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Εκπαιδευτικο – ∆ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των 
Μ. ∆. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) 

 
Η θεώρηση που επικρατούσε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60 

σχετικά µε την µελέτη της αναγνωστικής λειτουργίας ήταν κυρίως η 
µελέτη του αποτελέσµατος της ανάγνωσης, δηλαδή η 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας της 
ανάγνωσης. Μια τέτοια θεώρηση δε µπορεί να δώσει απαντήσεις σε 
βασικά ερωτήµατα που απασχολούν την εκπαίδευση και τους 
εκπαιδευτικούς όπως «πώς θα µάθει το παιδί να διαβάζει καλύτερα και 
αποδοτικότερα;», «γιατί ένα συγκεκριµένο παιδί δε µπορεί να µάθει να 
διαβάζει και να γράφει;», «πώς πρέπει να βοηθηθεί το συγκεκριµένο 
παιδί µε αδυναµίες».(Πόρποδας, 1996, 2002)  

 
Η ανάπτυξη της Γνωστικής Ψυχολογίας έχει προσφέρει το 

θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο, ώστε να δοθεί απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µελέτη και τον 
προσδιορισµό των γνωστικών παραγόντων που εµπλέκονται και 
επηρεάζουν την οµαλή διεκπεραίωση ενός γνωστικού έργου. Μπορούµε 
εύκολα να υποθέσουµε ότι, εάν ένα άτοµο έχει αδυναµία σε έναν ή 
περισσότερους γνωστικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στην 
επεξεργασίας ενός γνωστικού αντικειµένου θα αντιµετωπίσει 
προβλήµατα στη µάθηση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. Η 
γνώση όλων των διαδικασιών για την απόκτηση της γνώσης είναι 
χρήσιµη για όλους όσους ασχολούνται συστηµατικά µε την προαγωγή 
της µάθησης των ατόµων (όπως π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.ά.). 
(Πόρποδας, 1996). Και αυτό γιατί το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο θα 
µπορούσε να αποδειχτεί χρήσιµο στο να καθορίσουµε ένα πρόγραµµα 
παρέµβασης για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των διαφόρων 
δυσλειτουργιών  των γνωστικών παραγόντων που εµπλέκονται στη 
διαδικασία της µάθησης.  

 
Μέσα από αυτή την οπτική της µάθησης ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται απλά στη µετάδοση της γνώσης, αλλά 
κυρίως στο να βοηθήσει το µαθητή να ανακαλύψει µόνος του τη  γνώση.  
Εποµένως κάθε δραστηριότητα που αφορά στην αντιµετώπιση 
αδυναµιών θα πρέπει να σχεδιάζεται µε γνώµονα την ενεργό συµµετοχή 
του ίδιου του µαθητή, ο οποίος έχει συνείδηση της αδυναµίας του και 
συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
προκειµένου να ξεπεράσει τη συγκεκριµένη αδυναµία. 
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Ειδικά, όσο αφορά στη µάθηση της δεξιότητας της ανάγνωση και 

ορθογραφηµένης γραφής, πρωταρχικής σπουδαιότητας αναγκαιότητα 
είναι η επισήµανση και αντιµετώπιση ενδεχόµενων δυσκολιών που 
αντιµετωπίζει ο µαθητής στην αντίληψη, µνήµη και γενικά επεξεργασία 
των συµβόλων του γραπτού λόγου, δηλαδή στην κωδικοποίηση και 
αποκωδικοποίηση των µεµονωµένων οπτικών συµβόλων του γραπτού 
λόγου (όπως είναι τα γράµµατα) ή δοµηµένων συνόλων  αυτών των 
οπτικών συµβόλων (όπως είναι οι λέξεις) .  

 
 

 
3.2 Προτάσεις για την αντιµετώπιση δυσκολιών σχετικά µε την 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των γραµµάτων. 

 
Πριν ασχοληθούµε µε τις δραστηριότητες εκείνες που θα 

βοηθήσουν τους µαθητές να αντιµετωπίσουν τυχόν δυσκολίες που µπορεί 
να έχουν, αρχικά, στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των 
γραπτών συµβόλων της ελληνικής γλώσσας κρίνουµε χρήσιµο να 
αναφέρουµε λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας µάθησης 
των γραµµάτων 

 
 Για το παιδί του νηπιαγωγείου και της Α΄τάξης τα γράµµατα του 

αλφαβήτου καθώς και οι αριθµοί αποτελούν αφηρηµένες και σύνθετες 
µορφές οπτικών ερεθισµάτων οι οποίες δεν έχουν καµία έννοια για το 
ίδιο το παιδί.  
 

