορικού λόγου και την ανάπτυξη 

της ικανότητας επαρκούς χειρισμού τους.  
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     Στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, συμβάλλουν επίσης λεξιλογικοί 

παράγοντες, όπως η οικειότητα των μαθητών με μια δεδομένη λέξη, που 

καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισής της και η πυκνότητα φωνολογικής της 

γειτνίασής της με άλλες, δηλαδή η φωνολογική ομοιότητά της με άλλες λέξεις 

μέσα στο νοητικό λεξικό (Garlock, Walley, & Metsala, 2001· De Cara & 

Goswami, 2003). Σε άλλες έρευνες, βρέθηκε ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης δρα 

ανατροφοδοτικά, ενισχύοντας περαιτέρω την κατάκτηση της φωνολογικής 

επίγνωσης (Ehri & Wilce, 1980· Morais, Cary, Alegria, & Bertelson, 1979). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Hatcher et al., (1994), η φύση της σχέσης ανάμεσα 

στη φωνολογική επίγνωση και την ανάγνωση είναι αμφίδρομη, καθώς η πρόοδος 

στην ανάγνωση, με τη σειρά της, οδηγεί σε επιπλέον ανάπτυξη των φωνολογικών 

δεξιοτήτων.  

     Την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης καθορίζει επίσης η ακουστική 

αντίληψη (Hazan & Barret, 2000). Πιο συγκεκριμένα, η ακουστική αντίληψη των 

παιδιών με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση φάνηκε ότι επηρεάζει την αντίληψη 

των κλειστών συμφώνων (Brandt & Rosen, 1981· Godfrey, Syrdal-Lasky, Millay, 

& Knox, 1981· Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carré, & Démonet, 2001) καθώς 

και των φωνηέντων, μέσα στις λέξεις (Baldeweg et al., 1999· Fischer & Hartnegg, 

2004). Σύμφωνα με τον Ramus (2003), τα ελλείμματα στην αντίληψη των 

ακουστικών χαρακτηριστικών ενδέχεται να εντοπίζονται μονάχα σε ένα μικρό 

ποσοστό των δυσλεξικών παιδιών που αντιμετωπίζουν πρόσθετες γλωσσικές 

δυσκολίες στον προφορικό λόγο. Στις επόμενες παραγράφους, αναπτύσσονται οι 

δύο επικρατέστερες θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν την επίδραση της ακουστικής 

αντίληψης στη φωνολογική επίγνωση. 

     Σύμφωνα με τη θεωρία της ταχείας ακουστικής επεξεργασίας (rapid auditory 

processing theory) (Tallal, 1980), η χαμηλή ποιότητα των φωνολογικών 
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αναπαραστάσεων των παιδιών με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση οφείλεται στην 

ελλειμματική χρονική επεξεργασία των ακουστικών σημάτων. Το έλλειμμα αυτό 

συνίσταται σε δυσκολία στην αντίληψη της σειράς εμφάνισης ακουστικών 

ερεθισμάτων (rapid temporal order judgement), καθώς και στη διάκριση όμοιων 

και διαφορετικών ακουστικών ερεθισμάτων (rapid frequency discrimination), όταν 

αυτά παρουσιάζονταν με περιορισμένη χρονική απόσταση μεταξύ τους (Tallal & 

Piercy, 1973). Σύμφωνα με τους Tallal (1980) και Reed (1989), η ικανότητα 

αντίληψης ταχέως χρονικά μεταβαλλόμενων ερεθισμάτων θεωρείται ότι επηρεάζει 

την αντίληψη των κλειστών συμφώνων. 

     Στην έρευνα της Tallal (1980), στην οποία συμμετείχαν παιδιά με ειδική 

αναγνωστική δυσκολία και μια ηλικιακά εξισωμένη ομάδα, η υψηλή συνάφεια του 

πλήθους των λαθών σε μια αναγνωστική δοκιμασία στην οποία απαιτούνταν η 

φωνολογική αποκωδικοποίηση και του πλήθους των λαθών σε δοκιμασίες 

ακουστικής αντίληψης ταχύτατα παρουσιαζόμενων ακουστικών ερεθισμάτων 

μεταφράστηκε ως ένδειξη του ότι ένας βασικός αντιληπτικός μηχανισμός 

καθορίζει την ανάπτυξη σταθερών φωνολογικών αναπαραστάσεων. Μολονότι σε 

ήχους μεγαλύτερης διάρκειας από 428 ms όλα τα παιδιά παρουσίασαν καλή 

επίδοση, σε ήχους μικρότερης διάρκειας από 305 ms, 8 στα 20 παιδιά 

παρουσίασαν σημαντικά χαμηλή επίδοση. Το έλλειμμα της ταχείας ακουστικής 

επεξεργασίας επιδρά  αρνητικά στη φυσιολογική ανάπτυξη του φωνολογικού 

συστήματος των παιδιών, σύμφωνα με ένα πλήθος άλλων ερευνών (Farmer & 

Klein, 1995· McArthur & Bishop, 2001· Nagarajan, Mahncke, Salz, Tallal, 

Roberts, & Merzenich, 1999· Tallal, Miller, & Fitch, 1993). Ωστόσο, στην 

ελληνική γλώσσα, δεν επιβεβαιώθηκε η θεωρία της ταχείας ακουστικής 

επεξεργασίας (Georgiou, Protopapas, Papadopoulos, Skaloumbakas, & Parrila 

2010· Παντελή, 2012), σε παιδιά με ειδική αναγνωστική δυσκολία. 
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     Σύμφωνα με την ισχύ της υπόθεσης του αντιληπτικού κέντρου του ερεθίσματος 

(perceptual center, p-centre), που αρχικά διερευνήθηκε από τη Scott (1998), οι 

μαθητές με ειδική αναγνωστική δυσκολία δεν αντιλαμβάνονται το ρυθμό, που 

πραγματώνεται με διακυμάνσεις του πλάτους, σε γλωσσικά και μη γλωσσικά 

ακουστικά σήματα, το ίδιο καλά με τους καλούς αναγνώστες. H δυσκολία στην 

αντίληψη του ρυθμού του προφορικού λόγου, που είναι απαραίτητη για τον 

αντιληπτικό διαχωρισμό των τμημάτων της συλλαβής δυσχεραίνει την κατάκτηση 

της φωνολογικής επεξεργασίας, σε επίπεδο συλλαβής, που έχει συνέπειες τόσο 

στην ανάγνωση όσο και στη γραφή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στη σελίδα 20. 

Στην έρευνα της Scott (1993), βρέθηκε ότι ο χρόνος ανόδου του πλάτους του 

ακουστικού ερεθίσματος (amplitude envelope onset rise time- ΑΕΟ rise time) στον 

προφορικό λόγο αποτελεί ένδειξη για αντιληπτικά κέντρα στον προφορικό λόγο, 

γνωστά ως «p-centers», η θέση των οποίων συμπίπτει με την αρχή των φωνηέντων, 

εντός των συλλαβών.  

     Η ισχύς της υπόθεσης του αντιληπτικού κέντρου του ερεθίσματος 

επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και με την έρευνα των Goswami et al. (2002), τα 

ευρήματα της οποίας συμφωνούν με το ότι η περιορισμένη αντίληψη του χρόνου 

ανόδου του πλάτους του σήματος της ομιλίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

δυσκολίες στην επίγνωση της ενδοσυλλαβικής δομής, δηλαδή του αρχικού και 

τελικού τμήματος της συλλαβής. Οι Greenberg, Carvey, Hitchcock και Chang 

(2003) και Greenberg (2006) βρήκαν ότι η περιορισμένη αντίληψη του χρόνου 

ανόδου του πλάτους είναι υπεύθυνη για την ελλειμματική αντίληψη των 

φωνημάτων στην αρχή των συλλαβών, όχι μόνο των φωνηέντων αλλά και των 

συμφώνων. Για παράδειγμα, όταν μια συλλαβή ξεκινά με /w/, θα έχουμε μία πιο 

σταδιακή άνοδο του ήχου  (μεγαλύτερος χρόνος ανόδου), σε σύγκριση με το /b/, 

όπου ο χρόνος ανόδου είναι πιο απότομος από την πρώτη περίπτωση. Η υπόθεση 
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ότι τα παιδιά με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση παρουσιάζουν ελλειμματική 

αντίληψη του χρόνου ανόδου του πλάτους (amplitude rise time) του ηχητικού 

σήματος, που τα οδηγεί σε περιορισμένη αντίληψη των φωνημάτων επιβεβαιώθηκε 

επίσης με μία σειρά από άλλες έρευνες, κυρίως σε γλώσσες με βαθύ ορθογραφικό 

σύστημα (Corriveau, Pasquini, & Goswami, 2007· Goswami, Thomson, 

Richardson, Stainthorp, Hughes, Rosen, & Scott, 2002· Hämäläinen, Leppänen, 

Torppa, Muller, & Lyytinen, 2005· Lorenzi, Dumont, & Fullgrabe, 2000· 

Muneaux, Ziegler, Truc, Thomson, & Goswami, 2004· Pasquini, Corriveau, & 

Goswami, 2007· Rocheron, Lorenzi, Fullgrabe, & Dumont, 2002· Thomson & 

Goswami, 2008).  

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σε γλώσσες με ορθογραφική διαφάνεια ως προς 

την ανάγνωση όπως η φινλανδική και η ελληνική, όπου το φώνημα και όχι η 

συλλαβή έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη διεκπεραίωση της αποκωδικοποίησης, η 

υπόθεση του αντιληπτικού κέντρου του ερεθίσματος δεν επιβεβαιώνεται. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Hamalainen (2009) στη 

φινλανδική γλώσσα και των Georgiou et al. (2010) και Παντελή (2012), δεν 

υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στην ομάδα των εννιάχρονων μαθητών με ειδική 

αναγνωστική δυσκολία και στην ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Η υπόθεση 

ότι οι εύθραυστες φωνολογικές αναπαραστάσεις προέρχονται από βλάβες στην 

επεξεργασία βασικών ακουστικών παραμέτρων δεν υποστηρίζεται από μία σειρά 

ερευνών (McArthur & Bishop, 2001· Mody, 2003· Ramus, 2003), στις οποίες 

αναφέρεται ότι εάν δεν ελεγχθεί η επίδραση ορισμένων παραμέτρων όπως η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία των τεστ, οι μικρές διαφορές στην ηλικία των 

συμμετεχόντων, καθώς και οι ατομικές διαφορές ως προς την ακουστική 

επεξεργασία του λόγου, τα συμπεράσματα υπέρ ή κατά της υπόθεσης του 

αντιληπτικού κέντρου του ερεθίσματος μπορεί να είναι παρακινδυνευμένα. 
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1.2.4 Αναγνωστικές δυσκολίες και ελλειμματική προσωδιακή ευαισθησία  

Βασικά στοιχεία της προσωδίας και συνάφεια τους με χαρακτηριστικά του ήχου 

    Σε αρκετές έρευνες που είχαν γίνει παλαιότερα πάνω στην ανάγνωση δεν είχαν 

εντοπιστεί επιπλέον παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ερμηνεία της 

διακύμανσης της αναγνωστικής ικανότητας πέραν της φωνολογικής επίγνωσης. 

Ωστόσο, σε νεότερες έρευνες, βρέθηκε ότι η συσχέτιση αναγνωστικής ικανότητας 

και φωνολογικής επίγνωσης εξασθενεί με την πάροδο των ετών (Shankweiler & 

Fowler, 2004). 

      Καθόσον η φωνολογική επεξεργασία συντελείται σε διάφορα επίπεδα (Ramus, 

2001), τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η πιθανή 

ελλειμματική αντίληψη των ηχητικών χαρακτηριστικών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, σύμφωνα με έρευνες που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.2.3, μπορεί επίσης να έχει επίδραση στο χειρισμό 

όχι μονάχα των στοιχείων της τμηματικής φωνολογίας (φωνήματα, συλλαβές) 

αλλά και των στοιχείων της υπερτμηματικής φωνολογίας, δηλαδή των 

προσωδιακών χαρακτηριστικών του φυσικού λόγου, που καλείται προσωδιακή 

ευαισθησία (prosodic sensitivity). Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση (Ramus, 2001), 

με την πάροδο των ετών η ικανότητα χειρισμού των φωνολογικών μονάδων σε 

τμηματικό επίπεδο (φωνήματα) είναι πιθανό να εκχωρεί σταδιακά τη θέση της 

στην ικανότητα χειρισμού των συστατικών της υπερτμηματικής φωνολογίας 

(προσωδία), η οποία πλέον εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με την αναγνωστική 

κατανόηση και ευχέρεια στην αποκωδικοποίηση από ότι η φωνολογική επίγνωση.  

     Η προσωδία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον 

προφορικό λόγο τα οποία όμως δεν ανήκουν στις διακριτές μονάδες που 

προέρχονται από τον τεμαχισμό του. Σύμφωνα με τον Ladd (1986), τα στοιχεία 

αυτά, που συνήθως αφορούν ένα μεγαλύτερο τμήμα του λόγου από αυτό που 
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καταλαμβάνει ένα φωνητικό τεμάχιο, ονομάζονται υπερτμηματικά (ή υπερ-

τεμαχιακά ή προσωδιακά) και σε αυτά συγκαταλέγονται φαινόμενα όπως ο τόνος, 

ο επιτονισμός, ο ρυθμός, η παύση.  

     Ο τόνος συνίσταται στη διακύμανση των χαρακτηριστικών του ηχητικού 

σήματος της ομιλίας, όπως είναι η θεμελιώδης συχνότητα (fundamental 

frequency), η διάρκεια (duration) και το πλάτος (amplitude). Οι διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με αυτούς τους παράγοντες γίνονται αντιληπτές ως μεταβολές στο τονικό 

ύψος (pitch), στη διάρκεια (length) και στην ακουστότητα (loudness), με τις 

τονισμένες συλλαβές να διακρίνονται από υψηλότερη συχνότητα και να είναι πιο 

μακρές και πιο δυνατές ως προς την έντασή τους (Liberman, 1960). Η ύπαρξη και 

των τριών αυτών χαρακτηριστικών του τόνου συναντάται σε πολλές γλώσσες του 

κόσμου. Σε κάποιες όμως μπορεί να λείπουν ένα ή και δύο από αυτά (Πετρούνιας, 

1984). 

     Ενώ ο τόνος, αποτελεί χαρακτηριστικό της μεμονωμένης λέξης, ο επιτονισμός 

είναι ο τονικός χρωματισμός που συνοδεύει κάθε γλωσσικό εκφώνημα (πρόταση ή 

φράση) και εξαρτάται από τις διακυμάνσεις και το ύψος της φωνής που 

δημιουργούνται καθώς πάλλονται οι φωνητικές χορδές. Η λειτουργία του είναι 

αντιπαραθετική (Ladd, 1996), δηλαδή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του 

νοήματος εκφωνημάτων τα οποία είναι μεταξύ τους ίδια ως προς τις λέξεις που τα 

αποτελούν.  Έτσι, ανάλογα με το εάν πρόκειται για κατάφαση ή ερώτηση ο 

επιτονισμός ακολουθεί αντίστοιχα καθοδική ή ανοδική πορεία. Άλλες λειτουργίες 

του επιτονισμού είναι η έμφαση, ο δισταγμός, η αντίθεση, η ειρωνεία και η απειλή.  

     Ως ρυθμός περιγράφεται η σχετική ταχύτητα με την οποία προφέρεται μία 

συλλαβή σε σχέση με τις γειτονικές της κατά την εκφορά του λόγου, που 

δημιουργεί έμμετρα τονικά μοτίβα εντός των προτάσεων. Στα συστηματικά αυτά 

μοτίβα του συλλαβικού τόνου βασίζονται τα παιδιά και οι ενήλικοι, κατά την 
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ακουστική επεξεργασία του προφορικού λόγου και την ανάγνωση (Cutler & 

Butterfield, 1992· Cutler & Norris, 1988· Kelly, Morris & Verrekia, 1998).  

     Η παύση είναι το σταμάτημα της φωνής κατά την εκφορά του λόγου 

(Πετρούνιας, 1984). Σύμφωνα με τους Snedeker και Casserly (2010), η χρήση της 

προσωδιακής παύσης αποτελεί σημαντικό προσωδιακό δείκτη, που διευκολύνει 

ιδιαιτέρως την άρση πιθανής συντακτικής αμφισημίας στις συντακτικές δομές. 

     Καθόσον η φωνολογική επεξεργασία συντελείται σε διάφορα επίπεδα (Ramus, 

2001), τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η πιθανή 

ελλειμματική αντίληψη των ηχητικών χαρακτηριστικών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, σύμφωνα με έρευνες που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.2.3, μπορεί επίσης να έχει επίδραση στο χειρισμό 

όχι μονάχα των στοιχείων της τμηματικής φωνολογίας (φωνήματα, συλλαβές) 

αλλά και των στοιχείων της υπερτμηματικής φωνολογίας, δηλαδή των 

προσωδιακών χαρακτηριστικών του φυσικού λόγου, που καλείται προσωδιακή 

ευαισθησία (prosodic sensitivity). 

     Σε αρκετές έρευνες που είχαν γίνει παλαιότερα πάνω στην ανάγνωση δεν είχαν 

εντοπιστεί επιπλέον παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ερμηνεία της 

διακύμανσης της αναγνωστικής ικανότητας πέραν της φωνολογικής επίγνωσης. 

Ωστόσο, σε νεότερες έρευνες, βρέθηκε ότι η συσχέτιση αναγνωστικής ικανότητας 

και φωνολογικής επίγνωσης εξασθενεί με την πάροδο των ετών (Shankweiler & 

Fowler, 2004). Ο βαθμός κατάκτησης της προσωδιακής ευαισθησίας είναι 

επομένως πιθανό να αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την ερμηνεία της 

αναγνωστικής κατανόησης και ευχέρειας στην αποκωδικοποίηση είτε στη θέση της 

φωνολογικής επίγνωσης είτε παράλληλα με αυτή. 

     Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία ερευνών, 

σύμφωνα με τις οποίες η ικανότητα χειρισμού της προσωδιακής πληροφορίας 
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συμβάλλει καθοριστικά στην ευχέρεια της αποκωδικοποίησης αλλά και στην 

αναγνωστική κατανόηση.  

     Η αναγνωστική κατανόηση προϋποθέτει τον τεμαχισμό των προτάσεων σε 

επιμέρους φράσεις, με αυτοτελή νοήματα (Dowhower, 1987· Schreiber, 1991), μία 

διαδικασία η οποία βασίζεται στην ικανότητα χειρισμού των στοιχείων της 

υπερτμηματικής πληροφορίας. 

     Η μειωμένη ικανότητα τεμαχισμού του συνεχούς λόγου σε επιμέρους τμήματα 

από κάποιον που δε χειρίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό τους προσωδιακούς δείκτες 

(Cutler, 1994· Cutler & Norris, 1988) οδηγεί σε επιβάρυνση της διαδικασίας 

αποθήκευσης και ανάσυρσης των λέξεων από το νοητικό λεξικό, με αποτέλεσμα 

να πλήττεται η αναγνωστική ευχέρεια (Metsala, 1997). 

     Στα παιδιά, σύμφωνα με τους Whalley και Hansen (2006), η προσωδιακή 

πληροφορία τους επιτρέπει να οργανώνουν τα επιμέρους τμήματα μιας φράσης σε 

περισσότερο αντιληπτές ως προς το συντακτικό τους ρόλο μονάδες κάτι που 

οδηγεί στη μείωση της επιβάρυνσης της μνήμης εργασίας τους και τη βελτίωση 

της κατανόησης. Σε εργασίες τους, οι Wade-Woolley και Wood (2006), καθώς και 

οι Wood και Terrell (1998), διαπιστώνουν ότι τα παιδιά με ειδική δυσκολία στην 

ανάγνωση παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένη επίδοση σε έργα αξιολόγησης της 

προσωδιακής τους ευαισθησίας. Σε έρευνα των Goswami et al. (2002), βρέθηκε ότι 

τα παιδιά με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερη 

επίδοση από τους καλούς αναγνώστες, όχι μονάχα στη φωνολογική επίγνωση αλλά 

επίσης και σε έργα επανάληψης της ομιλίας με τα οποία αξιολογήθηκε η ακρίβεια 

στην αντίληψη των προσωδιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας. Μάλιστα, η 

προσωδιακή ευαισθησία και η φωνολογική επίγνωση εμφάνισαν στατιστικώς 

σημαντική αλλά και ανεξάρτητη συμβολή στην ερμηνεία της επίδοσης στην 

ανάγνωση. 
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     Η αναγνωστική κατανόηση προϋποθέτει τον τεμαχισμό των προτάσεων σε 

επιμέρους φράσεις, με αυτοτελή νοήματα (Dowhower, 1987· Schreiber, 1991), μία 

διαδικασία η οποία βασίζεται στην ικανότητα χειρισμού των στοιχείων της 

υπερτμηματικής πληροφορίας. Οι Whalley και Hansen (2006) βρήκαν ότι η 

προσωδιακή πληροφορία επιτρέπει στα παιδιά να οργανώνουν τα επιμέρους 

τμήματα μιας φράσης σε περισσότερο αντιληπτές ως προς το συντακτικό τους 

ρόλο μονάδες κάτι που οδηγεί στη μείωση της επιβάρυνση της μνήμης εργασίας 

και τη βελτίωση της κατανόησης. Η Ashby (2006), μελετώντας τις οφθαλμικές 

προσηλώσεις ενηλίκων, σε ένα on-line αναγνωστικό έργο σε οθόνη Η/Υ, βρήκε ότι 

η ενεργοποίηση των προσωδιακών δομών, κατά τη διεκπεραίωση της ανάγνωσης, 

διευκολύνει την πρόσβαση στη φωνολογική αναπαράσταση των λέξεων, που 

αποτελεί προϋπόθεση για την ανάσυρση της σημασίας τους από το νοητικό λεξικό.  

     Οι Miller και Schwanenflugel (2008) σε διαχρονική τους έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν παιδία του δημοτικού σχολείου (Α΄ έως και Γ΄ Δημοτικού) 

αξιολόγησαν τη χρήση της προσωδίας κατά την ανάγνωση, ελέγχοντας πιο 

συγκεκριμένα τη χρήση των παύσεων και του επιτονισμού. Σε αυτή την έρευνα, 

βρέθηκε ότι η προσωδιακή ευαισθησία ερμηνεύει από μόνη της το μεγαλύτερο 

μέρος της διακύμανσης της αναγνωστικής κατανόησης και ευχέρειας, εύρημα που 

βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών με παιδιά (Ravid 

& Mashraki, 2007), με ενήλικες (Pasquini et al., 2007), με παιδιά και ενήλικες 

(Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker, & Stahl, 2004). 

     Η σημασία του ρόλου της προσωδιακής ευαισθησίας στην ανάγνωση 

επιβεβαιώνεται και από δεδομένα με ενήλικες τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο κατάλληλος χειρισμός των προσωδιακών δομών, κατά τη διεκπεραίωση της 

ανάγνωσης, δηλαδή η ανάγνωση με κατάλληλη προσωδία, διευκολύνει την 
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πρόσβαση στη φωνολογική αναπαράσταση των λέξεων, που αποτελεί προϋπόθεση 

για την ανάσυρση της σημασίας τους από το νοητικό λεξικό (Ashby, 2006). 

     Όσον αφορά στη φύση της ελλειμματικής προσωδιακής ευαισθησίας των 

παιδιών με ειδική αναγνωστική δυσκολία, τίθεται το ερώτημα εάν η δυσκολία 

αυτή αποτελεί αναπτυξιακή καθυστέρηση ή ειδικό έλλειμμα. Η έρευνα των 

Goswami et al. (2002), όπως και ένα πλήθος άλλων ερευνών (Corriveau et al., 

2007· Richardson et al., 2004· Wood & Terrell, 1998), όπου συμμετείχαν παιδιά, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απουσία διαφοράς στην ευαισθησία σε 

προσωδιακά χαρακτηριστικά του ήχου της πειραματικής ομάδας και της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδα ελέγχου δείχνει ότι η μειωμένη προσωδιακή 

ευαισθησία των μαθητών με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση αποτελεί 

αναπτυξιακή καθυστέρηση και όχι ειδικό έλλειμμα. 

1.2.5 Αναγνωστικές δυσκολίες και ελλειμματικές γλωσσικές δεξιότητες 

     Στη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών με δυσκολία στην ανάγνωση, 

εντοπίζονται δυσκολίες σε διάφορους τομείς της γλωσσικής επεξεργασίας 

(Carlisle, 2004· Lyster, 2002· Mahony, Singson, & Mann, 2000· Nation, Clarke, 

Marshall, & Durand, 2004· Yuill & Oakhill, 1991). Όπως βρέθηκε από τους 

Joanisse et al. (2000), μια ομάδα παιδιών ηλικίας 8 ετών με ειδική αναγνωστική 

δυσκολία παρουσίασε περισσότερα λάθη, κατά την κλίση ρημάτων, από την 

αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Όπως αναφέρεται στην έρευνα των Liu 

και McBride-Chang (2010), σύμφωνα με ένα πλήθος ερευνών σε διάφορες 

γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Κορεάτικα και Κινέζικα), στις οποίες 

συμμετείχαν παιδιά με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, οι μαθητές με ειδική 

δυσκολία στην ανάγνωση παρουσίασαν χαμηλότερη μορφολογική επίγνωση από 

τους συνομήλικούς τους. Με τον όρο μορφολογική επίγνωση εννοούμε την 

κατάκτηση του συνειδητού χειρισμού των μορφημάτων που αποτελούν τις λέξεις 
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(Carlisle, 1995). Στην έρευνα των Tsesmeli και Seymour (2006), στην οποία 

συμμετείχαν δεκατριάχρονοι μαθητές με ειδική αναγνωστική δυσκολία βρέθηκε 

ότι είχαν κατακτήσει τη μορφολογική επίγνωση (morphological awareness), στον 

ίδιο βαθμό με αυτό της ηλικιακά εξισωμένης ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, τα παιδιά 

με ειδική αναγνωστική δυσκολία αντιμετωπίζουν σχετική καθυστέρηση στη 

διαθεσιμότητα κρίσιμων δομών, πέραν των φωνολογικών, όπως για παράδειγμα 

των συντακτικών (Byrne, 1981· Clahsen, 1989· Gopnik, 1990· Gopnik & Crago 

1991· Stein et al., 1984). Σύμφωνα μάλιστα με τον Scarborough (1990), οι μαθητές 

με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν δυσκολία στο χειρισμό 

αφηρημένων στοιχείων, όπως είναι τα φωνήματα και οι λειτουργικές λέξεις 

(functionwords: άρθρα, αντωνυμίες, σύνδεσμοι, βοηθητικά ρήματα, μόρια).  

     Άλλες έρευνες έχουν εντοπίσει δυσκολία των φτωχών αναγνωστών σε 

σημασιολογικούς παράγοντες, όπως είναι το προσληπτικό λεξιλόγιο (Bishop, 

Byers Brown, & Robson, 1990· Share, Jorm, MacLean, & Mathews, 1984), η 

κατανόηση του μεταφορικού λόγου (Seidenberg & Berstein, 1986) και ο ορισμός 

της σημασίας των λέξεων (Snow, Cancino, Gonzales, & Shriberg, 1989). Σε 

σχετική έρευνα (Catts et al., 1999), στην οποία συμμετείχαν καλοί και φτωχοί 

αναγνώστες, ηλικίας 8 ετών, βρέθηκε ότι οι δεξιότητες του προφορικού λόγου 

(γραμματική, λεξιλόγιο και ικανότητα αφήγησης), στο προαναγνωστικό στάδιο, 

συμβάλλει στη μετέπειτα εξέλιξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης. 

Ανάλογα ευρήματα με αυτά των παραπάνω ερευνητών, που δείχνουν ότι οι φτωχοί 

αναγνώστες δεν παρουσιάζουν λιγότερο καλή γλωσσική ανάπτυξη από τους 

καλούς αναγνώστες οδήγησαν τον Vellutino (1979) στη διατύπωση της υπόθεσης 

του λεκτικού ελλείμματος (the verbal deficit hypothesis). Σύμφωνα με αυτή την 

υπόθεση, οι φτωχοί αναγνώστες υστερούν σε ένα εύρος γλωσσικών δεξιοτήτων και 

ακριβώς σε αυτό οφείλεται η αναγνωστική τους δυσκολία. 
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     Σύμφωνα με τους Vellutino et al., (2004), οι γλωσσικές δεξιότητες, συμβάλλουν 

βοηθητικά στη μάθηση της ανάγνωσης κυρίως για τους αρχάριους αναγνώστες 

αλλά δεν αποτελούν τη θεμελιώδη αιτία για την ελλειμματική αποκωδικοποίηση, 

που παρουσιάζεται κατά την ανάγνωση. Αντιστρόφως, η περιορισμένη ακρίβεια 

κατά την αποκωδικοποίηση θα μπορούσε να αποτελεί την πρωτογενή αιτία για την 

απόκτηση δυσκολιών σε μορφοσυντακτικό επίπεδο, καθώς οι μαθητές με δυσκολία 

στην αποκωδικοποίηση συχνά υιοθετούν εναλλακτικές και ολικές προσεγγίσεις, 

για την αναγνώριση των λέξεων. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη 

πορεία αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην αναγνωστική ευχέρεια και στις γλωσσικές 

δεξιότητες. 

1.3 Αναγνωστικές δυσκολίες και συντακτική επεξεργασία 

     Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολία σε έργα διόρθωσης συντακτικά λανθασμένων 

προτάσεων (Badian, Duffy, Als, & McAnulty, 1991· Bohannon, Warren-

Leubecker, & Hepler, 1984· Deutsch & Bentin, 1996· Forrest, Pressley & Waller, 

1984· Gottardo, Stanovich,& Siegel, 1996· Menyuk & Flood, 1981· Mokhtari & 

Thompson, 2006· Tunmer & Hoover, 1992· Tunmer, Nesdale, & Wright, 1987) 

καθώς και σε έργα κατανόησης συντακτικά σύνθετων προτάσεων (Byrne, 1981· 

Byrne, 1981· Crain, Shankweiler, Macaruso & Bar-Shalom, 1990· Mann, 

Shankweiler, & Smith, 1984· Share et al., 1984· Vogel, 1975). Επίσης, βρέθηκε 

ότι, κατά την αυθόρμητη παραγωγή προφορικού λόγου, χρησιμοποιούν 

απλούστερα είδη σύνταξης (Scarborough, 1990). 

1.3.1 Παράγοντες που επιδρούν στη συντακτική επεξεργασία 

1.3.1.1 Συντακτική επεξεργασία και εργαζόμενη μνήμη 

     Η συντακτική επεξεργασία των προτάσεων, κατά την ανάγνωση, αποτελεί 

ανώτερης τάξης διαδικασία, όπως άλλωστε και ο συντακτικός έλεγχος, κατά την 
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παραγωγή του γραπτού λόγου (Swanson & Berninger, 1996). Προκειμένου ένας 

μαθητής να είναι σε θέση να επεξεργαστεί συντακτικά τις προτάσεις που διαβάζει, 

θεωρείται αναγκαία η προσωρινή συγκράτηση των πληροφοριών, σε φωνολογική 

μορφή, από τη λεκτική εργαζόμενη μνήμη, ενόσω ταυτοχρόνως διεκπεραιώνεται η 

επεξεργασία αυτών (Brady, 1986· Just & Carpenter, 1992· Liberman & 

Shankweiler, 1985· Mann, et al., 1980· Perfetti, 1985· Shankweiler & Crain, 1986· 

Stanovich, 1986· Snowling, 1991· Stanovich & Siegel, 1994). Σε τέτοιες ανώτερης 

τάξης διαδικασίες, η λεκτική εργαζόμενη μνήμη παίζει σπουδαιότατο ρόλο 

(Daneman & Carpenter, 1980). 

     Η επεξεργασία του προφορικού λόγου συντελείται κατά την αμφίδρομη ροή της 

πληροφορίας από τα εξής επιμέρους δομικά τμήματα: τη φωνολογία, το νοητικό 

λεξικό, τη σημασιολογία και τη σύνταξη, τα οποία είναι οργανωμένα ιεραρχικά. 

Πράγματι, έχει φανεί ότι η ελλειμματική εργαζόμενη μνήμη είναι υπεύθυνη για τη 

συμφόρηση της ροής της πληροφορίας στα χαμηλότερα δομικά τμήματα 

επεξεργασίας (Smith, Macaruso, Shankweiler, & Crain, 1989).  

     Αυτή η θεώρηση για το έλλειμμα που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες στη 

συντακτική επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων μπορεί να μεταφερθεί και στη 

μοντελοποίηση της επεξεργασίας της ανάγνωσης, που θεωρείται περισσότερο 

απαιτητική (Shankweiler & Crain, 1986), από πλευράς γνωστικών πόρων εφόσον, 

προκειμένου να γίνει κατανοητό ένα κείμενο, είναι επίσης αναγκαία η μετατροπή 

του γραπτού κώδικα σε φωνολογικό (Liberman, 1988). Στους φτωχούς 

αναγνώστες, όπως βρέθηκε σε έρευνα (Crain et al., 1990) όπου συμμετείχαν παιδιά 

με αναγνωστικές δυσκολίες, η συντακτική και η σημασιολογική επεξεργασία 

παρεμποδίζεται, λόγω του ότι ένα μεγάλο μέρος των πόρων της εργαζόμενης 

μνήμης απασχολείται με την αποκωδικοποίηση και την ανάσυρση της σημασίας 

των λέξεων. Επομένως, οι μαθητές με ειδική αναγνωστική δυσκολία δεν είναι σε 
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θέση να διαθέσουν ικανοποιητικούς μνημονικούς πόρους για τη συγκράτηση των 

επιμέρους τμημάτων των προτάσεων, έως ότου τα συσχετίσουν μεταξύ τους 

συντακτικο-σημασιολογικά. Σύμφωνα με την υπόθεση της περιορισμένης 

επεξεργασίας (processing limitation hypothesis) (Shankweiler & Crain, 1986), η 

μειωμένη επίδοσή τους, συγκριτικά με την ομάδα των ηλικιακά εξισωμένων 

μαθητών οφείλεται στους περιορισμένους ελεύθερους πόρους της λεκτικής 

εργαζόμενης μνήμης. Συνέπεια αυτού είναι ότι οι φτωχοί αναγνώστες δεν 

κατορθώνουν να αξιοποιούν τη γνώση του συντακτικού που έχουν ήδη κατακτήσει 

ώστε να επεξεργαστούν συντακτικά την πρόταση.  

     Ευρήματα συμβατά με την υπόθεση ότι η περιορισμένη συντακτική 

επεξεργασία αποτελεί επιφαινόμενο των περιορισμών που συνδέονται με την 

εργαζόμενη μνήμη παρουσιάζονται σε ένα πλήθος ερευνών στις οποίες 

συμμετείχαν παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες (Mann et al., 1984· Shankweiler, 

Crain, Katz, Fowler, Liberman & Brady, 1995· Shankweiler, Smith, & Mann, 

1984· Smith, Macaruso, Shankweiler, & Crain, 1989), καθώς και παιδιά δίχως 

αναγνωστικές δυσκολίες (Gottardo et al., 1996), που κλήθηκαν να επεξεργαστούν 

συντακτικές δομές. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι σε έρευνες 

όπου οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλα σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην 

επιβαρύνεται η μνήμη εργασίας σε μεγάλο βαθμό, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 

στην περίπτωση των έργων επιλογής εικόνας, η επίδοση των φτωχών αναγνωστών 

ήταν βελτιωμένη και συχνά πλησίαζε αυτή των καλών αναγνωστών (Bar-Shalom, 

Crain, & Shankweiler,  1993· Fowler, 1988· Macaruso, Shankweiler, Byrne, & 

Crain, 1993).  

     Από την άλλη πλευρά, οι καλοί αναγνώστες παρουσίασαν επιδόσεις ανάλογες 

με αυτές των φτωχών αναγνωστών, σε έργα αξιολόγησης της ικανότητας τους στη 

συντακτική επεξεργασία προτάσεων, όταν η εργαζόμενη μνήμη τους είχε 
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επιβαρυνθεί σημαντικά (Smith et al., 1989).   

1.3.1.2 Συντακτική επεξεργασία και φωνολογική επίγνωση 

     Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2.3, η ελλειμματική φωνολογική 

επίγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ακρίβεια στην αποκωδικοποίηση, κατά 

την ανάγνωση, η οποία με τη σειρά της έχει αρνητική επίδραση στη συντακτική 

επεξεργασία των προτάσεων. Η υπόθεση ότι η ελλειμματική φωνολογική επίγνωση 

των φτωχών αναγνωστών έχει επιπτώσεις στη συντακτική επεξεργασία των 

προτάσεων, έχει γίνει δεκτή από πολλές ομάδες ερευνητών (Shankweiler et al., 

1979· Perfetti & Lesgold, 1979). Σε έρευνα των Mann, Liberman και Shankweiler 

(1980), όπου συμμετείχαν παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, αναδείχθηκε η 

συμβολή της φωνολογικής κωδικοποίησης στη συντακτική επεξεργασία 

εκτενέστερων τμημάτων του προφορικού λόγου. Σε αυτή, χρησιμοποιήθηκαν έργα 

επανάληψης αλληλουχιών λέξεων αλλά και προτάσεων στις οποίες παραβιάζονταν 

γραμματικοί κανόνες. Βρέθηκε ότι οι επιδόσεις των φτωχών αναγνωστών δε 

σημείωσαν σημαντική άνοδο, όταν στο γλωσσικό υλικό περιέχονταν φωνολογικά 

ερείσματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς διευκόλυνση της μνημονικής 

συγκράτησής του. Τα φωνολογικά ερείσματα παρέχονταν όταν στο υλικό 

εμπεριέχονταν λέξεις με διαφορετική κατάληξη, καθώς οι ίδιες καταλήξεις εν γένει 

προκαλούν φωνολογική σύγχυση. Αντιθέτως, οι καλοί αναγνώστες, που 

εμφανίζουν αυτοματοποίηση στη φωνολογική επεξεργασία της πληροφορίας, 

παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στη μνημονική συγκράτηση προτάσεων καθώς 

βασίστηκαν περισσότερο από τους φτωχούς αναγνώστες στη φωνολογική 

διαφοροποίηση που εμφάνιζαν οι καταλήξεις των λέξεων, δηλαδή βασίστηκαν στη 

διαφοροποιημένη φωνολογική αναπαράσταση των λέξεων, προκειμένου να τις 

διατηρήσουν στη μνήμη τους. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από 

άλλες έρευνες ανάκλησης προτάσεων και σειρών λέξεων, που παρουσιάστηκαν 
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ακουστικά, στις οποίες συμμετείχαν παιδιά (Bauer, 1977· Byrne & Shea, 1979· 

Mattis, French, & Rapin, 197· Perfetti & Goldman, 1976· Weinstein & 

Rabinovitch, 1971·Wiig & Roach, 1975) καθώς και ενήλικες (Mattis et al., 1975· 

Wiig & Roach, 1975) με αναγνωστικές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με αυτά της έρευνας των Mark et al. (1977) στην οποία συμμετείχαν 

παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες με τη διαφορά ότι οι προτάσεις με τα 

φωνολογικά ερείσματα παρουσιάστηκαν γραπτώς.  

1.3.1.3 Η υπόθεση της συντακτικής υστέρησης 

     Η υπόθεση της συντακτικής υστέρησης (syntactic lag hypothesis) διατυπώθηκε 

από τον Byrne (1981) με βάση τα δεδομένα μιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν 

μαθητές της Β΄ Δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες και επιβεβαιώθηκε από ένα 

σύνολο ευρημάτων μεταγενέστερων ερευνών με παιδιά με αναγνωστικές 

δυσκολίες (Fletcher, Satz & Scholes, 1981; Stein, Cairns & Zurif, 1984). Σύμφωνα 

με αυτήν την υπόθεση, η αναγνωστική κατανόηση εμφανίζεται περιορισμένη για 

τους φτωχούς αναγνώστες όχι εξαιτίας της ελλειμματικής φωνολογικής 

επεξεργασίας που δεν αφήνει ελεύθερους αρκετούς μνημονικούς πόρους για την 

επεξεργασία της σύνταξης και την πρόσβαση στο περιεχόμενο των προτάσεων 

αλλά εξαιτίας μιας καθυστέρησης στην κατάκτηση της συντακτικής επίγνωσης 

(syntactic awareness). Αυτή η θεωρία δεν απορρίπτει την περίπτωση η εργαζόμενη 

μνήμη να παίζει ρόλο στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων, αλλά δέχεται 

την παράλληλη συμβολή των δύο αυτών παραγόντων στη συντακτική επεξεργασία 

των προτάσεων. 