Συγκεκριµένα, τα γράµµατα αποτελούν οπτικές αναπαραστάσεις 
των δοµικών στοιχείων του προφορικού λόγου, δηλαδή των φωνηµάτων. 
Το κάθε γράµµα διαθέτει οπτική και ηχητική ταυτότητα αλλά σε 
αντίθεση µε τα αντικείµενα δε διαθέτει σηµασιολογική ταυτότητα από 
µόνο του παρά µόνο οι δοµηµένες σειρές γραµµάτων, στις οποίες το κάθε 
γράµµα έχει ορισµένη θέση και σχέση µε τα άλλα γράµµατα της σειράς 
έτσι ώστε όλα µαζί να συγκροτούν µία λέξη. Αν αλλάξει η συγκεκριµένη 
σειρά και θέση των γραµµάτων της λέξης τότε χάνεται η σηµασία της 
λέξης  (Πόρποδας, 1996, 2002).  

 
Για τον παραπάνω λόγο  δε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αρεστά 

στο παιδί και ιδιαίτερα εύκολα στην αναγνώρισή τους. Αυτό έχει 
διαπιστωθεί από διάφορες µελέτες της Gibson (1968) και των 
συνεργατών της (στην αγγλική γλώσσα) οι οποίες αφορούν στην 
αντιληπτική ικανότητα των παιδιών για διάκριση µορφών και µελέτες 
του Trieschmann (1968) που αφορούν στην ικανότητα των παιδιών να  
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συγκρατούν στη µνήµη τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των 
σχηµάτων που µοιάζουν µε γράµµατα.  

 
Οι επισηµάνσεις αυτών των µελετητών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αν συσχετιστούν µε την αποδεδειγµένη στενή σχέση µεταξύ της 
ικανότητας του παιδιού να έχει επίγνωση για ορισµένες παραµέτρους του 
προφορικού λόγου και του βαθµού ευκολίας ή δυσκολίας στη µάθηση 
της ανάγνωσης. Η σχέση αυτή έχει διαπιστωθεί από αρκετούς ερευνητές 
σε διάφορα αλφαβητικά συστήµατα µεταξύ των οποίων το ελληνικό. 
(Πόρποδας, 2002) 

 
Εποµένως παράγοντες που σχετίζονται µε την αντίληψη των 

οπτικών ερεθισµάτων του γραπτού λόγου, δηλαδή των γραµµάτων είναι 
η ικανότητα για συστηµατική παρατήρηση του οπτικού ερεθίσµατος 
(Piaget), η φύση των γραµµάτων, ο προσανατολισµός και η θέση και  
διαδοχή τους µέσα στη λέξη. Ειδικά η ικανότητα της αντίληψης της 
θέσης και της διαδοχής, όταν παρουσιάζει προβλήµατα, αναπόφευκτα θα 
έχει επιπτώσεις στην οπτικοχωρική κωδικοποίηση των πληροφοριών του 
γραπτού λόγου, όπως έχει διαπιστωθεί στις περιπτώσεις της ειδικής 
δυσλεξίας (Πόρποδας, 1998). Επίσης σύµφωνα µε αρκετές ερευνητικές 
διαπιστώσεις τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται, τόσο 
στο να εντοπίσουν το µέρος µέσα σε ένα σύνθετο  όλο όσο και στο να 
συνθέσουν σε όλο τα µεµονωµένα µέρη ενός σχήµατος ( Πόρποδας, 
2002).  

 
Έχοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, το ερώτηµα που τίθεται 

αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού προκειµένου ο µαθητής να ξεπεράσεις δυσκολίες που έχει  
στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των γραµµάτων της ελληνικής 
γλώσσας. Ένα τέτοιο πρόγραµµα παρέµβασης πέρα του ότι πρέπει να 
ακολουθεί τις βασικές αρχές οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, όπως η χρήση µεγάλης ποικιλίας υλικών και µέσων, η 
συµµετοχή όσο το δυνατό περισσότερων αισθήσεων στις διάφορες 
δραστηριότητες, η ενθάρρυνση των µαθητών να συµµετέχουν ενεργά, η 
αναγκαία προσαρµογή του υλικού στις ικανότητες και τις ανάγκες του 
κάθε µαθητή κ..ά.,  βασική παράµετρος του προγράµµατος είναι η  
προοδευτική και µε µικρά βήµατα κλιµάκωση των δραστηριοτήτων από 
τα ήδη γνωστά στα άγνωστα. π.χ.  