     Ο όρος συντακτική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να 

προβληματίζονται (reflect) σχετικά με τους συντακτικούς όρους και να χειρίζονται 

(manipulate) τις συντακτικές δομές (Mokhtari, & Thompson, 2006). Η πλήρης 

κατάκτηση αυτής της δεξιότητας αναφέρεται σε ένα συνειδητό χειρισμό των 
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συντακτικών δομών, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που τίθενται κατά την 

επεξεργασία τους από την εργαζόμενη μνήμη και από το σημασιολογικό τους 

περιεχόμενο (Blackmore, Pratt, & Dewsbury, 1995).  

     Σύμφωνα με το Gombert (1992), η συντακτική επίγνωση κατακτάται σε 

τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει την απόκτηση της άρρητης 

γνώσης των συντακτικών και γραμματικών κανόνων που διέπουν τις προτάσεις. 

Στο στάδιο αυτό, οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα γραμματικο-

συντακτικά λάθη μέσα σε μία φράση, δίχως απαραίτητα να είναι σε θέση να τα 

αιτιολογήσουν (π.χ. να αναφέρουν ότι η κατάληξη του υποκειμένου δεν είναι η 

κατάλληλη καθώς δε συμφωνεί με το ρήμα ως προς τον αριθμό)και νατα 

διορθώσουν . Ενώ αυτό το στάδιο δε συνιστά τη συντακτική επίγνωση, η 

κατάκτηση αυτού του σταδίου αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση στα 

επόμενα στάδια. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην κατάκτηση της ικανότητας 

χειρισμού της εσωτερικής γραμματικής δομής μιας πρότασης. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να διορθώνουν το γραμματικο-

συντακτικό λάθος, εφόσον το έχουν εντοπίσει (π.χ. να διορθώνουν την κατάληξη 

του υποκειμένου, όταν αυτή δε συμφωνεί ως προς τον αριθμό με το ρήμα). Το 

τρίτο επίπεδο αναφέρεται στην κατάκτηση της ικανότητας διατύπωσης 

συντακτικών κανόνων και εντοπισμού των όρων κάθε πρότασης στο οποίο αυτοί 

πρέπει να εφαρμοστούν (π.χ. διατύπωση κανόνα για συμφωνία υποκειμένου και 

ρήματος ως προς τον αριθμό και εντοπισμός των λέξεων που κατέχουν τους 

συντακτικούς ρόλους του υποκειμένου και του ρήματος μέσα στη φράση). Το 

τέταρτο και τελευταίο επίπεδο σχετίζεται με την ικανότητα συνειδητού ελέγχου 

των συντακτικών ρόλων των λέξεων της πρότασης, η οποία αναφέρεται στη 

διόρθωση των γραμματικο-συντακτικών λαθών συνοδευόμενη από ρητή 

αιτιολόγηση, σύμφωνα με τους ήδη κατακτημένους συντακτικούς κανόνες.  
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     Στην έρευνα του Byrne (1981), βρέθηκε ότι τα παιδιά με ειδική αναγνωστική 

δυσκολία παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση κατά την ερμηνεία ζευγών 

προτάσεων οι οποίες διέφεραν ως προς το ό, τι η μία είχε περισσότερο σύνθετη 

σύνταξη από την άλλη ενώ και οι δύο επιβάρυναν εξ ίσου τη λεκτική μνήμη 

εργασίας (π.χ. John is eager/easy to please). Κριτήριο για τον ίδιο βαθμό 

επιβάρυνσης της λεκτικής μνήμης εργασίας απετέλεσε το βάρος της φωνολογικής 

πληροφορίας (δηλαδή το πλήθος των φωνημάτων) που έφεραν οι δύο προτάσεις 

κάθε ζεύγους και το βάθος του δενδροδιαγράμματος σύνταξης (πλήθος κόμβων 

στην κατακόρυφη διεύθυνση του δενδροδιαγράμματος σύντξης). Εντούτοις, δε 

συνέβη το ίδιο στην ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου, η οποία παρουσίασε 

παρόμοια επίδοση και στις δύο δραστηριότητες. Η διαφορά στην επίδοση της 

πειραματικής ομάδας, κατά την επεξεργασία προτάσεων με απλή και περισσότερο 

σύνθετη συντακτική δομή δείχνει ότι  δεν είναι μονάχα η εργαζόμενη μνήμη 

σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της ποιότητας της συντακτικής 

επεξεργασίας, αλλά επίσης η συντακτική επίγνωση (ικανότητα συντακτικού 

ελέγχου) επί των συντακτικών δομών, η οποία καθορίζει την επίδοση σε έργα 

συντακτικής επεξεργασίας προτάσεων. Αυτή την ερμηνεία υποστηρίζουν και οι 

Waltzman και Cairns (2000), στην έρευνά τους. Στην εν λόγω έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε ένα έργο αντιστοίχησης εικόνων με εκφωνήματα, με σκοπό την 

αξιολόγηση της ερμηνείας που αποδιδόταν στις αντωνυμίες, κατά τη συντακτική 

επεξεργασία των εκφωνημάτων.  

     Σύμφωνα με τον Menyuk (1999), τα παιδιά ακολουθούν μια πορεία στην 

εξέλιξη της γνωστικής τους ανάπτυξης, έως ότου αποκτήσουν την ικανότητα να 

κατανοούν, να παράγουν, να αναγνωρίζουν την ορθότητα των συντακτικών δομών 

καθώς και να προτείνουν τις κατάλληλες διορθώσεις σε αυτές που κρίνουν ως 

λανθασμένες. Σε έρευνα του Bowey (1986b), όπου χρησιμοποιήθηκε ένα έργο 
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διόρθωσης γραμματικο-συντακτικών λαθών προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

δείκτης της ικανότητας χειρισμού των συντακτικών δομών από μαθητές από το 

νηπιαγωγείο έως την Ε΄ Δημοτικού βρέθηκε ότι η συντακτική επίγνωση 

βελτιώνεται με την ηλικία, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατάκτησης του λεξιλογίου. 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε 

συμφωνία με εκείνα μιας διαχρονικής έρευνας του Rogers (1978), όπου βρέθηκε 

ότι η ικανότητα διόρθωσης των συντακτικών λαθών αυξανόταν με την ηλικία, 

εύρημα που δείχνει ότι η ανάπτυξη του συντακτικού ελέγχου κατακτάται 

προοδευτικά. Επίσης, συντελείται με φορά από τις απλές προς τις περισσότερο 

σύνθετες συντακτικές δομές και συνεχίζεται έως τις ανώτερες τάξεις του 

Δημοτικού, οπότε και οι μαθητές καθίστανται ικανοί να χρησιμοποιούν τις 

γραμματικές δομές και τις στρατηγικές απόδοσης συντακτικών ρόλων (Ruddell & 

Ruddell, 1994). Σύμφωνα με τους Fillmore και Snow (2000), η κατάκτηση των 

συντακτικών δομών συντελείται ανεξάρτητα από το γλωσσικό, πολιτισμικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο. Μπορεί οι παραπάνω παράγοντες να οδηγούν αργότερα είτε 

γρηγορότερα στην κατάκτηση ενός περισσότερο επεξεργασμένου γλωσσικού 

κώδικα αλλά όλοι οι μαθητές ακολουθούν μία πορεία στην οποία βελτιώνεται η 

χρήση της γλώσσας. Εν τέλει, οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις 

γραμματικές δομές, τους γραμματικούς τύπους και τις στρατηγικές και αποκτούν 

έναν περισσότερο εκλεπτυσμένο και ώριμο τρόπο έκφρασης. 

1.3.1.4 Έμμεσες επιπτώσεις του φωνολογικού ελλείμματος στη συντακτική 

επεξεργασία  

    Από τους Cohen και Cohen (1975), αναφέρεται ότι η συντακτική επίγνωση 

εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια με την αναγνωστική ευχέρεια, παρά με την 

αναγνωστική κατανόηση. Αυτό δείχνει ότι η ελλιπής απόδοση συντακτικών ρόλων 

στους όρους μιας πρότασης, κατά την ανάγνωση, μπορεί να οφείλεται τόσο στους 
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άμεσους (ελλειμματική αποκωδικοποίηση), όσο και στους έμμεσους περιορισμούς 

που θέτει η ελλειμματική φωνολογική επεξεργασία, υπόθεση που διατυπώθηκε με 

βάση δεδομένα ερευνών με παιδιά που αντιμετώπιζαν αναγνωστικές δυσκολίες 

(Robertson & Joanisse, 2010; Kotsonis & Patterson, 1980). Αυτή η προσέγγιση 

βασίζεται σε δύο εναλλακτικές θεωρίες που παρουσιάζονται στην επόμενη 

παράγραφο σύμφωνα με τις οποίες επιχειρείται η ερμηνεία της ελλειμματικής 

συντακτικής επεξεργασίας με βάση τους έμμεσους περιορισμούς που θέτει η 

ελλειμματική φωνολογική επεξεργασία. 

     Μια πιθανή εξήγηση για το ότι οι καλοί αναγνώστες χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη συντακτική επίγνωση σε σύγκριση με τους φτωχούς αναγνώστες είναι 

ότι η κατάκτηση της αναγνωστικής ευχέρειας ενθαρρύνει τα παιδιά να έρχονται σε 

επαφή με συντακτικές δομές και να βελτιώνουν με αυτόν τον τρόπο τη συντακτική 

τους επίγνωση (Ehri & Wilce, 1980· Morais, Cary, Alegria, & Bertelson, 1979). 

Σύμφωνα με την υπόθεση της περιορισμένης αναγνωστικής εμπειρίας (poor 

reading experience hypothesis) (Casalis, Leuwers, & Hilton, 2012), η ελλειμματική 

συντακτική επεξεργασία των φτωχών αναγνωστών, στην παιδική ηλικία, αποτελεί 

συνέπεια της περιορισμένης εμπειρίας τους στην ανάγνωση κειμένων, με δεδομένο 

ότι οι περισσότερο σύνθετες δομές εμφανίζονται  συχνότερα στο γραπτό παρά 

στον προφορικό λόγο. Με βάση αυτή την ερμηνεία, η φτωχή συντακτική επίγνωση 

αποτελεί έμμεση συνέπεια της φτωχής φωνολογικής επεξεργασίας (Smith et al., 

1989), καθώς οι μαθητές που δεν επεξεργάζονται τη φωνολογική πληροφορία σε 

ικανοποιητικό βαθμό που είναι φτωχοί αναγνώστες, λόγω της περιορισμένης 

επαφής τους με το γραπτό λόγο, όπου εμφανίζονται και οι περισσότερο 

πολύπλοκες συντακτικές δομές, δεν ελέγχουν το ίδιο καλά με τους καλούς 

αναγνώστες τις συντακτικές δομές. Σύμφωνα με τους Tunmer et al. (1987), 

προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ευσταθεί αυτή η υπόθεση, πρέπει να συγκριθούν οι 
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επιδόσεις των φτωχών αναγνωστών με αυτές μιας ηλικιακά και μιας αναγνωστικά 

εξισωμένης ομάδας ελέγχου και να βρεθεί ότι έχουν στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερη επίδοση από την πρώτη ομάδα ελέγχου και στατιστικά μη σημαντική 

διαφορά από τη δεύτερη ομάδα ελέγχου, με την οποία έχουν και ίδια αναγνωστική 

εμπειρία. Σύμφωνα με μια εναλλακτική υπόθεση (Bishop, 1997), ακόμα και αν δεν 

υπήρχε διαφορά στην αναγνωστική εμπειρία ανάμεσα στις ομάδες των φτωχών 

αναγνωστών και την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου, η ελλειμματική 

φωνολογική επεξεργασία που χαρακτηρίζει την πρώτη ομάδα είναι ικανή, σε 

βάθος χρόνου, να παρεμποδίζει τη συντακτική και νοηματική επεξεργασία των 

προτάσεων, κατά την ανάγνωση, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μετατίθεται χρονικά η 

κατάκτηση της ικανότητας χειρισμού των συντακτικών δομών.  

1.3.1.5 Συντακτική επεξεργασία και προσωδιακή επίγνωση 

     Οι Kuhn και Stahl (2003) υποστήριξαν ότι εκτός από την ακρίβεια στην 

αποκωδικοποίηση, η κατάλληλη χρήση της προσωδίας, κατά την ανάγνωση, 

αποτελεί καίριο παράγοντα στον οποίο βασίζονται οι μαθητές, προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο νόημα των κειμένων που διαβάζουν. Η αναγνωστική 

κατανόηση προϋποθέτει τον τεμαχισμό των προτάσεων σε επιμέρους φράσεις, με 

αυτοτελή νοήματα, που βοηθά στην ανάδειξη των συντακτικών συσχετίσεων 

ανάμεσα στις λέξεις (Dowhower, 1987· Schreiber, 1991), μία διαδικασία η οποία 

βασίζεται στην ικανότητα χειρισμού των στοιχείων της υπερτμηματικής 

πληροφορίας. 

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών (Choi & Mazuka, 2003· Ito, Jincho, 

Minai, Yamane, & Mazuka, 2012), τα παιδιά κάτω των επτά ετών αντιμετωπίζουν 

σημαντική δυσκολία στο χειρισμό της προσωδιακής πληροφορίας, κατά την 

ερμηνεία διαφόρων τύπων αμφίσημων προτάσεων. Στη μελέτη των Choi και 

Mazuka (2003), βρέθηκε ότι Κορεάτες μαθητές 3-4 ετών ήταν σε θέση να 
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εκμεταλλευτούν την πληροφορία που έφερε η προσωδιακή παύση εντός των 

λέξεων προκειμένου να ερμηνεύσουν τα εκφωνήματα (κατάτμηση λέξεων σε 

επιμέρους τμήματα που αποτελούν από μόνα τους λέξεις: π.χ. ice + cream ή ice-

cream). Σε μια δεύτερη δραστηριότητα, βρέθηκε ότι η χρήση των παύσεων εντός 

των προτάσεων, με σκοπό την κατάτμηση τους σε επιμέρους προτάσεις δεν ήταν 

δυνατό να αξιοποιηθεί ούτε από τους μαθητές ηλικίας 5 και 6 ετών, πόσο μάλλον 

από τους μαθητές των 3 και 4 ετών.  

     Οι Snedeker και Yuan (2008), βρήκαν ότι  Άγγλοι μαθητές 4-5 ετών 

βασίστηκαν εν μέρει στην προσωδιακή παύση, προκειμένου να ερμηνεύσουν 

συντακτικά αμφίσημες προτάσεις (Tap the frog with the flower) αλλά σε 

μικρότερο βαθμό από τους ενήλικες. Σε πρόσφατη έρευνα των Ito, Jincho, Minai, 

Yamane και Mazuka (2012), όπου συμμετείχαν ιάπωνες ενήλικες και παιδιά 6 

ετών, μελετήθηκε η ικανότητα χειρισμού της αντιπαραθετικής εστίασης (μέσω 

μεταβολής της συχνότητας και της έντασης επιχειρείται η εστίαση της προσοχής 

του ακροατή σε μια συγκεκριμένη πληροφορία ενός εκφωνήματος), με ένα έργο 

επιλογής αντικειμένων, ύστερα από την ακρόαση εκφωνημάτων, κατά το οποίο 

μελετήθηκαν οι οφθαλμικές προσηλώσεις. Βρέθηκε ότι η κατάκτηση του 

χειρισμού της προσωδιακής πληροφορίας, κατά τη συντακτική επεξεργασία 

εκφωνημάτων δε συμβαίνει αυτόματα, αλλά βελτιώνεται εξελικτικά.  

     Επίσης, σε έρευνα που έγινε στην κινέζικη γλώσσα (Zhou, Su, Crain, Gao, & 

Zhan, 2012), βρέθηκε ότι τα παιδιά καθυστερούσαν σε σχέση με τους ενήλικες 

κατά 500 ms, έως ότου να επιλύσουν τη συντακτική αμφισημία. Σύμφωνα με τους 

ίδιους ερευνητές, αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι ενήλικες ήταν περισσότερο 

επιδέξιοι, από τα παιδιά,  στο να συσχετίσουν τη συντακτική πληροφορία με την 

προσωδιακή, προκειμένου να ερμηνεύσουν ένα δεδομένο εκφώνημα. Ένα πλήθος 

ευρημάτων άλλων ερευνών (Ferreira, Anes, & Horine, 1996· Marslen-Wilson, 
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Tyler, Warren, Grenier, & Lee, 1992· Nagel, Shapiro, Tuller, & Nawy, 1996· 

Snedeker & Trueswell, 2003· Snedeker & Yuan, 2008· Speer, Kjelgaard, & 

Dobroth, 1996· Warren, Grabe, & Nolan, 1995· Weber, Grice, & Crocker, 2006) 

είναι απόλυτα συμβατά με τα παραπάνω, συγκλίνοντας στο συμπέρασμα ότι οι 

ενήλικες χειρίζονται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την προσωδιακή 

πληροφορία, προκειμένου να καταλήξουν στην ερμηνεία συντακτικά αμφίσημων 

προτάσεων, που προσλαμβάνουν ακουστικά εν αντιθέσει με τα παιδιά για τα οποία 

η χαρτογράφηση (mapping) της αλληλεπίδρασης σύνταξης και προσωδίας είναι 

λιγότερο πλήρης. 

1.3.1.6 Συντακτική επεξεργασία και γλωσσικές δεξιότητες 

     Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2.4, στους περισσότερους φτωχούς 

αναγνώστες εντοπίζονται δυσκολίες σε διάφορους τομείς της γλωσσικής 

επεξεργασίας (μορφολογία, σημασιολογία). Όπως υποστηρίζεται από τους 

Vellutino et al. (2004), σε μια έρευνα ανασκόπησης, μπορεί οι περιορισμένες 

γλωσσικές δεξιότητες να μην αποτελούν τη βασική αιτία για τη φωνολογική 

κωδικοποίηση, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή συντακτικο-

σημασιολογική επεξεργασία του λόγου. Αυτή η θεώρηση βρίσκεται σε συμφωνία 

με ευρήματα ερευνών (Brittain, 1970· Butler, Marsh, Sheppard, & Sheppard, 1985· 

Elbro, 1990· Fry, Johnson, & Muehl, 1970), στις οποίες βρέθηκε ότι τα παιδιά με 

δυσκολίες στην ανάγνωση κάνουν συχνά μορφοσυντακτικά λάθη. 

1.3.2 Η φύση της σχέσης της συντακτικής επίγνωσης με την ανάγνωση 

     Στις έρευνες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, φάνηκε ότι 

οι δεξιότητες που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διεκπεραίωση της ανάγνωσης 

μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη συντακτική επεξεργασία των 

προτάσεων. Αντίστροφα, σε μία σειρά από άλλες έρευνες διερευνήθηκε η 

επίδραση που έχει η ικανότητα της συντακτικής επεξεργασίας στις δύο βασικές 
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λειτουργίες της ανάγνωσης, στην αποκωδικοποίηση και στην αναγνωστική 

κατανόηση. Ωστόσο, στις συγχρονικές μελέτες, η εύρεση συνάφειας ανάμεσα στη 

συντακτική επίγνωση και την αναγνωστική ικανότητα δε συνεπάγονται 

απαραίτητα και την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης συγκεκριμένης κατεύθυνσης, 

ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες. Για αυτό το λόγο, στις επόμενες 

παραγράφους παρουσιάζονται ευρήματα διαχρονικών ερευνών, τα οποία 

βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι το επίπεδο της συντακτικής 

επεξεργασίας μπορεί να επιδράσει θετικά τόσο στην αποκωδικοποίηση, όσο και 

στην κατανόηση από ανάγνωση. Επομένως φαίνεται ότι η αναγνωστική ικανότητα 

και η συντακτική επεξεργασία αποτελούν δύο δεξιότητες οι οποίες βρίσκονται σε 

μία διαρκή πορεία αμφίδρομης αλληλεπίδρασης. 

     Σύμφωνα με τους Chen και Vellutino (1997), η αποκωδικοποίηση αποτελεί 

παρεμβαλλόμενη μεταβλητή ανάμεσα στην αναγνωστική και την ακουστική 

κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να αξιολογείται, 

στην καλύτερη περίπτωση όπου η αποκωδικοποίηση συντελείται άρτια, στο ίδιο 

επίπεδο με την ακουστική κατανόηση. Εάν όμως η αποκωδικοποίηση είναι 

ελλειμματική η αναγνωστική κατανόηση είναι χαμηλότερη από την ακουστική 

κατανόηση. Παρά τη μεγάλη συνάφεια της δεξιότητας της αποκωδικοποίησης με 

την αναγνωστική κατανόηση, ένα ποσοστό των αναγνωστών (10%) ενώ έχει 

κατακτήσει την αποκωδικοποίηση διακρίνεται από χαμηλή αναγνωστική 

κατανόηση (Nation & Snowling, 2000). Η αναγνωστική κατανόηση, ως 

πολύπλοκη διαδικασία συγχρονικής απόσπασης σημασιών και νοημάτων και 

ανασύνθεση αυτών, εξαρτάται όχι μονάχα από γνωστικούς παράγοντες 

(επεξεργασία φωνολογικής πληροφορίας, εργαζόμενη μνήμη), αλλά επίσης από 

ένα πλήθος γλωσσικών παραγόντων (γνώση λεξιλογίου, κατάκτηση συντακτικών 

δομών) (Bentin, Deutsch, & Liberman, 1990· Cain & Oakhill, 2004· Ferstl & 
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Flores d’Arcais, 1999· Frazier, 1987· Nation, Clarke, & Snowling, 2002· Stothard 

& Hulme, 1992· Yuill & Oakhill, 1991).  

     Η ικανότητα χειρισμού των συντακτικών δομών στον προφορικό λόγο και ο 

συντακτικός έλεγχος των προτάσεων αποτελούν τα θεμέλια για την επεξεργασία 

και την πρόσβαση στο περιεχόμενο των κειμένων που διαβάζουν τα παιδιά 

(Bohannon et al., 1984· Bowey, 1986a· Paris & Landauer, 1982· Willows & Ryan, 

1986). Η διαχρονική έρευνα των Demont και Gombert (1996) έδειξε ότι η 

συντακτική επίγνωση παιδιών στην ηλικία των τεσσάρων ετών αποτελεί 

προγνωστικό παράγοντα για την αναγνωστική κατανόηση, κατά τα πρώτα έτη της 

φοίτησής τους στο δημοτικό. Η  αναγνωστική κατανόηση Νορβηγών μαθητών, 

στα εννέα τους έτη, βρέθηκε ότι ήταν δυνατόν να προβλεφθεί με βάση την 

ικανότητά τους στη συντακτική και σημασιολογική επεξεργασία, στην ηλικία των 

τεσσάρων ετών, ανεξάρτητα από την επίδραση του βαθμού κατάκτησης της 

φωνολογικής επίγνωσης (Hagtvet, 1997). Στις έρευνες των Nation και Snowling 

(2000, 2004), οι μαθητές του νηπιαγωγείου με δυσκολία στον εντοπισμό 

συντακτικών λαθών παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση στην αναγνωστική 

κατανόηση, όταν φοίτησαν στην Α΄ Δημοτικού. Έχει ακόμα βρεθεί ότι ο έλεγχος 

των συντακτικών δομών από παιδιά 2 και 3 ετών αποτελεί προγνωστικό δείκτη για 

τη μετέπειτα ικανότητά τους στην αποκωδικοποίηση, κατά την ανάγνωση 

(Scarborough, 1990).  

     Η συντακτική επίγνωση συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ευχέρειας (Nation & Snowling, 1998· Rego & Bryant, 1993· Tunmer & Hoover, 

1992· Tunmer et al., 1987). Όσο αυξάνεται η αναγνωστική εμπειρία (Leikin, 

2002), τόσο ο αναγνώστης βελτιώνει την ικανότητά του να βασίζεται στην 

πληροφορία που φέρει το πρώτο τμήμα μιας λέξης (ολόκληρη η λέξη πλην του 

ληκτικού μορφήματος), μέσω της αποκωδικοποίησης, και να βελτιώνει το ρυθμό 



47 

 

αποκωδικοποίησης της κατάληξης, βασιζόμενος στο συντακτικό ρόλου που 

αναμένεται να έχει αυτή η λέξη. Οι Botting, Simkin και Conti-Ramsden (2006) 

βρήκαν ότι ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης για την ικανότητα 

αναγνώρισης λέξεων από μία ομάδα μαθητών 11 ετών με δυσκολία στην 

ανάγνωση ήταν η κατανόηση συντακτικών δομών στην ηλικία των 7 ετών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας της Plaza (2001) έδειξαν ότι η συντακτική επίγνωση 

των μαθητών του νηπιαγωγείου απeτέλεσε σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την 

αναγνωστική ευχέρεια των ίδιων μαθητών στην Α΄ Δημοτικού. Σε έρευνα του 

Tunmer (1989), βρέθηκε ότι η συντακτική επίγνωση των μαθητών της Α΄ 

Δημοτικού απετέλεσε προγνωστικό δείκτη όχι μονάχα για την αναγνωστική τους 

κατανόηση στη Β΄ Δημοτικού, αλλά επίσης για την αναγνωστική ευχέρεια και 

ακρίβεια, ανεξάρτητα από την επίδραση της  φωνολογικής επίγνωσης και της 

γενικότερης νοητικής τους ικανότητάς. Στην έρευνα των Mokhtari και Thompson 

(2006), στην οποία η επίδοση σε ένα έργο αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης της συντακτικής επίγνωσης, βρέθηκε ότι 

αυτός ο δείκτης παρουσίασε θετική συνάφεια με την αναγνωστική κατανόηση (r= 

.816) και με την αναγνωστική ευχέρεια (r= .625). Τέλος, όπως βρέθηκε από τον 

Tumner (1989), η ικανότητα χειρισμού της συντακτικής πληροφορίας στην Α΄ 

Δημοτικού  αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την ακρίβεια ανάγνωσης 

ψευδολέξεων στη Β΄ Δημοτικού, ανεξάρτητα από την επίδραση της φωνολογικής 

επίγνωσης.  

1.4 Η ερευνητική μας εργασία 

     Στις περισσότερες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη 

διερεύνηση της συντακτικής επεξεργασίας προτάσεων στο γραπτό και στον 

προφορικό λόγο από μαθητές με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες δε λαμβάνεται 

υπόψη ότι στη συντακτική επεξεργασία συνεισφέρει ένα πλήθος διαφορετικών 
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παραγόντων. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες αποδίδουν συνήθως τη 

χαμηλότερη επίδοση που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες, σε σύγκριση με 

τους συνομηλίκους τους, σε μία από τις πιθανές παραμέτρους, ενώ δεν ελέγχουν 

την πιθανή συνεισφορά άλλων παραμέτρων. Στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν 

υπάρχουν έρευνες στην ελληνική γλώσσα που είχαν ως στόχο τη μελέτη της 

συντακτικής επεξεργασίας γραπτών εκφράσεων και εκφωνημάτων από παιδιά, 

πόσο μάλλον από παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. 

     Σε αυτή την εργασία, αρχικά επιχειρείται να διερευνηθεί εάν οι φτωχοί 

αναγνώστες παρουσιάζουν χαμηλότερη συντακτική επίγνωση από μία ηλικιακά 

εξισωμένη και μία αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, μελετώνται 

οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη συντακτική επεξεργασία γραπτών προτάσεων 

και εκφωνημάτων από μαθητές. Ο συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός, με 

την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου να είναι επίσης εξισωμένη με την 

πειραματική ομάδα ως προς τους παράγοντες εργαζόμενη μνήμη και φωνολογική 

επίγνωση, μας παρέχει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε ακόμα καλύτερα τη φύση 

της πιθανής δυσκολίας που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες, κατά τη 

συντακτική επεξεργασία των γλωσσικών δομών. 

     Προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία πολυπαραγοντική διερεύνηση των 

πιθανών αιτιών που ευθύνονται για τη χαμηλή επίδοση των φτωχών αναγνωστών, 

η φύση των έργων που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν  και οι συνθήκες υπό τις 

οποίες αυτά χορηγούνται θα πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Το πλήθος των 

διαφορετικών έργων που οι μαθητές των ομάδων κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν 

μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια περισσότερο λεπτομερή εικόνα για 

την επίδοση των ομάδων σε έργα στα οποία ο βαθμός συμβολής των διαφόρων 
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γνωστικών παραγόντων (εργαζόμενη μνήμη, αναγνωστική ευχέρεια, συντακτική 

επίγνωση, προσωδιακή ευαισθησία) διαφοροποιείται.   

     Στην πρώτη φάση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο διατύπωσης 

γραμματικής κρίσης και διόρθωσης γραμματικοσυντακτικών λαθών, καθώς και 

ένα έργο μεταφοράς αυτών των λαθών σε μια σειρά προτάσεων με ανάλογη 

συντακτική δομή. Η επίδοση των μαθητών σε αυτό το έργο λήφθηκε ως δείκτης 

για τη συντακτική επίγνωση επί των συντακτικών δομών που περιέχονταν στο 

αντίστοιχο γλωσσικό υλικό (πείραμα 1). Στη συνέχεια, προκειμένου να 

διερευνηθεί η συντακτική επεξεργασία προτάσεων, χορηγήθηκαν στους μαθητές 

δύο έργα, στα οποία το γλωσσικό υλικό παρουσιάστηκε στους μαθητές σε γραπτή 

μορφή: ένα έργο αναδόμησης αποδομημένων προτάσεων (πείραμα 2) και ένα έργο 

στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κατάληξη ενός επιθέτου, με 

το οποίο διερευνήθηκε η κατάκτηση του φαινομένου της συμφωνίας ανάμεσα στο 

κατηγορούμενο και στο υποκείμενο γλωσσικών δομών που περιείχαν 

παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις (πείραμα 3). Τέλος, διερευνήθηκε εάν οι 

φτωχοί αναγνώστες χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους καλούς αναγνώστες τους  

προσωδιακούς δείκτες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν συντακτικά 

αμφίσημα εκφωνήματα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο (πείραμα 

4) στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν την εικόνα που αντιπροσώπευε 

καλύτερα το νόημα συντακτικά αμφίσημων εκφωνημάτων . 

     Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια, παρουσιάζονται αναλυτικά η μεθοδολογία και 

τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της επίδοσης των 

ομάδων των συμμετεχόντων σε καθένα από τα παραπάνω έργα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Συμμετέχοντες 

     Συνολικά εξετάστηκαν 65 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και 35 μαθητές της Δ΄ 

Δημοτικού, σε ένα έργο ανάγνωσης και σε ένα έργο αξιολόγησης της γενικότερης 

νοητικής ικανότητας. Οι μαθητές αυτοί φοιτούσαν σε 10 Δημοτικά σχολεία του 

κέντρου και της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Από τους 55 μαθητές της Στ΄ 

Δημοτικού, οι 40 συμμετείχαν τελικά στην έρευνα, αφού είχαν δείκτη γενικής 

νοητικής ικανότητας άνω του 100, σύμφωνα με την επίδοσή τους στις 

προοδευτικές μήτρες του Raven (Raven, Court, & Raven, 1979).  

     Από αυτούς, οι είκοσι μαθητές εντάχθηκαν στην ομάδα των μαθητών με 

αναγνωστικές δυσκολίες (πειραματική ομάδα), ενώ οι υπόλοιποι είκοσι 

εντάχθηκαν στην ομάδα των καλών αναγνωστών. Δύο από τους μαθητές που 

εντάχθηκαν στην ομάδα των φτωχών αναγνωστών είχαν επίσημη διάγνωση 

δυσλεξίας από τα ΚΕΔΔΥ. Η ομάδα των φτωχών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού 

είχε μέσο όρο ηλικίας 11 έτη και 8 μήνες, ίδιο με το μέσο όρο ηλικίας της ομάδας 

των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού. Οι δύο ομάδες αυτές είναι εξισωμένες 

ως προς την ηλικία. Από τους 35 μαθητές της Δ΄ Δημοτικού, οι 20 εντάχθηκαν σε 

μία ομάδα η οποία ήταν εξισωμένη αναγνωστικά με την πειραματική ομάδα της 

Στ΄ Δημοτικού. Ο μέσος όρος της ηλικίας των μαθητών αυτών ήταν 9 έτη και 8 

μήνες. 

     Κριτήριο για το διαχωρισμό των καλών και των φτωχών αναγνωστών 

αποτέλεσε η μία τυπική απόκλιση κάτω από το μέσο όρο στην επίδοση στην 

υποκλίμακα ‘ταχύτητα ανάγνωσης ψευδολέξεων’ του Test of Reading 

Performance – TORP (Padeliadou & Sideridis, 2000), όπως αυτή προσδιορίστηκε 

από τη στάθμιση του τεστ. Στην ομάδα των καλών αναγνωστών συμπεριλήφθηκαν 
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αναγνώστες των οποίων η επίδοση βρισκόταν πάνω από αυτό το όριο, ενώ στην 

ομάδα των μαθητών με δυσκολία στην ανάγνωση συμπεριλήφθηκαν μαθητές που 

σημείωσαν επίδοση κάτω από μία τυπική απόκλιση από το μέσο όρο.  

2.2 Υλικά 

2.2.1 Υλικά για επιλογή του δείγματος 

     Οι δοκιμασίες (Παράρτημα 1) που χορηγήθηκαν στους μαθητές με σκοπό να 

επιλέξουμε το τελικό δείγμα ήταν οι ακόλουθες: 

1. Raven’s Coloured Progressive Matrices Test: Με αυτό το τεστ, που χορηγείται σε 

παιδιά από 5½ έως 11 ετών, αξιολογείται ο αναλογικός τρόπος σκέψης, η 

οργάνωση στοιχείων του χώρου σε λειτουργικά σύνολα. Μέγιστο δυνατό σκορ, με 

βάση το πλήθος των σωστών απαντήσεων ήταν οι 36 βαθμοί. Λαμβάνοντας υπόψη 

τη χρονολογική ηλικία των μαθητών, το πλήθος των σωστών απαντήσεων 

ανάχθηκε σε δείκτη νοητικού γενικής νοητικής ικανότητας, με τη βοήθεια του 

σχετικού πίνακα του τεστ. Η ηλικία παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία 

μετατροπής της επίδοσης σε δείκτη νοητικού πηλίκου, καθώς ανάμεσα σε δύο 

μαθητές διαφορετικής χρονολογικής ηλικίας που σημείωσαν το ίδιο πλήθος ορθών 

απαντήσεων, υψηλότερος δείκτης γενικής νοητικής ικανότητας αποδίδεται στο 

μαθητή μικρότερης χρονολογικής ηλικίας.  

2. Τεστ ανάγνωσης ψευδολέξεων - εργαλείο TORP: Η αξιολόγηση της 

αναγνωστικής ευχέρειας (ακρίβεια + ταχύτητα αποκωδικοποίησης) των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε με την υποκλίμακα ‘ταχύτητα ανάγνωσης ψευδολέξεων’ του 

εργαλείου TORP. Οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνώσουν φωναχτά μία λίστα 

ψευδολέξεων. Δείκτη της αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών απετέλεσε το 

πλήθος των ψευδολέξεων που αυτοί ήταν σε θέση να αποκωδικοποιήσουν, δίχως 

φωνολογικά λάθη, μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Καθώς χρησιμοποιήθηκαν 

ψευδολέξεις, γραφημικά σύνολα δηλαδή που στερούνται σημασιολογικού 
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περιεχομένου, ο δείκτης της αναγνωστικής ευχέρειας που προέκυψε για τον κάθε 

μαθητή ήταν απαλλαγμένος από την ενδεχόμενη επίδραση της σημασίας των 

λέξεων. Οι ψευδολέξεις που περιέχονταν στο υλικό ακολουθούσαν τους 

φωνοτακτικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Για τη μέτρηση του χρόνου, 

χρησιμοποιήθηκε χρονόμετρο υψηλής ακρίβειας. Ανάλογα τεστ αξιολόγησης της 

ανάγνωσης (test L’Alouette) χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες έρευνες αυτού του 

είδους (Lefavrais, 2005· Casalis et al., 2012). 

2.2.2 Υλικά για αξιολόγηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων 

     Οι δοκιμασίες (Παράρτημα 1) που χορηγήθηκαν στους μαθητές με σκοπό την 

αξιολόγηση ορισμένων βασικών γνωστικών δεξιοτήτων ήταν οι ακόλουθες: 

1. Έργα ορθής και αντίστροφης ανάκλησης αριθμών - υποκλίμακα ‘μνήμη 

αριθμών’ του Wechsler Intelligence Scale for Children III (Γεώργας, 

Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης & Γιαννίτσας, 1997): Με την πρώτη κλίμακα 

αξιολογήθηκε η ικανότητα βραχύχρονης συγκράτησης φωνολογικής πληροφορίας, 

ενώ με τη δεύτερη εκτιμήθηκε η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης. Το 

μέγιστο δυνατό σκορ σε καθένα από τα παραπάνω έργα ήταν το 16.  

2. Άτυπα τεστ αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης: Η φωνολογική επίγνωση 

των μαθητών αξιολογήθηκε με ένα άτυπο τεστ επιγλωσσικής επίγνωσης μαθητών 

της ηλικίας που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη έρευνα και ένα άτυπο τεστ 

μεταγλωσσικής επίγνωσης, καθώς δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα 

σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης. Σύμφωνα με τον 

Gombert (1992, όπως αναφέρεται στο Πόρποδας, 2002), υπάρχουν δύο στάδια από 

τα οποία περνούν οι μαθητές, στην πορεία για την κατάκτηση της φωνολογικής 

επίγνωσης: το επιγλωσσικό και το μεταγλωσσικό. Η επιγλωσσική επίγνωση 

αναφέρεται στη γενικότερη ευαισθησία όσον αφορά στις ομοιότητες που 

παρουσιάζουν οι ήχοι που αποτελούν τις λέξεις του προφορικού λόγου, ενώ η 
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μεταγλωσσική επίγνωση αφορά στο συνειδητό χειρισμό (διαχωρισμός, σύνθεση) 

των μικρότερων φωνολογικών τμημάτων, δηλαδή των φωνημάτων. 

     Στο πρώτο έργο, χρησιμοποιήθηκε μια λίστα 5 λέξεων και 5 ψευδολέξεων, κάθε 

μια από τις οποίες, αφού άκουγαν οι μαθητές, καλούνταν να κατατμήσουν σε  

φωνήματα. Αν η κατάτμηση ήταν σωστή, κάθε λέξη βαθμολογείτο με μια μονάδα. 

Επομένως, το μέγιστο δυνατό σκορ ήταν το 10. Το έργο αυτό καλείται παρακάτω 

‘κατάτμηση λέξεων και ψευδολέξεων σε φωνήματα’. 

      Στο δεύτερο έργο, παρουσιάστηκαν στους μαθητές ακουστικά 19 ομάδες των 

τριών λέξεων η καθεμία. Για κάθε ομάδα των 3 λέξεων, οι μαθητές κλήθηκαν να 

εντοπίσουν τη λέξη που διαφοροποιούνταν από τις άλλες δύο, ως προς την 

κατάληξή της. Οι λέξεις είχαν επιλεγεί με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε η κατάληξή 

τους να διαφέρει μονάχα ως προς ένα φώνημα. Το μέγιστο δυνατό σκορ ήταν το 

19, καθώς σε κάθε ομάδα λέξεων αντιστοιχούσε μία μονάδα. Το έργο αυτό 

καλείται παρακάτω ‘επισήμανση ομοιότητας-διαφοράς στην κατάληξη’. 

2.3 Διαδικασία 

      Η διαδικασία αξιολόγησης του αρχικού δείγματος άρχισε τον Ιανουάριο του 

2013 και ολοκληρώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου του 2013 (Πίνακας 2.1 – 1
η
 

Συνάντηση). Στις επόμενες δύο φάσεις της αξιολόγησης (2
η
 και 3

η
 Συνάντηση), οι 

οποίες ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Μαΐου του 2013, συμμετείχαν μονάχα οι 

μαθητές που πληρούσαν τα κριτήρια που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1. Σε 

όλες τις φάσεις, οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν στους μαθητές ατομικά.  
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Πίνακας 2.1 Το πρόγραμμα αξιολόγησης. 