 
«Ένας µαθητής της Α΄ τάξης που δε ξέρει να διαβάζει µία λέξη δεν 

θα αποδώσει εάν συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης το οποίο 
θέτει σαν αρχικό στόχο την άσκηση του µαθητή στην ανάγνωση και 
γραφή συχνόχρηστων λέξεων. Αντίθετα ο συγκεκριµένος µαθητής θα  
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βοηθηθεί από ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης της δυσκολίας του που 
θέτει σαν πρωταρχικό στόχο την λεπτοµερή αξιολόγηση και ενίσχυση 
των ικανοτήτων του µαθητή σε επίπεδο γραµµάτων, στη συνέχεια  σε 
επίπεδο συλλαβών, σε επίπεδο λέξεων, φράσεων, προτάσεων, κειµένου.    

 
Με βάση  την παραπάνω αρχή µπορούµε να παραθέσουµε µερικές 

ενδεικτικές δραστηριότητες που αφορούν στην αντιµετώπιση δυσκολιών 
στην µάθηση των γραµµάτων.  

 
 

 
Μακροπρόθεσµος στόχος:  
 
Η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των γραµµάτων.  
 
Η γνωστική αυτή διαδικασία αρχίζει µε την πρόσληψη της 

γραφηµική ταυτότητας του κάθε γράµµατος και τη φωνηµική 
αποκωδικοποίησή του, δηλαδή τη µετάφρασή του στον αντίστοιχο 
φθόγγο και όχι στο όνοµα του γράµµατος. Συγκεκριµένα, η βασική 
γνωστική λειτουργία που ενεργοποιείται κατά την ανάγνωση ενός 
γράµµατος είναι η αναγνώριση, ενώ κατά τη γραφή του η ανάκληση. 
Συνεπώς, µαθαίνω ένα γράµµα σηµαίνει ότι µπορώ να το αναγνωρίζω και 
να το ανακαλώ στη µνήµη  µου σε κάθε περίπτωση. Η κυριότερη 
απόδειξη ότι κάποιος έχει µάθει σωστά κάτι είναι όταν µπορεί να το 
χρησιµοποιήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση. (Πόρποδας, 1999).  

 
Η απόκτηση αυτής της ικανότητας δε φαίνεται να είναι εύκολη, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι ο φθόγγος δεν έχει σηµασιολογικό 
περιεχόµενο και επιπλέον δεν είναι εύκολο να προφερθεί (ιδίως οι 
φθόγγοι των συµφώνων), χωρίς την συµπροφορά κάποιου άλλου 
φθόγγου. Επίσης το κάθε γράµµα σε ένα αλφαβητικό σύστηµα γραφής 
µπορεί να αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους φθόγγους και εποµένως 
δηµιουργείται η ανάγκη επεξεργασίας και µνηµονικής συγκράτησης όχι 
µόνο της ταυτότητας του γράµµατος, αλλά και της θέσης, της σειράς και 
του προσανατολισµού του κάθε γράµµατος µέσα στη λέξη προκειµένου 
να είναι δυνατή η αναγνώριση της λέξης και η πρόσβαση στην έννοια 
της. (Πόρποδας, 2002) 

 
Θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι η ελληνική γλώσσα έχει 25 

φθόγγους και έχει ως γνωστό 25 γράµµατα µε την συµπερίληψη του 
γράµµατος (ς). Οι φθόγγοι αυτοί είναι οι εξής: α,  ε,  ι,  ο,  ου,  β,  γ,  δ,  ζ, 
θ,  κ,  λ,  µ,  ν,  π,  ρ,  σ,  τ,  φ,  χ,  µπ  ντ,  γκ,  τσ,  τζ  (Τριανταφυλλίδης, 
1992).  
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Όµως η ανάγνωση και γραφή της ελληνικής γλώσσας παρουσιάζει 
και κάποιες επιπλέον δυσκολίες που οφείλονται στο γεγονός ότι 
χαρακτηρίζεται από κανόνες ιστορικής ορθογραφίας (Μπαµπινιώτης, 
1998), όπου η σχέση αντιστοιχίας µεταξύ των γραµµάτων και των 
φθόγγων κατά την ανάγνωση και γραφή δεν είναι απόλυτη, αλλά 
παρατηρούνται ανακολουθίες όπως (Τριανταφυλλίδης, 1913, Τοµπαίδης, 
1987, Ζακεστίδου & Μάνιου-Βακάλη, 1987):  

 
α) Μερικά φωνήµατα γράφονται µε διαφορετικά γράµµατα ή 

συνδυασµούς γραµµάτων π.χ. Το φώνηµα /ι/ γράφεται µε τα γράµµατα: 
η,  ι,  υ,  ει,  οι,  υι.  
          β)Μερικά γράµµατα σε διαφορετικές καταστάσεις αναπαριστάνουν 
διαφορετικά φωνήµατα π.χ.  το γράµµα –υ- προφέρεται ως /ι/ στη λέξη 
χύνω, ως /φ/ στη λέξη ευχαριστώ  και ως /β/ στη λέξη αύριο. 

γ)  Σε ορισµένες περιπτώσεις µερικά γράµµατα δεν προφέρονται 
και είναι σχεδόν άφωνα π.χ. Το γράµµα –π- στο σύµπλεγµα -µπτ – όπως 
στη λέξη Πέµπτη. 

 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, οι ενδεικτικές 

δραστηριότητες για την επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου στόχου δίνονται 
όλες µαζί µόνο για λόγους παρουσίασης και αυτό γιατί το κάθε 
αλφαβητικό σύστηµα γραφής έχει από τη φύση του το πλεονέκτηµα της 
χρήσης σχετικά µικρού αριθµού συµβόλων για την παραγωγή πολύ 
µεγάλου αριθµού λέξεων. Εποµένως η διδασκαλία αρχικά ενός µικρού  
αριθµού συχνόχρηστων φωνηέντων µπορεί να συνδυαστεί µε την 
διδασκαλία ενός επίσης µικρού αριθµού συχνόχρηστων συµφώνων για 
την παραγωγή και µάθηση των πρώτων δισύλλαβων λέξεων. Έτσι ο 
µαθητής ολοκληρώνοντας την µάθηση των γραµµάτων µπορεί να έχει 
ταυτόχρονα ολοκληρώσει και την µάθηση της ανάγνωσης και γραφής 
µεγάλου αριθµού λέξεων και επίσης µικρών προτάσεων.  

 
Το παραπάνω πρακτικά σηµαίνει ότι πέρα από την κάθετη διάταξη 

των δραστηριοτήτων για την επίτευξη µακρυπρόθεσµων στόχων,  δηλαδή 
την αντιµετώπιση δυσκολιών στην  κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 
φωνηέντων,  συµφώνων, συλλαβών, λέξεων,  είναι απαραίτητη και µία 
οριζόντια σύνθεση των δραστηριοτήτων,  ώστε η µάθηση από την 
πλευρά του µαθητή να γίνει οικονοµικότερη από την  άποψη καταβολής 
προσπάθειας και χρόνου, αλλά και αποδοτικότερη από την άποψη της 
µάθησης των µηχανισµών ανάγνωσης και γραφής.  

 
Επίσης θα πρέπει να τονίσουµε από την αρχή ότι οι 

δραστηριότητες που θα δίνονται κάθε φορά στο παιδί θα έχουν σχέση και 
θα αξιοποιούν τις γνώσεις που έχει αποκτήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή για  



 6

τα γράµµατα, τις συλλαβές και τις λέξεις και θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ικανότητες και αδυναµίες του κάθε παιδιού.  

 
Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση φωνηέντων:  
οµάδα 1: (α, ο, ι, ε) 

          οµάδα 2: ( η, υ, ω)  
          οµάδα 3: (ου, αι, ει, οι, αυ, ευ) 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆είχνει το φωνήεν που του ζητάµε. 
Λέει το φωνήεν που του δείχνουµε. 
Γράφει το φωνήεν που του ζητάµε. 