Συναντήσεις Αξιολόγηση 

1
η
 Συνάντηση  

• Δείκτης γενικής νοητικής ικανότητας (Προοδευτικές Μήτρες Raven) 

• Ταχύτητα και ακρίβεια ανάγνωσης ψευδολέξεων (Εργαλείο TORP)  

2
η
 Συνάντηση 

• Φωνολογική επίγνωση (κατάτμηση λέξεων σε φωνήματα, 

αναγνώριση λέξης με διαφορετική κατάληξη) 

• Βραχύχρονη και εργαζόμενη μνήμη (Μνήμη αριθμών – Wisc) 

• Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης (Πείραμα 1) 

• Ακουστικό έργο επισύναψης αναφορικής πρότασης σε όνομα, με 

επιλογή εικόνας (Πείραμα 4 – Α΄ Φάση) 

3
η
 Συνάντηση 

• Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων (Πείραμα 2)  

• Έργο επισύναψης κατηγορούμενου σε υποκείμενο με γραπτή 

παρουσίαση (Πείραμα 3) 

• Ακουστικό έργο επισύναψης αναφορικής πρότασης σε όνομα, με 

επιλογή εικόνας (Πείραμα 4 – Β΄ Φάση) 

 

     Στην πρώτη συνάντηση, οι μαθητές συμμετείχαν σε δύο δραστηριότητες, με 

βάση τις οποίες προέκυψε για κάθε μαθητή ο δείκτης της γενικής νοητικής 

ικανότητας και ο δείκτης της αναγνωστικής ευχέρειας. Με βάση τα αποτελέσματα 

αυτών των δύο δοκιμασιών, συγκροτήθηκαν οι ερευνητικές ομάδες, όπως 

αναπτύχθηκε αναλυτικά στην παράγραφο 2.1. Στη δεύτερη ατομική συνεδρία, 

χορηγήθηκαν δύο έργα, με στόχο την αξιολόγηση ορισμένων βασικών γνωστικών 

δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε η εργαζόμενη και η βραχύχρονη 

μνήμη κάθε μαθητή και προσδιορίστηκε ο βαθμός κατάκτησης της φωνολογικής 

επίγνωσης. Τα υπόλοιπα έργα που χορηγήθηκαν στη δεύτερη συνάντηση, καθώς και 

αυτά που χορηγήθηκαν στην τρίτη συνάντηση, είναι τα ακόλουθα: 1) έργο 

αναγνώρισης συντακτικών λαθών σε προτάσεις και μεταφοράς αυτών σε μια σειρά 

άλλων προτάσεων, 2)  έργο αναδόμησης αποδομημένων προτάσεων, 3) έργο 
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επισύναψης επιθέτου σε ουσιαστικό και 4) ακουστικό έργο επισύναψης αναφορικής 

πρότασης σε ουσιαστικό, με επιλογή εικόνας. 

     Καθόσον τα συστηματικά σφάλματα απειλούν την εσωτερική εγκυρότητα μιας 

έρευνας, κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα 

με σκοπό τη μείωση των επιδράσεών τους στην πειραματική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, η πειραματική διαδικασία ελάμβανε χώρα κατά τις πρώτες ώρες του 

σχολικού προγράμματος, προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση της κόπωσης, σε 

μια ήσυχη αίθουσα του σχολείου, έτσι ώστε να μη διασπάται η προσοχή των 

μαθητών από πιθανούς ήχους του υποβάθρου.  

2.4 Αποτελέσματα στις δοκιμασίες επιλογής του δείγματος και στις δοκιμασίες 

αξιολόγησης βασικών γνωστικών δεξιοτήτων 

2.4.1 Αποτελέσματα στις δοκιμασίες επιλογής του δείγματος 

Γενική νοητική ικανότητα:  

     Αρχικά, υπολογίστηκαν οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για το δείκτη 

γενικής νοητικής ικανότητας, με βάση την επίδοση των μαθητών στις 

προοδευτικές μήτρες του Raven, για την ομάδα της Στ΄ Δημοτικού με 

αναγνωστικές δυσκολίες (Μ=121.90, SD=7.09), την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου (Μ=124.00, SD=4.80) και την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της 

Δ΄ Δημοτικού (Μ=123.95, SD=5.10). Η απλή ανάλυση της διακύμανσης για τη 

γενική νοητική ικανότητα δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις ομάδες (p=.867). Επομένως, οι τρείς ομάδες είναι εξισωμένες ως προς τη 

γενική νοητική τους ικανότητα.  

Αναγνωστική ευχέρεια: 

     Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τις τρεις 

ομάδες, με βάση το πλήθος των ψευδολέξεων που αναγνώστηκαν, σε χρονικό 

διάστημα 45 δευτερολέπτων, σύμφωνα με την επίδοση των μαθητών (εργαλείο 
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TORP), για την ομάδα της Στ΄ Δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες (Μ=22.80, 

SD=6.), την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου (Μ=43.95, SD=9.71) και την 

αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (Μ= 22.60, SD=3.89). 

     Η απλή ανάλυση της διακύμανσης για την αναγνωστική ευχέρεια έδειξε 

διαφορές ανάμεσα στις ομάδες (F2.57=60.876, p<.0001,  2 =.681). Η ομάδα 

ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

επίδοση, κατά την ανάγνωση ψευδολέξεων, από τους μαθητές της πειραματικής 

ομάδας (p=.996). Έτσι, θεωρήθηκε στην έρευνά μας ως εξισωμένη με την 

πειραματική ομάδα, όσον αφορά στην αναγνωστική ευχέρεια. Με επιμέρους 

συγκρίσεις (κριτήριο Tukey), βρέθηκε επίσης ότι η ομάδα των καλών αναγνωστών 

της Στ΄ Δημοτικού διέφερε στατιστικά σημαντικά από την ομάδα των μαθητών με 

δυσκολία στην ανάγνωση, όπως και από την ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού 

(p<.0001). 

 

Πίνακας 2.2 Χαρακτηριστικά των ομάδων και επίδοση στη δοκιμασία επιλογής. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄ 

Μεταβλητές M (SD) M (SD) M (SD) 

Ηλικία σε έτη 11.65 (0.30) 11.64 (0.30) 9.69 (0.28) 

Δείκτης γενικής νοητικής 

ικανότητας (Raven)  
121.90 (7.09)    124.00 (4.80)      123.95 (5.10) 

Πλήθος ορθά 

αναγνωσμένων  
ψευδολέξεων σε 45 sec 

22.80 (6.25)     43.95 (9.71)       22.60 (3.89) 

 

2.4.2 Αποτελέσματα στις δοκιμασίες αξιολόγηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων 

Βραχύχρονη μνήμη και εργαζόμενη μνήμη:  
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     Από την παραγοντική ανάλυση της διακύμανσης για τη βραχύχρονη 

(F2.57=13.204, p<.0001,  2=.317) και την εργαζόμενη μνήμη (F2.57=61.936, 

p<.0001,  2=.685), βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες. Η διαφορά στην ικανότητα βραχύχρονης συγκράτησης της φωνολογικής 

πληροφορίας από τις ομάδες, όπως και η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης 

φαίνεται αν μελετήσουμε τους περιγραφικούς στατιστικούς δείκτες που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3, για την ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού 

(βραχύχρονη μνήμη: Μ=8.15, SD=1.23 και εργαζόμενη μνήμη: Μ=8.35, SD=1.42), 

την ομάδα της Στ΄ Δημοτικού με αναγνωστική δυσκολία (βραχύχρονη μνήμη: 

Μ=6.60, SD=.75 και εργαζόμενη μνήμη: Μ=4.70, SD=.80) και την εξισωμένη 

αναγνωστικά ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (βραχύχρονη μνήμη: M=6.75,  

SD=1.12 και εργαζόμενη μνήμη: Μ=5.50, SD=.95). Με επιμέρους συγκρίσεις 

(κριτήριο Tukey) μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 2.4), η ομάδα των καλών 

αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού βρέθηκε ότι έχει στατιστικώς σημαντικά 

μεγαλύτερη ικανότητα βραχύχρονης συγκράτησης, καθώς και στατιστικώς 

σημαντικά μεγαλύτερης χωρητικότητας εργαζόμενη μνήμη από τις άλλες δύο 

ομάδες (p<.0001). Η ομάδα των φτωχών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού βρέθηκε 

ότι δε διέφερε στατιστικά σημαντικά από την ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού 

στη βραχύχρονη (p=.894) και την εργαζόμενη μνήμη (p=.061). 

 

Πίνακας 2.3 Βραχύχρονη και εργαζόμενη μνήμη - Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες 

και διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄   

Μέτρηση M (SD) M (SD) M (SD) F(2,57) p  2  
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Ορθή  

επανάληψη αριθμών  

(Βραχύχρονη μνήμη) 

6.60 

(.75) 

8.15 

(1.23) 

6.75 

(1.12) 
13.204 .0001 .317 

Αντίστροφη 

επανάληψη αριθμών 

(Εργαζόμενη μνήμη) 

4.70 

(.80) 

8.35 

(1.42) 

5.50   

(.95) 
61.936 .0001 .685 

 

  

Πίνακας 2.4 Βραχύχρονη και εργαζόμενη μνήμη - Επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων. 

 

Μεταβλητή Ομάδες Διαφορά Μ p 

Ορθή επανάληψη αριθμών 

(Βραχύχρονη μνήμη) 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 1.55 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 1.40 .0001 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ .15 .894 

Αντίστροφη επανάληψη αριθμών 

(Εργαζόμενη μνήμη) 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 3.65 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 2.85 .0001 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ .80 .061 

 

Φωνολογική επίγνωση: 

     Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα την ανάλυσης της επίδοσης 

των ομάδων στα έργα φωνολογικής επίγνωσης (Πίνακας 2.5). Εφαρμόζοντας μια 

παραγοντική ανάλυση για την επίδοση στη δραστηριότητα ‘κατάτμηση λέξεων και 

ψευδολέξεων σε φωνήματα’ (F2.57=22.742, p<.0001,  2 =.444) και την επίδοση 

στο έργο ‘επισήμανση ομοιότητας-διαφοράς στην κατάληξη’ (F2.57=29.575, 

p<.0001,  2=.509), βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

ομάδες. 

     Συγκρίνοντας το συνολικό σκορ σε αυτές τις δύο δραστηριότητες, που αποτελεί 

δείκτη της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών, βρίσκουμε επίσης διαφορά 
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μεταξύ των ομάδων (F2.57=34.481, p<.0001,  2=.547). Η διαφορά στη φωνολογική 

επίγνωση φαίνεται επίσης αν μελετήσουμε τους περιγραφικούς στατιστικούς 

δείκτες, για την ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού (Μ=26.70, SD=2.11), την 

ομάδα της Στ΄ Δημοτικού με αναγνωστική δυσκολία (Μ=20.15, SD=2.89) και την 

εξισωμένη αναγνωστικά ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (M=20.55, SD=3.27). 

Με επιμέρους συγκρίσεις, βρέθηκε ότι η ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ 

Δημοτικού παρουσίασε στατιστικώς σημαντικά καλύτερη επίδοση στη 

φωνολογική επίγνωση, από τις υπόλοιπες ομάδες (p<.0001). Αντίθετα, η ομάδα 

των φτωχών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού δε διέφερε στατιστικά σημαντικά από 

την εξισωμένη αναγνωστικά ομάδα της Δ΄ Δημοτικού (p=.894). 

 

Πίνακας 2.5 Φωνολογική επίγνωση - Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες και διαφορές 

μεταξύ των ομάδων. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄  ΟΕ Δ΄    

Μέτρηση M (SD) M (SD) M (SD) F(2,57) p  2  

Κατάτμηση λέξεων & 

ψευδολέξεων σε 

φωνήματα 

6.95 

(1.54) 

9.50 

(.69) 

8.10 

(1.21) 
22.742 .0001 .444 

Επισήμανση 

ομοιότητας-διαφοράς 

στην κατάληξη 

13.20 

(1.94) 

17.20 

(1.64) 

12.45 

(2.61) 
29.575 .0001 .509 

Φωνολογική 

επίγνωση Συνολική 

επίδοση 

20.15 

(2.89) 

26.70 

(2.11) 

20.55 

(3.27) 
34.481 .0001 .547 

 

     Υπολογίζοντας το δείκτη συνάφειας Pearson, βρίσκουμε ότι η συνάφεια της  

αναγνωστικής ευχέρειας με τη φωνολογική επίγνωση (r=.723, p<.0001), όπως και 

με την εργαζόμενη μνήμη (r=.699, p<.0001) είναι ισχυρή. Με παλινδρομική 
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ανάλυση, βρέθηκε ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην αναγνωστική 

ευχέρεια και το γραμμικό συνδυασμό των παραγόντων ‘φωνολογική επίγνωση’ και 

‘εργαζόμενη μνήμη’.  

Πίνακας 2.6 Φωνολογική επίγνωση - Επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή Ομάδες Διαφορά Μ p 

Κατάτμηση λέξεων & 

ψευδολέξεων σε φωνήματα 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 2.55 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 1.40 .001 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ 1.15 .01 

Επισήμανση ομοιότητας-

διαφοράς στην κατάληξη 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 4.00 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 4.75 .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄  .75 .500 

Φωνολογική επίγνωση Συνολική 

επίδοση 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 6.55 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 6.15 .0001 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ .40 .894 

 

     Από τη στατιστική ανάλυση, για το παλινδρομικό μοντέλο με ανεξάρτητες 

μεταβλητές τη φωνολογική επίγνωση και την εργαζόμενη μνήμη (Durbin –Watson 

= 1.842), προέκυψε ο δείκτης R
2
 = .593 και ο προσαρμοσμένος R

2
 =.579, F2,59 = 

41.591, p < .0001. Το μοντέλο ερμηνεύει το 59.3 τοις εκατό της διακύμανσης της 

αναγνωστικής ευχέρειας (εξαρτημένη μεταβλητή) από τη διακύμανση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (φωνολογική επίγνωση, εργαζόμενη μνήμη). 

     Για το μοντέλο y = b0 + b1 x1 + b2 x2, όπου x1 είναι η φωνολογική επίγνωση και 

x2 η εργαζόμενη μνήμη, η ανάλυση δείχνει ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά 

σημαντικοί: b0 =-15.916, t = -2.720, p = .009 και b1 =1.371, t = 3.837, p < .0001, b2 

= 2.410, t = 3.151, p =.003, αντίστοιχα για τη φωνολογική επίγνωση και την 

εργαζόμενη μνήμη. Επίσης, το R
2
 στο παρόν μοντέλο, αναλύεται ως εξής: 

‘φωνολογική επίγνωση’: R
2
= .523, ‘εργαζόμενη μνήμη’: R

2
= .071. Από τον Πίνακα 
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της ANOVA έχουμε F2,59 = 41.591, p < .0001, δηλαδή οι δυο μεταβλητές 

συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά στην ερμηνεία του μοντέλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΕ 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

3.1 Εισαγωγή 

     Όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας (βλ. σελ. 33), οι φτωχοί 

αναγνώστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συντακτική επεξεργασία των 

προτάσεων. Αυτές οι δυσκολίες είναι πιθανό να μην οφείλονται μονάχα στους 

περιορισμούς που θέτει μία σειρά γνωστικών παραγόντων, όπως η εργαζόμενη 

μνήμη, η φωνολογική επεξεργασία και διάφοροι σημασιολογικοί παράγοντες, αλλά 

επίσης στο ότι οι φτωχοί αναγνώστες δεν έχουν φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο 

συντακτικού ελέγχου των προτάσεων όσο οι καλοί αναγνώστες, σύμφωνα με την 

υπόθεση της συντακτικής υστέρησης (Byrne, 1981).  

     Σκοπός του πειράματος που παρουσιάζουμε σε αυτή την ενότητα ήταν η 

διερεύνηση της ισχύος αυτής της υπόθεσης. Προκειμένου να διερευνηθεί η 

ικανότητα ελέγχου των διαφόρων συντακτικών δομών, θα πρέπει να επιλεγεί με 

μεγάλη προσοχή το έργο που θα χρησιμοποιηθεί και οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες αυτό διεκπεραιώνεται, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να εξαχθούν 

λανθασμένα συμπεράσματα. Προτού περάσουμε στην παρουσίαση του έργου που 

θα χρησιμοποιήσουμε στη δική μας έρευνα, θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο να 

παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία για τα έργα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν για την αξιολόγηση της συντακτικής επίγνωσης, καθώς και τα 

αποτελέσματα των ερευνών που βασίστηκαν σε αυτά τα έργα. Όπως φαίνεται και 

στα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο, εάν το έργο 

απαιτεί υπέρογκους πόρους από τη μνήμη εργασίας, ειδικά όταν ο πειραματικός 

σχεδιασμός δεν προβλέπει την ύπαρξη ομάδας εξισωμένης ως προς τη 

χωρητικότητα της μνήμης εργασίας, η χαμηλή επίδοση στη συντακτική 
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επεξεργασία προτάσεων θα ήταν λάθος να αποδοθεί στη χαμηλή συντακτική 

επίγνωση των συμμετεχόντων. 

     Σε έρευνα του Bowey (1986a), βρέθηκε διαφορά στην επίδοση ανάμεσα στην 

πειραματική ομάδα και την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου, σε ένα έργο 

ανάκλησης προτάσεων (sentence recall) που τους είχαν παρουσιαστεί ακουστικά. 

Σε αυτή τη δοκιμασία, καλή επίδοση παρουσίασαν οι μαθητές που κατόρθωσαν να 

αξιοποιήσουν τη συντακτική δομή ως έρεισμα, προκειμένου να συγκρατήσουν τις 

προτάσεις στη μνήμη τους. Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη επίδοση 

παρουσίασαν επίσης οι φτωχοί αναγνώστες, στο έργο χειρισμού αντικειμένων 

(object manipulation test), όπου παρουσιαζόταν ακουστικά μια σειρά προτάσεων 

και οι μαθητές καλούνταν να χειριστούν πραγματικά αντικείμενα που βρίσκονταν 

μπροστά τους, προκειμένου να αναπαραστήσουν το νοηματικό περιεχόμενο κάθε 

πρότασης (π.χ. I know what them are, Jim showed her his bike). Ωστόσο, οι 

διαφορές ήταν στατιστικώς μη σημαντικές, όταν ο βαθμός κατανόησης των 

προτάσεων εκτιμήθηκε με έργα αντιστοίχησης εικόνων σε εκφωνήματα (sentence-

picture matching test), όπως βρέθηκε από τους Smith et al. (1989). Οι τελευταίες 

έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

δεν υστερούν στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων. Σύμφωνα με τους 

Smith et al. (1989) και Shankweiler et al. (1995), τα έργα επανάληψης προτάσεων 

ύστερα από ακουστική πρόσληψη, αλλά πολύ περισσότερο τα έργα χειρισμού 

αντικειμένων θεωρούνται αρκετά πιο απαιτητικά, από πλευράς δέσμευσης  πόρων 

από τη μνήμη εργασίας, σε σύγκριση με τα έργα αντιστοίχησης εικόνων σε 

εκφωνήματα, καθώς απαιτούν την ενεργό δράση των συμμετεχόντων και όχι 

μονάχα την επιλογή του κατάλληλου ερεθίσματος. 

     Όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στην παράγραφο 1.2.1, η 

δυσκολία στη συγκράτηση της φωνολογικής πληροφορίας, επιδρά αρνητικά στην 
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επεξεργασία των συντακτικών δομών. Η μειωμένη επίδοση των φτωχών 

αναγνωστών σε έργα μνημονικής συγκράτησης στοιχείων φωνολογικής 

πληροφορίας με συγκεκριμένη αλληλουχία (Shankweiler & Crain, 1986) έχει ως 

συνέπεια οι υψηλότερης τάξης διεργασίες, όπως η κατανόηση των συντακτικών 

δομών, να είναι ελλειμματικές (Perfetti, 1985). Η επεξεργασία της γλωσσικής 

πληροφορίας, κατά την ανάγνωση, αλλά και κατά την ακουστική παρουσίαση, 

αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία στην οποία η μνήμη εργασίας έχει υποστηρικτικό 

ρόλο, κατά τη ροή της πληροφορίας από τα χαμηλότερα προς τα ανώτερα επίπεδα 

επεξεργασίας. Επομένως, προκειμένου να έχουμε ένα δείκτη που αντιπροσωπεύει 

κατά το δυνατόν περισσότερο αμιγώς τη συντακτική επίγνωση, είναι απαραίτητη η 

χρήση κατάλληλων έργων στα οποία θα περιορίζεται στο ελάχιστο η επίδραση της 

εργαζόμενης μνήμης στην επεξεργασία των προτάσεων, ώστε η επίδοση να είναι 

περισσότερο αντιπροσωπευτική της ικανότητας συντακτικού ελέγχου των 

προτάσεων.  

     Σε ένα πλήθος ερευνών που σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση της συντακτικής 

επίγνωσης (Bentin et al., 1990· Demont & Gombert, 1996· Gaux & Gombert, 

1999· Gottardo et al., 1996· Leikin, 2002· Pratt, Tunmer & Bowey, 1984· Vogel, 

1975), παρουσιάστηκε στους μαθητές μια σειρά από προτάσεις, καθεμία από τις 

οποίες εμπεριείχε ένα γραμματικοσυντακτικό λάθος, το οποίο οι μαθητές 

κλήθηκαν να επισημάνουν (grammaticality judgment task ) και να διορθώσουν 

(grammatical error correction task). Στις περισσότερες από τις έρευνες όπου 

χρησιμοποιήθηκαν τέτοια έργα για την αξιολόγηση του χειρισμού των 

συντακτικών δομών, βρέθηκε συνάφεια ανάμεσα στην αναγνωστική ικανότητα και 

τη συντακτική επίγνωση. Σε έρευνα του Bowey (1986b), βρέθηκε ότι μαθητές 

ακόμα και του νηπιαγωγείου ήταν ικανοί να εντοπίζουν και να ανακαλούν τόσο 

απλά όσο και περισσότερο σύνθετα συντακτικά λάθη. Ωστόσο, όταν καλούνταν να 
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τα διορθώσουν, παρουσίαζαν εξαιρετικά χαμηλότερη επίδοση. Βρέθηκε επίσης 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πολυπλοκότητα που εμφάνιζαν οι συντακτικές 

δομές και στην τάξη φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιδόσεις των μαθητών στη 

διόρθωση προτάσεων που εμπεριείχαν συντακτικά λάθη σε περισσότερο 

πολύπλοκες συντακτικά δομές γίνονταν καλύτερες με την αύξηση της ηλικίας, 

καθότι σταδιακά βελτιώνονταν οι δεξιότητές τους στο χειρισμό των συντακτικών 

δομών.  

     Στην έρευνα της Plaza (2001), η συντακτική επίγνωση αξιολογήθηκε με μια 

μεταγλωσσικού τύπου δραστηριότητα, στην οποία οι μαθητές κλήθηκαν να 

κρίνουν ως προς τη γραμματική τους ορθότητα προτάσεις που τους 

παρουσιάστηκαν ακουστικά. Τα λάθη εντοπίζονταν σε λειτουργικές λέξεις (άρθρα, 

αντωνυμίες, προθέσεις, επιρρήματα, συνδέσμους) και στη διάταξη των όρων μέσα 

στις προτάσεις. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι η ικανότητα 

συντακτικού έλεγχου των προτάσεων απετέλεσε μεταγενέστερα σημαντικό 

προγνωστικό δείκτη της ακρίβειας στην αποκωδικοποίηση, κατά την ανάγνωση.  

     Στο έργο που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα της έρευνάς μας, είχαμε ως στόχο 

να διερευνήσουμε εάν ο βαθμός συντακτικού ελέγχου ενός πλήθους διαφορετικών 

συντακτικών δομών διαφοροποιείται ανάμεσα στην ομάδα των φτωχών 

αναγνωστών και τις δύο ομάδες ελέγχου. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο 

διατύπωσης γραμματικής κρίσης (1
η
 φάση) και διόρθωσης (2

η
 φάση) 

γραμματικοσυντακτικών λαθών, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες 

των  Bowey (1986b) και Plaza (2001).  

     Σύμφωνα με έρευνα του Hagtvet (2003), η επίδοση στη συντακτική 

επεξεργασία αναφορικών προτάσεων ήταν καλύτερη με ανάγνωση, παρά με 

ακουστική παρουσίαση, ακόμα και για την ομάδα των φτωχών αναγνωστών. Ο 

ίδιος ερευνητής υποστήριξε ότι αυτό συνέβη λόγω του ότι όταν οι φράσεις 
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παρουσιάζονταν γραπτώς, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσλαμβάνουν την 

πληροφορία με το βέλτιστο ρυθμό που θα τους οδηγούσε στην καλύτερη 

επεξεργασία τους. Στην έρευνά μας, προκειμένου η παρουσίαση της κάθε 

πρότασης σε γραπτή μορφή να λειτουργεί για τους μαθητές ως μνημονικό 

στήριγμα, καθόσον ταυτόχρονα διεκπεραιωνόταν η ακουστική επεξεργασία του 

αντίστοιχου εκφωνήματος, επιλέχθηκε στο έργο μας να πραγματοποιηθεί 

παράλληλη παρουσίαση των προτάσεων γραπτώς και προφορικώς.  

     Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες αυθόρμητης απόκρισης (Menyuk, 

1969) και να εξαχθεί ένας δείκτης ενσυνείδητου χειρισμού των συντακτικών 

δομών, κρίθηκε σκόπιμο στο έργο μας να προσθέσουμε μια επιπλέον φάση (3
η
 

φάση). Σε αυτήν, οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφέρουν το γραμματικοσυντακτικό 

λάθος που εντοπιζόταν σε μία δομή σε μια άλλη δομή που δεν περιείχε 

μορφοσυντακτικά λάθη. Αυτή η δραστηριότητα, στο βαθμό που μπορούμε να 

γνωρίζουμε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι τώρα στο ερευνητικό πλαίσιο που 

μας ενδιαφέρει αλλά βασίστηκε στη λογική του έργου που χρησιμοποίησε σε 

έρευνά της η Berko (1958), όπου ζητήθηκε η μεταφορά του γραμματικού τύπου σε 

συντακτικά ορθές δομές (π.χ. δεδομένου ενός γραμματικοσυντακτικού 

μετασχηματισμού μετατροπής της παθητικής φωνής σε ενεργητική: Ο βράχος 

χτυπήθηκε απ’ το κύμα – Το κύμα χτύπησε το βράχο, κλήθηκαν να τον 

εφαρμόσουν σε μία άλλη πρόταση: Ο δάσκαλος ρωτήθηκε απ’ το μαθητή). Κατά 

την εκτίμησή μας, η επιτυχής μεταφορά του λάθους στο έργο μας απαιτεί την 

κατάκτηση μιας περισσότερο εκλεπτυσμένης μεταγνωστικής ικανότητας. 

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα 

ακόλουθα:  
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1. Υπάρχει διαφορά ως προς το βαθμό κατάκτησης του συντακτικού ελέγχου 

γλωσσικών δομών, μεταξύ της πειραματικής ομάδας και των εξισωμένων 

αναγνωστικά και ηλικιακά ομάδων ελέγχου; 

2. Η συντακτική επίγνωση παρουσιάζει συνάφεια με την αναγνωστική ευχέρεια; 

3.3 Πείραμα 1 

3.3.1 Υλικά  

     Σε αυτό το έργο, χρησιμοποιήθηκαν δύο λίστες προτάσεων, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις της έρευνας (βλ. σελ. 69). Το 

γλωσσικό υλικό, παρουσιάστηκε στους μαθητές σε γραπτή και σε ακουστική 

μορφή, στις δύο πρώτες φάσεις, αποτελούνταν από δεκαπέντε διαφορετικές 

συντακτικές δομές, καθεμία από τις οποίες περιείχε ένα συντακτικό λάθος και 

κατασκευάστηκε από τον συγγραφέα της εργασίας αυτής. Για τη διαμόρφωση του 

γλωσσικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το έργο συζητήσαμε με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης. Στόχος ήταν το γλωσσικό υλικό να είναι κατά το 

δυνατόν αντιπροσωπευτικό των συντακτικών δομών με τις οποίες είχαν επαφή οι 

μαθητές και να παρουσιάζει διαβαθμισμένη δυσκολία των συντακτικών λαθών. Το 

είδος του λάθους που εντοπιζόταν σε κάθε πρόταση ήταν διαφορετικό, 

προκειμένου να διερευνηθεί η ευαισθησία σε διαφορετικά είδη συντακτικών 

λαθών. 

1. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς το πρόσωπο: 

Ο φίλος μου ενθουσιάστηκα με τη συναυλία. 

 2. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς το γένος: 

Η συζήτηση ήταν ευχάριστος. 

3. Λανθασμένη χρήση χρόνου σε σχέση με χρονικό επίρρημα: 

Χθες θα πάμε στην ομορφότερη παραλία. 

4. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς το πρόσωπο: 
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Ο κηπουρός μου τις έδωσα. 

5. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα όλων των 

φωνημάτων της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό χρησιμοποιήθηκε ποιόν 

ενεργείας διαρκείας): 

Όλοι έτρεξαν να τρώνε το γλυκό. 

6. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα ενός από τα 

φωνήματα της σωστής λέξης (αντί για ποιόν ενεργείας διαρκείας χρησιμοποιήθηκε 

συνοπτικό): 

Άρχισε να γράψει. 

7. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς τον αριθμό: 

Εγώ και ο πατέρας μου συμφωνώ πολύ συχνά. 

8. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα ενός από τα 

φωνήματα της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό χρησιμοποιήθηκε ποιόν 

ενεργείας διαρκείας): 

Όλοι θέλησαν να κερδίζουν το βραβείο. 

9. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος στην παρατακτική σύνδεση προτάσεων:  

Φαινόταν σοφός αλλά δεν ήξεραν βασικά πράγματα. 

10. Λάθος στη φωνή: 

Ο ασθενής θα εξετάσει σε λίγο. 

11. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό: 

Ο γιος μου και ο ανιψιός μου είναι άτακτος. 

12. Ασυμφωνία ουσιαστικού και επιθετικού προσδιορισμού ως προς την πτώση:  

Ο διευθυντής του σχολείου είναι σαράντα ενός έτους. 

13. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό: 

Οι κοπέλες και τα αγόρια φαίνονται χαρούμενα. 

14. Λανθασμένη χρήση μετοχής: 
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Η νυχτερίδα κυνηγούσε μια πεταλούδα πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι. 

15. Λανθασμένη χρήση της πρόθεσης μεταξύ 

Πάρθηκε η απόφαση μεταξύ από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς. 

 

     Στην τρίτη φάση του έργου, χρησιμοποιήθηκε υλικό αποτελούμενο από 

δεκαπέντε προτάσεις, που παρουσίαζαν την ίδια συντακτική δομή με τις προτάσεις 

του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες φάσεις αλλά δεν περιείχαν 

μορφοσυντακτικά λάθη (Παράρτημα 2). Οι νέες προτάσεις παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές επίσης σε γραπτή και σε ακουστική μορφή. Αυτές οι προτάσεις της 

δεύτερης ομάδας χρησιμοποιήθηκαν στο έργο όπου ζητήθηκε από τους μαθητές να 

μεταφέρουν σε αυτές τα λάθη που εντόπισαν στις προτάσεις της πρώτης ομάδας.      

3.3.2 Διαδικασία 

     Και τα εξήντα άτομα που συμπεριελήφθησαν στις τρεις ομάδες (πειραματική 

ομάδα και δύο ομάδες ελέγχου), κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν το έργο της 

συντακτικής επίγνωσης. Προκειμένου να διερευνηθεί ο συντακτικός έλεγχος των 

προτάσεων, οι μαθητές κατά τη διάρκεια, αλλά και ύστερα από την ακρόαση του 

εκφωνήματος, είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν αναγνωστικά την κάθε 

πρόταση, με σκοπό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση της 

εργαζόμενης μνήμης. Έτσι, επιλέχθηκε στο έργο μας να πραγματοποιηθεί 

παράλληλη παρουσίαση των προτάσεων γραπτώς και προφορικώς. Η εξέταση 

ήταν ατομική και πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα την 

ίδια ημέρα. 

     Στην πρώτη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν το μορφοσυντακτικό 

λάθος σε καθεμία από τις προτάσεις της πρώτης ομάδας. Στη δεύτερη φάση, 

κλήθηκαν να το διορθώσουν προφορικά και στην τρίτη φάση να το μεταφέρουν 

την αντίστοιχη πρόταση ίδιας συντακτικής δομής, της δεύτερης ομάδας 
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προτάσεων. Πριν από κάθε φάση της πειραματικής διαδικασίας, δόθηκαν στους 

μαθητές παραδείγματα εξοικείωσης με τις προτάσεις. 

     Για κάθε πρόταση, ένας μαθητής μπορούσε να συλλέξει το μέγιστο σκορ των 

τριών βαθμών, έναν για τη διατύπωση γραμματικής κρίσης, έναν για τη διόρθωση 

και έναν για τη μεταφορά του λάθους. Η μέγιστη δυνατή συνολική επίδοση ήταν 

το 60.  

3.3.3 Αποτελέσματα 

     Η έντονη μεταβολή του δείκτη της συντακτικής επίγνωσης, από ομάδα σε 

ομάδα, είναι εμφανής αν μελετήσουμε τον Πίνακα 3.1, όπου παρουσιάζονται ο 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση της επίδοσης, για την ομάδα ελέγχου της Στ΄ 

Δημοτικού (Μ=41.00, SD=3.18), την ομάδα της Στ΄ Δημοτικού με αναγνωστική 

δυσκολία (Μ=24.90, SD=5.88) και την εξισωμένη αναγνωστικά ομάδα ελέγχου της 

Δ΄ Δημοτικού (Μ=21.80, SD=4.76).  

 

Πίνακας 3.1 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Περιγραφικοί 

στατιστικοί δείκτες και διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή 
ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄   

M (SD) M (SD) M (SD) F(2,57) p  2  

Συντακτική 

επίγνωση 24.90 (5.88) 41.00 (3.18) 21.80 (4.76) 94.549 .0001 .768 

 

     Με παραγοντική ανάλυση της διακύμανσης για το δείκτη της συντακτικής 

επίγνωσης (F2.57=94.549, p<.0001,  2=.768), βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Από επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων (κριτήριο Tukey), βρέθηκε ότι η ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ 

Δημοτικού έχει στατιστικά σημαντικά υψηλότερο δείκτη συντακτικής επίγνωσης 

από τις άλλες δύο ομάδες (p<.0001). Ωστόσο, η ομάδα των φτωχών αναγνωστών 
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της Στ΄ Δημοτικού δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την ομάδα ελέγχου της 

Δ΄ Δημοτικού στο βαθμό της συντακτικής τους επίγνωσης (p=.106). 

 

Πίνακας 3.2 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Επιμέρους συγκρίσεις 

μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή Ομάδες Διαφορά Μ p 

Συντακτική επίγνωση 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 16.10 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 19.20 .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄  3.10 .106 

 

 
Γράφημα 3.1 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Μέσοι όροι 

επίδοσης για τις τρεις ομάδες των μαθητών. 

 

     Υπολογίζοντας το δείκτη συνάφειας Pearson, βρίσκουμε ότι υπάρχει θετική και 

στατιστικώς σημαντική συνάφεια ανάμεσα στο δείκτη συντακτικής επίγνωσης και 

στην αναγνωστική ευχέρεια (r=.730, p<.0001). Ύστερα από έλεγχο του κριτηρίου 

Durbin –Watson, με παλινδρομική ανάλυση με μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή 
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την αναγνωστική ευχέρεια, λαμβάνουμε το δείκτη R
2
 = .533 και τον 

προσαρμοσμένο R
2
 =.525, F1,59 = 66.317, p < .0001. Το μοντέλο ερμηνεύει το 53.3 

τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής από τη διακύμανση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Για το μοντέλο y = b0 + b1 x1, όπου x1 είναι η 

αναγνωστική ευχέρεια, η ανάλυση δείχνει ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά 

σημαντικοί: b0 =12.027, t = 5.271, p < .0001 και b1 =.578, t = 8.144, p < .0001. 

Υπολογίζοντας το δείκτη συνάφειας Pearson, βρίσκουμε ότι υπάρχει θετική και 

στατιστικώς σημαντική συνάφεια ανάμεσα στο δείκτη συντακτικής επίγνωσης και 

την εργαζόμενη μνήμη (r=.720, p<.0001). Ωστόσο, όταν στο μοντέλο της 

παλινδρομικής ανάλυσης εισαχθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή η εργαζόμενη μνήμη, 

είτε ως μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή, είτε σε γραμμικό συνδυασμός με τον 

δείκτη αναγνωστικής ευχέρειας, ο συντελεστής Durbin – Watson λαμβάνει τιμή μη 

επιτρεπτή για την εφαρμογή αυτής της στατιστικής μεθόδου. 

 

Πίνακας 3.3 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Συνολικό πλήθος 

ορθών απαντήσεων, ανά συντακτική δομή, για τις τρεις ομάδες των 

μαθητών.  

 

Σειρά Συντακτικό φαινόμενο 

Αριθμός ατόμων που 

απάντησαν ορθά 
Ο.Ε. 

Στ΄ 

Τάξης 

Π.Ο. Στ΄ 

Τάξης 
Ο.Ε. Δ΄ 

Τάξης 

1 
Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς 

το πρόσωπο  
60 51 60 

2 
Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου 

ως προς το γένος 
60 55 51 

3 
Λανθασμένη χρήση χρόνου σε σχέση με 

χρονικό επίρρημα 
60 50 41 

4 
Λανθασμένη χρήση αδύναμων τύπων της 

προσωπικής αντωνυμίας ως κλιτικών 
58 39 48 

5 

Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη 

φωνολογική ταυτότητα όλων των φωνημάτων 

της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό 

χρησιμοποιήθηκε ποιόν ενεργείας διαρκείας) 

58 45 41 

6 

Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη 

φωνολογική ταυτότητα ενός από τα φωνήματα 

της σωστής λέξης (αντί για ποιόν ενεργείας 

διαρκείας χρησιμοποιήθηκε συνοπτικό) 

60 46 36 
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7 
Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς 

τον αριθμό 
51 40 42 

8 

Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη 

φωνολογική ταυτότητα ενός από τα φωνήματα 

της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό 

χρησιμοποιήθηκε ποιόν ενεργείας διαρκείας) 

59 42 28 

9 
Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος στην 

παρατακτική σύνδεση προτάσεων 
60 32 31 

10 Λάθος στη φωνή (ενεργητική αντί παθητικής) 60 38 18 

11 
Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου 

ως προς τον αριθμό 
55 37 21 

12 
Ασυμφωνία ουσιαστικού και επιθετικού 

προσδιορισμού ως προς την πτώση 
52 7 9 

13 
Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου 

ως προς τον αριθμό 
44 12 10 

14 Λανθασμένη χρήση μετοχής 42 2 0 

15 
Λανθασμένη χρήση της πρόθεσης μεταξύ 

41 2 0 

 

     Στον πίνακα 3.3, παρουσιάζεται το συνολικό σκορ, καθεμίας από τις τρεις 

ομάδες, για τις διάφορες συντακτικές δομές που εντάχθηκαν στο υλικό του έργου 

(Π.Ο.: Μ=33.20, SD=18.24, Ο.Ε. Στ΄: Μ=54.67, SD=7.02, Ο.Ε.Δ΄: Μ=29.07, 

SD=18.79). Με συγκρίσεις ανάμεσα στις επιδόσεις των ομάδων για καθεμία από 

τις προτάσεις (επιλογή κριτηρίου Tukey στην ανάλυση ANOVA), βρέθηκε ότι η 

επίδοση των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού με δυσκολία στην ανάγνωση και της 

ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού, δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά, παρά 

μονάχα για τρεις από τις συντακτικές δομές (Πρόταση 1: ασυμφωνία υποκειμένου 

και ρήματος ως προς το πρόσωπο,  Πρόταση 8: λάθος στο ποιόν ενεργείας με 

αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα ενός από τα φωνήματα της σωστής λέξης, 

Πρόταση 11: ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό ). 

Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού με δυσκολία στην ανάγνωση και η αναγνωστικά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού, διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως 

προς την επίδοσή τους στη συντακτική επεξεργασία της πλειοψηφίας των 

προτάσεων από την ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού. Αναλυτικά 

στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4. 
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     Με επιμέρους συγκρίσεις εντός της κάθε ομάδας (επιλογή κριτηρίου Tukey 

στην ανάλυση ANOVA), οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα για τη μεταβολή του 

βαθμού κατάκτησης της συντακτικής επίγνωσης, από πρόταση σε πρόταση. Για 

κάθε ομάδα, διερευνήθηκε εάν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά της 

επίδοσης στη συντακτική επεξεργασία κάθε πρότασης από την επίδοση στη 

συντακτική επεξεργασία της δομής που συγκέντρωσε αθροιστικά, για όλες τις 

ομάδες, την καλύτερη επίδοση (Πρόταση 1: ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος 

ως προς το πρόσωπο). Η ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού, 

μονάχα σε τρεις συντακτικές δομές (πρόταση 13: ασυμφωνία υποκειμένου και 

κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό, πρόταση 14: λανθασμένη χρήση μετοχής, 

πρόταση 15: λανθασμένη χρήση της πρόθεσης μεταξύ) σημείωσε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο συντακτικό έλεγχο των προτάσεων, συγκριτικά με την 

πρώτη συντακτική δομή. Η πειραματική ομάδα και η αναγνωστικά εξισωμένη 

ομάδα ελέγχου παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από την 

πρώτη πρόταση, κατά τη συντακτική επεξεργασία περισσότερων προτάσεων (4 και 

9 στο πλήθος, αντίστοιχα, στο σύνολο των δεκαπέντε προτάσεων). Αναλυτικά 

στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 3.5. Εν γένει, οι επιδόσεις στην επεξεργασία 

των προτάσεων τόσο για την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ 

Δημοτικού όσο και για την πειραματική ομάδα παρουσιάζουν μεταξύ τους πολύ 

μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, συγκριτικά με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου. 
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Πίνακας 3.4 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Επιμέρους συγκρίσεις 

μεταξύ των ομάδων, για καθεμία από τις προτάσεις.  