 
Στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα ενός ευρέως ερευνητικού έργου 

που διεξήχθη στο εργαστήριο Γνωστικής ανάλυσης και Μάθησης, 
Γλώσσας και ∆υσλεξίας του Παν. Πατρών για τις συχνότητες εµφάνισης 
και τη σειρά κάθε γράµµατος του ελληνικού αλφαβήτου στα κείµενα των 
βιβλίων «Η γλώσσα µου» της Α΄ τάξης (Πόρποδας 2002, σελ. 391) 
θεωρούµε σωστό   οι επιµέρους ενδεικτικές δραστηριότητες που θα 
δοθούν για την επίτευξη του µακρυπρόθεσµου στόχου που θέσαµε στην 
αρχή της συζήτησης να περιλαµβάνουν τα εξής:  

 
Οπτική και ακουστική αντίληψη των γραµµάτων. 
 
∆ραστηριότητα 1: 
Με τη χρήση καρτελών παρουσιάζουµε πρώτα  τα φωνήεντα  που 

δε µοιάζουν ηχητικά δηλαδή /α/, /ο/, /ι/, /ε/ και ζητάµε από τους µαθητές 
να τα προφέρουν, να τα δείχνουν όταν τα προφέρουµε εµείς  και στη 
συνέχεια να κλείνουν τα µάτια και να τα γράφουν µε το δάχτυλο στον 
αέρα, στο θρανίο, στην αµµοδόχο κ.ά.  

 
∆ραστηριότητα 2: 
Καλούµε τους µαθητές να βρουν  λέξεις που ακουστικά να 

αρχίζουν,  και εν συνεχεία, που να τελειώνουν µε τα συγκεκριµένα 
φωνήµατα, άσχετα από την ορθογραφηµένη γραφή τους όπως: /ά/λογο, 
/ό/ρεξη, /ή/λιος και δέµ/α/, πίν/ω/, ποτάµ/ι/. 
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∆ραστηριότητα 3: 
∆ίνουµε στους µαθητές εικόνες οικείων φυτών, ζώων και 

αντικειµένων, η ονοµασία των οποίων αρχίζει ή τελειώνει µε τα 
φωνήεντα που έχουν διδαχτεί. Κάθε εικόνα συνοδεύεται από τη λέξη 
αυτού που εικονίζεται και είναι σηµειωµένο µε έντονο χρώµα µόνο το  
αρχικό ή τελικό φωνήεν. Ζητούµε από τους µαθητές να δείξουν, να 
προφέρουν και τέλος να γράψουν νοερά µε το δάχτυλο.  

 
Οι τρεις παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να επαναληφθούν 

για τα υπόλοιπα τρία φωνήεντα /η/, /υ/, /ω/. Επιπλέον θα πρέπει να 
διευκρινήσουµε στους µαθητές ότι τα συγκεκριµένα φωνήεντα δεν 
αποτελούν διαφορετικές φωνηµικές µονάδες, αλλά διαφορετικές 
γραφηµικές µονάδες του ίδιου φωνήµατος. Το τελευταίο  µπορεί να 
ενισχυθεί από την ακόλουθη δραστηριότητα. 

 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι πρέπει να δοθεί  

ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή γραφή των γραµµάτων δηλαδή στη σωστή 
γραφή των χαρακτηριστικών τους στοιχείων όπως: φορά γραφής, 
κάθετες, οριζόντιες και καµπύλες γραµµές, προσανατολισµός γράµµατος. 
Για το λόγο αυτό τα γράµµατα ή οι λέξεις παρουσιάζονται σε µεγάλο 
µέγεθος και για τη γραφή χρησιµοποιείται πάντοτε χαρτί µε γραµµές. 

 
 Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση γραµµάτων. 
 
∆ραστηριότητα 4: 
 ∆ίνουµε στους µαθητές παρόµοιες µε τις παραπάνω εικόνες µε τη 

διαφορά ότι τώρα περιλαµβάνονται  λέξεις µε διαφορετικές 
ορθογραφικές απαιτήσεις των οµοίων φωνητικά φωνηέντων π.χ.   
/ι/πποπόταµος, /η/φαίστειο, /ύ/φασµα, /ό/πλο, /ώ/ρα, αγόρ/ι/, 
µύτ/η/, δένδρ/ο/, ζωγραφίζ/ω/. Καλούµε τους µαθητές να 
παρατηρήσουν ότι, ενώ ακουστικά οι λέξεις αρχίζουν ή τελειώνουν το 
ίδιο, γράφονται µε διαφορετικό γράµµα. 