 

Προτάσεις Ομάδες p 

1 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .031 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 1.000 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .031 

2 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .116 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .002 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .246 

3 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .165 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .003 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .230 

4 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .135 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .195 

5 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .008 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .602 

6 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .066 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .240 

7 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .010 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .042 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .846 

8 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .005 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .023 

9 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .990 

10 ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .008 
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ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .049 

11 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .047 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .034 

12 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .946 

13 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .963 

14 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .927 

15 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .897 

 

 

Πίνακας 3.5 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης – Επιμέρους συγκρίσει 

ανάμεσα στην επίδοση σε καθεμία από τις προτάσεις και της πρότασης 

στην οποία το σύνολο των ομάδων συγκέντρωσε την υψηλότερη 

βαθμολογία. 

 

 

Ομάδα ελέγχου ΣΤ΄ Δημοτικού 

Προτάσεις p 

1 – 2 1.000 

1 – 3 1.000 

1 – 4 1.000 

1 – 5 1.000 

1 – 6 1.000 

1 – 7 .769 

1 – 8 1.000 

1 – 9 1.000 
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1 – 10 1.000 

1 – 11 .998 

1 – 12 .889 

1 – 13 .025 

1 – 14 .005 

1 – 15 .002 

 

 

Πειραματική ομάδα 

Προτάσεις p 

1 – 2 1.000 

1 – 3 1.000 

1 – 4 .830 

1 – 5 1.000 

1 – 6 1.000 

1 – 7 .905 

1 – 8 .981 

1 – 9 .133 

1 – 10 .733 

1 – 11 .618 

1 – 12 .0001 

1 – 13 .0001 

1 – 14 .0001 

1 – 15 .0001 

 

 

Ομάδα ελέγχου Δ΄ Δημοτικού 

Προτάσεις p 

1 – 2 .979 

1 – 3 .120 

1 – 4 .816 

1 – 5 .120 

1 – 6 .009 

1 – 7 .180 
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1 – 8 .0001 

1 – 9 .0001 

1 – 10 .0001 

1 – 11 .0001 

1 – 12 .0001 

1 – 13 .0001 

1 – 14 .0001 

1 – 15 .0001 

 

 

 

 
 

Γράφημα 3.2 Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης - Ραβδόγραμμα 

αναπαράστασης συνολικού πλήθους ορθών απαντήσεων, ανά 

συντακτική δομή, για τις τρεις ομάδες των μαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

4.1 Εισαγωγή 

    Οι φτωχοί αναγνώστες, όπως είδαμε αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο, 

παρουσιάζουν ελλείμματα σε αρκετούς παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων. Αυτά τα ελλείμματα είναι πιθανό να 

οδηγήσουν τους φτωχούς αναγνώστες σε χαμηλότερη επίδοση εν συγκρίσει με 

τους καλούς αναγνώστες, σε ένα έργο στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να 

τοποθετήσουν ορισμένες λέξεις στη σωστή σειρά, προκειμένου να συνθέσουν 

προτάσεις. 

     Σκοπός του πειράματος που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο ήταν να 

διερευνηθεί εάν οι φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση 

συγκριτικά με τις δύο ομάδες ελέγχου σε ένα έργο αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων, καθώς και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο ορισμένοι βασικοί 

παράγοντες στους οποίους οι φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν ελλείμματα 

(αναγνωστική ευχέρεια, συντακτική επίγνωση, εργαζόμενη μνήμη) επηρεάζουν 

την επίδοση των μαθητών σε αυτό το έργο. Προτού όμως περάσουμε στην 

αναλυτική παρουσίαση του έργου που χρησιμοποιήθηκε και στην περιγραφή της 

πειραματικής διαδικασίας, θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο να παραθέσουμε 

ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα σχετικών ερευνών που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

     Σύμφωνα με τους Perfetti (1999) και Ferstl και Flores d’Arcais (1999), 

σημαντικότατο παράγοντα που συμβάλλει υποβοηθητικά στη συντακτική 

επεξεργασία των προτάσεων, πέραν από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

λέξεων και τη γραμματική τους κατηγορία, αποτελεί η σειρά με την οποία αυτές 
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τοποθετούνται, προκειμένου να δομηθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση. Σε έρευνες 

στις οποίες μελετήθηκε η συσχέτιση της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης 

με τη συντακτική επεξεργασία προτάσεων (Stothard & Hulme, 1992· Bentin et al., 

1990· Demont & Gombert, 1996· Gaux & Gombert, 1999), βρέθηκε ότι οι φτωχοί 

αναγνώστες είχαν χαμηλότερη επίδοση σε έργα κρίσης της συντακτικής ορθότητας 

και διόρθωσης προτάσεων, όπου η σειρά των λέξεων εντός των φράσεων ήταν 

κρίσιμη. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι λέξεις σε μία φράση (Touch the 

large, red triangle with the small, green square), αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για 

την ερμηνεία αυτών από τους αναγνώστες, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους 

της μνήμης  εργασίας τους. Η σπουδαιότητα της αλληλουχίας των λέξεων στη 

συντακτική επεξεργασία προτάσεων έχει διερευνηθεί διεξοδικότερα από τον 

Baddeley (l978). Επίσης, η πολυπλοκότητα μιας συντακτικής δομής αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ορθή επεξεργασία της καθώς η επεξεργασία 

συντακτικά σύνθετων προτάσεων αποτελεί ένα περισσότερο απαιτητικό έργο, 

λόγω της ανάγκης για μνημονική συγκράτηση περισσότερων τμημάτων για κάθε 

πρόταση, έως ότου συντελεστεί νοηματική συσχέτιση αυτών (Robertson & 

Joanisse, 2010· Mann et al., 1980).  

     Από πειράματα με ηλεκτροεγκεφαλικές μεθόδους (ERP), σε παιδιά με και 

χωρίς ειδική αναγνωστική δυσκολία που διεκπεραίωναν σιωπηρή ανάγνωση 

προτάσεων, βρέθηκε ότι η ομάδα των παιδιών με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση 

επεξεργάστηκε συντακτικά με διαφορετικό τρόπο (διαφορετική ένταση 

ενεργοποίησης των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου) όπως επίσης και με 

αργότερο ρυθμό τις προτάσεις αυτές, εν συγκρίσει με την ομάδα των καλών 

αναγνωστών (Brandeis, Vitacco, & Steinhausen, 1994· Riccio & Hynd, 1996).  

     Στην έρευνα του Leikin (2002), που πραγματοποιήθηκε στην Εβραϊκή γλώσσα, 

σε ενήλικες 18-27 ετών, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτροεγκεφαλικές 
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μέθοδοι, βρέθηκε ότι όταν κλήθηκαν να αναγνώσουν προτάσεις που εμφανίζονταν 

στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Y-P-A). Σε κάθε ομάδα των 

προτάσεων, μια συγκεκριμένη λέξη είχε κάθε φορά και διαφορετικό συντακτικό 

ρόλο (υποκείμενο: hakhavila hekhila et hamutsarim hashonim “ The package 

contained the various products”, κατηγορούμενο: hakufsa hagdola haita khavila 

“The big box was a package”, αντικείμενο: anakhnu sholkhim et hakhavila 

lekhaverim “We are sending the package to friends”). Στη συνέχεια, κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής, για τον έλεγχο της κατανόησης,  

οι καλοί αναγνώστες βασίστηκαν σε λεξικο-μορφολογικά χαρακτηριστικά, 

προκειμένου να αποδώσουν συντακτικούς ρόλους στις λέξεις των προτάσεων. 

Αντίθετα, οι μαθητές με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, που αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στον προσδιορισμό των γραμματικών λειτουργιών των λέξεων με βάση 

τα λεξικο-μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (Breznitz & Leikin, 2000), 

βασίστηκαν κυρίως στη σειρά των λέξεων, κατά την επεξεργασία των προτάσεων.  

     Η στρατηγική των φτωχών αναγνωστών συναντάται περισσότερο συχνά, κατά 

τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας, αλλά δεν είναι αποτελεσματική σε 

γλώσσες που χαρακτηρίζονται από ευελιξία ως προς την αλληλουχία των 

συντακτικών όρων μέσα στις προτάσεις, όπως υποστηρίζεται στην έρευνα των 

Leikin και Breznitz (1999), που πραγματοποιήθηκε στην εβραϊκή γλώσσα. Στην 

ίδια έρευνα αναφέρεται ότι σε αυτή την κατηγορία των γλωσσών ανήκει και η 

ελληνική.  

     Στην ελληνική γλώσσα (Philippaki-Warburton, 1985· Tsimpli 1995· Lascaratou, 

1998· Alexiadou & Anagnostopoulou, 1998· Agouraki, 1990· Alexiadou, 1999· 

Tzanidaki, 1994), η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι όροι σε μία πρόταση δεν 

είναι μοναδική, αλλά χαρακτηρίζεται από σχετική ευελιξία. Επιπλέον, στην 

ελληνική γλώσσα, μια δεδομένη σειρά όρων μπορεί να αντιστοιχηθεί σε 
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περισσότερες από μία επιτονικές πραγματώσεις και μία επιτονική πραγμάτωση 

μπορεί να αποδοθεί με εναλλακτικές διατάξεις των όρων μέσα στην πρόταση 

(Haidou, 2000), κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία απόδοσης 

συντακτικών ρόλων στις λέξεις.  

     Σε έρευνα των Nation και Snowling (2000), στην αγγλική γλώσσα, όπου οι 

μαθητές κλήθηκαν να συνθέσουν προτάσεις με ολοκληρωμένο νόημα (word order 

correction paradigm) διορθώνοντας τη σειρά με την οποία εμφανίζονταν οι λέξεις 

μέσα σε αυτές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές παρουσίασαν μεγαλύτερη 

δυσκολία στο να τοποθετήσουν τις λέξεις στη σωστή σειρά, όταν υπήρχαν 

περισσότερες από μία ορθές εναλλακτικές επιλογές στη σειροθέτησή τους. Παρά 

τη σχετική δυσκολία που σημειώθηκε υπό συνθήκες όπου εμφανίζονται 

εναλλακτικές επιλογές στη σειροθέτηση των λέξεων, σύμφωνα τους MacDonald, 

Bock και Kelly (1993), στην αγγλική γλώσσα όπου η σειρά των λέξεων καθορίζει 

και το συντακτικό τους ρόλο η συντακτική επεξεργασία μιας πρότασης αποτελεί 

μια περισσότερο απλή διαδικασία από ότι στην ελληνική γλώσσα, όπου υπάρχει 

μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών στην αλληλουχία των λέξεων, κατά την 

αποκατάσταση μιας αποδομημένης πρότασης, δεδομένων των λέξεων που την 

αποτελούν (Leikin, 2002). Παρ’ όλα αυτά, στην ελληνική γλώσσα (Leikin & 

Breznitz, 1999), ο γραμματικοσυντακτικός ρόλος των λέξεων αναμένεται να 

καθορίζεται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, χάρη στην πλούσια 

κλιτική μορφολογία που χαρακτηρίζει τη γλώσσα αυτή. 

     Έργα στα οποία οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν λέξεις στη σωστή 

σειρά, με σκοπό να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση (έργα αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων) χρησιμοποιούνται συχνά σε έρευνες για την εκτίμηση 

της ικανότητας στην επεξεργασία προτάσεων. Σε έρευνα των Mokhtari 

καιThompson (2006), όπου διερευνήθηκε η συνάφεια της συντακτικής επίγνωσης 
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με την αναγνωστική ακρίβεια και κατανόηση, σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, 

χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης και της 

ακρίβειας στην αποκωδικοποίηση με την ικανότητα χειρισμού των συντακτικών 

σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στις λέξεις. Σύμφωνα με τους Tunmer et al. 

(1987), καθότι σε τέτοια έργα χρησιμοποιείται συνήθως μια πληθώρα συντακτικών 

δομών (οι σύνθετες συντακτικές δομές συνήθως εμπεριέχουν αναφορικές 

προτάσεις, παθητική φωνή και εξαρτημένες προτάσεις, ενώ οι απλούστερες τηρούν 

τη συντακτική ακολουθία ΥΡΑ), δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο ποιοι ακριβώς 

παράγοντες παίζουν τον περισσότερο σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ανασύνταξη 

των αποδομημένων αυτών προτάσεων. 

     Ακολούθως παρουσιάζεται μια προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού στον 

οποίο παράγοντες όπως η αναγνωστική ευχέρεια, η συντακτική επίγνωση και η 

εργαζόμενη μνήμη παίζουν ρόλο στην επίδοση σε ένα έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων. Επίσης, συγκρίνονται οι επιδόσεις των φτωχών 

αναγνωστών με τις δύο ομάδες ελέγχου σε αυτό το έργο, που συνίσταται στην 

τοποθέτηση γραπτώς παρουσιαζόμενων λέξεων σε μια συντακτικά και 

σημασιολογικά αποδεκτή αλληλουχία. 

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Υπάρχει διαφορά ως προς την επίδοση στο έργο αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων, μεταξύ της πειραματικής ομάδας και των εξισωμένων αναγνωστικά 

και ηλικιακά ομάδων ελέγχου; 

2. Η διακύμανσης της μεταβολής της επίδοσης στο έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τη διακύμανση των 
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παραγόντων ‘εργαζόμενη μνήμη’, ‘συντακτική επίγνωση’ και ‘αναγνωστική 

ευχέρεια’; 

4.3 Πείραμα 2 

4.3.1 Υλικά  

     Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο έργο περιέχεται στο δεύτερο εργαλείο 

διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο των Μαθητών Γ΄- ΣΤ΄  

Δημοτικού (Πόρποδας και συν., 2007) και αποτελείται από 12 ομάδες λέξεων. 

Κάθε ομάδα λέξεων είχε προέλθει από μία αποδομημένη πρόταση. Η παρουσίαση 

των ομάδων λέξεων, έγινε γραπτώς, με σειρά από την πιο απλή προς την 

περισσότερο σύνθετη, με βάση τον οδηγό χορήγησης του εργαλείου. Κάθε ομάδα 

λέξεων περιείχε από έξι έως και δεκατέσσερις λέξεις. Οι απλούστερες συντακτικές 

δομές περιείχαν μια κύρια πρόταση (π.χ. Πρόταση 1: Τα νερά του ποταμού είναι 

παγωμένα), ενώ στις περισσότερο σύνθετες εμφανιζόταν δεύτερη πρόταση, είτε 

δευτερεύουσα (π.χ. Πρόταση 3: Πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο, φόρεσαν τις ζώνες 

ασφαλείας), είτε κύρια, σε παρατακτική σύνδεση με την πρώτη (π.χ. Πρόταση 5: Η 

γάτα ανέβηκε στο τραπέζι και έριξε κάτω το βάζο). Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

σε αυτή τη δραστηριότητα, παρουσιάζεται στο σύνολό του στο Παράρτημα 3 

(Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων). 

4.3.2 Διαδικασία  

     Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, όπως και των αναγνωστικά και ηλικιακά 

εξισωμένων με αυτή ομάδων ελέγχου, κλήθηκαν να διαβάσουν τις λέξεις των 

αποδομημένων προτάσεων και στη συνέχεια να προσδιορίσουν με ποια σειρά 

πρέπει αυτές να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να προκύπτει μια σωστή συντακτικά και 

νοηματικά πρόταση. Στους μαθητές διευκρινίστηκε ότι δεν πρέπει να παραλείψουν 

λέξεις ούτε να χρησιμοποιήσουν άλλες δικές τους.  
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     Κάθε πρόταση βαθμολογήθηκε με συνεκτίμηση δύο παραγόντων, της 

συντακτικής και νοηματικής ορθότητας και του πλήθους των λέξεων που είχαν 

χρησιμοποιηθεί. Εφόσον η πρόταση που είχε συνθέσει ο μαθητής ήταν σωστή από 

συντακτικής και νοηματικής άποψης και περιείχε όλες τις λέξεις μιας ομάδας, 

βαθμολογούνταν με έναν βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι περιείχε όλες τις λέξεις 

της ομάδας. Εάν η πρόταση ήταν νοηματικά λανθασμένη, βαθμολογούνταν με 

βαθμό 0. Ο ανώτατος βαθμός που μπορούσε να συγκεντρώσει ένας μαθητής σε 

αυτή τη δραστηριότητα ήταν το 12.  

4.3.3 Αποτελέσματα 

     Εάν μελετήσουμε τον Πίνακα 4.1, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος της 

επίδοσης των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού στο έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων (Μ=10.90, SD=.72) είναι υψηλότερος από αυτόν της 

πειραματικής ομάδας (Μ=6.80, SD=1.58) και της αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας 

ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (Μ=5.60, SD=1.14). Επίσης, βρέθηκε ότι οι 

συμμετέχοντες στις ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την επίδοση στη 

δραστηριότητα που χρησιμοποιήθηκε (F2,57 = 107.636, p < .0001,  2 =.791). Από 

επιμέρους συγκρίσεις (Πίνακας 4.2), βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές τόσο ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και την ηλικιακά εξισωμένη 

ομάδα ελέγχου (p < .0001), όσο και με την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου 

(p = .007). Επίσης, βρέθηκε ότι η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ 

Δημοτικού παρουσιάζει στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από την 

πειραματική ομάδα της Στ΄ Δημοτικού (p < .0001), κατά 1.2 μονάδες. 
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Πίνακας 4.1 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Περιγραφικοί 

στατιστικοί δείκτες και διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή 

ΠΟ ΟΕ Στ΄  ΟΕ Δ΄    

M (SD) M (SD) M (SD) F(2,57) p  2  

Επίδοση στο έργο 

αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων 

6.80 

(1.58) 

10.90 

(.72) 

5.60 

(1.14) 
107.636 .0001 .791 

 

     Υπολογίζοντας το δείκτη συνάφειας Pearson, βρίσκουμε ότι υπάρχει θετική 

συνάφεια της επίδοσης στη δραστηριότητα αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων με την εργαζόμενη μνήμη (r=.661, p<.0001), με το δείκτη συντακτικής 

επίγνωσης (r=.829, p<.0001) και με την αναγνωστική ευχέρεια (r=.723, p<.0001). 

Με απλή παλινδρομική ανάλυση βρέθηκε ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα 

στην επίδοση στη δραστηριότητα αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων και 

τον παράγοντα εργαζόμενη μνήμη. Στο μοντέλο με μοναδική ανεξάρτητη 

μεταβλητή την εργαζόμενη μνήμη, έχουμε τον δείκτη R
2
 = .434 και τον 

προσαρμοσμένο R
2
 =.427, F1,59 = 44.996, p < .0001. Επομένως, το μοντέλο 

ερμηνεύει το 43.4 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής από 

τη διακύμανση της ανεξάρτητης μεταβλητής ‘εργαζόμενη μνήμη’. Εάν y = b0 + b1 

x1, όπου x1 είναι η αναγνωστική ευχέρεια, οι συντελεστές b είναι στατιστικά 

σημαντικοί: b0 =2.257, t = 2.627, p = .011 και b1 =.891, t = 6.708, p < .0001. 
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Γράφημα 4.1 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Μέσοι όροι 

επίδοσης για τις τρεις ομάδες των μαθητών. 

 

Πίνακας 4.2 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Επιμέρους 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή Ομάδες Διαφορά Μ p 

Επίδοση στο έργο 

αποκατάστασης  

αποδομημένων προτάσεων 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 4.10 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 5.30 .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄  1.20 .007 

 

     Στην απλή παλινδρομική ανάλυση (Durbin–Watson = 1.929) με μοναδική 

ανεξάρτητη μεταβλητή τη συντακτική επίγνωση, έχουμε δείκτη R
2
 = .688 και 

προσαρμοσμένο R
2
 =.683, F1,59 = 127.846, p < .0001. Το μοντέλο επομένως 

ερμηνεύει το 68.8 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, με 

βάση τη διακύμανση της ανεξάρτητης μεταβλητής. Για το μοντέλο y = b0 + b1 x1, 

όπου x1 είναι η αναγνωστική ευχέρεια, για τους στατιστικά σημαντικούς 
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συντελεστές b έχουμε: b0 =1.322, t = 2.204, p < .032 και b1 =.220, t = 11.307, p < 

.0001. 

     Εάν στην απλή παλινδρομική ανάλυση (Durbin – Watson = 1.545) θέσουμε ως 

μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή την αναγνωστική ευχέρεια, έχουμε δείκτη R
2
 = 

.522 και προσαρμοσμένο R
2
 =.514, F1,59 = 63.375, p < .0001. Το μοντέλο 

ερμηνεύει το 51.5 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής από 

τη διακύμανση της ανεξάρτητης μεταβλητής. Για y = b0 + b1 x1, όπου x1 είναι η 

αναγνωστική ευχέρεια, η ανάλυση δείχνει ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά 

σημαντικοί: b0 =3.242, t = 5.283, p < .0001 και b1 =.152, t = 7.961, p < .0001. 

     Με παλινδρομική ανάλυση, βρέθηκε ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα 

στην επίδοση στο έργο που χρησιμοποιήθηκε και το γραμμικό συνδυασμό των 

παραγόντων συντακτική επίγνωση και αναγνωστική ευχέρεια (Durbin – Watson = 

1.941). Ακολουθώντας την ανάλυση της παλινδρόμησης βρίσκουμε ότι για το 

μοντέλο με ανεξάρτητες μεταβλητές τη συντακτική επίγνωση και την αναγνωστική 

ευχέρεια, ο δείκτης R
2
 = .717 και ο προσαρμοσμένος R

2
 =.707, F2,59 = 72.265, p < 

.0001. Το μοντέλο ερμηνεύει το 71.7 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης 

μεταβλητής από τη διακύμανση των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

     Για το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με δύο παράγοντες y = b0 + b1 x1 + 

b2 x2, όπου x1 είναι η συντακτική επίγνωση και x2 η αναγνωστική ευχέρεια, η 

ανάλυση δείχνει ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά σημαντικοί: b0 =1.175, t = 

2.029, p < .047, b1 =.172, t = 6.269, p < .0001 και b2 = .053, t = 2.428,  p<.018, 

αντίστοιχα για τη φωνολογική επίγνωση και την εργαζόμενη μνήμη. Το R
2
 στο 

παρόν μοντέλο, αναλύεται ως εξής: ‘συντακτική επίγνωση’ R
2
= .688, 

‘αναγνωστική ευχέρεια’ R
2
= .029. Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική F2,59 = 

72.265, p < .0001, δηλαδή και οι δυο μεταβλητές συνεισφέρουν σημαντικά 
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στην ερμηνεία του μοντέλου. Στο διπαραγοντικό αυτό μοντέλο, εάν εισαχθεί η 

εργαζόμενη μνήμη ως ανεξάρτητη μεταβλητή, δεν ερμηνεύεται επιπλέον τμήμα 

της διακύμανσης της επίδοσης στη δραστηριότητα αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων. Επίσης, βρέθηκε ότι αυτός ο παράγοντας είναι συγγραμμικός με τις 

άλλες δύο ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου.   

 

Πίνακας 4.3 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Συνολικό πλήθος 

ορθών απαντήσεων, ανά πρόταση, για κάθε ομάδα. Οι προτάσεις 

παρουσιάστηκαν σε σειρά, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας κατά τη 

συντακτική τους επεξεργασίας. 

 

Αρ. 

Αποδομημένης 

Πρότασης 

Αριθμός ατόμων που απάντησαν ορθά 

Ο.Ε. Στ΄ Τάξης Π.Ο. Στ΄ Τάξης Ο.Ε. Δ΄ Τάξης 

1 20 20 20 

2 20 19 20 

4 20 18 19 

3 20 17 16 

5 20 15 13 

6 20 15 12 

8 20 13 6 

9 13 8 2 

10 16 5 1 

7 16 3 2 

11 17 2 1 

12 16 1 0 

 

     Στον πίνακα 4.3, παρουσιάζεται το πλήθος των ορθών απαντήσεων που 

δόθηκαν από τις τρεις ομάδες, για τις διάφορες συντακτικές δομές που εντάχθηκαν 

στο υλικό του έργου (Π.Ο.: Μ=11.33, SD=7.10, Ο.Ε. Στ΄: Μ=18.17, SD=2.44, 

Ο.Ε.Δ΄: Μ=9.33, SD=8.15). Με συγκρίσεις ανάμεσα στις επιδόσεις των ομάδων 

για καθεμία από τις προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο (επιλογή κριτηρίου 

Tukey στην ανάλυση ANOVA), βρέθηκε ότι η επίδοση των μαθητών της Στ΄ 

Δημοτικού με δυσκολία στην ανάγνωση και της ομάδας ελέγχου της Δ΄ 

Δημοτικού, δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά, για καμία από τις συντακτικές 
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δομές, εξαιρουμένης μίας από αυτές (πρόταση 8). Οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού 

με δυσκολία στην ανάγνωση και η ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού, δε διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά ως προς την ικανότητα επεξεργασίας των συντακτικών 

δομών για τις οποίες συγκεντρώθηκε αθροιστικά η υψηλότερη βαθμολογία  από 

την ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού (προτάσεις 1 – 4 και 

προτάσεις 1– 6, αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.5. 

     Με επιμέρους συγκρίσεις εντός της κάθε ομάδας (επιλογή κριτηρίου Tukey 

στην ανάλυση ANOVA), οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα για τη μεταβολή της 

επίδοσης στο έργο αναδόμησης αποδομημένων προτάσεων, από πρόταση σε 

πρόταση. Για την κάθε ομάδα, διερευνήθηκε εάν είναι στατιστικά σημαντική η 

διαφορά της επίδοσης στη συντακτική επεξεργασία κάθε πρότασης από την 

επίδοση στη συντακτική επεξεργασία της δομής που συγκέντρωσε αθροιστικά την 

καλύτερη επίδοση (Πρόταση 1 – Υ-Ρ-Κ: Τα νερά του ποταμού είναι παγωμένα). Η 

ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού, παρουσίασε χαμηλότερη 

επίδοση στη συντακτική επεξεργασία μίας συντακτικής δομής από το σύνολο των 

δώδεκα (πρόταση 9), συγκριτικά με την πρόταση με δομή Υ-Ρ-Κ. Η πειραματική 

ομάδα και η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου παρουσίασαν στατιστικώς 

σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από την πρόταση με δομή Υ-Ρ-Κ, κατά τη 

συντακτική επεξεργασία αρκετά περισσότερων προτάσεων (5 και 8 στο πλήθος, 

αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4. Εν γένει, οι 

επιδόσεις της αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου και της πειραματικής 

ομάδας μειώθηκαν κατακόρυφα, συγκριτικά με την επίδοση της ηλικιακά 

εξισωμένης ομάδας ελέγχου, όταν αυξήθηκε η συντακτική πολυπλοκότητα 

(παρουσία δευτερευουσών και παρατακτικών συνδέσεων) και αποτελούνταν από 

μικρό πλήθος λέξεων, κάτι που δηλώνει την απότομη άνοδο της δυσκολίας που 
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αντιμετώπισαν οι ομάδες αυτές στην επεξεργασία των περισσότερο σύνθετων 

συντακτικών δομών. 

 

Πίνακας 4.4 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Επιμέρους 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, για καθεμία από τις προτάσεις.  

 

Προτάσεις Ομάδες p 

1 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ - 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ - 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ - 

2 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .444 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 1.000 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .444 

3 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .302 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .124 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .873 

4 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .328 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .753 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .753 

5 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .105 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .014 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .687 

6 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .112 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .005 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .444 

7 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .901 

8 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .018 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .018 

9 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .183 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .001 
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ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .090 

10 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .214 

11 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .863 

12 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ .0001 

ΠΟ – ΟΕ Δ΄ .828 

 

 

 

Πίνακας 4.5 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων – Επιμέρους 

συγκρίσει ανάμεσα στην επίδοση σε καθεμία από τις προτάσεις και της 

πρότασης στην οποία το σύνολο των ομάδων συγκέντρωσε την 

υψηλότερη βαθμολογία. 

 

Ομάδα ελέγχου ΣΤ΄ Δημοτικού 

Προτάσεις p 

1 – 2 1.000 

1 – 3 1.000 

1 – 4 1.000 

1 – 5 1.000 

1 – 6 1.000 

1 – 7 .454 

1 – 8 1.000 

1 – 9 .003 

1 – 10 .454 

1 – 11 .841 

1 – 12 .454 

 

 

 

Πειραματική ομάδα 

Προτάσεις p 
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1 – 2 1.000 

1 – 3 .981 

1 – 4 .999 

1 – 5 .597 

1 – 6 .597 

1 – 7 .0001 

1 – 8 .118 

1 – 9 .0001 

1 – 10 .0001 

1 – 11 .0001 

1 – 12 .0001 

 

 

Ομάδα ελέγχου Δ΄ Δημοτικού 

Προτάσεις p 

1 – 2 1.000 

1 – 3 .705 

1 – 4 1.000 

1 – 5 .030 

1 – 6 .005 

1 – 7 .0001 

1 – 8 .0001 

1 – 9 .0001 

1 – 10 .0001 

1 – 11 .0001 

1 – 12 .0001 
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Γράφημα 4.2 Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων - Ραβδόγραμμα 

συνολικού πλήθους ορθών απαντήσεων, για κάθε ομάδα, ανά πρόταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

5.1 Εισαγωγή 

     Τα ελλείμματα που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες στη συγκράτηση της 

φωνολογικής πληροφορίας από την εργαζόμενη μνήμη και στο χειρισμό της 

προσωδιακής πληροφορίας, όπως και η καθυστέρηση στην κατάκτηση του 

συντακτικού ελέγχου ενός πλήθους συντακτικών δομών είναι πιθανό να επιδρούν 

στην επίδοσή τους σε ένα πλήθος αναγνωστικών έργων στα οποία οι μαθητές 

καλούνται να επισυνάψουν όρους μιας πρότασης σε άλλους όρους της ίδιας 

πρότασης. Σκοπός του πειράματος που παρουσιάζουμε σε αυτή την ενότητα ήταν 

να διερευνήσουμε εάν οι φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση 

από τις δύο ομάδες ελέγχου σε ένα έργο επισύναψης επιθέτου σε ένα από τα δύο 

ουσιαστικά συντακτικών δομών με παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις. 

Προτού όμως παρουσιάσουμε αναλυτικά τα ερευνητικά μας ερωτήματα και το 

έργο που χρησιμοποιήθηκε θεωρούμε σημαντικό να παραθέσουμε ορισμένα 

στοιχεία για τη διαδικασία της επισύναψης (attachment), κατά τη συντακτική 

επεξεργασία προτάσεων και για τους παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτή.  

     Σε μια συντακτικώς καθολικά αμφίσημη πρόταση, όπως η ακόλουθη ‘The son 

of the driver that had the mustache was pretty cool’, η αναφορική πρόταση θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα δύο ουσιαστικά της σύνθετης 

ονοματικής φράσης. Σύμφωνα με το μοντέλο του Minimal Attachment (ή αλλιώς 

Late Closure) (Frazier & Fodor, 1978), οι αναγνώστες προτιμούν να ερμηνεύουν 

τέτοιες προτάσεις με τρόπο ώστε στη συντακτική δομή που προκύπτει κατά την 

ανάγνωση να αντιστοιχεί στο απλούστερο δυνατό δενδροδιάγραμμα σύνταξης (tree 

structure). Όπως επαληθεύθηκε και από άλλες έρευνες σε ενηλίκους (Fodor, 2002), 
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σύμφωνα με την υπόθεση Late Closure, που ισχύει στην αγγλική γλώσσα, 

προτιμάται σε μεγαλύτερο ποσοστό η επισύναψή της αναφορικής πρότασης στο 

πρώτο ουσιαστικό της πρότασης (son). Αντιθέτως, σύμφωνα με έρευνα των Cuetos 

και Mitchell (1988), στην ισπανική γλώσσα παρατηρείται προτίμηση επισύναψης 

στο δεύτερο ουσιαστικό (driver) της πρότασης (High Attachment - Early Closure). 

Το ίδιο συμβαίνει και στη γαλλική γλώσσα (Baccino, De Vincenzi, & Job, 2000· 

Frenck-Mestre & Pynte, 2000· Zagar, Pynte, & Rativeau, 1997). Όπως αναφέρεται 

στην έρευνα της Fodor (2002), παρόμοια ευρήματα προέκυψαν στα κροατικά 

(Lovric, Bradley, & Fodor, 2000) και στα γερμανικά (Walter et al., 1999). 

Αντίθετα, στα αραβικά (Quinn, Abdelghany, & Fodor,  2000), στα νορβηγικά, στα 

ρουμάνικα και στα σουηδικά (Ehrlich et al., 1999) παρατηρείται προτίμηση 

επισύναψης στο πρώτο ουσιαστικό, όπως και στην αγγλική γλώσσα.  

     Αυτές οι ασυμμετρίες έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από υποθέσεις. Σύμφωνα με 

τη Fodor (1998, 2002), η διαφοροποίηση του τύπου της επισύναψης ανάμεσα στις 

γλώσσες οφείλεται στην ύπαρξη των προσωδιακών διαφορών που εντοπίζονται 

ανάμεσα σε αυτές τις γλώσσες. Στη διαδικασία της επισύναψης, σπουδαιότατο 

ρόλο παίζει η φωνολογική και η προσωδιακή πραγμάτωση συνδετικών λέξεων 

(connecting words), όπως η αναφορική αντωνυμία that (Holmes, 1995), που 

εισάγει την αναφορική πρόταση. Πιο συγκεκριμένα, οι συλλαβές που συνήθως δεν 

αναδεικνύονται με τον επιτονισμό τείνουν να απορροφούν την πληροφορία που 

ακολουθεί και να την προσαρτούν στην αμέσως προηγούμενη πληροφορία, 

οδηγώντας στην επιβεβαίωση της υπόθεσης Late Closure.  

     Έρευνες σε αυτόν τον τομέα, τόσο με on-line, όσο και με off-line διαδικασίες, 

κατέληξαν σε αντιφατικά αποτελέσματα, ως προς τον τύπο της επισύναψης. Στην 

απόδοση της αναφορικής πρότασης στο ένα από τα δύο ουσιαστικά της 

ονοματικής φράσης βρέθηκε ότι παίζει ρόλο ένα πλήθος γλωσσικών παραγόντων, 
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όπως για παράδειγμα το είδος της πρόθεσης που συνδέει τα δύο ουσιαστικά 

(Brysbaert & Mitchell 1996· Carreiras and Clifton 1993· Gilboy, Sopena, Clifton, & 

Frazier, 1995· Traxler, Pickering, & Clifton, 1998· Zagar et al., 1997· Katsika, 

2009), το γραμμικό μήκος της αναφορικής πρότασης, και επομένως και το 

φωνολογικό της ‘βάρος’ και οι περιορισμοί από τη βραχύχρονη συγκράτηση της 

πληροφορίας (Frazier, 1979), καθώς και η διαφοροποίηση των φωνολογικών 

δομών από γλώσσα σε γλώσσα (Dekydtspotter, Donaldson, Edmonds, Liljestrand 

Fultz, & Petrush, 2008). Επομένως, ο καθολικός χαρακτήρας της υπόθεσης Late 

Closure (Frazier, 1987) δεν επιβεβαιώνεται σε καμία γλώσσα στη διαδικασία της 

επισύναψης επιδρά ένα πλήθος παραγόντων. 

     Σε έρευνα των Frazier και Clifton (1996), αναφέρεται ότι το μοντέλο του 

Minimal Attachment μπορεί να οδηγήσει σε νοηματικό αδιέξοδο, κατά την 

ανάγνωση συντακτικά μη αμφίσημων προτάσεων. Για παράδειγμα, κατά την 

ανάγνωση της φράσης Emmon reported that Sue arrived before Amy returned, ο 

αναγνώστης συνήθως αρχικά αντιλαμβάνεται διαφορετικό περιεχόμενο (Emmon 

reported that Sue arrived before Amy), από αυτό που αντιστοιχεί στο σύνολο της 

φράσης. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι εμφανίζεται τοπική αμφισημία (local 

ambiguity), εξαιτίας της άμεσης συντακτικής σύνδεσης της πληροφορίας που 

προσλαμβάνεται (…Amy) με την αμέσως προηγούμενη (Emmon reported that Sue 

arrived before…). Το ίδιο φαινόμενο απαντάται επίσης κατά την επεξεργασία της 

φράσης The cat jumped over the fence stretched. 
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Σχήμα 5.1  Δενδροδιάγραμμα σύνταξης για μια από τις προτάσεις του αναγνωστικού 

έργου επισύναψης. 

 

     Στην έρευνά μας, θα χρησιμοποιηθεί υλικό αποτελούμενο από προτάσεις που δε 

χαρακτηρίζονται από αμφισημία, όπως η ακόλουθη: The women who carried the 

baby cried (Miller, 2010). Το δενδροδιάγραμμα μιας από τις προτάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στο υλικό του έργου μας παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1. 

Προφανέστατα, η συντακτική πληροφορία σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετή 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μονοσήμαντη ερμηνεία της πρότασης. Ωστόσο, 

υπάρχουν δύο παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τους αναγνώστες σε 

λανθασμένη ερμηνεία. Ο πρώτος είναι η χρήση μη αρμόζουσας προσωδίας κατά 

την ανάγνωση και ο δεύτερος η δυσκολία για μνημονική συγκράτηση των 

διαφόρων τμημάτων της πρότασης, που οφείλεται στους περιορισμένους πόρους 

τη μνήμης εργασίας. 

     Η λανθασμένη ερμηνεία της πρότασης μπορεί να προκύψει εάν η πληροφορία 

που φέρει η προσωδία συμβάλει ανατρέποντας την επιλογή που υπαγορεύει η 

σύνταξη. Ακολούθως, παρουσιάζουμε μια αναπαράσταση, για την περίπτωση όπου 

η συντακτική πληροφορία ενισχύεται από την προσωδιακή πληροφορία και οδηγεί 
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στην ίδια απόφαση επισύναψης, δηλαδή στην επισύναψη στο υποκείμενο του 

ρήματος της κύριας πρότασης η παράσταση. Συμβολίζουμε με / τα όρια των 

περιοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη σύνταξη και με % τα όρια των 

περιοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται από την προσωδία. 

α. Η παράσταση που ανέβασαν μετά από πολλές δυσκολίες οι  ηθοποιοί %   / ήταν 

ξεχωριστή,     

καθώς και για την περίπτωση όπου οι προσωδιακοί δείκτες (παύση) θα μπορούσαν 

να αποτελούν εμπόδιο στη χρήση της μίας και μοναδικής πληροφορίας που είναι η 

συντακτική: 

β. Η παράσταση που ανέβασαν μετά από πολλές δυσκολίες %  οι ηθοποιοί  /  ήταν 

ξεχωριστή/οί.  

Σε μία αναφορική πρόταση, όπως αυτή που παρατίθεται στο παράδειγμα β, η 

παρουσία παύσης, στην επιτονική καμπύλη, στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το 

σύμβολο % μπορεί να ωθήσει τον αναγνώστη να αποδώσει λανθασμένα το 

κατηγορούμενο στο Ο2. Στην ίδια λογική έχουν κινηθεί και οι Pynte και Prieur 

(1996) και Watson & Gibson (2005), οι οποίοι διερεύνησαν την επίδραση της 

προσωδιακής παύσης στη διαδικασία της επισύναψης.  

     Όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, τα μοναδικά ευρήματα για τη διαδικασία 

της επισύναψης προέρχονται από έρευνες με ενηλίκους (Papadopoulou & Clahsen, 

2003, 2006a). Στην πρώτη από αυτές τις έρευνες (Papadopoulou & Clahsen, 2003), 

μελετήθηκε η διαδικασία της επισύναψης αναφορικών προτάσεων σε συντακτικές 

δομές σε δίγλωσσους μαθητές με δεύτερη γλώσσα την Ελληνική (μητρική γλώσσα 

η Ισπανική, η Γερμανική και η Ρώσικη). Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα 

off-line έργο, στο οποίο οι μαθητές διάβαζαν τέτοιες δομές και στη συνέχεια 

έκριναν τη γραμματικοσυντακτική τους ορθότητα (acceptability task). 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερεις συνθήκες επισύναψης: High attachment με τα Ο1 
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και Ο2 να συνδέονται με γενική Ένας κύριος φώναξε τον φοιτητή της καθηγήτριας 

που ήταν απογοητευμένος από το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, Low attachment με τα 

Ο1 και Ο2 να συνδέονται με γενική Ένας κύριος φώναξε τον φοιτητή της 

καθηγήτριας που ήταν απογοητευμένη από το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, High 

attachment με τα Ο1 και Ο2 να συνδέονται με πρόθεση Ένας κύριος φώναξε τον 

φοιτητή με την καθηγήτρια που ήταν απογοητευμένος από το νέο εκπαιδευτικό 

σύστημα, Low attachment με τα Ο1 και Ο2 να συνδέονται με πρόθεση Ένας κύριος 

φώναξε τον φοιτητή με την καθηγήτρια που ήταν απογοητευμένη από το νέο 

εκπαιδευτικό σύστημα). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα on-line έργο στο οποίο οι 

μαθητές διεκπεραίωναν την ανάγνωση των προτάσεων στην οθόνη του Η/Υ, 

καθορίζοντας οι ίδιοι το ρυθμό με τον οποίο εμφανίζονταν τα διάφορα τμήματα 

της πρότασης (self-paced reading). Η τελευταία διαδικασία έδωσε τη δυνατότητα 

στους ερευνητές να προσδιορίσουν το είδος της επισύναψης που είχαν κάνει οι 

μαθητές (χαμηλή είτε υψηλή), μέσω του προσδιορισμού του χρόνου που 

απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωση της ανάγνωσης. Για παράδειγμα, μια 

καθυστέρηση στο χρόνο ανάγνωσης της λέξης απογοητευμένη της πρότασης Ένας 

κύριος φώναξε τον φοιτητή της καθηγήτριας που ήταν απογοητευμένη από το νέο 

εκπαιδευτικό σύστημα θα σήμαινε ότι ο μαθητής είχε προεπιλέξει να επισυνάψει τη 

λέξη απογοητευμέν_ στο όνομα φοιτητής. Βρέθηκε ότι η επεξεργασία των 

προτάσεων συντελέστηκε με διαφορετικό τρόπο για τους μαθητές για τους οποίους 

η ελληνική γλώσσα ήταν η μητρική τους και για αυτούς που η ελληνική γλώσσα 

δεν ήταν η μητρική τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι παρουσίασαν προτίμηση 

επισύναψης στο Ο1, όταν τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν με γενική και προτίμηση 

επισύναψης στο Ο2, όταν τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν με πρόθεση, ενώ οι δεύτεροι 

παρουσίασαν επίσης προτίμηση επισύναψης στο Ο2, όταν τα Ο1 και Ο2 

συνδέονταν με πρόθεση, ενώ δεν παρουσίασαν τάση επισύναψης υπέρ του Ο1 ή 
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του Ο2, όταν τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν με γενική. Σύμφωνα με τους ίδιους 

ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι οι δίγλωσσοι μαθητές, κατά τη διαδικασία της 

επισύναψης, στην περίπτωση όπου τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν με γενική, δεν 

ενσωμάτωναν τη νέα πληροφορία στην ήδη αναγνωσμένη, προκειμένου να 

εκτελέσουν την επισύναψη, κάτι το οποίο έκαναν οι μαθητές των οποίων η 

μητρική γλώσσα ήταν η ελληνική, καθώς δεν παρουσίασαν προτίμηση επισύναψης 

υπέρ του Ο1 ή του Ο2. Ωστόσο, παρουσία της πρόθεσης με, οδηγούνταν σε 

παρόμοια συντακτική επεξεργασία με τους  μαθητές των οποίων η μητρική 

γλώσσα ήταν η ελληνική. Αυτό δείχνει ότι ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές 

βασίζονται στη λεξική πληροφορία, κατά τη διαδικασία της επισύναψης, επιδρά 

καθοριστικά στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων. 

     Στη δεύτερη έρευνα (Papadopoulou & Clahsen, 2006a), διερευνήθηκε ο τρόπος 

με τον οποίο οι πληροφορίες των συμφραζόμενων επιδρούν στην επίλυση τοπικών 

αμφισημιών, κατά την επεξεργασία προτάσεων με διαφορετική συντακτική δομή 

από ενήλικες. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 

ένα off-line έργο συμπλήρωσης προτάσεων, όπου τα Ο1 και Ο2 συνδέονται με 

γενική είτε με πρόθεση, έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Στη μία 

επιλογή το κατηγορούμενο αποδίδεται στο υποκείμενο του ρήματος και στην άλλη 

επιλογή στο αντικείμενο του ρήματος (π.χ. Ένας δημοσιογράφος κοίταξε τη 

μαθήτρια της δασκάλας που ήταν… / Ένας δημοσιογράφος κοίταξε τη μαθήτρια 

με τη δασκάλα που ήταν…. Οι προτάσεις επιλογής ήταν οι ακόλουθες: 

α)…νευριασμένος εξαιτίας της καθυστέρησης, β) νευριασμένη εξαιτίας της 

καθυστέρησης) και σε ένα on-line έργο αυτό-καθοδηγούμενης ανάγνωσης, όπως 

αυτό που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Η μοναδική διαφορά ήταν 

ότι προτού γίνει ανάγνωση της πρότασης, οι μαθητές είχαν διαβάσει ένα σύντομο 

κείμενο του οποίου το περιεχόμενο επηρέαζε υπέρ της μίας από τις δύο επιλογές. 
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Στην πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις, σημειώθηκε μεγαλύτερη τάση επισύναψης 

στο Ο1, ενώ στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκε μεγαλύτερη τάση επισύναψης στο 

Ο2. Βρέθηκε ότι το αναφορικό πλαίσιο (πληροφορίες από το υπόλοιπο κείμενο) 

δεν είχε καμία σχεδόν επίδραση στην επισύναψη της αναφορικής πρότασης, ενώ 

σημαντικό ρόλο έπαιξε εάν τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν με γενική ή με πρόθεση.            

     Η υπόθεση της γραμμικής απόστασης (linear distance hypothesis) υποστηρίζει 

ότι η εγγύτητα ουσιαστικού - επιθέτου παίζει σπουδαίο ρόλο στην πιθανότητα 

εμφάνισης λάθους συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει διότι η γραμματική πληροφορία 

(γένος, αριθμός) που φέρει το ουσιαστικό που χαρακτηρίζεται με την ιδιότητα του 

επιθέτου είναι πιθανό να εξασθενεί, καθώς υπερφορτώνεται η μνήμη εργασίας με 

ενδιάμεσες πληροφορίες (Negro et al., 2005). Επομένως, όταν στη γειτονιά του 

επιθέτου που αποδίδει μια ιδιότητα σε ένα ουσιαστικό (Ο1) βρίσκεται ένα άλλο 

ουσιαστικό (local noun, Ο2), είναι πολύ πιθανόν με ένα έργο συμπλήρωσης της 

κατάληξης του επιθέτου να αποδοθεί σε αυτό το επίθετο το γένος ή/και ο αριθμός 

του τοπικού ουσιαστικού Ο2, αντί του ουσιαστικού Ο1, όπως καθορίζει η 

συντακτική ανάλυση της πρότασης. Δεδομένα για τη μελέτη του φαινομένου της 

επισύναψης, κατά την επεξεργασία προτάσεων από παιδιά δεν υπάρχουν στην 

ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες γλώσσες, οι 

μικρότεροι μαθητές είναι πιθανότερο να επεξεργάζονται την πρόταση με βάση το 

γραμμικό μοντέλο επεξεργασίας, σε αντίθεση με τους περισσότερο έμπειρους, οι 

οποίοι στηρίζονται περισσότερο σε μοντέλα συντακτικών κόμβων (Negro, 

Chanquoy, Fayol, & Louis-Sidney, 2005).  

     Σε έρευνα των Felser, Marinis και Clahsen (2003), διερευνήθηκε η επεξεργασία 

προτάσεων, με ένα ακουστικό έργο επισύναψης, σε ομάδες παιδιών με μέσο όρο 

ηλικίας τα 7 έτη, μία εκ των οποίων αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ανάγνωση και 

χαμηλή εργαζόμενη μνήμη και μία άλλη που αποτελούνταν από καλούς 
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αναγνώστες. Στην έρευνα συμμετείχε επίσης μια ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν 

από ενήλικες (μέσος όρος ηλικίας: 24 έτη). Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε 

ένα on-line ακουστικό έργο, στο οποίο οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

επεξεργαστούν ακουστικά μια σειρά αμφίσημων εκφωνημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, τα εκφωνήματα παρουσιάζονταν κατά τμήματα (π.χ. The doctor 

recognised / the nurse of the pupils / who / was / feeling very tired) και ο κάθε 

μαθητής έλεγχε τον ρυθμό παρουσίασής τους, πατώντας ένα πλήκτρο σε Η/Υ (self-

paced listening experiment). Η αμφισημία εμφανιζόταν στο τέταρτο τμήμα του 

εκφωνήματος. Ύστερα από την ολοκλήρωση της παρουσίασης κάθε εκφωνήματος, 

παρουσιαζόταν στην οθόνη του Η/Υ μία ερώτηση (Who was feeling very tired?) 

και δύο εναλλακτικές απαντήσεις (the nurse ή the pupil) σε μορφή σκίτσου, μία 

από τις οποίες οι μαθητές καλούνταν να επιλέξουν. Οι ομάδες των ενηλίκων και 

των μαθητών με καλή ανάγνωση βρέθηκε ότι εμφάνισαν προτίμηση επισύναψης 

της αναφορικής πρότασης στο πρώτο εκ των δύο ουσιαστικών, καθώς έτειναν να 

εντάσσουν το σύνολο της σύνθετης ονοματικής φράσης εντός της ίδιας επιτονικής 

φράσης. Αυτού του είδους η επεξεργασία αύξανε την πιθανότητα επισύναψης στο 

Ο1 και μείωνε την πιθανότητα επισύναψης στο Ο2. Εντούτοις, οι μαθητές με 

χαμηλότερης χωρητικότητας εργαζόμενη μνήμη βρέθηκε ότι προτιμούσαν να 

επισυνάπτουν την αναφορική πρόταση στο δεύτερο εκ των δύο ουσιαστικών, λόγω 

της γραμμικής τους εγγύτητας.  

     Από μία σειρά ερευνών, βρέθηκε ότι οι συντακτικές δομές που εμπεριέχουν 

αναφορικές προτάσεις δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμες από τους μαθητές με 

δυσκολία στην ανάγνωση (Mann et al., 1984· Byrne, 1981· Goldsmith, 1980· Stein 

et al., 1984). Η παρεμβαλλόμενη αναφορική πρόταση μέσα στην κύρια θεωρείται 

ως μια από τις δυσκολότερες για συντακτική επεξεργασία δομές, ακόμα και από 

μαθητές που δεν παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση (Bar-Shalom et al., 
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1993· Crain, Shankweiler, Macaruso, & Bar-Shalom, 1990· Frazier & Fodor, 

1978). Δεν είναι τυχαίο που ο συντακτικός έλεγχος δομών οι οποίες εμπεριέχουν 

αναφορικές προτάσεις κατακτάται σχετικά αργά (Sheldon, 1974· Tavakolian, 

1981).  

     Στην έρευνα των Casalis et al. (2012), διερευνήθηκε η ικανότητα συντακτικής 

επεξεργασίας σε μαθητές με ειδική αναγνωστική δυσκολία, με ένα έργο στο οποίο 

οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνώσουν υλικό στο οποίο εμπεριέχονταν αναφορικές 

προτάσεις (π.χ. la poule que le coq pique est bleue) και στη συνέχεια να επιλέξουν 

την κατάλληλη εικόνα που αντιστοιχούσε στο περιεχόμενο κάθε πρότασης. 

Βρέθηκε ότι οι μαθητές με ειδική αναγνωστική δυσκολία σημείωσαν χαμηλότερη 

επίδοση από τους τυπικούς αναγνώστες, δηλαδή η συντακτικο-σημασιολογική 

κατανόηση των προτάσεων ήταν για αυτούς ελλειμματική. Σε αυτές τις δομές, τα 

σημεία στίξης και οι καταλήξεις των λέξεων έπαιζαν σπουδαιότατο ρόλο στο 

συντακτικό έλεγχο κάθε πρότασης. Βρέθηκε ότι οι μαθητές με ειδική δυσκολία 

στην ανάγνωση δεν ελάμβαναν υπόψη τους τα δύο αυτά στοιχεία πληροφορίας, 

που αποτελούσαν σημαντικότατα ερείσματα για τη συντακτική ανάλυση των 

προτάσεων στο βαθμό που ελάμβανε υπόψη της η ηλικιακά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, αυτή η χαμηλή επίδοση των 

φτωχών αναγνωστών στο έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση οφειλόταν στη 

μεγάλη επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης και όχι στο ότι δεν είχαν κατακτήσει 

αυτό τον τύπο σύνταξης, καθώς όταν η παρουσίαση της ίδιας πληροφορίας έγινε 

ακουστικά, δε βρέθηκε καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

     Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε ένα έργο επισύναψης επιθέτου σε ένα από 

τα δύο ουσιαστικά συντακτικών δομών στις οποίες παρεμβάλλονται αναφορικές 

προτάσεις. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ανάλογη συντακτική δομή 

με αυτή της έρευνας των Casalis et al. (2012) και παρουσιάστηκαν στους μαθητές 
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γραπτώς. Θα διερευνήσουμε εάν οι φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν χαμηλότερη 

επίδοση σε σύγκριση με τις δύο ομάδες ελέγχου και θα εξαγάγουμε συμπεράσματα 

για το βαθμό στον όποιο οι παράγοντες συντακτική επίγνωση και εργαζόμενη 

μνήμη επιδρούν στην επίδοση στο εν λόγω έργο. 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Υπάρχει διαφοροποίηση στις επιδόσεις των τριών ομάδων όταν μεταβάλλεται η 

γραμμική απόσταση κατηγορουμένου-υποκειμένου; 

2. Οι παράγοντες ‘εργαζόμενη μνήμη’ και ‘συντακτική επίγνωση’ ερμηνεύουν σε 

κάποιο βαθμό την ενδεχόμενη μεταβολή των επιδόσεων των τριών ομάδων όταν 

μεταβάλλεται η γραμμική απόσταση κατηγορουμένου-υποκειμένου; 

5.3 Πείραμα 3 

5.3.1 Υλικά  

     Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση του έργου (Παράρτημα 4) 

αποτελούνταν από δέκα προτάσεις με συντακτική δομή Υ-Ρ-Κ (π.χ. Η παράσταση 

που ανέβασαν οι ηθοποιοί ήταν ξεχωριστ_) και κατασκευάστηκε από τον 

συγγραφέα της εργασίας αυτής Το εν λόγω έργο στηρίχθηκε στην απουσία 

διαφάνειας του ρήματος είναι ως προς το πρόσωπο και τον αριθμό αλλά κυρίως 

στο γεγονός ότι στο ακουστικό επίπεδο, η κατάληξη της ονομαστικής του θηλυκού 

του επιθέτου και της παθητικής μετοχής είναι ίδια με την κατάληξη της 

ονομαστικής του πληθυντικού τους. Πιο συγκεκριμένα, η φωνολογική 

αναπαράσταση των εναλλακτικών επιλογών των καταλήξεων του κατηγορούμενου 

ήταν κοινή, παρά τη διαφορετική ορθογραφική απόδοση (π.χ. ξεχωριστή / οί). Στη 

δεύτερη φάση, χρησιμοποιήθηκε ένα σετ δέκα επιπλέον προτάσεων, ίδιας 

συντακτικής δομής με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο Α, στις οποίες είχε 
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προστεθεί εμβόλιμα μια επιπλέον πληροφορία (π.χ. Η παράσταση που ανέβασαν 

μετά από πολλές δυσκολίες οι ηθοποιοί  ήταν ξεχωριστ_). Στο έργο Α, οι 

παρεμβαλλόμενες συλλαβές ανάμεσα στο υποκείμενο και την κατάληξη του 

κατηγορούμενου κυμαίνονταν από 15 έως 18, ενώ στο έργο Β από 25 έως 28. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 4 πολύ σύντομες προτάσεις, για τη διερεύνηση της 

γνώσης απλών ορθογραφικών κανόνων συμφωνίας.  

5.3.2 Διαδικασία 

     Οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνώσουν τις προτάσεις προσεκτικά και στη 

συνέχεια να συμπληρώσουν στο κενό την κατάληξη του επιθέτου ή της μετοχής, 

που κατείχε το συντακτικό ρόλο του κατηγορούμενου. Σε αυτή τη δραστηριότητα, 

οι μαθητές έπρεπε να αποθηκεύσουν προσωρινά τα τμήματα της νεοεισερχόμενης 

πληροφορίας, καθόσον τα συσχέτιζαν με προηγούμενα τμήματα πληροφορίας. 

Κάθε πρόταση βαθμολογήθηκε με ένα βαθμό, ανάλογα με το αν το κενό στην 

κατάληξη του επιθέτου συμπληρώθηκε ή όχι με τη σωστή κατάληξη. Ο μέγιστος 

δυνατός βαθμός του σκορ που μπορούσε να συγκεντρωθεί για τη φάση Α΄, όπως 

και για τη φάση Β΄, ήταν το 10.  

     Η κατοχύρωση του ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζαν ότι η 

κατάληξη –η χρησιμοποιείται για τα θηλυκά ενικού βαθμού και η κατάληξη –οι για τα 

αρσενικά πληθυντικού βαθμού ήταν απαραίτητη, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα για τη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων που παρουσιάστηκαν 

στις διάφορες φάσεις της δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, προηγήθηκε ένα 

σύντομο ορθογραφικό τεστ (Παράρτημα 4). Όλοι οι μαθητές που εξετάστηκαν 

αντεπεξήλθαν άριστα σε αυτό το έργο και έτσι συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.  

5.3.3 Αποτελέσματα 

     Μελετώντας τον Πίνακα 5.1, όπου παρουσιάζονται περιγραφικοί στατιστικοί 

δείκτες, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος της επίδοσης των καλών αναγνωστών της 
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Στ΄ Δημοτικού στο έργο επισύναψης (Α: Μ=9.30, SD=1.30 και Β: Μ=9.50, 

SD=.89) είναι υψηλότερος από αυτόν της ομάδας της Στ΄ Δημοτικού με 

αναγνωστική δυσκολία (Α: Μ=7.40, SD=2.72 και Β: Μ=5.05, SD=2.87) και της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (Α: Μ=7.00, SD=2.29 

και Β: Μ=5.65, SD=3.01).  

     Ακολουθήσαμε ανάλυση μικτού παραγοντικού σχεδίου (SPF3.2), με έναν 

παράγοντα μεταξύ των ομάδων (τρία επίπεδα) και έναν παράγοντα εντός των 

ομάδων (επίδοση στη δραστηριότητα επισύναψης, με τις δύο διαφορετικές 

συνθήκες γραμμικού μήκους υποκειμένου-κατηγορουμένου: δύο επίπεδα), τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.3. Με αυτή τη 

στατιστική ανάλυση, καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα, τα οποία 

μπορούσαμε να καταλάβουμε διαισθητικά από τη μελέτη των περιγραφικών 

στατιστικών δεικτών που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο: υπάρχει 

απλή επίδραση του παράγοντα ‘γραμμικό μήκος της παρεμβαλλόμενης 

αναφορικής πρότασης’ (F1,57: 16.035, p<.0001, 2

p =.220). Δηλαδή, το γραμμικό 

μήκος της παρεμβαλλόμενης αναφορικής πρότασης επηρεάζει την επίδοση στο 

έργο της επισύναψης. Βρέθηκε ακόμα ότι υπάρχει απλή επίδραση του παράγοντα 

‘ομάδα’ (F2,57: 775.209, p<.0001, 2

p =.586), δηλαδή για ένα δεδομένο γραμμικό 

μήκος της αναφορικής πρότασης, η επίδοση των μαθητών διαφοροποιείται, 

ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν.      

     Εφόσον ελέγχθηκε η ομοιογένεια κάθε ομάδας στις δραστηριότητες 

επισύναψης Α και Β, με το κριτήριο του Levene, προχωρήσαμε σε συγκρίσεις 

εντός των ομάδων, για τις επιδόσεις στις δοκιμασίες αυτές (Πίνακας 5.4). Για τις 

ομάδες ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού (t38= -.567, p=.574) και της Δ΄ Δημοτικού (t38= 

1.594, p=.119), δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αντίθετα, 
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στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε ανάμεσα στις επιδόσεις της πειραματικής 

ομάδας στις δύο δοκιμασίες (t38=2.655, p=.012). 

     Σε αυτό το σημείο, ορίζουμε ένα νέο δείκτη ο οποίος προκύπτει από την 

αφαίρεση των επιδόσεων στις δύο δραστηριότητες επισύναψης και υπολογίζουμε 

τη συνάφεια αυτού του νέου δείκτη με τον παράγοντα ‘συντακτική επίγνωση’, 

όπως και με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’. Από την παραγοντική ανάλυση 

της διακύμανσης για την επίδοση στα έργα επισύναψης Α (F2.57=6.305, p=.003, 

=.181) και Β (F2.57=19.295, p<.0001, =.404), καθώς και για το δείκτη 

‘διαφορά επίδοσης στο έργο Α από την επίδοση στο έργο Β’ (F2.57=6.483, p=.003, 

=.003), βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. 

Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του παράγοντα 

‘ομάδα’ με τον παράγοντα ‘γραμμικό μήκος της παρεμβαλλόμενης αναφορικής 

πρότασης’ (F2,57: 6.483, p=.003, 2

p =.185). 

Πίνακας 5.1 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση - Περιγραφικοί στατιστικοί 

δείκτες και διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

Μεταβλητή 
ΠΟ ΟΕ Στ΄  ΟΕ Δ΄    

M (SD) M (SD) M (SD) F(2,57) p  2  

Επίδοση στο έργο 

επισύναψης Α (μικρό 

γραμμικό μήκος 

αναφορικής) 

7.40  

(2.72) 

9.30  

(1.30) 

7.00  

(2.29) 
6.305 .003 .181 

Επίδοση στο έργο 

επισύναψης Β (μεγάλο 

γραμμικό μήκος 

αναφορικής)  

5.05  

(2.87) 

9.50  

(.89) 

5.65  

(3.01) 
19.295 .0001 .404 

Διαφορά επίδοσης στο 

έργο Α από την επίδοση 

στο έργο Β 

2.35  

(2.94) 

-.20  

(1.11) 

1.35  

(2.32) 
6.483 .003 .185 

 

 

2 2

2
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Πίνακας 5.2 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση - Επιμέρους συγκρίσεις 

μεταξύ των ομάδων. 

Μεταβλητή Ομάδες 
Διαφορά 

Μ 
p 

Επίδοση στο έργο επισύναψης Α 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 1.90 .022 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 2.30 .004 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ -.40 .832 

Επίδοση στο έργο επισύναψης Β 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ 4.45 .0001 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ 3.85 .0001 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ .60 .722 

Διαφορά επίδοσης στο έργο Α από 

την επίδοση στο έργο Β 

ΟΕ Στ΄ – ΠΟ -2.55 .002 

ΟΕ Στ΄ – ΟΕ Δ΄ -1.55 .085 

ΟΕ Δ΄ – ΠΟ -1.00 .347 

 

 
 

Γράφημα 5.1 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση - Μέσοι όροι επίδοσης, για 

τις τρεις ομάδες των μαθητών, με διαφορετικό γραμμικό μήκος 

υποκειμένου-κατηγορούμενου. 
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Γράφημα 5.2 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση – Διαφορά της επίδοσης στο 

έργο επισύναψης Α από την επίδοση στο έργο επισύναψης Β, για τις 

τρεις ομάδες των μαθητών. 

 

Πίνακας 5.3 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση -  Πίνακας Διαφορών μεταξύ 

των ομάδων. 

 F P  2  

Γραμμικό μήκος  F1,57: 16.035 .0001 .220 

Ομάδα F2,57: 775.209 .0001 .586 

Γραμμικό μήκος x Ομάδα F2,57: 6.483 .003 .185 

 

     Με επιμέρους συγκρίσεις (κριτήριο Tukey) μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 5.2), 

βρέθηκε ότι οι επιδόσεις της ομάδας των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού 

στα έργα Α και Β διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τις επιδόσεις της ομάδας 

των φτωχών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού (έργο Α: p=.022 και έργο Β: 

p<.0001) και της ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (έργο Α: p=.004 και έργο Α: 

p<.0001). Με επιμέρους συγκρίσεις για το δείκτη ‘διαφορά επίδοσης στο έργο 
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επισύναψης Α από την επίδοση στο έργο Β, βρέθηκε ότι η μοναδική στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες είναι αυτή της ομάδας ελέγχου της Στ΄ 

Δημοτικού από την ομάδα των φτωχών αναγνωστών (p=.002). Αυτό δείχνει ότι οι 

φτωχοί αναγνώστες της ΣΤ΄ Δημοτικού διαφοροποιούν την επίδοσή τους σε 

μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όταν αυξάνεται το γραμμικό 

μήκος της αναφορικής πρότασης. 

     Σε μία δεύτερη φάση της στατιστικής ανάλυσης, θα υπολογίσουμε ορισμένους 

δείκτες συνάφειας της επίδοσης στο έργο επισύναψης με τους παράγοντες 

‘εργαζόμενη μνήμη’ και ‘συντακτική επίγνωση’ και με παλινδρομική ανάλυση θα 

διερευνήσουμε σε τι ποσοστό αυτοί οι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε 

πρόβλεψη της επίδοσης στο έργο. Αρχικά, υπολογίζοντας το δείκτη συνάφειας 

Pearson, βρίσκουμε ότι υπάρχει θετική συνάφεια ανάμεσα στην επίδοση στο έργο 

επισύναψης Α, όπου το γραμμικό μήκος της αναφορικής πρότασης που 

παρεμβάλλεται στη κύρια πρόταση είναι μικρό, και τους παράγοντες ‘συντακτική 

επίγνωση’ (r=.491, p<.0001) και ‘εργαζόμενη μνήμη’ (r=.445, p<.0001). Στη 

συνέχεια, υπολογίσαμε το δείκτη συνάφειας Pearson μεταξύ της επίδοσης στο έργο 

επισύναψης Β, όπου το γραμμικό μήκος της αναφορικής πρότασης είναι 

μεγαλύτερο, και των παραγόντων ‘συντακτική επίγνωση’ (r=.625, p<.0001) και 

‘εργαζόμενη μνήμη’ (r=.528, p<.0001). Παρατηρούμε ότι ο βαθμός συνάφειας της 

επίδοσης στη δραστηριότητα επισύναψης με τον παράγοντα ‘συντακτική 

επίγνωση’ αυξάνεται πολύ περισσότερο από τη συνάφεια της επίδοσης στη 

δραστηριότητα επισύναψης με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’, αυξανομένου 

του γραμμικού μήκους της αναφορικής πρότασης. Η συνάφεια του δείκτη 

‘διαφορά επίδοσης στο έργο Α από την επίδοση στο έργο Β’ με τον παράγοντα 

‘συντακτική επίγνωση’ είναι στατιστικά σημαντική (p=.012), ενώ η συνάφεια του 
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ίδιου δείκτη με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’ είναι στατιστικά μη 

σημαντική.  

     Εάν στο μοντέλο της παλινδρομικής ανάλυσης (Durbin –Watson = 2.055) 

θέσουμε ως μοναδική εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση στο έργο Α και ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή την εργαζόμενη μνήμη, βρίσκουμε ότι υπάρχει γραμμική 

σχέση ανάμεσα στους δύο παράγοντες, με δείκτη R
2
 = .198 και προσαρμοσμένο 

δείκτη R
2
 =.184, F1,59 = 14.310,  p < .0001. Το μοντέλο αυτό επεξηγεί το 19.8 τοις 

εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής από τη διακύμανση της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Εάν y = b0 + b1 x1, όπου x1 είναι η εργαζόμενη μνήμη, 

προκύπτει ότι οι συντελεστές b είναι στατιστικά σημαντικοί: b0 =4.474, t = 4.725, 

p =<.0001, b1 =.554, t =3.783, p < .0001. 

     Ακολουθώντας απλή ανάλυση της παλινδρόμησης (Durbin –Watson = 2.134), 

με ανεξάρτητη μεταβλητή το δείκτη συντακτικής επίγνωσης, βρίσκουμε το δείκτη 

R
2
 = .241 και τον προσαρμοσμένο δείκτη R

2
 =.228, F1,59 = 18.400, p < .0001. Το 

μοντέλο αυτό επεξηγεί το 24.1 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης 

μεταβλητής με βάση τη διακύμανση της ανεξάρτητης μεταβλητής. Εάν y = b0 + b1 

x1, όπου x1 είναι η συντακτική επίγνωση, προκύπτει ότι οι συντελεστές b είναι 

στατιστικά σημαντικοί: b0 =4.378, t = 5.065, p < .0001, b1 =.120, t =4.290, p < 

.0001. 

     Εάν στο μοντέλο της παλινδρομικής ανάλυσης θέσουμε ως μοναδική 

εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση στο έργο Β και ως ανεξάρτητη μεταβλητή την 

εργαζόμενη μνήμη ή τον παράγοντα συντακτική επίγνωση, βρίσκουμε ότι ο 

συντελεστής Durbin –Watson λαμβάνει τιμές που δε μας επιτρέπει αυτού του 

είδους τη στατιστική ανάλυση. 

     Εάν στο μοντέλο της παλινδρομικής ανάλυσης (Durbin – Watson = 1.584) 

θέσουμε ως μοναδική εξαρτημένη μεταβλητή το δείκτη της διαφοράς των 
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επιδόσεων και ως ανεξάρτητη μεταβλητή την εργαζόμενη μνήμη, βρίσκουμε ότι 

υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στους δύο παράγοντες, με δείκτη R
2
 = .058 και 

προσαρμοσμένο δείκτη R
2
 =.042, F1,59 = 3.591,  p = .063. Το μοντέλο αυτό 

επεξηγεί το 5.8 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής από τη 

διακύμανση της ανεξάρτητης (η συμβολή αυτού του παράγοντα ξεπερνά κατά λίγο 

το όριο της στατιστικής σημαντικότητας στην ερμηνεία της μεταβολής της 

επίδοσης ανάμεσα στις δύο δραστηριότητες επισύναψης, όπου μεταβλήθηκε το 

γραμμικό μήκος). 

     Ακολουθώντας απλή ανάλυση της παλινδρόμησης (Durbin –Watson = 1.686), 

με ανεξάρτητη μεταβλητή το δείκτη συντακτικής επίγνωσης, βρίσκουμε το δείκτη 

R
2
 = .103 και τον προσαρμοσμένο δείκτη R

2
 =.087, F1,59 = 6.653, p = .012. Το 

μοντέλο αυτό επεξηγεί το 10.3 τοις εκατό της διακύμανσης της εξαρτημένης 

μεταβλητής με βάση τη διακύμανση της ανεξάρτητης μεταβλητής. Εάν y = b0 + b1 

x1, όπου x1 είναι η συντακτική επίγνωση, προκύπτει ότι οι συντελεστές b είναι 

στατιστικά σημαντικοί: b0 =3.547, t = 3.652, p = .001, b1 =-.081, t =-2.579, p = 

.012. 

 

Πίνακας 5.4 Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση - Συγκρίσεις εντός των 

ομάδων για διαφορετικό γραμμικό μήκος υποκειμένου-

κατηγορούμενου. 

 

Ομάδα t(38) p 

ΣΤ΄ τάξης με αναγνωστική 

δυσκολία 
2.655 .012 

ΟΕ Στ΄ τάξης -.567 .574 

ΟΕ Δ΄ τάξης 1.594 .119 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

6.1 Εισαγωγή 

     Σκοπός του πειράματος που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο ήταν η 

διερεύνηση του εάν οι φτωχοί αναγνώστες στηρίζονται στον ίδιο βαθμό με τους 

καλούς αναγνώστες σε προσωδιακούς δείκτες στην προσπάθειά τους να 

ερμηνεύσουν συντακτικά αμφίσημα εκφωνήματα. Προτού όμως περάσουμε στην 

παρουσίαση του έργου που χρησιμοποιήθηκε και στην αναλυτική περιγραφή της 

πειραματικής διαδικασίας, θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμο να παραθέσουμε 

ορισμένα στοιχεία για το μοντέλο του επιτονισμού, στο πλαίσιο της 

αυτοτεμαχιακής-μετρικής φωνολογίας, καθώς και τα αποτελέσματα ορισμένων 

ερευνών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

     Το μοντέλο του επιτονισμού, στο πλαίσιο της αυτοτεμαχιακής-μετρικής 

φωνολογίας, αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις (1: Pierrehumbert, 1980· 2: Beckman & 

Pierrehumbert, 1986· 3: Silverman, Beckman, Pitrelli, Ostendorf, Wightman, Price, 

Pierrehumbert, & Hirschberg,1992). Με βάση αυτό το μοντέλο, μια μελωδία 

αναπαρίσταται γραμμικά από μια σειρά τόνων ανεξάρτητων από το κείμενο 

(αυτοτεμαχιακή πλευρά του μοντέλου), οι οποίοι αγκιστρώνονται σε 

συγκεκριμένες συλλαβές ενός εκφωνήματος και οι οποίοι σηματοδοτούν τα σημεία 

κορύφωσης και διαχωρίζοντας το εκφώνημα σε φράσεις (μετρική πλευρά του 

μοντέλου).  

     Με βάση το ΤοΒΙ (Tones and Break Indices), που αποτελεί το πλέον 

διαδεδομένο σύστημα αναπαράστασης του επιτονισμού (Beckman, Hirschberg, & 

Shattuck-Hufnagel, 2005), υπάρχουν δύο μόνο τόνοι, ο υψηλός (Η) και ο χαμηλός 
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(L), οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν απόλυτες τιμές (π.χ. σε Hz), αλλά σχετικές 

τιμές. Πιο συγκεκριμένα, ο Η τοποθετείται υψηλότερα στο φάσμα ομιλίας του 

ομιλητή, σε σύγκριση με τον L. Αυτοί οι δύο τόνοι, εκτός από μεμονωμένοι (H*, 

L*), μπορεί σε συνδυασμό (H*+L, L*+H και L+H*) να συνιστούν φωνολογικές 

μονάδες των οποίων η πραγμάτωση ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον. Στα 

δίτονα επιτονικά ύψη, ο ένας τόνος είναι πρωτεύων και δηλώνεται με τον 

αστερίσκο ‘*’ , ενώ ο άλλος είναι δευτερεύων και προηγείται (leading tone) είτε 

ακολουθεί (trailing tone) τον πρωτεύοντα. Σύμφωνα με την αυτοτεμαχιακή θεωρία, 

η σύνθεση των τονισμένων και άτονων συλλαβών, που διαφοροποιούνται ως προς 

το τονικό τους ύψος, συνιστούν την επιτονική φράση (ΕΦ), η οποία αποτελείται 

από ενδιάμεσες φράσεις (εφ). Σε κάθε συλλαβή, οι ομιλητές, ανάλογα με το αν 

απομακρύνονται ή πλησιάζουν το στόχο, παράγουν χαμηλότερο ή υψηλότερο 

τονικό ύψος. Στα τονικά είδη συγκαταλέγονται οι επίτονοι (pitch accent tones) και 

οι ακραίοι τόνοι (edge tones). Οι επίτονοι εμφανίζονται όπου υπάρχουν τονισμένες 

συλλαβές, ενώ οι ακραίοι τόνοι εμφανίζονται στα άκρα των ενδιάμεσων φράσεων 

και των επιτονικών φράσεων και διακρίνονται σε φραστικούς και σε οριακούς. 

Πυρηνικός τόνος (nuclear pitch accent) είναι ο τελευταίος επίτονος μιας 

ενδιάμεσης φράσης, ενώ κύριος τόνος (main stress) ονομάζεται ο τελευταίος 

πυρηνικός τόνος ενός εκφωνήματος. Η ενδιάμεση φράση (εφ) περιλαμβάνει έναν 

τουλάχιστον πυρηνικό τόνο/ επιτονικό ύψος και οριοθετείται τονικά από την 

παρουσία ενός φραστικού τόνου (H-, L-) στο δεξί της άκρο. Κάθε επιτονική φράση 

(ΕΦ) πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ενδιάμεση φράση και οριοθετείται 

τονικά από την παρουσία ενός οριακού τόνου (H%, L% και !H%), στο δεξί της 

άκρο.  
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Σχήμα 6.1 Η γραμματική του ToBI. 

 

      Στην ελληνική γλώσσα, με βάση το GR-ToBI, που αποτελεί προσαρμογή του 

συστήματος ToBI (Arvaniti & Baltazani 2000), ο πυρηνικός τόνος L+H* δηλώνει 

περιορισμένη εστίαση, εντός της επιτονικής φράσης. Ο πυρηνικός τόνος L-H% 

είναι ειδικός τύπος οριακού τόνου, που δηλώνει άνοδο συνέχειας και ανεβάζει τις 

προσδοκίες του ακροατή. Τοποθετείται στο τέλος της επιτονικής φράσης. 

     Ο όρος ‘δομή της πληροφορίας’ (Halliday, 1985· Steedman, 1991· Roberts, 

1996· Vallduví & Engdahl, 1996), περιλαμβάνει τόσο το θέμα (topic or ground), 

όσο και την εστίαση (focus), με σκοπό τη διαφοροποίηση της παλιάς πληροφορίας 

από τη νέα. Σύμφωνα με μια ενδιαφέρουσα άποψη, η δομή της πληροφορίας 

διέπεται από κανόνες που περιγράφουν την αλληλεπίδραση της σύνταξης με τη 

φωνολογία (Jackendoff, 1972· Buring, 2003· Alexiadou & Anagnostopoulou, 

1998), ενώ η πραγματολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. Η νέα 

πληροφορία σε ένα εκφώνημα βρίσκεται εστιασμένη σε μια λέξη ή σε μία λεξική 

φράση και πραγματώνεται με διαφορετικό τρόπο από το θέμα, όπως αποκαλείται 

το υπόλοιπο τμήμα του εκφωνήματος. Η εστίαση, από φωνολογικής άποψης, 

μπορεί να διακριθεί από το θέμα, καθώς φέρει τον πυρηνικό τόνο (Pierrehumbert, 
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1980· Pierrehumbert & Hirschberg, 1990). Επομένως, ο επιτονισμός ενός 

εκφωνήματος διαφοροποιεί τη νέα από την παλιά πληροφορία. 

     Η συντακτικά καθολική αμφισημία (global ambiguity) δεν υπάρχει τρόπος να 

αρθεί, δίχως τη χρήση της κατάλληλης προσωδίας. Οι ομιλητές μιας γλώσσας 

φαίνεται ότι μοιράζονται ένα είδος σιωπηρής πληροφορίας, σχετικά με την 

αλληλεπίδραση της προσωδίας με τη σύνταξη και προσπαθούν να χειριστούν αυτή 

τη γνώση, προκειμένου να ωθήσουν τον ακροατή να ερμηνεύσει ένα εκφώνημα με 

ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης χρήσης 

των προσωδιακών παύσεων, στα όρια των επιτονικών περιοχών (Pynte & Prieur, 

1996). Η σημασία ενός εκφωνήματος μπορεί επίσης να μεταβληθεί εάν αλλάξει 

και η επιτονική του καμπύλη (Liberman & Pierrehumbert, 1984, Pierrehumbert & 

Hirschberg, 1990). Η αλληλεπίδραση της προσωδιακής πληροφορίας με τη 

συντακτική πραγματώνεται μέσω της τροποποίησης του συντακτικού 

δενδροδιαγράμματος (Donati & Nespor, 2003), που αντανακλά τη σημασιολογική 

δομή του εκφωνήματος. Η  προσωδιακή πληροφορία προκαθορίζει τη συντακτική 

ανάλυση και ερμηνεία μιας πρότασης, προτού ακόμα εκφωνηθεί το σύνολο της 

πρότασης. Σε έρευνα των Snedeker και Trueswell (2003), βρέθηκε ότι οι ομιλητές 

τείνουν να χρησιμοποιούν στο λόγο τους προσωδιακά στοιχεία σε μεγαλύτερο 

βαθμό, όταν παράγουν εκφωνήματα τα οποία η αμφισημία δεν επιλύεται δίχως την 

κατάλληλη προσωδία.  

     Όπως είδαμε αναλυτικά στο εισαγωγικό πλαίσιο, η αντίληψη των τμημάτων της 

υπερτμηματικής φωνολογίας αποτελεί καίριο παράγοντα για την άρση της 

αμφισημίας σε συντακτικά αμφίσημες δομές. Εντούτοις, ορισμένοι φτωχοί 

αναγνώστες αντιμετωπίζουν ελλειμματική προσωδιακή ευαισθησία. Με το 

τελευταίο έργο της έρευνάς μας θα διερευνήσουμε κατά πόσο οι φτωχοί 

αναγνώστες είναι σε θέση να επιλύουν τη συντακτική αμφισημία εκφωνημάτων, 
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αξιοποιώντας την προσωδιακή πληροφορία, συγκριτικά πάντοτε με μια ηλικιακά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου, μια αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου και, στο 

συγκεκριμένο πείραμα, μια ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από ενήλικες. Στα 

εκφωνήματα που χρησιμοποιήθηκαν περιέχονταν αναφορικές προτάσεις που 

χαρακτηρίζονταν συντακτική αμφισημία. Ανάλογα με το εάν ο ακροατής 

επισύναπτε την αναφορική πρόταση σε ένα από τα δύο ουσιαστικά που 

περιέχονταν στην αμφίσημη συντακτική δομή, προέκυπτε διαφορετική ερμηνεία. 

Ο ακροατής επέλεγε την ερμηνεία για το κάθε εκφώνημα, μέσω μίας on-line 

αυτοκαθοδηγούμενης διαδικασίας (self-paced), επιλέγοντας ένα από τα δύο σκίτσα 

που εμφανίζονταν στην οθόνη ενός Η/Υ. 

     Στην παρούσα έρευνα, που έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της ικανότητας 

χρήσης των προσωδιακών δεικτών, κατά τη συντακτική επεξεργασία των 

προτάσεων, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο ανάλογο με αυτό που είχε κατασκευαστεί 

από τη Bishop (2003), για την αξιολόγηση της κατάκτησης γραμματικών δομών. 

Στο έργο της Bishop, παρουσιάζεται κάθε φορά στους μαθητές και από ένα 

εκφώνημα (π.χ. Το αυτοκίνητο είναι δίπλα στο σπίτι) και στη συνέχεια οι μαθητές 

καλούνταν να επιλέξουν την κατάλληλη εικόνα που αναπαριστά το εκφώνημα (π.χ. 

η πρώτη εικόνα απεικονίζει ένα αυτοκίνητο μέσα στο σπίτι, ένα πίσω από αυτό, 

ένα μπροστά από το σπίτι και ένα δίπλα σε αυτό). Οι εικόνες παρουσιάζονται σε 

καρτέλες, οι μαθητές δουλεύουν με το δικό τους ρυθμό (off-line διαδικασία) και 

δεν παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς μέτρησης του χρόνου αντίδρασης. Αντίθετα, 

στο δικό μας έργο, επιχειρείται η διερεύνηση των επιδόσεων σε μία on-line 

επεξεργασία συντακτικά αμφίσημων προτάσεων, η ερμηνεία των οποίων 

καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της προσωδίας με τη σύνταξη. 

     Η συντακτικά καθολική αμφισημία (global ambiguity) δεν υπάρχει τρόπος να 

αρθεί, εξ’ ολοκλήρου, δίχως τη χρήση της κατάλληλης προσωδίας. Εντούτοις, η 
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πληροφορία που φέρει η σύνταξη μπορεί να ενισχύσει την πιθανότητα μια 

αμφίσημη φράση να ερμηνευθεί συγκεκριμένα με κάποιον από τους 

εναλλακτικούς-πιθανούς τρόπους (Frazier & Clifton, 1996). Όπως φαίνεται από το 

χρόνο επεξεργασίας (Zhou, Su, Crain, Gao, & Zhan, 2012), όσο και από την 

ερμηνεία διαφόρων τύπων αμφίσημων προτάσεων (Choi & Mazuka, 2003· Ito, 

Jincho, Minai, Yamane, & Mazuka, 2012), η ικανότητα χειρισμού της 

αλληλεπίδρασης της προσωδιακής πληροφορίας με τη συντακτική δε συμβαίνει 

αυτόματα, αλλά βελτιώνεται εξελικτικά. Καθόσον οι μαθητές με ειδική δυσκολία 

στην ανάγνωση έχουν παρουσιάσει σημαντικά μειωμένη επίδοση σε έργα 

αξιολόγησης της ευαισθησία τους σε προσωδιακούς δείκτες (Miller & 

Schwanenflugel, 2008· Pasquini et al., 2007· Ravid & Mashraki, 2007· 

Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker, & Stahl, 2004), είναι πιθανό οι 

μαθητές με παρόμοιες δυσκολίες να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την 

προσωδιακή πληροφορία, προκειμένου να ερμηνεύσουν συντακτικά αμφίσημες 

προτάσεις.  

     Στο έργο που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα της έρευνάς μας, οι μαθητές 

κλήθηκαν να επιλέγουν στην οθόνη ενός Η/Υ την εικόνα που θεωρούσαν ότι 

ταίριαζε σε καθένα από τα εκφωνήματα που χαρακτηριζόταν από καθολική 

συντακτική αμφισημία. Οι προτάσεις του γλωσσικού υλικού εκφωνήθηκαν με τη 

χρήση διαφορετικών προσωδιακών δεικτών και διερευνήθηκε εάν οι φτωχοί 

αναγνώστες εκμεταλλεύονται με τον ίδιο τρόπο με τους καλούς αναγνώστες τους  

προσωδιακούς δείκτες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τα συντακτικά 

αμφίσημα εκφωνήματα. 

6.2 Ερευνητικά ερωτήματα    

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα διερευνηθούν σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα 

ακόλουθα:  
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1. Υπάρχει προτίμηση επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο1 είτε στο Ο2, 

απουσία προσωδιακών δεικτών (cues); 

2. Υπάρχει διαφορά ως προς τον τύπο επισύναψης και το χρόνο επισύναψης της 

αναφορικής πρότασης (στο Ο1 είτε στο Ο2), μεταξύ της πειραματικής ομάδας, των 

εξισωμένων αναγνωστικά και ηλικιακά ομάδων ελέγχου και της ομάδας των 

ενηλίκων; 

3. Όταν στο εκφώνημα περιέχονται προσωδιακοί δείκτες που αναμένονται, με 

βάση τη θεωρία, να κατευθύνουν την επισύναψη, η πειραματική ομάδα, κατά τη 

συντακτική επεξεργασία των εκφωνημάτων, αξιοποιεί σε μικρότερο βαθμό την 

προσωδιακή πληροφορία (μελέτη μεταβολών στο χρόνο και τον τύπο της 

επισύναψης) από τις υπόλοιπες ομάδες; 

6.3 Πείραμα 4 

6.3.1 Υλικά    

     Αρχικά, θα παρουσιάσουμε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στην 

επεξεργασία των αναφορικών προτάσεων, καθώς στο υλικό μας περιλαμβάνονται 

τέτοιου είδους προτάσεις. Οι αναφορικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις 

που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες (όποιος, ο οποίος, όσος, ό, τι, που), είτε 

με αναφορικά επιρρήματα (όπου, που, όπως, πως, όσο, καθώς, σαν) (Συντακτικό 

της Νέας Ελληνικής, 1996). Υπάρχουν δύο ειδών αναφορικές προτάσεις, οι 

αναφορικές προσδιοριστικές και οι αναφορικές προσθετικές. Οι αναφορικές 

προσδιοριστικές προτάσεις μας δίνουν μια πληροφορία που είναι απαραίτητη για 

την κατανόηση της κύριας πρότασης και γι’ αυτό δε διαχωρίζονται από την κύρια 

πρόταση με κόμμα. Οι αναφορικές προσθετικές προτάσεις μας δίνουν μια 

πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση της κύριας πρότασης, 

απλά προσθέτει μια επιπλέον πληροφορία και γι’ αυτό χωρίζονται από την κύρια 

πρόταση με κόμμα. 



121 

 

     To γλωσσικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από εκφωνήματα 

(Παράρτημα 5), τα οποία ηχογραφήθηκαν σε καμπίνες ηχογράφησης (Τμήμα 

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, εργαστήριο γλωσσολογίας), με ηλεκτρονικό 

σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης (monitor). Η κωδικοποίηση και 

αποθήκευση του ψηφιακού σήματος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός Η/Υ 

που λειτουργούσε ως ψηφιακή κονσόλα ήχου. Τα εκφωνήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο εκφωνήθηκαν από τον κ. Δημήτρη Παπαζαχαρίου, 

Επίκουρο Καθηγητή Γλωσσολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε εκφώνημα που χρησιμοποιήθηκε στο έργο 

αποτελούνταν από μια κύρια πρόταση και μια αναφορική πρόταση. Στην κύρια 

πρόταση, εμφανίζονται δύο ουσιαστικά από τα οποία το ένα (Ο2) εξαρτάται από το 

άλλο (Ο1), με ετερόπτωτο προσδιορισμό. Η αμφισημία που παρουσιάστηκε στην 

αναφορική πρόταση επιτυγχάνεται στην κοινή ελληνική, χάρη στο γεγονός ότι η 

αναφορική αντωνυμία που δεν είναι διαφανής ως προς το γένος, τον αριθμό και 

την πτώση. 
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Σχήμα 6.2 Δενδροδιαγράμματα των συντακτικών δομών που χρησιμοποιήθηκαν στο 

έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων της αναφορικής 

προσδιοριστικής πρότασης (περίπτωση α) και της αναφορικής 

προσθετικής πρότασης (περίπτωση β). 
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α. Η κυρία παρέδωσε το δέμα στο γιο του ταχυδρόμου που καθόταν στο ποδήλατο. 

 

 
 

β. Η κυρία παρέδωσε το δέμα στο γιο του ταχυδρόμου, που καθόταν στο ποδήλατο. 

 

Εικόνα 6.1 Εικονιστική αναπαράσταση της ερμηνείας των συντακτικών δομών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων της 

αναφορικής προσδιοριστικής πρότασης (περίπτωση α) και της 

αναφορικής προσθετικής πρότασης (περίπτωση β). 
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    Όταν η αναφορική πρόταση επισυνάπτεται στο δεύτερο όνομα (Ο2: 

ταχυδρόμος) είναι προσδιοριστική (εικόνα 1 – περίπτωση α), ενώ όταν η 

αναφορική πρόταση επισυνάπτεται στο πρώτο όνομα (Ο1: γιός) είναι προσθετική 

(εικόνα 1 – περίπτωση β). Αυτή η πληροφορία εμπεριέχεται στη σύνταξη, 

υποδηλώνεται με το διακριτικό του κόμματος και είναι αρκετή για την ερμηνεία 

των προτάσεων στο γραπτό λόγο. Ωστόσο, με ακουστική παρουσίαση των 

προτάσεων ο ακροατής, βασιζόμενος στη σύνταξη, δεν μπορεί να καταλήξει σε 

μονοσήμαντη ερμηνεία, απουσία προσωδιακής πληροφορίας. Κάτω από την 

επίδραση περιορισμένων μνημονικών πόρων, που χαρακτηρίζουν τους φτωχούς 

αναγνώστες, κατά την επεξεργασία των συντακτικών όρων των εκφωνημάτων 

συντακτικά αμφίσημων φράσεων, από τα οποία απουσιάζουν οι προσωδιακοί 

δείκτες, είναι πιθανό να εμφανιστεί μια τάση υπέρ της επιλογής του Ο1, είτε του 

Ο2. Αυτό είναι κάτι που θα διερευνηθεί στην έρευνά μας. 

     Επίσης, θα διερευνήσουμε εάν στην περίπτωση όπου περιέχονται στα 

εκφωνήματα διαφορετικοί προσωδιακοί δείκτες τα στοιχεία της υπερτμηματικής 

φωνολογίας αλληλεπιδρούν με τη σύνταξη, υπαγορεύοντας κάθε φορά 

διαφορετικές ερμηνείες των εκφωνημάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί εάν 

η παρουσία προσωδιακών δεικτών μεταβάλλει την πιθανότητα επισύναψης της 

αναφορικής πρότασης στα ουσιαστικά Ο1 και Ο2, σε σύγκριση με την περίπτωση 

όπου αυτοί απουσίαζαν. Στον Πίνακα 6.1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα προσωδιακά στοιχεία με τα οποία εκφωνήθηκαν οι φράσεις  και η 

ερμηνεία αυτών, σύμφωνα με τους κανόνες της υπερτμηματικής φωνολογίας 

(Ladd, 1996).  

     Εάν συμβολίσουμε με / τα όρια των περιοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται από 

τη σύνταξη και με % τα όρια των περιοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται από την 

προσωδία, στην περίπτωση 2β του Πίνακα 6.1 (δημιουργία δυο επιτονικών 
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φράσεων, με χρήση παύσης, με το Ο1 να ανήκει στην πρώτη επιτονική φράση και 

το Ο2 να ανήκει στη δεύτερη επιτονική φράση, που ευνοεί την επισύναψη της 

αναφορικής πρότασης στο Ο2), γίνεται φανερό ότι στα παραδείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο μας, τα δύο είδη της πληροφορίας έρχονται σε 

αντίθεση μεταξύ τους (Kjelgaard & Speer, 1999).  

Πιο συγκεκριμένα, για την αναφορική προσδιοριστική πρόταση, έχουμε την 

ακόλουθη αναπαράσταση: 

1.α Η κυρία παρέδωσε το δέμα  στο γιό / % του ταχυδρόμου που καθόταν στο 

ποδήλατο, 

με σύγκλιση της προσωδιακής και της συντακτικής πληροφορίας προς την ίδια 

κατεύθυνση, ενώ για την αναφορική προσθετική πρόταση  

1.β Η κυρία παρέδωσε το δέμα  στο γιό % του ταχυδρόμου / που καθόταν στο 

ποδήλατο,  

η προσωδιακή και η συντακτική πληροφορία συμβάλλουν προς αντίθετες 

κατευθύνσεις. 

     Στην έρευνά μας, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε την επίδραση και άλλων 

προσωδιακών δεικτών πέραν της προσωδιακής παύσης, την οποία χρησιμοποιούμε 

προκειμένου να δημιουργήσουμε δύο επιτονικές φράσεις, με το Ο1 να ανήκει στην 

πρώτη επιτονική φράση και το Ο2 να ανήκει στη δεύτερη επιτονική φράση, 

(Πίνακας 6.1). Ένας ακόμη προσωδιακός δείκτης ο οποίος θα διερευνηθεί σε ποιό 

βαθμό είναι σε θέση να επιδράσει στην ερμηνεία των εκφωνημάτων είναι η στενή 

εστίαση (narrow focus) στο ουσιαστικό Ο2, καθώς και η στενή εστίαση στο 

ουσιαστικό Ο1, με τα δύο ουσιαστικά, Ο1 και Ο2, να ανήκουν στην ίδια επιτονική 

φράση. Η στενή εστίαση (Ladd, 1996) πραγματώνεται με αύξηση της συχνότητας 

και του πλάτους σε ένα μικρό τμήμα του εκφωνήματος (συνήθως σε ένα 

μόρφημα), σε αντίθεση με την ευρεία (broad focus), που έχει μεγαλύτερο εύρος. 
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Συνήθως η στενή εστίαση λαμβάνει έναν πυρηνικό τόνο L+H*. Τέλος, επιχειρείται 

να χρησιμοποιηθεί ως προσωδιακός δείκτη η στενή εστίαση στην αρχή του 

εκφωνήματος που συνιστά από μόνο του μία και μοναδική επιτονική φράση. 

Σύμφωνα με τη θεωρία (Ladd, 1996), οι δύο πρώτοι προσωδιακοί δείκτες 

(δημιουργία δυο επιτονικών φράσεων με χρήση παύσης ανάμεσα στα Ο1 και Ο2 - 

στενή εστίαση στο Ο2) που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι περισσότερο πιθανό να 

οδηγήσουν τους ακροατές στο να επισυνάψουν την αναφορική πρόταση στο Ο2 

παρά στο Ο1, ο τρίτος προσωδιακός δείκτης (στενή εστίαση στο Ο1) είναι 

περισσότερο πιθανό να οδηγήσει σε επισύναψη της αναφορικής πρότασης στο Ο1 

παρά στο Ο2, ενώ ο τελευταίος (στενή εστίαση στην αρχή της μιας και μοναδικής 

επιτονικής φράσης) σε ισόποση κατανομή των επιλογών επισύναψης στο Ο1 και 

στο Ο2 (Ladd, 1996). 

     Σε αντίθεση όμως με την παύση στα όρια των επιτονικών ενοτήτων, η 

αυξομείωση της συχνότητας (pitch) βρέθηκε ότι δεν έχει ξεκάθαρη επίδραση στο 

φαινόμενο της αναφοράς, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου δηλώνεται μια 

έντονη συναισθηματική κατάσταση (Lee & Watson, 2011). Στην έρευνά μας, θα 

επιχειρήσουμε να μεταβάλουμε τη συντακτική πληροφορία, χρησιμοποιώντας, 

κατά την εκφώνηση των προτάσεων, πυρηνικό τόνο L+H*, που δηλώνει μερική 

εστίαση εντός της επιτονικής φράσης, σύμφωνα με το GR-ToBI (Arvaniti & 

Baltazani 2000). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ο πυρηνικός τόνος  L-H% , ένας ειδικός 

τύπος οριακού τόνου που ανεβάζει τις προσδοκίες του ακροατή και τοποθετείται 

συνήθως στο τέλος της επιτονικής φράσης. Οι επιτονικές καμπύλες που 

αντιστοιχούν μία συγκεκριμένη φράση (Η καθηγήτρια έδωσε οδηγίες στη μητέρα 

της μαθήτριας(,)που λυπόταν για τους βαθμούς), που έχει εκφωνηθεί με τέσσερεις 

διαφορετικούς τύπους προσωδίας παρουσιάζονται στο σχήμα 6.3. Στοιχεία της 

θεωρίας του επιτονισμού που βοηθούν στην ανάλυση των εν λόγω 
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φασματογραφημάτων παρουσιάζονται στην εισαγωγή του οικείου κεφαλαίου (βλ. 

σελ. 114). 

 

Πίνακας 6.1 Προσωδιακά στοιχεία που αναμένεται με βάση τη θεωρία να 

οδηγήσουν σε διαφοροποιημένη επισύναψη της αναφορικής πρότασης 

στα ουσιαστικά της πρότασης. 

 

1. Επισύναψη αναφορικής πρότασης στο Ο1: 

- Έμφαση στο ουσιαστικό Ο1, με στενή εστίαση, με τα δύο ουσιαστικά, Ο1 

και Ο2, να ανήκουν στην ίδια επιτονική φράση (συχνότητα τονισμένης 

συλλαβής Ο1 σε Hz: Μ=2290.60, SD=1050.29, συχνότητα τονισμένης 

συλλαβής Ο2 σε Hz: Μ=507.70, SD=105.86, όπως μετρήθηκαν με το 

πρόγραμμα φασματογραφίας ηχητικών σημάτων του προφορικού λόγου 

Praat). 

2. Επισύναψη αναφορικής πρότασης στο Ο2: 

α. Έμφαση στο ουσιαστικό Ο2, με στενή εστίαση, με τα δύο ουσιαστικά, Ο1 

και Ο2, να ανήκουν στην ίδια επιτονική φράση (συχνότητα τονισμένης 

συλλαβής Ο1 σε Hz: Μ=1723.70, SD=712.07, συχνότητα τονισμένης 

συλλαβής Ο2 σε Hz: Μ=1908.30, SD=462.47). 

β. Δημιουργία δυο επιτονικών φράσεων, με χρήση παύσης, με το Ο1 να 

ανήκει στην πρώτη επιτονική φράση και το Ο2 να ανήκει στη δεύτερη 

επιτονική φράση (διάρκεια παύσης σε msec: Μ=374.00, SD=72.35). 

3. Ουδέτερη προσωδία: 

- Στενή εστίαση στην αρχή της μιας και μοναδικής επιτονικής φράσης 

(Συχνότητα μερικής εστίασης σε Hz: Μ=1791.30, SD=183.67, Συχνότητα 

τονισμένης συλλαβής Ο1 σε Hz: Μ=514.85, SD=111.03, Συχνότητα 

τονισμένης συλλαβής Ο2 σε Hz: Μ=507.70, SD=105.86). 
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1: Έμφαση στο ουσιαστικό Ο1 

 

 

 

2: Έμφαση στο ουσιαστικό Ο2 

 

 

 

3: Ουδέτερη προσωδία 
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4: Δημιουργία δυο επιτονικών, με το Ο1 να ανήκει στην πρώτη επιτονική φράση 

 

 

Σχήμα 6.3 Επιτονική καμπύλη και φασματογράφημα της φράσης «Η καθηγήτρια 

έδωσε οδηγίες στη μητέρα της μαθήτριας(,)που λυπόταν για τους 

βαθμούς», με τέσσερεις διαφορετικούς τύπους προσωδίας. Η μέση 

διάρκεια των εκφωνημάτων ήταν 4,7 sec. 
 

6.3.2 Διαδικασία 

     Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές φόρεσαν ακουστικά και κάθισαν μπροστά 

από την οθόνη του Η/Υ. Με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού (αρχιτεκτονική 32 

bits, περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο για Visual Basic, εισαγωγή αρχείων εικόνας 

σε jpg, αναπαραγωγή ήχου από VLC Media Player), παρουσιαζόταν κάθε φορά ένα 

εκφώνημα, που είχε εκφωνηθεί με χρήση διαφορετικών προσωδιακών δεικτών 

(Πίνακας 6.1). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εκφωνήματος, εμφανιζόταν στην 

οθόνη ένα ζεύγος σκίτσων, που αντιστοιχούσαν στις δύο εναλλακτικές ερμηνείες της 

πρότασης. Μόλις επιλεγόταν από το μαθητή μια εικόνα για το πρώτο εκφώνημα, 

ακολουθούσε η ακρόαση ενός δεύτερου εκφωνήματος. Η ίδια διαδικασία συνεχίστηκε 

μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιστοίχηση όλων των εκφωνημάτων με εικόνες. Το έργο 

στο σύνολό του ήταν προϊόν έμπνευσης του συγγραφέα και τόσο τα σκίτσα όσο και τα 

συντακτικές δομές του έργου κατασκευάστηκαν για τους σκοπούς της εργασίας. 

     Προκειμένου να μην επέλθει κόπωση, το σύνολο των εκφωνημάτων είχε μοιραστεί 

σε τέσσερα σετ. Η σειρά παρουσίασής τους ήταν τυχαία, ώστε να μην είναι σε θέση οι 
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μαθητές να αντιληφθούν τις κανονικότητες που εμφανίζονταν στον τρόπο εκφώνησης 

και να επηρεαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας προς μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Δύο από αυτά τα πακέτα παρουσιάστηκαν στους μαθητές για 

επεξεργασία, στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης και άλλα δύο στην τρίτη φάση. Η 

εικόνα που επιλέχθηκε, ύστερα από την ακρόαση κάθε εκφωνήματος, όπως και ο 

χρόνος απόκρισης, αποθηκεύονταν αυτόματα από τον Η/Υ και καταγράφονταν σε 

αρχείο Excel. Η επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει τα συμπεράσματα της έρευνας στο 

χειρισμό της προσωδιακής πληροφορίας, κατά την επεξεργασία των προτάσεων, 

καθώς οι μαθητές έπρεπε να συγκρατήσουν για λίγα δευτερόλεπτα την πρόταση στη 

μνήμη τους, προτού διαλέξουν την κατάλληλη εικόνα. Εφόσον 1. οι απαντήσεις δεν 

προέκυψαν με εκμαίευση (μέθοδος που υπεισάγει την επίδραση εξωτερικών 

παραγόντων), 2. το διαφοροποιούν στοιχείο που αντιστοιχούσε στη διαφορετική 

ερμηνεία της πρότασης ήταν ευκρινέστατο στα σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν και 3. 

οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη δραστηριότητα με το δικό τους 

ρυθμό (self-paced), η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια από τις 

καταλληλότερες δραστηριότητες μελέτης επεξεργασίας και ερμηνείας εκφωνημάτων.  

     Στο πείραμα αυτό, εκτός από την πειραματική ομάδα και τις δύο ομάδες ελέγχου, 

μια εξισωμένη ηλικιακά και μία αναγνωστικά με την πειραματική ομάδα, κρίθηκε 

σκόπιμο να συμμετέχει μια επιπλέον ομάδα ελέγχου, αποτελούμενη από ενήλικες. Η 

ομάδα αυτή αποτελούνταν από είκοσι ενήλικες με ηλικίες από 20 έως και 32 έτη και 

μέσο όρο ηλικίας M=24.50 (SD=4.27). 

6.3.3 Αποτελέσματα  

     Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα του Πίνακα 6.3, όπου παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες καθώς και αποτελέσματα του 

πολυπαραγοντικού σχεδίου ανάλυσης της διακύμανσης, στατιστικά σημαντικές 
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διαφορές ανάμεσα στις ομάδες δε βρέθηκαν, όσον αφορά στο χρόνο που 

χρειάστηκαν οι ομάδες για να επιλέξουν την εικόνα που αντιστοιχεί στο 

εκφώνημα, διεκπεραιώνοντας την επισύναψη με τους τέσσερεις διαφορετικούς 

τύπους προσωδίας. Το ίδιο συμβαίνει επίσης για τον τύπο επισύναψης της 

αναφορικής (στο Ο1ή το Ο2), από τις ομάδες (Πίνακας 6.2), με εξαίρεση την 

περίπτωση της ουδέτερης προσωδίας, όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις ομάδες (F3.76=2.796, p=.046,  2 =.099). Ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή λαμβάνεται ο τύπος της προσωδίας, που είναι κατηγορική και δύο 

επιπέδων, ενώ ως εξαρτημένη το πλήθος των προτάσεων όπου το επίθετο 

αποδίδεται στο ουσιαστικό Ο1, που είναι ποσοτική και διακριτή. Για τους μαθητές, 

υπό συνθήκες ουδέτερης προσωδίας, δε σημειώθηκε απόκλιση από την ισόβαθμη 

επισύναψη στα Ο1 και Ο2. Ωστόσο, για την ομάδα των ενηλίκων σημειώθηκε 

προτίμηση επισύναψης υπέρ του Ο2. Με μερική εστίαση στο Ο1, σημειώθηκε 

απόκλιση από την ισόβαθμη επισύναψη στα Ο1 και Ο2, υπέρ του Ο1, και για τις 

τέσσερεις ομάδες. Με μερική εστίαση στο Ο2, σημειώθηκε απόκλιση από την 

ισόβαθμη επισύναψη στα Ο1 και Ο2, υπέρ του Ο1, για τις δύο ομάδες ελέγχου του 

Δημοτικού, ενώ για την πειραματική ομάδα και την ομάδα των ενηλίκων 

σημειώθηκε ισόβαθμη επισύναψη στα Ο1 και Ο2. Τέλος, στην περίπτωση των δύο 

επιτονικών φράσεων, σημειώθηκε προτίμηση επισύναψης της αναφορικής 

πρότασης υπέρ του Ο2, επίσης για όλες τις ομάδες.  
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Πίνακας 6.2 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - βαθμός επισύναψης 

αναφορικής πρότασης στο Ο1 - Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες και 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄ Ενήλικες    

Τύποι 

προσωδίας 
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) F(3,76) p  2  

Ουδέτερη 5.30 

(1.34) 

5.05 

(1.85) 

4.90 

(1.62) 

3.85 

(1.95) 
2.796 .046 .099 

Μερική 

εστίαση στο Ο1 
7.00 

(1.12) 

6.20 

(2.24) 

6.15 

(1.69) 

6.55 

(2.06) 
.920 .435 .035 

Μερική 

εστίαση στο Ο2 
5.10 

(2.29) 

6.45 

(1.96) 

5.80 

(1.24) 

4.90 

(2.51) 
2.357 .078 .085 

Δύο επιτονικές 

φράσεις  
3.45 

(2.19) 

3.50 

(2.33) 

3.25 

(.97) 

2.30 

(1.45) 
1.896 .137 .070 
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Γράφημα 6.1 Βαθμός επισύναψης στο Ο1, με ακρόαση εκφωνημάτων, διαφόρων 

τύπων προσωδίας, για κάθε ομάδα. 

 

Πίνακας 6.3 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - χρόνοι επισύναψης - 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες και διαφορές μεταξύ των ομάδων, για 

κάθε διαφορετικό τύπο προσωδίας. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄ Ενήλικες    

Τύποι 

προσωδίας 
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) F(3,76) p  2  

Ουδέτερη 6.00 

(1.84) 

5.53 

(1.64) 

5.32 

(1.88) 

6.97 

(3.78) 
1.809 .153 .067 

Μερική 

εστίαση στο 

Ο1 

5.89 

(1.87) 

6.13 

(2.06) 

5.32 

(1.95) 

7.06 

(4.16) 
1.460 .232 .055 

Μερική 

εστίαση στο 

Ο2 

5.93 

(2.05) 

6.04 

(2.16) 

5.21 

(1.83) 

7.49 

(5.17) 
1.882 .140 .069 

Δύο 

επιτονικές 

φράσεις  

5.57 

(2.14) 

6.03 

(1.94) 

5.04 

(1.65) 

5.71 

(2.86) 
.710 .549 .027 
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Πίνακας 6.4 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - βαθμός επισύναψης 

αναφορικής πρότασης στο Ο1 και χρόνοι επισύναψης - Επιμέρους 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, για κάθε διαφορετικό τύπο προσωδίας. 

Τύποι προσωδίας Ομάδες p 

Ε π ι σ ύ ν α ψ η  σ τ ο  Ο 1  

Ουδέτερη 

 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.967 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.992 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.126 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.880 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.043 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.218 

Μερική εστίαση στο Ο1 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.514 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
1.000 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.930 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.462 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.864 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.900 

Μερική εστίαση στο Ο2 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.171 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.750 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.089 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.705 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.990 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.514 

Δύο επιτονικές φράσεις  

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
1.000 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.972 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.168 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.985 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.198 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.357 

Χ ρ ό ν ο ς  ε π ι σ ύ ν α ψ η ς  

Ουδέτερη 

 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.931 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.993 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.251 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.819 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.588 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.150 

Μερική εστίαση στο Ο1 ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.992 
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ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.776 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.692 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.908 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.515 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.179 

Μερική εστίαση στο Ο2 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
1.000 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.837 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.456 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.887 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.391 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.104 

Δύο επιτονικές φράσεις  

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.908 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.487 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.969 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.873 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.996 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.766 

 

     Ακολουθώντας επιμέρους αναλύσεις μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 6.4), ως 

προς το είδος της επισύναψης που ακολουθείται για τους διαφορετικούς τύπους 

προσωδίας των εκφωνημάτων, μοναδική, αλλά οριακά στατιστικά σημαντική, 

διαφορά βρέθηκε ότι υπάρχει ανάμεσα στην πειραματική ομάδα της Στ΄ 

Δημοτικού και τους ενήλικες (p=.043) και μονάχα υπό συνθήκες ουδέτερης 

προσωδίας. Από ανάλογες επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά 

στο χρόνο που απαιτήθηκε για τη διαδικασία της επισύναψης, δε βρέθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες.  

     Στον πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιμέρους 

συγκρίσεων (κριτήριο Tukey), όσον αφορά στην επιλογή του προς επισύναψη 

ουσιαστικού, για διάφορους τύπους προσωδίας, εντός της κάθε ομάδας. Βλέπουμε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για την επιλογή του ουσιαστικού 

όπου επισυνάπτεται η αναφορική πρόταση, κατά τη συντακτική επεξεργασία, όταν 

μεταβάλλεται ο τύπος της προσωδίας, για την ομάδα των μαθητών της Στ΄ 
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Δημοτικού με αναγνωστική δυσκολία (F3.76=12.866, p<.0001,  2 =.337), την 

ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού (F3.76=8.193, p<.0001,  2 =.244), την ομάδα 

ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού (F3.76=16.853, p<.0001,  2 =.399), όσο και για την 

ομάδα των ενηλίκων (F3.76=15.491, p<.0001,  2=.379). Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, καθώς μεταβαλλόταν ο τύπος της προσωδίας, δε βρέθηκαν όσον αφορά 

στο χρόνο που απαιτήθηκε για τη διαπεραίωση της συντακτικής επεξεργασίας των 

προτάσεων, για καμία από τις ομάδες (ΣΤ΄ τάξης με αναγνωστική δυσκολία: 

F3.76=.208, p=.891,  2=.008,  ΟΕ Στ΄ τάξης: F3.76=.384, p=.765,  2 =.015, ΟΕ Δ΄ 

τάξης: F3.76=.104, p=.957,  2=.004, ενήλικες: F3.76=703, p=.553,  2 =.027). 

 

Πίνακας 6.5 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - βαθμός επισύναψης 

αναφορικής πρότασης στο Ο1 και χρόνοι επισύναψης - Συγκρίσεις 

εντός των ομάδων για διαφορετικούς τύπους προσωδίας. 

 

Ομάδα F(3,76) p  2  

Ε π ι σ ύ ν α ψ η  σ τ ο  Ο 1  

ΣΤ΄ τάξης με αναγνωστική 

δυσκολία 
12.866 .000 .337 

ΟΕ Στ΄ τάξης 8.193 .000 .244 

ΟΕ Δ΄ τάξης 16.853 .000 .399 

Ενήλικες 15.491 .000 .379 

Χ ρ ό ν ο ς  ε π ι σ ύ ν α ψ η ς  

ΣΤ΄ τάξης με αναγνωστική 

δυσκολία 
.208 .891 .008 

ΟΕ Στ΄ τάξης .384 .765 .015 
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ΟΕ Δ΄ τάξης .104 .957 .004 

Ενήλικες .703 .553 .027 

 

     Ακόμα μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά στο βαθμό τροποποίησης των 

επιλογών επισύναψης, όταν η προσωδία από ουδέτερη μεταβλήθηκε σε άλλου 

τύπου. Για το λόγο αυτό, ορίζουμε τρεις νέους δείκτες, των οποίων οι τιμές 

προκύπτουν αν αφαιρέσουμε από τις τιμές της μεταβλητής ‘πλήθος επισύναψης 

στο Ο1’, υπό συνθήκες ουδέτερης προσωδίας, τις τιμές τις ίδιας μεταβλητής, υπό 

συνθήκες προσωδίας άλλου τύπου (μερική εστίαση στο Ο1, μερική εστίαση στο 

Ο2, δύο επιτονικές φράσεις). Οι τιμές που λαμβάνουν αυτοί οι δείκτες αποτελούν 

ένα δείκτη προσωδιακής ευαισθησίας, κατά τη συντακτική ανάλυσης των 

εκφωνημάτων. 

 

Πίνακας 6.6 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - Μεταβολή στο βαθμό 

επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο1 - Περιγραφικοί 

στατιστικοί δείκτες και διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

 

 ΠΟ ΟΕ Στ΄ ΟΕ Δ΄ Ενήλικες    

Μέτρηση M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) F(3,76) p  2  

Ουδέτερος - 

Μερική 

εστίαση στο Ο1 

1.70 

(1.30) 

1.15 

(1.57) 

1.25 

(2.07) 

2.70 

(2.08) 
3.142 .030 .110 

Ουδέτερος - 

Μερική 

εστίαση στο Ο2 

-.20 

(2.26) 

1.40 

(1.85) 

.90 

(1.41) 

1.05 

(1.05) 
2.445 .070 .088 

Ουδέτερος- 

Δύο επιτονικές 

φράσεις 

-1.85 

(1.84) 

-1.55 

(2.39) 

-1.65 

(1.95) 

-1.55 

(1.99) 
.095 .963 .004 

 

     Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.6, ακολουθώντας πολυπαραγοντική ανάλυση της 

διακύμανσης, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, 
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στους δύο πρώτους δείκτες προσωδιακής ευαισθησίας που ορίσαμε παραπάνω 

(μερική εστίαση στο Ο2: F3.76=2.445, p=.070,  2=.088, δύο επιτονικές φράσεις: 

F3.76=.095, p=.963,  2=.004), αλλά βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, όσον 

αφορά στον τρίτο δείκτη (μερική εστίαση στο Ο1: F3.76=3.142, p=.030,  2 =.110). 

Με επιμέρους συγκρίσεις (κριτήριο Tukey) μεταξύ των ομάδων (Πίνακας 6.7), 

βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, όσον 

αφορά στην προσωδιακή τους ευαισθησίας, όπως αυτή προσδιορίζεται με τους 

τρεις δείκτες, με εξαίρεση την περίπτωση της σύγκρισης της ομάδας ελέγχου της 

Στ΄ Δημοτικού και της ομάδας των ενηλίκων (p=.037), ανάμεσα στις οποίες 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, ως προς τον πρώτο εκ των τριών δεικτών. 

  

Πίνακας 6.7 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - Μεταβολή στο βαθμό 

επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο, καθώς μεταβάλλεται ο 

τύπος της προσωδίας - Επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων. 

 

Τύποι προσωδίας Ομάδες p 

Ουδέτερος – 
 Μερική εστίαση στο Ο1 

 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.765 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.998 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.037 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.856 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.296 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.058 

Ουδέτερος – 
 Μερική εστίαση στο Ο2 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.059 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ 
.854 

ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
.943 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.300 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.197 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.995 

Ουδέτερος –  
Δύο επιτονικές φράσεις 

ΟΕ Στ΄  – ΠΟ  
.967 

ΟΕ Στ΄   – ΟΕ Δ΄ .999 
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ΟΕ Στ΄   – ενήλικες 
1.000 

ΠΟ
 
– ΟΕ Δ΄ 

.990 

ΠΟ
 
– ενήλικες 

.967 

ΟΕ Δ΄
 
– ενήλικες 

.999 

 

Πίνακας 6.8 Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων - επιδράσεις τύπου 

προσωδίας και ομάδας, καθώς και αλληλεπίδραση τύπου προσωδίας 

και ομάδας στην επισύναψη της αναφορικής πρότασης. 

 

 F p  2  

Τύπος προσωδίας F3,228: 71.964 .0001 .486 

Ομάδα F3,76: 1.864 .143 .069 

Τύπος προσωδίας x Ομάδα F9,228: 42.903 .028 .077 

 

     Η προσωδιακή παύση οδήγησε όλες τις ομάδες σε στατιστικά σημαντική 

κατευθυνόμενη τάση επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο2 (ΟΕ ΣΤ΄: 

p<.035, ΟΕ ΣΤ΄: p<.027, ΟΕ Δ΄: p<.009, ΟΕ ενηλίκων: p<.0001). Ωστόσο, η 

μερική εστίαση δεν είχε ξεκάθαρη επίδραση στο φαινόμενο της αναφοράς. Επίσης, 

βρέθηκε ότι η συντακτική πληροφορία, απουσία προσωδιακών δεικτών δεν είναι 

ικανή για να άρει την αμφισημία, κατά την επεξεργασία των προτάσεων από καμία 

ομάδα (ΟΕ ΣΤ΄: p<1, ΟΕ ΣΤ΄: p<.971, ΟΕ Δ΄: p<1, ΟΕ ενηλίκων: p<.129). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

     Σε ένα πλήθος παλαιότερων ερευνών στις οποίες βρέθηκε ότι οι φτωχοί 

αναγνώστες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επεξεργασία των συντακτικών δομών, 

σε σύγκριση με τους τυπικούς αναγνώστες της ίδιας ηλικίας (Brady, 1986· 

Gottardo et al., 1996· Just & Carpenter, 1992· Liberman & Shankweiler, 1985· 

Mann et al., 1984· Perfetti, 1985· Shankweiler et al., 1995· Shankweiler et al., 

1984· Snowling, 1991· Stanovich & Siegel, 1994), διερευνήθηκε η ορθότητα της 

υπόθεσης της περιορισμένης επεξεργασίας (Shankweiler & Crain, 1986) και 

βρέθηκαν στοιχεία υπέρ αυτής. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η δυσκολία στη 

προσωρινή συγκράτηση των πληροφοριών, σε φωνολογική μορφή, από τη λεκτική 

εργαζόμενη μνήμη, ενόσω ταυτοχρόνως διεκπεραιώνεται η επεξεργασία των 

επιμέρους όρων σε συντακτικό επίπεδο, είναι υπεύθυνη για τη χαμηλότερη 

επίδοση που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες, σε έργα στα οποία απαιτείται η 

συντακτική επεξεργασία των προτάσεων. 

     Στις περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη διερεύνηση 

της συντακτικής επεξεργασίας προτάσεων στο γραπτό και εκφωνημάτων στον 

προφορικό λόγο, από μαθητές με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες, 

διαπιστώνεται ότι συνήθως δε λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη συνεισφορά του 

πλήθους των διαφορετικών παραγόντων (εργαζόμενη μνήμη, συντακτική 

επίγνωση, αναγνωστική ευχέρεια, προσωδιακή ευαισθησία) που παίζουν ρόλο στη 

συντακτική γλωσσικών δομών. 

     Τις περασμένες δεκαετίες, ελάχιστες είναι οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τη 

διερεύνηση της επίδρασης κάποιου άλλου παράγοντα πέραν της εργαζόμενης 

μνήμης στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων. Σε μία σειρά περισσότερο 

πρόσφατων ερευνών (Blackmore, Pratt, & Dewsbury, 1995· Gombert, 1992· 
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Mokhtari, & Thompson, 2006· Waltzman, & Cairns, 2000), οι επιστήμονες 

άρχισαν να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση του ρόλου που παίζουν 

άλλοι παράγοντες στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων πέραν της 

εργαζόμενης μνήμης. Σε αυτές τις έρευνες, στις οποίες ελέγχθηκε πειραματικά η 

επίδραση της εργαζόμενης μνήμης, κατά τη συντακτική επεξεργασία γραπτών 

προτάσεων και εκφωνημάτων από παιδιά, βρέθηκε ότι οι φτωχοί αναγνώστες δεν 

είχαν κατακτήσει τη συντακτική επίγνωση, που συνίσταται στο συνειδητό χειρισμό 

των συντακτικών δομών, στον ίδιο βαθμό με τους συνομηλίκους τους που δεν 

παρουσίαζαν δυσκολία στην ανάγνωση.  

     Επομένως, πέραν του παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’, ο παράγοντας 

‘συντακτική επίγνωση’ ευθύνεται για τη χαμηλότερη ποιότητα στη συντακτική 

επεξεργασία γλωσσικών δομών που παρουσιάζουν τα παιδιά με αναγνωστικές 

δυσκολίες, σε σύγκριση με τους καλούς αναγνώστες, καθώς και τα παιδιά, σε 

σύγκριση με τους ενήλικες.  

     Παρά όμως αυτές τις κάποιες έρευνες, αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι 

η ανάπτυξη της συντακτικής επίγνωσης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες έχει 

πολύ λίγο διερευνηθεί σε σύγκριση με την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης 

(Bradley & Bryant, 1983· Bruck, 1992· Byrne & Shea, 1979· Hoien, Lunderberg, 

Stanovich, & Bjaalid, 1995· Landerl, Wimmer, & Frith, 1997· Mark, Shankweiler, 

Fowler, & Liberman, 1977· Shankweiler, Liberman, Mark, Fowler, & Fischer, 

1979· Siok & Fletcher, 2001· Porpodas, 1999· Adams, 1990· Brady, Shankweiler 

& Mann, 1983· Olson, Wise, Conners, Rack, & Fulker, 1989· Snowling, 2000· 

Vellutino & Scanlon, 1987) στον ίδιο πληθυσμό. 

     Έως σήμερα, δεν υπάρχουν διεθνώς δημοσιευμένες έρευνες που έθεσαν ως 

στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της συντακτικής επίγνωσης και της 

εργαζόμενης μνήμης στη συντακτική επεξεργασία γραπτών προτάσεων και 
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εκφωνημάτων από παιδιά με μητρική γλώσσα την ελληνική με ή χωρίς 

αναγνωστικές δυσκολίες. Εντούτοις, στην ελληνική γλώσσα έχουν 

πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες (Katsika, 2009· Papadopoulou & Clahsen, 

2003, 2006a), όπου συμμετείχαν μονάχα ενήλικες και στις οποίες διερευνήθηκε η 

συντακτική επεξεργασία γλωσσικών δομών που περιείχαν παρεμβαλλόμενες 

αναφορικές προτάσεις. 

     Ορισμένα ευρήματα σε αυτό τον τομές έρχεται να προσθέσει η συγκεκριμένη 

έρευνα, στην οποία συμμετείχαν τρεις ομάδες αποτελούμενες από 20 άτομα, μια 

ομάδα φτωχών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού, μία ηλικιακά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού και μια αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ 

Δημοτικού. Η πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού είναι 

εξισωμένες ως προς τους παράγοντες ‘αναγνωστική ευχέρεια’, ‘εργαζόμενη 

μνήμη’ και ‘φωνολογική επίγνωση’. Ο συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός 

μας παρέχει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε ακόμα καλύτερα τη φύση της 

πιθανής δυσκολίας που παρουσιάζουν οι φτωχοί αναγνώστες, κατά τη συντακτική 

επεξεργασία των γλωσσικών δομών. Το πλήθος των διαφορετικών έργων 

συντακτικής επεξεργασίας γραπτών προτάσεων και εκφωνημάτων (τέσσερα στο 

πλήθος έργα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια) που οι μαθητές των ομάδων 

κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια 

περισσότερο λεπτομερή εικόνα για την επίδοση των ομάδων σε έργα στα οποία ο 

ρόλος των διαφόρων παραγόντων διαφοροποιήθηκε.  

    Στην πρώτη φάση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο διατύπωσης 

γραμματικής κρίσης και διόρθωσης γραμματικοσυντακτικών λαθών, καθώς και 

ένα έργο μεταφοράς αυτών των λαθών σε μια σειρά προτάσεων με ανάλογη 

συντακτική δομή. Η επίδοση των μαθητών σε αυτό το έργο λήφθηκε ως δείκτης 

για τη συντακτική επίγνωση επί των συντακτικών δομών που περιέχονταν στο 
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αντίστοιχο γλωσσικό υλικό (πείραμα 1). Προκειμένου να διερευνηθεί η 

συντακτική επεξεργασία προτάσεων, χορηγήθηκαν στους μαθητές δύο έργα στα 

οποία η παρουσίαση του γλωσσικού υλικού έγινε σε γραπτή μορφή: ένα έργο 

αναδόμησης αποδομημένων προτάσεων (πείραμα 2) και ένα έργο στο οποίο οι 

μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κατάληξη ενός επιθέτου, με το οποίο 

διερευνήθηκε η κατάκτηση του φαινομένου της συμφωνίας ανάμεσα στο 

κατηγορούμενο και στο υποκείμενο γλωσσικών δομών που περιείχαν 

παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις (πείραμα 3). Τέλος, διερευνήθηκε εάν οι 

φτωχοί αναγνώστες χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους καλούς αναγνώστες τους  

προσωδιακούς δείκτες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν συντακτικά 

αμφίσημα εκφωνήματα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο (πείραμα 

4) στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν την εικόνα που αντιπροσώπευε 

καλύτερα το νόημα συντακτικά αμφίσημων εκφωνημάτων. 

 Αξιολόγηση της συντακτικής επίγνωσης 

     Αυτό που αρχικά μας απασχόλησε ήταν η αξιολόγηση του κατά πόσον οι 

φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν χαμηλότερη συντακτική επίγνωση από τις δύο 

ομάδες ελέγχου.  Προς αυτόν το σκοπό, χρησιμοποιήθηκε ένα έργο διατύπωσης 

γραμματικών κρίσεων και διόρθωσης γραμματικοσυντακτικών λαθών σε 15 

προτάσεις ακολουθούμενο από ένα έργο μεταφοράς αυτών των λαθών σε 

αντίστοιχες, ως προς τη συντακτική δομή, σωστές προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

για κάθε μια από αυτές τις 15 προτάσεις (π.χ. Όλοι έτρεξαν να τρώνε το γλυκό), τα 

παιδιά έπρεπε να πουν αν ήταν σωστή ή αν περιείχε κάποιο λάθος, να ανιχνεύσουν 

το λάθος, να το διορθώσουν και κατόπιν να το μεταφέρουν σε μια σωστή, 

αντίστοιχης συντακτικής δομής, πρόταση  π.χ. ‘κάποιοι αρνήθηκαν να πιουν το 

κρασί’ ώστε αυτή να πάρει τη μορφή ‘κάποιοι αρνήθηκαν να πίνουν το κρασί’. Η 

παρουσίαση των προτάσεων γινόταν ακουστικά (προς διευκόλυνση της 
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επεξεργασίας και αποφυγή λαθών στην αποκωδικοποίηση), ενώ οι μαθητές 

ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν αναγνωστικά την κάθε 

πρόταση, με το δικό τους ρυθμό, με σκοπό να μειωθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο η επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης. 

     Από τη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών, βρέθηκε ότι ο δείκτης της 

συντακτικής επίγνωσης των παιδιών της ηλικιακά εξισωμένης ομάδας ελέγχου 

ήταν υψηλότερος από αυτόν των άλλων δύο ομάδων των οποίων οι επιδόσεις δε 

διέφεραν μεταξύ τους στατιστικά.   

    Αυτό το εύρημα είναι απόλυτα συμβατό με ευρήματα  άλλων ερευνών, στις 

οποίες η συντακτική επίγνωση αξιολογήθηκε με ένα έργο εντοπισμού και 

διόρθωσης μορφοσυντακτικών λαθών (Bentin et al., 1990· Demont & Gombert, 

1996· Gaux & Gombert, 1999· Gottardo et al., 1996· Leikin, 2002· Pratt, Tunmer 

& Bowey, 1984· Vogel, 1975). Το εύρημα ότι η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού σημείωσε χαμηλότερη επίδοση από την ηλικιακά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Στ΄ Δημοτικού δείχνει ότι ο βαθμός ελέγχου των 

συντακτικών δομών βελτιώνεται εξελικτικά. Η διαφορά στην επίδοση των δύο 

ομάδων ελέγχου διαφορετικών ηλικιών, που εντοπίστηκε στη δική μας έρευνα 

είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Bowey (1986b), 

σύμφωνα με τα οποία η συντακτική επίγνωση όπως αυτή αξιολογήθηκε με τη 

χρήση ενός έργου εντοπισμού και διόρθωσης συντακτικών λαθών, βελτιώνεται με 

την πάροδο της ηλικίας. Οι Rogers (1978) και Menyuk (1999) στις διαχρονικές 

τους έρευνες, με τη βοήθεια ενός έργου προφορικής διόρθωσης 

γραμματικοσυντακτικών λαθών και της μελέτης της αυθόρμητης ομιλίας, 

αντίστοιχα, επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συντακτική επίγνωση 

βελτιώνεται προοδευτικά με την αύξηση της ηλικίας. Σύμφωνα μάλιστα με τους 

Ruddell και Ruddell (1994), η βελτίωση της συντακτικής επίγνωσης συνεχίζεται 
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έως τις ανώτερες τάξεις του Δημοτικού. Σύμφωνα μάλιστα με τους Ruddell και 

Ruddell (1994), η βελτίωση της συντακτικής επίγνωσης συνεχίζεται έως τις 

ανώτερες τάξεις του Δημοτικού. 

     Η απουσία διαφοράς ανάμεσα στις επιδόσεις της πειραματικής ομάδας (Στ΄ 

Δημοτικού) και της αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου (Δ΄ Δημοτικού), οι 

οποίες δεν είναι μονάχα εξισωμένες ως προς την ανάγνωση αλλά επίσης ως προς 

τους παράγοντες ‘φωνολογική επίγνωση’ και ‘εργαζόμενη μνήμη’, στο έργο της 

έρευνάς μας, δείχνει ότι οι φτωχοί αναγνώστες δεν κατόρθωσαν να βελτιώσουν 

περαιτέρω το βαθμό ελέγχου τους επί των συντακτικών δομών, στη διάρκεια των 

δύο επιπλέον ετών κατά τα οποία ξεπερνούν ηλικιακά τους μαθητές της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου. 

     Με επιμέρους συγκρίσεις της επίδοσης κάθε ομάδας στη συντακτική 

επεξεργασία της δομής που συγκέντρωσε αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία 

με την αντίστοιχη επίδοσή επίδοση σε καθεμία από τις υπόλοιπες συντακτικές 

δομές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε διαφοροποίηση της επίδοσης των 

μαθητών από συντακτική δομή σε συντακτική δομή, ακόμα και όταν το πλήθος 

των φωνημάτων τους ήταν ίδιο, πράγμα που επέφερε την ίδια επιβάρυνση στην 

εργαζόμενη μνήμη. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η εργαζόμενη μνήμη δεν αποτελεί 

τον μοναδικό παράγοντα που επιδρά στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων 

και βρίσκεται σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της έρευνας του Byrne (1981), 

σύμφωνα με το οποίο δεν είναι μονάχα η εργαζόμενη μνήμη σημαντικός 

παράγοντας για τον καθορισμό της ποιότητας της συντακτικής επεξεργασίας 

προτάσεων αλλά επίσης η συντακτική επίγνωση. 

     Όπως βρέθηκε στη δική μας έρευνα, ο δείκτης της συντακτικής επίγνωσης, 

τόσο για την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου όσο και για την πειραματική 

ομάδα βρέθηκε ότι διαφοροποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό από δομή σε δομή, εν 
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συγκρίσει με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι η 

πειραματική ομάδα και η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου δεν έχουν 

φτάσει στο ίδιο επίπεδο συντακτικής επίγνωσης για όλες τις γλωσσικές δομές που 

περιέχονταν στο έργο. Αντίθετα, η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου δε 

σημείωσε τόσο έντονη διαφοροποίηση όσο οι άλλες δύο ομάδες στην επίδοσή της 

στην επεξεργασία των διαφορετικών συντακτικών δομών.  

     Η χαμηλή συντακτική επίγνωση που σημείωσαν, για ορισμένες συντακτικές 

δομές, οι φτωχοί αναγνώστες πιθανότητα οφείλεται στους έμμεσους περιορισμούς 

που επιβάλλει η φωνολογική επεξεργασία. Σύμφωνα με τους Casalis et al. (2012) 

και Smith et al. (1989), η δυσκολία των φτωχών αναγνωστών στην επεξεργασία 

της φωνολογικής πληροφορίας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την απόκτηση 

εμπειρίας στην ανάγνωση κειμένων, όπου και εμφανίζονται οι περισσότερο 

πολύπλοκες συντακτικές δομές. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, η 

περιορισμένη αναγνωστική εμπειρία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για την 

κατάκτηση του συντακτικού ελέγχου αυτών των δομών. Μάλιστα, στο έργο με το 

οποίο προσδιορίστηκε στη δική μας έρευνα ο δείκτης της συντακτικής επίγνωσης, 

βρέθηκε πολύ ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στην αναγνωστική ευχέρεια και στη 

συντακτική επίγνωση. Με απλή παλινδρομική ανάλυση, βρέθηκε ότι η διακύμανση 

του δείκτη συντακτικής επίγνωσης ερμηνεύεται με βάση τη διακύμανση της 

αναγνωστικής ευχέρειας σε ποσοστό 53.3 τοις εκατό. 

     Σύμφωνα με μια περισσότερο εύλογη υπόθεση, το φωνολογικό έλλειμμα σε 

μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει το αίτιο για μια καθυστερημένη ανάπτυξη 

άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως ο έλεγχος συντακτικών δομών, με τρόπο 

ανάλογο με αυτόν που η μακροχρόνια ελλειμματική ακουστική πρόσληψη 

προκαλεί καθυστερημένη ανάπτυξη σε γενικότερες γλωσσικές λειτουργίες , όπως 

είχε υποστηρίξει η Bishop (1997). Ακόμα και αν οι φτωχοί αναγνώστες είχαν 
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επαφή με σύνθετες συντακτικές δομές ανάλογη σε έκταση με τους καλούς 

αναγνώστες, μέσω του γραπτού λόγου, η ελλειμματική φωνολογική επεξεργασία, 

σε βάθος χρόνου, θα επιβάρυνε την εργαζόμενη μνήμη, παρεμποδίζοντας την 

κατάκτηση του συντακτικού ελέγχου επί αυτών των δομών. 

     Τέλος, βρέθηκε ότι οι επιδόσεις των φτωχών αναγνωστών και των μαθητών της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού, στο έργο 

αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης, διέφεραν στατιστικά σημαντικά από την 

ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού, κατά τη συντακτική 

επεξεργασία των περισσότερων προτάσεων. Αντίθετα, οι επιδόσεις των φτωχών 

αναγνωστών και των μαθητών της αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου της 

Δ΄ Δημοτικού δε διέφεραν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά για τη μεγάλη 

πλειονότητα των συντακτικών δομών που περιέχονταν στο γλωσσικό υλικό του 

έργου.  

Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων 

     Στη συνέχεια, με σκοπό τη μελέτη της συντακτικής επεξεργασίας μίας σειράς 

γλωσσικών δομών διαφορετικής πολυπλοκότητας, χορηγήθηκε στους μαθητές ένα 

έργο αναδόμησης αποδομημένων προτάσεων. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο 

έργο αποτελούνταν από 12 ομάδες λέξεων, καθεμία από τις οποίες είχε προέλθει 

από μία αποδομημένη πρόταση. Η παρουσίαση των ομάδων λέξεων έγινε γραπτώς. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συνθέσουν προτάσεις συντακτικο-σημασιολογικά ορθές, 

χρησιμοποιώντας όλες τις λέξεις κάθε ομάδας (π.χ. καπετάνιος, όταν, την, πλοίου, 

φάρο, από, το, μακριά, του, άλλαξε, ο, πορεία, είδε - Ο καπετάνιος άλλαξε την 

πορεία του πλοίου, όταν είδε το φάρο από μακριά.).  

     Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των τριών ομάδων στο έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων, βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου 
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να σημειώνει την καλύτερη επίδοση, την πειραματική ομάδα να ακολουθεί και την 

αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου να παρουσιάζει τη χαμηλότερη επίδοση. 

Διαφορά στην επίδοση ανάμεσα στην ομάδα των φτωχών αναγνωστών και στην 

ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου βρέθηκε επίσης στην έρευνα των Mokhtari και 

Thompson (2006), στην οποία χορηγήθηκε ένα έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Στην ίδια έρευνα, 

χαμηλότερη επίδοση, συγκριτικά με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου, 

σημείωσαν επίσης οι φτωχοί αναγνώστες, όταν κλήθηκαν να κρίνουν τη 

συντακτική ορθότητα εκφωνημάτων σε ορισμένα από τα οποία οι συντακτικοί όροι 

είχαν τοποθετηθεί σε λανθασμένη αλληλουχία (word order syntactic awareness).  

     Η επίδοση των μαθητών στο έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων 

βρέθηκε ότι παρουσίασε υψηλή συνάφεια με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’. 

Με απλή παλινδρομική ανάλυση, βρέθηκε ότι η διακύμανση της επίδοσης στο εν 

λόγω έργο μπορεί να ερμηνευθεί σε ποσοστό 43.4 τοις εκατό με βάση τη 

διακύμανση του παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’. Ήταν αναμενόμενο η 

επιβάρυνση της εργαζόμενης μνήμης να είναι μεγάλη, καθώς οι μαθητές έπρεπε να 

συγκρατήσουν στη μνήμη τους την πληροφορία της φωνολογικής αναπαράστασης 

των διαφόρων λέξεων, έως ότου καταλήξουν στην κατάλληλη σειροθέτησή τους.  

     Στην έρευνά μας, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η πειραματική ομάδα 

και η ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού είναι εξισωμένες όχι μονάχα ως προς την 

‘αναγνωστική ευχέρεια’, αλλά επίσης ως προς τους παράγοντες ‘εργαζόμενη 

μνήμη’ και ‘φωνολογική επίγνωση’. Δεδομένης της διαφοράς στην επίδοση αυτών 

των δύο ομάδων στο έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων, 

συμπεραίνουμε ότι οι περιορισμοί που θέτουν αυτοί οι δύο παράγοντες δεν μπορεί 

να ευθύνονται για τη δυσκολία στη συντακτική επεξεργασία των γλωσσικών 
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δομών, σε αντίθεση με τη ‘συντακτική επίγνωση’, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο, 

όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο. 

     Η συνάφεια της επίδοσης στο έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων 

με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’ βρέθηκε ότι είναι μεγαλύτερη συγκριτικά 

με τη συνάφεια της επίδοσης με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’. Σε απλή 

παλινδρομική ανάλυση, βρέθηκε ότι μπορεί να ερμηνευθεί το 68.8 τοις εκατό της 

διακύμανσης της επίδοσης στο εν λόγω έργο με βάση τη διακύμανση του 

παράγοντα ‘συντακτική επίγνωση’. Σε παλινδρομική ανάλυση με ανεξάρτητες 

μεταβλητές τη ‘συντακτική επίγνωση’, την ‘αναγνωστική ευχέρεια’ και την 

‘εργαζόμενη μνήμη’, βρέθηκε ότι μπορεί να ερμηνευθεί το 71.7 τοις εκατό της 

διακύμανσης της επίδοσης στο έργο. Με βάση το ίδιο μοντέλο, η αναγνωστική 

ευχέρεια συμβάλλει στην ερμηνεία της επίδοσης στο έργο μονάχα σε ποσοστό 2.9 

τοις εκατό, ενώ ο παράγοντας ‘εργαζόμενη μνήμη’ δεν ερμηνεύει κανένα τμήμα 

της διακύμανσης της επίδοσης στη δραστηριότητα αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων. Επομένως, με βάση τη συναφειακή και την παλινδρομική ανάλυση, η 

συντακτική επίγνωση φαίνεται ότι αποτελεί έναν παράγοντα που ερμηνεύει σε 

μεγαλύτερο βαθμό την επίδοση στο έργο αναδόμησης των αποδομημένων 

προτάσεων συγκριτικά με τον παράγοντα ‘εργαζόμενη μνήμη’. 

     Με επιμέρους συγκρίσεις, στο έργο αποκατάστασης αποδομημένων 

προτάσεων, οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα για τη μεταβολή της επίδοσης κάθε 

ομάδας στη συντακτική επεξεργασία της δομής που συγκέντρωσε αθροιστικά την 

υψηλότερη βαθμολογία με την επίδοση σε καθεμία από τις υπόλοιπες συντακτικές 

δομές. Βρέθηκε ότι η επίδοση, τόσο για την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου όσο και για την πειραματική ομάδα, στο έργο αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων, διαφοροποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό από δομή σε 

δομή, εν συγκρίσει με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι 
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η πειραματική ομάδα και η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου δεν είναι σε 

θέση να επεξεργαστούν συντακτικά με την ίδια επάρκεια όλες τις δομές που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Αντίθετα, η ομάδα των καλών αναγνωστών της ΣΤ΄ 

Δημοτικού δεν παρουσίασε διαφοροποίηση στις επιδόσεις της, κατά τη συντακτική 

επεξεργασία των διαφορετικών συντακτικών δομών που μελετήθηκαν.  

     Τέλος, βρέθηκε ότι οι επιδόσεις των φτωχών αναγνωστών και των μαθητών της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού, στο έργο 

αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων, διέφεραν στατιστικά σημαντικά από 

την ομάδα των καλών αναγνωστών της Στ΄ Δημοτικού, κατά τη συντακτική 

επεξεργασία των περισσοτέρων συντακτικών δομών του γλωσσικού υλικού. 

Αντίθετα, οι επιδόσεις των φτωχών αναγνωστών και των μαθητών της 

αναγνωστικά εξισωμένης ομάδας ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού δε διέφεραν 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους για την  πλειονότητα των συντακτικών δομών 

που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.  

Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση  

     Με το επόμενο έργο, είχαμε ως σκοπό να διερευνήσουμε την κατάκτηση του 

φαινομένου της συμφωνίας ανάμεσα στο κατηγορούμενο και στο υποκείμενο, σε 

γλωσσικές δομές που εμπεριείχαν παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις. Το 

υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από δέκα προτάσεις με συντακτική 

δομή Υ-Ρ-Κ, υπό  δύο διαφορετικές συνθήκες γραμμικού μήκους της 

παρεμβαλλόμενης αναφορικής πρότασης (Πρόταση ομάδας Α: Οι τουρίστες που 

ενημέρωνε η ξεναγός ήταν αγχωμέν _. / Πρόταση ομάδας Β: Οι τουρίστες που ενημέρωνε 

για την ιστορία της περιοχής η ξεναγός ήταν αγχωμέν _. ) και παρουσιάστηκε γραπτώς. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να διαβάσουν τις προτάσεις και να συμπληρώσουν την 

κατάληξη του κατηγορούμενου. 
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     Αναλύοντας τις επιδόσεις σε αυτό το έργο, βρέθηκε ότι η πειραματική ομάδα 

και η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου παρουσίασαν, υπό τις δύο 

διαφορετικές συνθήκες γραμμικού μήκους της παρεμβαλλόμενης αναφορικής 

πρότασης,  χαμηλότερη επίδοση από την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. 

Ωστόσο, η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου δε διέφερε, ως προς την 

επίδοσή της, από την πειραματική ομάδα, σε κανένα από αυτά τα δύο έργα.  

     Το εύρημα ότι οι φτωχοί αναγνώστες σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση από την 

ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου σε αυτό το έργο βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Casalis et al. (2012), όπου  διερευνήθηκε η 

συντακτική επεξεργασία εκφωνημάτων που εμπεριείχαν παρεμβαλλόμενες 

αναφορικές προτάσεις, σε μαθητές με ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, με ένα 

έργο αντιστοίχισης εικόνων με εκφωνήματα. Σύμφωνα με έρευνα των Rispens και 

Been (2007), με τη χορήγηση ενός έργου στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να 

κρίνουν τη γραμματικο-συντακτική ορθότητα εκφωνημάτων, σε ορισμένα από τα 

οποία υπήρχαν λάθη στη συμφωνία υποκειμένου -ρήματος, οι μαθητές με ειδική 

αναγνωστική δυσκολία επίσης σημείωσαν περισσότερα λάθη από την ηλικιακά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου. 

     Στην έρευνα των Byrne (1981) και Stein et al. (1984), βρέθηκε ότι η 

συντακτική επίγνωση επί των γλωσσικών δομών που εμπεριέχουν 

παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις κατακτάται καθυστερημένα για τους 

μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, εν συγκρίσει με τους τυπικούς αναγνώστες. 

Σύμφωνα με τους Rispens και Been (2007) και Mann et al. (1980), η χαμηλότερη 

επίδοση των φτωχών αναγνωστών, συγκριτικά  με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου, σε έργα επισύναψης, οφείλεται στους περιορισμένους πόρους της 

εργαζόμενης μνήμης τους. Αυτός ο περιορισμός τους ωθεί στην υιοθέτηση ενός 

γραμμικού τρόπου επεξεργασίας των προτάσεων κάτι που αυξάνει την πιθανότητα 
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εμφάνισης λαθών συμφωνίας, ειδικά στην περίπτωση όπου αυξάνεται η γραμμική 

απόσταση των αλληλοσχετιζόμενων συντακτικών όρων.  

     Το εύρημα ότι η αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της Δ΄ Δημοτικού 

σημείωσε χαμηλότερη επίδοση από την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου της 

Στ΄ Δημοτικού, στην έρευνά μας, βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των 

ερευνών των Sheldon (1974) και Tavakolian (1981). Στις εν λόγω έρευνες, οι 

μαθητές κλήθηκαν να αναπαραστήσουν το περιεχόμενο γλωσσικών δομών στις 

οποίες εμπεριέχονταν παρεμβαλλόμενες αναφορικές προτάσεις με αντικείμενα τα 

οποία είχαν στη διάθεσή τους (object manipulation task) (The lion that the horse 

bumps into jumps over the giraffe, the dog that jumps over the pig bumps into the 

lion). Το συμπέρασμα αυτών των ερευνών ήταν ότι η κατάκτηση της συντακτικής 

επίγνωσης για τέτοιου είδους συντακτικές δομές καθυστερεί εξελικτικά να 

κατακτηθεί από τους μαθητές. 

     Στην έρευνά μας, βρέθηκε επίσης ότι οι φτωχοί αναγνώστες δε σημείωσαν 

χαμηλότερη επίδοση από την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Το εύρημα 

αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δε βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Jiménez et al. (2004), όπου χρησιμοποιήθηκε ένα 

έργο ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη δική μας έρευνα, με τη διαφορά 

ότι οι μαθητές εκεί δεν κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κατάληξη του 

κατηγορούμενου, αλλά να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές επιλογές τον 

κατάλληλο τύπο του κατηγορούμενου, ούτως ώστε αυτό να βρίσκεται σε 

συμφωνία με το υποκείμενο της πρότασης. Εντούτοις, αυτή η διαφορά ανάμεσα 

στο εύρημα της δικής μας έρευνας και σε αυτό της έρευνας των Jiménez et al. 

(2004) θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι στην έρευνα των Jiménez et al. (2004) 

δεν ελέγχθηκε με κάποιο ορθογραφικό έργο η γνώση της ορθογραφικής απόδοσης 

των καταλήξεων από τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο. Έτσι, η μειωμένη 
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επίδοση των φτωχών αναγνωστών συγκριτικά με τους μαθητές της αναγνωστικά 

εξισωμένης ομάδας ελέγχου πιθανότατα οφείλεται σε ελλιπή γνώση των 

ορθογραφικών κανόνων. Αντίθετα, στη δική μας έρευνα, με τη χορήγηση ενός 

σύντομου ορθογραφικού έργου, εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων ότι οι μαθητές 

γνώριζαν τη γραπτή απόδοση των ληκτικών μορφημάτων.  

     Στην έρευνά μας, συγκρίνοντας τις επιδόσεις της κάθε ομάδας στο έργο 

επισύναψης, υπό τις δύο διαφορετικές συνθήκες γραμμικού μήκους της 

αναφορικής πρότασης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην 

επίδοση, μονάχα για την ομάδα των φτωχών αναγνωστών. Αυτό δείχνει ότι για 

τους φτωχούς αναγνώστες, αυξανομένης της πολυπλοκότητας των δομών, 

αυξάνεται σημαντικά η δυσκολία επεξεργασίας των προτάσεων. Καθώς η 

πειραματική ομάδα είναι εξισωμένη με την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα 

ελέγχου και ως προς την εργαζόμενη μνήμη, για την αυξημένη δυσκολία της 

πειραματικής ομάδας δε θα μπορούσε να ευθύνεται αποκλειστικά ο συγκεκριμένος 

παράγοντας. Με παλινδρομική ανάλυση με μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή την 

εργαζόμενη μνήμη, βρέθηκε ότι η διακύμανση της μεταβολής της επίδοσης στο εν 

λόγω έργο μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τον παράγοντα εργαζόμενη μνήμη 

μονάχα σε ποσοστό 5.8 τοις εκατό. 

     Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο ότι άλλοι παράγοντες, όπως η συντακτική 

επίγνωση, όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της αναφορικής πρότασης, παίζουν 

έναν όλο και σπουδαιότερο ρόλο, συγκριτικά με την εργαζόμενη μνήμη, στην 

ερμηνεία της μεταβολής της επίδοσης των μαθητών σε αυτό το έργο. Δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι η επίδοση στο έργο Α παρουσιάζει μεγαλύτερη συνάφεια με 

την εργαζόμενη μνήμη, παρά με το δείκτη συντακτικής επίγνωσης, ενώ η επίδοση 

στο έργο Β παρουσιάζει μεγαλύτερη συνάφεια με τη συντακτική επίγνωση, παρά 

με την εργαζόμενη μνήμη. Με απλή παλινδρομική ανάλυση, βρέθηκε ότι η 
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διακύμανση της μεταβολής της επίδοσης στο εν λόγω έργο μπορεί να ερμηνευθεί 

σε ποσοστό 10.3 τοις εκατό με βάση τον παράγοντα ‘συντακτική επίγνωση’. 

Πιθανότατα το γεγονός ότι η επίδοση στο έργο της επισύναψης διαφοροποιήθηκε 

στατιστικά σημαντικά, υπό τις δύο διαφορετικές συνθήκες γραμμικού μήκους 

(έργα Α και Β), μονάχα για την ομάδα των φτωχών αναγνωστών ενισχύει την 

υπόθεση ότι οι φτωχοί αναγνώστες παρουσιάζουν σχετική καθυστέρηση στην 

κατάκτηση του χειρισμού της συγκεκριμένης συντακτικής δομής. 

     Η δυσκολία στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων από τους φτωχούς 

αναγνώστες συγκριτικά με την αναγνωστικά εξισωμένη ομάδα θα μπορούσε 

επίσης να οφείλεται στον ελλειμματικό χειρισμό των στοιχείων της 

υπερτμηματικής φωνολογίας, κατά την ανάγνωση, καθώς, με βάση τη 

βιβλιογραφία που παρουσιάζεται στο θεωρητικό πλαίσιο, η προσωδιακή 

ευαισθησία και η φωνολογική επίγνωση παρουσιάζουν ανεξάρτητη συμβολή στην 

επίδοση σε τέτοιου είδους έργα. Στη δική μας εργασία, ωστόσο, δε διερευνήθηκε ο 

ρόλος αυτού του παράγοντα. 

Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων 

     Σε μια σειρά από έρευνες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ακουστικά έργα (Choi 

& Mazuka, 2003· Ferreira, Anes, & Horine, 1996· Ito, Jincho, Minai, Yamane, & 

Mazuka, 2012· Marslen-Wilson, Tyler, Warren, Grenier, & Lee, 1992· Nagel, 

Shapiro, Tuller, & Nawy, 1996· Snedeker & Trueswell, 2003· Snedeker & Yuan, 

2008· Speer, Kjelgaard, & Dobroth, 1996· Warren, Grabe, & Nolan, 1995· Weber, 

Grice, & Crocker, 2006· Zhou, Su, Crain, Gao, & Zhan, 2012), βρέθηκε ότι οι 

ενήλικες είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τα παιδιά. 

     Σε άλλες έρευνες (Corriveau et al., 2007· Goswami et al., 2002· Richardson et 

al., 2004· Wade-Woolley & Wood, 2006· Whalley & Hansen, 2006· Wood & 
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Terrell, 1998), βρέθηκε ότι οι φτωχοί αναγνώστες αντιλαμβάνονται τις 

διαφοροποιήσεις των προσωδιακών χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου σε 

μικρότερο βαθμό, εν συγκρίσει με τους καλούς αναγνώστες.      

     Καθώς η αντίληψη των προσωδιακών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη, κατά 

την ερμηνεία εκφωνημάτων που παρουσιάζουν συντακτική αμφισημία, στο 

τελευταίο μέρος της έρευνάς μας, θέσαμε ως σκοπό να διερευνήσουμε εάν οι 

φτωχοί αναγνώστες χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο με τους καλούς αναγνώστες τους  

προσωδιακούς δείκτες, κατά την ερμηνεία αμφίσημων εκφωνημάτων στα οποία η 

αναφορική πρόταση ήταν συντακτικά αμφίσημη.  

     Επειδή δε διαθέτουμε στην ελληνική γλώσσα δεδομένα για το χειρισμό των 

προσωδιακών δεικτών κατά την συντακτική επεξεργασία εκφωνημάτων ούτε από 

παιδιά, ούτε από ενήλικες, η έρευνά μας σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχει μία 

ακόμη ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 20 ενήλικες. Τα εκφωνήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνταν από μια κύρια πρόταση και μια αμφίσημη 

αναφορική πρόταση όπως π.χ. ‘Ο γιατρός έδωσε το κουτί στη γυναίκα του 

καθηγητή, που είχε αρρωστήσει’. Η αμφισημία της αναφορικής βασίζεται στο 

γεγονός ότι η αναφορική αντωνυμία που δεν είναι διαφανής ως προς το γένος, τον 

αριθμό και την πτώση. Η κύρια πρόταση είχε τη δομή: Υ (υποκείμενο) – Ρ ( Ρήμα) 

– ΑΑ (Άμεσο Αντικείμενο) – ΕΑ (Έμμεσο Αντικείμενο) + Ετερόπτωτος 

προσδιορισμός στο Έμμεσο Αντικείμενο.  

     Ύστερα από την παρουσίαση κάθε εκφωνήματος, τόσο τα παιδιά όσο και οι 

ενήλικες έπρεπε να επιλέξουν μια από τις  δύο εικόνες που παρουσιάζονταν στην 

οθόνη ενός Η/Υ και οι οποίες αντιστοιχούσαν η μια στο Ο1 στη θέση του εμμέσου 

αντικειμένου και η άλλη στο Ο2 στη θέση του ετερόπτωτου προσδιορισμού και 

στη συνέχεια αυτοί κλήθηκαν να επιλέγουν την εικόνα που θεωρούσαν ότι 

απέδιδαν με σωστό τρόπο το νόημα των εκφωνημάτων. Η πρωτοτυπία αυτού του 
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έργου έγκειται στο ότι οι ίδιες συντακτικές δομές εκφωνήθηκαν χρησιμοποιώντας 

τέσσερεις διαφορετικούς τύπους προσωδίας. Οι προσωδιακοί δείκτες με τους 

οποίους εκφωνήθηκαν οι γλωσσικές δομές στην έρευνά μας ήταν οι ακόλουθοι: 1. 

έμφαση στο ουσιαστικό Ο1, με στενή εστίαση, με τα δύο ουσιαστικά, Ο1 και Ο2, 

να ανήκουν στην ίδια επιτονική φράση, 2. έμφαση στο ουσιαστικό Ο2, με στενή 

εστίαση, με τα δύο ουσιαστικά, Ο1 και Ο2, να ανήκουν στην ίδια επιτονική 

φράση, 3. δημιουργία δυο επιτονικών φράσεων, με χρήση παύσης, με το Ο1 να 

ανήκει στην πρώτη επιτονική φράση και το Ο2 να ανήκει στη δεύτερη επιτονική 

φράση και 4. στενή εστίαση στην αρχή της μιας και μοναδικής επιτονικής φράσης. 

Οι επιλογές των μαθητών, καθώς και οι χρόνοι αντίδρασης για την επιλογή των 

εικόνων αποθηκεύονταν στον Η/Υ. 

     Έως σήμερα, η διερεύνηση της επεξεργασίας συντακτικά αμφίσημων 

γλωσσικών δομών έχει αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνών, στις 

οποίες όμως συμμετείχαν μονάχα ενήλικες. Στην πλειοψηφία αυτών των ερευνών 

χρησιμοποιήθηκαν on-line και off-line έργα στα οποία η παρουσίαση των 

συντακτικών δομών γινόταν γραπτώς. Σύμφωνα με την Late Closure υπόθεση, που 

έχει επιβεβαιωθεί σε τέτοιου είδους έρευνες στα αγγλικά (Frazier & Fodor, 1978), 

στα αραβικά (Quinn, Abdelghany, & Fodor,  2000), στα νορβηγικά, στα ρουμάνικα 

και στα σουηδικά (Ehrlich et al., 1999), προτιμάται σε μεγαλύτερο ποσοστό η 

επισύναψή της αναφορικής πρότασης στο πρώτο ουσιαστικό της πρότασης. 

Αντίθετα, σύμφωνα με την Early Closure υπόθεση που επιβεβαιώθηκε σε έρευνες 

στα ισπανικά (Cuetos & Mitchell, 1988), στα γαλλικά (Baccino, DeVincenzi, & 

Job, 2000· Frenck-Mestre & Pynte, 2000· Zagar, Pynte, & Rativeau, 1997), στα 

κροατικά (Lovric, Bradley, & Fodor, 2000) και στα γερμανικά (Walteretal., 1999), 

προτιμάται σε μεγαλύτερο ποσοστό η επισύναψη της αναφορικής πρότασης στο 

δεύτερο ουσιαστικό της πρότασης. Σε αντίστοιχες έρευνες που 
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πραγματοποιήθηκαν στα ελληνικά (Papadopoulou & Clahsen, 2003· Papadopoulou 

& Clahsen, 2006a), με γραπτή παρουσίαση των προτάσεων, έλληνες ενήλικοι 

σημείωσαν  προτίμηση επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο1, όταν τα Ο1 

και Ο2 συνδέονταν μεταξύ τους με γενική και προτίμηση επισύναψης στο Ο2, 

όταν τα Ο1 και Ο2 συνδέονταν μεταξύ τους με την πρόθεση με (βλ. σελ. 101).  

     Στην παρούσα έρευνα, εν τη απουσία προσωδιακών δεικτών, καμία από τις 

ομάδες των παιδιών δεν έδειξε κάποια προτίμηση επισύναψης υπέρ του Ο1 είτε 

του Ο2. Αντίθετα, στην ομάδα των ενηλίκων, υπό συνθήκες ουδέτερης προσωδίας, 

σημειώθηκε προτίμηση επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο2 (61.5 % για 

το Ο2 και 38.5 % για το Ο1), σύμφωνα με την Early Closure υπόθεση, η ισχύς της 

οποίας έχει επίσης επιβεβαιωθεί στην ισπανική, στη γαλλική, στην κροατική και 

στη γερμανική γλώσσα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

     Σύμφωνα με τον Frazier (1979), στη διαδικασία επισύναψης της αναφορικής 

πρότασης στο Ο1 είτε στο Ο2 παίζει ρόλο ένα πλήθος γλωσσικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για βραχύχρονη συγκράτηση της 

πληροφορίας. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, στην παρούσα 

έρευνα βρέθηκε ότι δεν παρουσιάστηκε για τους φτωχούς αναγνώστες μεγαλύτερη 

τάση επισύναψης της αναφορική πρότασης στο Ο2, εν συγκρίσει με την ηλικιακά 

εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε τόσο μεγάλη δυσκολία στη 

μνημονική συγκράτηση της φωνολογικής αναπαράστασης των εκφωνημάτων από 

τους φτωχούς αναγνώστες, ώστε να τους οδηγεί σε ένα διαφορετικό τρόπο 

επεξεργασίας των συντακτικών δομών από αυτόν των καλών αναγνωστών της 

ίδιας ηλικίας. Αυτό το εύρημα φαίνεται ότι έρχεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Felser, Marinis και Clahsen (2003), που διεξήχθη 

στην αγγλική γλώσσα, στην οποία οι φτωχοί αναγνώστες σημείωσαν προτίμηση 

επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο δεύτερο εκ των δύο ουσιαστικών. 
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Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ελλειμματική μνημονική συγκράτηση της αρχικής 

πληροφορίας της πρότασης (Ο1) ήταν υπεύθυνη για τη μειωμένη πιθανότητα 

επισύναψης της αναφορικής πρότασης στο Ο1 από τους φτωχούς αναγνώστες, 

συγκριτικά με την ηλικιακά εξισωμένη ομάδα ελέγχου. Πιθανότατα αυτή η 

διαφορά στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας από τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας οφείλεται στο ότι το έργο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Felser, 

Marinis και Clahsen (2003) διέφερε από το δικό μας έργο, ως προς το ότι πρώτο 

αποτελούσε ένα αυτοκαθοδηγούμενο έργο στο οποίο οι ίδιοι οι μαθητές έλεγχαν το 

ρυθμό παρουσίασης των επιμέρους τμημάτων κάθε εκφωνήματος, με το πάτημα 

ενός πλήκτρου του Η/Υ. Έτσι, τα ακουστικά ερεθίσματα δεν ήταν ίδια για όλους 

τους συμμετέχοντες και ειδικά για τους φτωχούς αναγνώστες χαρακτηρίζονταν 

από μεγαλύτερες παύσεις ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα, καθώς αυτοί 

καθυστερούσαν να επεξεργαστούν ακουστικά καθένα από αυτά και να μεταβούν 

στην ακρόαση του επόμενου. 

     Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνάς μας σχετίζεται με την παύση, η οποία 

αποδείχτηκε ότι αποτελεί έναν ισχυρό προσωδιακό δείκτη, καθώς κατηύθυνε σε 

μεγάλο βαθμό τις επιλογές επισύναψης όλων των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, με 

τη χρήση προσωδιακής παύσης (μέσης διάρκειας 374 msec) ανάμεσα στα δύο 

ουσιαστικά των συντακτικών δομών εμφανίστηκε μεγαλύτερη τάση επισύναψης 

της αναφορικής πρότασης στο Ο2, για όλες τις ομάδες. Αυτό το αποτέλεσμα 

βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των ερευνών των Pynte και Prieur 

(1996), οι οποίοι διερεύνησαν σε ομάδες ενηλίκων το ρόλο των προσωδιακών 

παύσεων (μέσης διάρκειας 150 msec) με έργα επισύναψης αναφορικών προτάσεων 

στα ονόματα που βρίσκονταν σε συντακτικά αμφίσημα εκφωνημάτα με 

συγκεκριμένη συντακτική δομή (# The spies inform # the guards of the conspiracy 

# είτε # The spies inform # the guards # of the conspiracy #). Παρόμοια 
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αποτελέσματα για το σπουδαίο ρόλο της προσωδιακής παύσης βρέθηκαν στην 

έρευνα των Watson και Gibson (2005), στην οποία επίσης μελετήθηκε ο ρόλος των 

προσωδιακών παύσεων (μέσης διάρκειας 200 msec) στη συντακτική επεξεργασία 

αμφίσημων εκφωνημάτων (The detective showed the blurry picture of the diamond 

# to the client # who was in an office that was on the fourteenth floor). 

     Σε αντίθεση με την παύση στα όρια των επιτονικών ενοτήτων, η αυξομείωση 

της συχνότητας και της έντασης του ηχητικού σήματος της ομιλίας, που 

χρησιμοποιήθηκαν ως προσωδιακοί δείκτες προκειμένου να επιτευχθεί μερική 

εστίαση, βρέθηκε στην έρευνά μας ότι δεν έχει άμεση επίδραση στη διαδικασία 

της επισύναψης. Σε έρευνα των Lee και Watson (2011), παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές εκφωνήματα των οποίων οι αναφορικές προτάσεις χαρακτηρίζονταν από 

συντακτική αμφισημία (George questioned the brother of the minister who was 

divorced on Saturday, Carol hiked the trail of the park that was crowded) και στη 

συνέχεια ζητήθηκε από αυτούς να απαντήσουν προφορικά σε ορισμένες 

ερωτήσεις. Στην έρευνα αυτή, που είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της 

έντασης και της συχνότητας στον τρόπο ερμηνείας κάθε εκφωνήματος, βρέθηκε 

ότι υπάρχει άμεση επίδραση της συχνότητας και της έντασης στη διαδικασία της 

επισύναψης. Εντούτοις, σύμφωνα με τους Carlson et al. (2009), η συχνότητα και η 

ένταση δεν αποτελούν ισχυρούς δείκτες για την επεξεργασία συντακτικά 

αμφίσημων εκφωνημάτων. Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξαν οι τελευταίοι 

ερευνητές, εάν για παράδειγμα παρουσιαζόταν στους μαθητές το εκφώνημα ‘Ο 

γιατρός έδωσε το κουτί στη γυναίκα του καθηγητή, που είχε αρρωστήσει’, στο 

οποίο το ουσιαστικό ‘γιατρός’ εκφερόταν με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα 

συγκριτικά με το ουσιαστικό ‘γυναίκα’, και στη συνέχεια καλούνταν να 

απαντήσουν στην ερώτηση ‘Ποιος είχε αρρωστήσει;’, οι μαθητές είναι πιθανό να 

αναφέρουν το ουσιαστικό ‘γιατρός’ παρά το ουσιαστικό ‘γυναίκα’. Σε αυτή την 
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περίπτωση δηλαδή στη διαδικασία επισύναψης επιδρά η μεροληψία. Στη δική μας 

έρευνα, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς ο τρόπος επίλυσης της αμφισημίας από 

τους μαθητές δεν εκμαιεύεται με ρητές ερωτήσεις. 

     Στο τελευταίο αυτό έργο της δικής μας ερευνητικής εργασίας, η απουσία 

διαφοράς ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, όσον αφορά στο χρόνο απόκρισης, δείχνει 

ότι δεν υπήρξε έστω και ένας τρόπος εκφώνησης των προτάσεων που οδήγησε 

κάποια από τις ομάδες σε σημαντικά μικρότερο φόρτο επεξεργασίας, συγκριτικά 

με κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες. Επομένως, τα παιδιά της πειραματικής 

ομάδας, των αναγνωστικά και ηλικιακά εξισωμένων ομάδων ελέγχου δε 

χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από τους ενήλικες, προκειμένου να επιλύσουν την 

αμφισημία. Αυτό το εύρημα δεν είναι συμβατό με τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Zhou, Su, Crain, Gao και Zhan (2012), στην οποία βρέθηκε ότι τα παιδιά 

καθυστερούσαν σε σχέση με τους ενήλικες κατά 500 ms, έως ότου να επιλύσουν 

τη συντακτική αμφισημία εκφωνημάτων, καθώς σύμφωνα με τους συγγραφείς 

ήταν λιγότερο επιδέξια από αυτούς στη χρήση των προσωδιακών δεικτών. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν αρκετές ακόμα έρευνες (Ferreira, Anes, & Horine, 1996· 

Ito, Jincho, Minai, Yamane, & Mazuka, 2012· Marslen-Wilson, Tyler, Warren, 

Grenier, &Lee, 1992· Nagel, Shapiro, Tuller, & Nawy, 1996· Snedeker & 

Trueswell, 2003· Snedeker & Yuan, 2008· Speer, Kjelgaard, & Dobroth, 1996· 

Warren, Grabe, & Nolan, 1995· Weber, Grice, & Crocker, 2006), οι οποίες 

συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι οι ενήλικες χειρίζονται καλύτερα από τα παιδιά 

την προσωδιακή πληροφορία, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν συντακτικά 

αμφίσημα εκφωνήματα, προσθέτοντας ότι αυτή η ικανότητα βελτιώνεται 

εξελικτικά.  

     Στατιστικά σημαντικές διαφορές στην προτίμηση επισύναψης των αναφορικών 

προτάσεων, που καθόρισε και την ερμηνεία των εκφωνημάτων, επίσης δε 
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βρέθηκαν ανάμεσα στις ομάδες, κάτω από οποιαδήποτε από τις συνθήκες 

προσωδίας. Μοναδική αλλά οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση 

στον τρόπο επισύναψης βρέθηκε ανάμεσα στην πειραματική ομάδα της Στ΄ 

Δημοτικού και στην ομάδα των ενηλίκων. Αυτή η διαφορά εντοπίστηκε μονάχα 

υπό συνθήκες ουδέτερης προσωδίας, με τους πρώτους να εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη τάση επισύναψης στο Ο1, σε σύγκριση με τους δεύτερους.  

     Συνολικά, τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι οι φτωχοί αναγνώστες της Στ΄ 

Δημοτικού δεν παρουσιάζουν διαφοροποιημένη χρήση των προσωδιακών δεικτών, 

κατά τη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων από τις υπόλοιπες ομάδες. Με 

επιμέρους συγκρίσεις, των δεικτών τροποποίησης της επισύναψης υπό συνθήκες 

ουδέτερης προσωδίας και υπό συνθήκες ύπαρξης προσωδιακών δεικτών, μεταξύ 

των ομάδων, βρέθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή στον τρόπο 

επεξεργασίας των προτάσεων, όταν μεταβαλλόταν η προσωδία με την οποία 

εκφωνούνταν οι προτάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

8.1 Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

     Όπως φάνηκε από τις επιδόσεις των μαθητών, ο βαθμός δυσκολίας στην 

επεξεργασία του γλωσσικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στα τρία πρώτα 

πειράματα (πείραμα 1, 2, 3), δεν ήταν ούτε εξαιρετικά υψηλός, ώστε οι καλοί 

αναγνώστες να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, 

ούτε επίσης εξαιρετικά χαμηλός, ώστε οι φτωχοί αναγνώστες να ανταπεξέρχονται 

πλήρως, παρουσιάζοντας άριστες επιδόσεις. Έργα με ακραίες τιμές του βαθμού 

δυσκολίας δε θα ήταν κατάλληλα για τη διερεύνηση των υποθέσεών μας, καθώς το 

περισσότερο πιθανό θα ήταν να είχαν οδηγήσει στην εξίσωση των επιδόσεων των 

τριών ομάδων και συνεπώς δε θα αποτελούσαν τα καταλληλότερα εργαλεία για 

τον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί αναγνώστες στη 

συντακτική επεξεργασία των προτάσεων.  

    Οι μελέτες που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διατριβή, οι οποίες σχεδιάστηκαν 

με σκοπό να διερευνηθούν οι υποθέσεις μας σχετικά με την περιορισμένη 

συντακτική επεξεργασία προτάσεων από τους φτωχούς αναγνώστες, ανήκουν στην 

κατηγορία των συγχρονικών ερευνών. Αυτό αποτελεί και τον σημαντικότερο 

περιορισμό της έρευνας. Στις συγχρονικές μελέτες, ακόμα και με έναν πολύ καλό 

πειραματικό σχεδιασμό, στον οποίο χρησιμοποιούνται δύο ομάδες ελέγχου, η 

εύρεση συνάφειας ανάμεσα στη συντακτική επίγνωση και την αναγνωστική 

ευχέρεια δε συνεπάγεται απαραίτητα και την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης ανάμεσα 

σε αυτούς τους παράγοντες.  

     Στη δική μας έρευνα επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση της 

αναγνωστικής ευχέρειας στην κατάκτηση της συντακτικής επίγνωσης. Ωστόσο, 

μια αιτιώδης σχέση με συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάμεσα στην αναγνωστική 
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ευχέρεια και τη συντακτική επίγνωση θα μπορούσε να εδραιωθεί μονάχα με 

διαχρονικές έρευνες παρέμβασης σε μαθητές, κατά τις οποίες θα επιχειρούνταν να 

διερευνηθεί η επίδραση της μίας από τις δύο αυτές παραμέτρους (ανάγνωση, 

συντακτική επίγνωση) στην άλλη.  

    Επίσης, είναι πιθανό να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στη συντακτική επεξεργασία των συντακτικών δομών, ορισμένων 

από τους οποίους λάβαμε υπόψη μας στη μελέτη μας (εργαζόμενη μνήμη, 

συντακτική επίγνωση, προσωδιακή επίγνωση) και άλλων, από το ευρύ φάσμα των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως η σημασιολογία και η μορφολογία, οι οποίοι δεν 

ελήφθησαν υπόψη στην έρευνά μας. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις με παραμέτρους, οι 

οποίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη συντακτική 

επεξεργασία των προτάσεων, περιπλέκουν περαιτέρω τη διερεύνηση της ύπαρξης 

μίας αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στην ανάγνωση και τη συντακτική επίγνωση.   

     Όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, η μορφολογική επίγνωση παίζει 

σημαντικότατο ρόλο σε έργα στα οποία ζητείται η τοποθέτηση λέξεων σε μια 

συντακτικώς αποδεκτή αλληλουχία. Η πιθανή επίδραση των καταληκτικών 

μορφημάτων στην επίδοση των μαθητών, κατά την αποκατάστασης 

αποδομημένων προτάσεων (πείραμα 2) θα μπορούσε μελλοντικά να διερευνηθεί με 

ένα περισσότερο ελεγχόμενο έργο. Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των 

καταληκτικών μορφημάτων στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων, 

προτείνεται με βάση ορισμένες από τις ομάδες των λέξεων που θα 

συμπεριληφθούν στο γλωσσικό υλικό να συντίθενται προτάσεις με κοινή 

συντακτική δομή, στις οποίες θα εμπεριέχονται λέξεις με κοινό θέμα αλλά με 

διαφορετική κατάληξη.  

     Στο έργο επισύναψης του κατηγορούμενου στο υποκείμενο με γραπτή 

παρουσίαση (πείραμα 3), θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της 
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επίδρασης της προσωδίας στη συντακτική επεξεργασία προτάσεων, κατά τη 

σιωπηρή ανάγνωση, με ένα on-line έργο στο οποίο θα μελετούνταν οι οφθαλμικές 

προσηλώσεις. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε ένα τέτοιου είδους έργο θα μας 

βοηθούσε να εξαγάγουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα αναφορικά με το εάν η 

χαμηλότερη επίδοση των φτωχών αναγνωστών οφείλεται είτε όχι στον 

ελλειμματικό χειρισμό της προσωδίας, κατά την ανάγνωση των προτάσεων, κάτι 

το οποίο δε διερευνήθηκε στη δική μας έρευνα.  

     Στο τελευταίο έργο της έρευνάς μας (πείραμα 4), όπου δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ίδιες 

προτάσεις να εκφωνούνταν έτσι ώστε οι προσωδιακοί δείκτες να εντοπίζονται από 

τους ακροατές με μεγαλύτερη δυσκολία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί 

με μία περισσότερο ελεγχόμενη μεταβολή της έντασης, της συχνότητας και της 

διάρκειας των παύσεων, κατά την παραγωγή των εκφωνημάτων. Μια τέτοια 

διερεύνηση θα μας επέτρεπε να οδηγηθούμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα 

σχετικά με το εάν οι φτωχοί αναγνώστες εμφανίζουν είτε όχι διαφοροποιημένη 

χρήση των προσωδιακών δεικτών, κατά τη συντακτική επεξεργασία 

εκφωνημάτων. 

     Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

αυτή να χορηγούνταν σε δυσλεξικά παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και σε 

εφήβους με ιστορικό αναγνωστικών δυσκολιών. Σε μία τέτοια, περισσότερο 

εκτεταμένη έρευνα, θα είμαστε σε θέση να μελετήσουμε την επίδραση ενός 

πλήθους παραγόντων στη συντακτική επεξεργασία προτάσεων από μαθητές που 

βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της εξελικτικής τους πορείας.  

8.2 Παιδαγωγική αξιοποίηση και εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

     Μέσω των προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των φτωχών 

αναγνωστών, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν όλες εκείνες οι 
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παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στη συντακτική επεξεργασία των 

προτάσεων. Μία από αυτές είναι η φωνολογική επίγνωση, η βελτίωση της οποίας 

συμβάλλει στην απελευθέρωση πόρων από τη λεκτική εργαζόμενη μνήμη, και 

οδηγεί στη βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας. Αυτό είναι σημαντικό διότι 

τόσο η χωρητικότητα της εργαζόμενης μνήμης όσο και η αναγνωστική ευχέρεια 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις σε έργα επεξεργασίας συντακτικών 

δομών.  

    Όπως βρέθηκε στο πρώτο πείραμα της έρευνάς μας, οι μαθητές που 

παρουσιάζουν αναγνωστική δυσκολία δεν έχουν κατακτήσει στον ίδιο βαθμό με 

τους συνομηλίκους τους τον έλεγχο των συντακτικών δομών (συντακτική 

επίγνωση). Με στόχο την κατάκτηση ενός περισσότερο συνειδητού ελέγχου των 

συντακτικών δομών, ενδείκνυται η εξάσκηση των φτωχών αναγνωστών σε 

δραστηριότητες στις οποίες θα πραγματοποιείται ρητή απόδοση συντακτικών 

ρόλων στους όρους των συντακτικών δομών. Βέβαια, ο βαθμός δυσκολίας των 

έργων που χρησιμοποιούνται στη διδακτική παρέμβαση είναι απαραίτητο να 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες του κάθε μαθητή και στα γνωρίσματα των 

συντακτικών δομών που απαντώνται σε κάθε γλώσσα.  

     Βοηθητικό ρόλο στη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων θα είχε επίσης η 

εξάσκηση στον κατάλληλο χειρισμό των προσωδιακών χαρακτηριστικών, κατά τη 

διεκπεραίωση της ανάγνωσης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που παρατίθεται στο 

θεωρητικό πλαίσιο, η εξάσκηση σε επιπλέον γλωσσικές δεξιότητες, όπως η 

μορφολογία και η σημασιολογία, θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την 

ποιότητα της συντακτικής επεξεργασίας των προτάσεων. Ωστόσο, αυτές οι 

τελευταίες παράμετροι δε μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία.  

     Εν γένει, τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους φτωχούς 

αναγνώστες καλό είναι να στοχεύουν στη βελτίωση της κατάκτησης διαφορετικών 
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εκφάνσεων της γλωσσικής επίγνωσης, στις οποίες εντοπίζεται ότι αντιμετωπίζουν 

σχετική καθυστέρηση.  

     Όπως βρέθηκε σε έρευνα του Gombert (1992), η φωνολογική επίγνωση 

αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την αναγνωστική ικανότητα από την ηλικία των 

πέντε έως την ηλικία των επτά ετών. Σε μεταγενέστερη έρευνα των Nation και 

Snowling (1997), βρέθηκε ότι για τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών οι επιδόσεις σε 

άλλες γλωσσικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του 

συντακτικού ελέγχου γλωσσικών δομών, αποτελούν καλύτερους προγνωστικούς 

παράγοντες για τη μετέπειτα εξέλιξη της αναγνωστικής τους δεξιότητας. Αυτό 

σημαίνει ότι, σε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών, η εξάσκηση στη συντακτική 

επεξεργασία συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η εξάσκηση στη 

φωνολογική επίγνωση στη βελτίωση  της αναγνωστικής ευχέρειας και 

κατανόησης. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα παρέμβασης της Weaver (1979), η 

προφορική εξάσκηση σε θέματα σύνταξης είναι πιθανό να οδηγήσει στη βελτίωση 

της κατανόησης, όχι μονάχα κατά την επεξεργασία του προφορικού λόγου, αλλά 

επίσης κατά την επεξεργασία του γραπτού λόγου. 

     Για τον ορθότερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάγνωση 

πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτω από το φως της σύνθετης και αμφίδρομης 

αλληλεπίδρασής της με μια πληθώρα γλωσσικών παραγόντων που παίζουν ρόλο 

στη συντακτική επεξεργασία των γλωσσικών δομών. Αυτή η αμφίδρομη πορεία 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη συντακτική επίγνωση και στην αναγνωστική 

ευχέρεια και κατανόηση είναι εξαιρετικά σημαντική να ληφθεί υπόψη, κατά την 

οργάνωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές που 

αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες. Όπως άλλωστε έχει βρεθεί και σε ένα 

πλήθος ερευνών παρέμβασης (Gaskins, 1998· Henry, 1988· Santa, 1998· Snow, 

Burns & Griffin, 1998· Spear-Swerling & Sternberg, 1994), οι εκπαιδευτικές 
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ανάγκες των φτωχών αναγνωστών ικανοποιούνται καλύτερα με ισορροπημένα 

προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση μίας 

πληθώρας γλωσσικών δεξιοτήτων.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Τεστ ανάγνωσης (Υποκλίμακα TORP – Ταχύτητα ανάγνωσης ψευδολέξεων) 

Οδηγίες: «Οι λέξεις που θα σου δείξω τώρα είναι πολύ παράξενες γιατί δεν είναι 

πραγματικές λέξεις. Δεν σημαίνουν τίποτα. Διάβασε τις παρακάτω λέξεις όσο 

καλύτερα μπορείς με τη σειρά πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω και μετά στην 

επόμενη στήλη.  Εάν δεν ξέρεις μια λέξη προσπάθησε να τη συλλαβίσεις και εάν σου 

είναι πολύ δύσκολη πήγαινε στην επόμενη». 

 

1 δαλές 

2 σαποτέ 

3 φαλίκε 

4 κριπήτα 

5 μπεσίκο 

6 τεπό 

7 ναμής 

8 ξεσμονή 

9 αγκρηνός 

10 τοσπί 

11 φτεμώ  

12 βητσερή 

13 νατσή  

14 μαγό  

15 μπελακή 

16 τομπά  

17 κήγκασος 

18 μιντεκό 

19 λάπρενο 

 

 

 

 

Τεστ φωνολογικής επίγνωσης 

 

1. Κατάτμηση λέξεων και ψευδολέξεων σε φωνήματα 

Οδηγίες: «Κάποιες λέξεις που θα σου διαβάζω θα είναι πραγματικές, ενώ άλλες τις 

έχουμε φτιάξει  εμείς. Εσύ θα ακούς καθεμία από αυτές και ύστερα θα τη χωρίζεις σε 

μικρές φωνές». 

Παραδείγματα εξοικείωσης: αέρας, λίκρα. 
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Λέξεις  

Ψευδολέξεις 

Βαθμός 

1. στάση  

2. πρώτος  

3. κάστρο  

4. προσπαθώ  

5. κονσέρβα  

6. έβακτο  

7. άρπελο  

8. κρότιλα  

9. όσπιλος  

      10. λίτερμο  

 

 

2. Επισήμανση ομοιότητας – διαφοράς στην κατάληξη  

Οδηγίες: «Κάθε φορά θα σου διαβάζω τρεις λέξεις. Για κάθε ομάδα των τριών 

λέξεων, εσύ θα  επιλέξεις αυτή που δεν έχει την ίδια κατάληξη με  τις άλλες δύο». 

Παραδείγματα εξοικείωσης:   

γλάρος – άλλος – θάρρος 

λιβάδι – καλάθι – αχλάδι  

λεβέντης – αφέντης – ηγέτης  

 

Λέξεις 

 

Βαθμός 

1. τούμπα – λούμπα – κούπα  

2. πόθοι  – ρόδι – βόδι   

3. χνώτο – φόντο – λόττο  

4. σόμπα – γόπα – ρόμπα  

5. βάθος – λάθος – κάδος  

6. κόπος – λόφος – τόπος  

7. ακόμη – πεπόνι – κανόνι  

8. μοκέτα – ταλέντα – κουβέντα  

9. νιφάδα –  γαβάθα – πεντάδα  

10. τώρα – μπόρα – λύρα  

11. ζάρι –  όρη – χάρη  

12. μπάλα – γάλα – σέλα   

13. πίττα – φώτα – κότα  

14. λιβάδι – καρύδι – αχλάδι  

15. ρόδι – πόδι – χάδι   

16. μύτη – σπίτι – χαίτη  

17. φιλί – χαλί – μαλλί   

18. χώρος – βάρος –  φόρος  

19. μοίρα – πήρα – χώρα  
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Τεστ βραχύχρονης μνήμης 

Οδηγίες: «Εδώ έχω να σου πω κάποιους αριθμούς. Κάθε φορά θα σου λέω 2 ή 3 ή 

και περισσότερους. Εσύ θα τους ακούς με προσοχή και θα μου τους λες με την ίδια 

σειρά που τους άκουσες». 

Ευθεία επανάληψη 

1. 2-9 2. 4-6 

3. 3-8-6 4. 6-1-2 

5. 3-4-1-7 6. 6-1-5-8 

7. 8-4-2-3-9 8. 5-2-1-8-6 

9. 3-8-9-1-7-4 10. 7-9-6-4-8-3 

11. 5-1-7-4-2-3-8 12. 9-8-5-2-1-6-3 

13. 1-6-4-5-9-7-6-3 14. 2-9-7-6-3-1-5-4 

15. 5-3-8-7-1-2-4-6-9 16. 4-2-6-9-1-7-8-3-5 

 

 

Τεστ εργαζόμενης μνήμης 

Οδηγίες: «Εδώ έχω να σου πω κάποιους αριθμούς. Κάθε φορά θα σου λέω 2 ή 3 ή 

και περισσότερους. Εσύ θα τους ακούς με προσοχή και θα μου τους λες με σειρά από 

τον τελευταίο προς τον πρώτο που άκουσες». 

 

 

 

Αντίστροφη επανάληψη 

1. 2-9 2. 4-6 

3. 3-8-6 4. 6-1-2 

5. 3-4-1-7 6. 6-1-5-8 

7. 8-4-2-3-9 8. 5-2-1-8-6 

9. 3-8-9-1-7-4 10. 7-9-6-4-8-3 

11. 5-1-7-4-2-3-8 12. 9-8-5-2-1-6-3 

13. 1-6-4-5-9-7-6-3 14. 2-9-7-6-3-1-5-4 

15. 5-3-8-7-1-2-4-6-9 16. 4-2-6-9-1-7-8-3-5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Έργο αξιολόγησης της συντακτικής επίγνωσης 

Οδηγίες: «Να εντοπίσεις, εάν υπάρχει, το γραμματικό λάθος στην πρώτη στην πρώτη 

ομάδα των προτάσεων και διόρθωσέ το. Εάν η πρόταση (α) είναι λανθασμένη, να 

αναπαράγεις τον ίδιο τύπο λάθους στην πρόταση (β) κάθε ζεύγους». 

Τεστ εξοικείωσης - Α΄ Δοκιμασία 

i α. Το μάθημα ήταν κουραστική. 

ii α. Αύριο πήγαμε στη συναυλία. 

iii α. Άρχισε να δουλέψει.  

Τεστ εξοικείωσης - Β΄ Δοκιμασία 

i β. Το ταξίδι ήταν ευχάριστο. 

ii β. Αύριο θα μιλήσουμε στη συνάντηση. 

iii β.  Άρχισε να φωνάζει.  

 

Είδη συντακτικών λαθών: 

1. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς το πρόσωπο. 

2. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς το γένος. 

3. Λανθασμένη χρήση χρόνου σε σχέση με χρονικό επίρρημα. 

4. Λανθασμένη χρήση αδύναμων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ως κλιτικών. 

5. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα όλων των 

φωνημάτων της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό χρησιμοποιήθηκε ποιόν 

ενεργείας διαρκείας). 

6. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα ενός από τα 

φωνήματα της σωστής λέξης (αντί για ποιόν ενεργείας διαρκείας χρησιμοποιήθηκε 

συνοπτικό). 

7. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς τον αριθμό. 
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8. Λάθος στο ποιόν ενεργείας με αλλαγή στη φωνολογική ταυτότητα ενός από τα 

φωνήματα της σωστής λέξης (αντί για συνοπτικό χρησιμοποιήθηκε ποιόν 

ενεργείας διαρκείας). 

9. Ασυμφωνία υποκειμένου και ρήματος στην παρατακτική σύνδεση προτάσεων. 

10. Λάθος στη φωνή. 

11. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό. 

12. Ασυμφωνία ουσιαστικού και επιθετικού προσδιορισμού ως προς την πτώση. 

13. Ασυμφωνία υποκειμένου και κατηγορούμενου ως προς τον αριθμό. 

14. Λανθασμένη χρήση μετοχής. 

15. Λανθασμένη χρήση της πρόθεσης μεταξύ. 

Α΄ Δοκιμασία 

1 α. Ο φίλος μου ενθουσιάστηκα με τη συναυλία.  

2 α. Η συζήτηση ήταν ευχάριστος. 

3 α. Χθες θα πάμε στην ομορφότερη παραλία. 

4 α. Ο κηπουρός μου τις έδωσα.  

5 α.  Όλοι έτρεξαν να τρώνε το γλυκό. 

6 α. Άρχισε να γράψει.   

7 α. Εγώ και ο πατέρας μου συμφωνώ πολύ συχνά. 

8 α. Όλοι θέλησαν να κερδίζουν το βραβείο. 

9 α. Φαινόταν σοφός αλλά δεν ήξεραν βασικά πράγματα. 

10 α. Ο ασθενής θα εξετάσει σε λίγο. 

11 α. Ο γιος μου και ο ανιψιός μου είναι άτακτος. 

12 α. Ο διευθυντής του σχολείου είναι σαράντα ενός έτους. 

13 α. Οι κοπέλες και τα αγόρια φαίνονται χαρούμενα. 

14 α. Η νυχτερίδα κυνηγούσε μια πεταλούδα πετώντας από λουλούδι σε λουλούδι. 

15 α. Πάρθηκε η απόφαση μεταξύ από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς. 
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Β΄ Δοκιμασία 

1 β Ο οργανισμός μου μολύνθηκε από τα χημικά. 

2 β. Η λίμνη φαινόταν βαθιά. 

3 β. Πέρυσι μετακομίσαμε στο καινούριο σπίτι.  

4 β. Η δασκάλα σου τα διόρθωνε.  

5 β. Κάποιοι αρνήθηκαν να πιουν το κρασί. 

6 β. Σταμάτησε να τρέχει. 

7 β. Εσύ και η μητέρα σου συνεννοείστε καλύτερα. 

8 β. Λίγοι προσπάθησαν να λύσουν την άσκηση. 

9 β. Ένοιωθε κουρασμένος γιατί δεν είχε ελεύθερο χρόνο. 

10 β. Το γραφείο θα καθαριστεί το πρωί.  

11 β. Ο μάγος και ο βοηθός του ήταν εκπληκτικοί. 

12 β. Η ηλικία του μωρού είναι είκοσι ενός μηνών. 

13 β. Οι γονείς και τα παιδιά είναι απογοητευμένοι. 

14 β. Όλοι ακούγαμε το αηδόνι που κελαηδούσε μέσα στις φυλλωσιές. 

15 β. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Έργο αποκατάστασης αποδομημένων προτάσεων 

Οδηγίες: «Παρακάτω υπάρχουν ομάδες από λέξεις. Αν οι λέξεις κάθε ομάδας μπουν 

στη σωστή σειρά φτιάχνουν μια πρόταση. Εσύ θα διαβάζεις τις ανακατεμένες λέξεις 

και θα προσπαθείς να καταλάβεις με ποια σειρά πρέπει να μπουν για να φτιάξουν 

μια πρόταση που να έχει νόημα. Καθώς θα προσπαθείς να καταλάβεις τη σωστή 

σειρά των λέξεων, αν θέλεις μπορείς να βάζεις και αριθμό πάνω από κάθε λέξη για 

να βρεις ευκολότερα τη σωστή σειρά της μέσα στην πρόταση. Να θυμάσαι ότι πρέπει 

να χρησιμοποιήσεις όλες μαζί τις λέξεις που σου δίνονται και μόνο αυτές». 

Τεστ εξοικείωσης 

τσουχτερό, το, είναι, κρύο 

γιατρός, προσεκτικά, το, εξέτασε, ο, παιδί 

Μαρίας, την, έπαιζαν, τα, κούκλα, με, γατάκια, της 

ότι, εκδρομή, στους, δασκάλους, την, μαθητές, είπε, ο, εβδομάδα, πάνε, θα, 

επόμενη 

Υλικό  

1. είναι, τα, ποταμού, νερά, παγωμένα, του 

2. τρέχει, με, τρένο, μεγάλη, το, ταχύτητα 

3. αυτοκίνητο, πριν, φόρεσαν, το, ζώνες, τις, ξεκινήσει, ασφαλείας 

4. πολύ, τη, αυτοκίνητο, ξύπνησε, και, θόρυβο, το, έκανε, γειτονιά 

5. ανέβηκε, βάζο, και, τραπέζι, η, έριξε, στο, γάτα, το, κάτω 

6. χωράφια, μαργαρίτες, από, άνοιξη, γεμάτα, τα, και, είναι, παπαρούνες, την 

7. ποντικό, από, και, ουρά, γάτα, την, έπιασε, η, τον, κυνήγησε 

8. μικρό, ο, λακκούβα, στο, κηπουρός, ένα, και, δέντρο, χώμα, φύτεψε, μια, 

έσκαψε 



210 

 

9. καπετάνιος, όταν, την, πλοίου, φάρο, από, το, μακριά, του, άλλαξε, ο, πορεία, 

είδε 

10. η, μπήκε, μαθητές, από, τους, δασκάλα, αίθουσα, σηκώθηκαν, οι καρέκλες, 

όλοι, στην, μόλις, τις 

11. διάβασε, τη, περιβάλλοντος, για, δάσκαλος, εφημερίδα, ένα, μόλυνση, την, 

άρθρο, ο, άνοιξε, και, του 

12. στάδιο, αθλητής, οι, και, όρθιοι, τον, καθώς, όλοι, έτρεχε, χειροκροτούσαν, 

θεατές, ο, σηκώθηκαν, στο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Έργο επισύναψης με γραπτή παρουσίαση 

Οδηγίες: «Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των λέξεων  στις ακόλουθες προτάσεις, 

ώστε αυτές να έχουν νόημα». 

Τεστ ορθογραφίας 

Οι μαθητές είναι αγχωμέν     . 

Η σχολή είναι βραβευμέν     . 

Η δασκάλα είναι αγχωμέν     . 

Οι χορευτές είναι βραβευμέν     .  

 

Τεστ εξοικείωσης 

Οι πελάτες που ενημέρωνε η πωλήτρια ήταν στεναχωρημέν    . 

Οι προπονητές που χαιρέτησε η αθλήτρια είναι επιτυχημέν    .  

Η καθηγήτρια που κάλεσαν οι γονείς ήταν αναστατωμένη    . 

Η σχολή που άνοιξαν οι μουσικοί είναι βραβευμέν     . 

 

Α΄ Δοκιμασία 

1. Η γιατρός που επισκέπτονται οι γείτονες είναι περίεργ    . 

2. Η προσπάθεια που έκαναν οι επιστήμονες είναι σημαντικ    . 

3. Η σχολή που έχουν ιδρύσει οι χορευτές είναι βραβευμέν     . 

4. Οι τουρίστες που ενημέρωνε η ξεναγός ήταν αγχωμέν    . 

5. Οι αθλητές που υποδέχθηκε η ομάδα είναι διάσημ    .  

6. Η υπουργός που κάλεσαν οι δημοσιογράφοι ήταν ενημερωμέν    . 

7. Οι συνεργάτες που διάλεξε η σκηνοθέτρια είναι επιτυχημέν    . 

8. Οι αθλητές που προετοίμαζε η προπονήτρια ήταν άρρωστ    . 
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9. Η παράσταση που ανέβασαν οι ηθοποιοί ήταν ξεχωριστ     . 

10. Οι γονείς που ενημέρωσε η καθηγήτρια ήταν εκνευρισμέν     . 

Β΄ Δοκιμασία 

1. Η γιατρός που επισκέπτονται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό οι γείτονες είναι περίεργ     . 

2. Η προσπάθεια που έκαναν την περασμένη δεκαετία οι επιστήμονες είναι αξιόλογ     . 

3. Η σχολή που έχουν ιδρύσει πριν από εικοσιπέντε χρόνια οι χορευτές είναι βραβευμέν     . 

4. Οι τουρίστες που ενημέρωνε για την ιστορία της περιοχής η ξεναγός ήταν αγχωμέν     . 

5. Οι αθλητές που υποδέχθηκε στη χθεσινή αθλητική εκδήλωση η ομάδα είναι διάσημ     . 

6. Η υπουργός που κάλεσαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου οι δημοσιογράφοι ήταν ενημερωμέν     . 

7. Οι συνεργάτες που διάλεξε ύστερα από μεγάλο κόπο η σκηνοθέτρια είναι επιτυχημέν     . 

8. Οι αθλητές που προετοίμαζε για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες η προπονήτρια ήταν άρρωστ     .  

9. Η παράσταση που ανέβασαν μετά από πολλές δυσκολίες οι ηθοποιοί ήταν ξεχωριστ     . 

10. Οι γονείς που ενημέρωσε στην εκπαιδευτική συνάντηση η καθηγήτρια ήταν εκνευρισμέν     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

Έργο επισύναψης με ακρόαση εκφωνημάτων 

Οδηγίες: «Για κάθε πρόταση που ακούτε από τα ακουστικά να επιλέγετε με το 

ποντίκι την εικόνα με το αντίστοιχο νόημα». 

Παραδείγματα εξοικείωσης: 

- Η κυρία παρέδωσε το δέμα στο γιό του ταχυδρόμου, που καθόταν στο 

ποδήλατο. 

- Ο πελάτης έδωσε τη συνταγή στη βοηθό του φαρμακοποιού, που στεκόταν πίσω 

απ’ τη βιτρίνα.  

1. Η πωλήτρια χάρισε μια σοκολάτα στο παιδί του πελάτη, που έσπρωχνε το 

καρότσι.  

2. Ο νοσοκόμος έδωσε την εξέταση στην αδερφή του γείτονα, που είχε 

σπασμένο το πόδι.  

3. Η δασκάλα έκανε παρατήρηση στον αδερφό της μαθήτριας, που έγραφε 

στον πίνακα.  

4. Ο φρουρός άνοιξε την πόρτα στον οδηγό της ηθοποιού, που ‘χε ανοιχτό το 

παράθυρο.  

5. Η μητέρα έδωσε το γλυκό στη γυναίκα του καλεσμένου, που διάβαζε το 

περιοδικό.  

6. Ο δημοσιογράφος έδωσε το μικρόφωνο στον πιανίστα της τραγουδίστριας, που 

φορούσε καπέλο.  

7. Το αγόρι έδωσε το σημείωμα στη μαθήτρια της δασκάλας, που διάβαζε το 

κείμενο.  

8. Η μητέρα έδωσε τα χρήματα στο αφεντικό της πωλήτριας, που είχε 

νευριάσει. 
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9. Η κυρία έκανε παράπονα στο αφεντικό του σερβιτόρου, που είχε 

θυμώσει.  

10. Ο ταχυδρόμος έδωσε το φάκελο στο γραμματέα της διευθύντριας, που βιαζόταν 

να φύγει.  

11. Ο αστυνομικός έκανε ερωτήσεις στο φίλο της γειτόνισσας, που φορούσε 

μαύρα.  

12. Η καθηγήτρια έδωσε οδηγίες στη μητέρα της μαθήτριας, που λυπόταν για 

τους βαθμούς.  

13. Ο οδοντίατρος έδωσε την απόδειξη στον αδερφό της μαθήτριας, που είχε 

σπασμένο το δόντι.  

14. Ο γιατρός έδωσε το κουτί στη γυναίκα του καθηγητή, που είχε 

αρρωστήσει.  

15. Η γυναίκα φώναξε κάτι στους οδηγούς των παιδιών, που περνούσαν το 

ποτάμι.  

16. Το κορίτσι χάρισε την ανθοδέσμη στον προπονητή του αθλητή, που είχε 

συγκινηθεί.  

17. Ο φούρναρης έδωσε το κουλούρι στη μαθήτρια της δασκάλας, που 

κρατούσε το βιβλίο.  

18. Το κοριτσάκι έλεγε ένα τραγούδι στην πελάτισσα της κομμώτριας, που 

ήταν έγκυος.  

19. Ο ταχυδρόμος έδωσε το γράμμα στη γραμματέα του δικηγόρου, που δούλευε πίσω 

από φακέλους.  

20. Ο παρουσιαστής έδωσε το βραβείο στο φωτογράφο της τραγουδίστριας, που όλο 

χαμογελούσε. 

 

 