 
Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση κάποιας οµάδας ή όλων των 

φωνηέντων µπορούµε να δώσουµε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
∆ραστηριότητα 5: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες λέξεων και τους ζητούµε να 

αναγνωρίσουν, να προφέρουν και να γράψουν το φωνήεν που του 
ζητούµε. Η αναγνώριση επιτυγχάνεται ζητώντας από το µαθητή να 
κυκλώσει ή να χρωµατίσει σε κάθε λέξη το ζητούµενο φωνήεν και στη 
συνέχει να το προφέρει και να το γράψει  στο τετράδιο. 
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∆ραστηριότητα 6: 
∆ίνουµε στους µαθητές κάποιο εύπλαστο υλικό όπως πλαστελίνη ή 

πηλό και τους ζητούµε να σχηµατίσουν και να προφέρουν ένα 
συγκεκριµένο φωνήεν. 
   

∆ραστηριότητα 7: 
Χορηγούµε στους µαθητές έντυπο υλικό από εφηµερίδες, 

περιοδικά, διαφηµίσεις σε µεγέθυνση και τους ζητούµε να κόψουν µε το 
ψαλίδι περιµετρικά τα φωνήεντα που µπορούν να αναγνωρίσουν να τα 
προφέρουν, να φτιάξουν ένα οµαδικό κολάζ και να τα γράψουν στο 
τετράδιο . 

 
∆ραστηριότητα 8: 
∆ίνουµε στους µαθητές σχεδιαγράµµατα φωνηέντων και ζητούµε 

να τα αναγνωρίσουν, να τα χρωµατίσουν και να τα κολλήσουν σε πίνακα. 
 
∆ραστηριότητα 9: 
∆ίνουµε στους µαθητές ένα φύλλο τετραδίου στο οποίο είναι 

γραµµένα φωνήεντα σε κανονικό µέγεθος, αλλά η γραφή τους είτε είναι 
µε  διακεκοµµένες γραµµές, είτε είναι ηµιτελής. Ζητούµε από τους 
µαθητές να ολοκληρώσουν τη γραφή του κάθε φωνήεντος, αφού πρώτα 
το αναγνωρίσουν. 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δίψηφων φωνηέντων  
(οι, ει, αι ) και διφθόγγων (αυ, ευ υι, ια). 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆είχνει  το δίψηφο φωνήεν και το δίφθογγο που του ζητάµε. 
Λέει το  δίψηφο φωνήεν και το δίφθογγο που του  δείχνουµε. 
Γράφει το δίψηφο φωνήεν και το δίφθογγο που του ζητάµε. 
 
Η εκµάθηση των δίψηφων φωνηέντων και των διφθόγγων δεν είναι 

εύκολη υπόθεση γι’ αυτό και  οι µαθητές πρέπει να  έρχονται σε επαφή 
µε τους συγκεκριµένους φθόγγους, αφού πρώτα έχουν µάθει όλα τα 
φωνήεντα και ένα µεγάλο αριθµό συµφώνων. Συγκεκριµένα η δυσκολία 
των δίψηφων φωνηέντων έγκειται στο γεγονός ότι για την γραφηµική 
ταυτότητα ενός φθόγγου π.χ. του φθόγγου /ε/, θα πρέπει το παιδί να  
ανασύρει από τη µακρόχρονη µνήµη  τη γραφηµική  ταυτότητα, αλλά και 
σχέση, δύο άλλων φθόγγων ( π.χ. για το /αι/  του φθόγγου /α/ και του 
φθόγγου /ι/ ), όχι όµως τη φωνηµική τους ταυτότητα, γιατί οι δύο 
φθόγγοι δεν συµπροφέρονται, αλλά αποκτούν µία καινούρια φωνολογική 
ταυτότητα, η οποία έχει σχέση  µε την ορθογραφία µιας συγκεκριµένης 
λέξης την οποία θα πρέπει να έχουν αποθηκεύσει στη µακρόχρονη µνήµη 
σε ένα είδος «οπτικού λεξικού». 
  

Όσο αφορά στη δυσκολία των διφθόγγων (αυ) και (ευ) αυτή δεν 
σχετίζεται τόσο µε δυσκολίες στη ανάσυρση της  φωνηµικής τους 
ταυτότητας µια και ο πρώτος φθόγγος προφέρεται ξεχωριστά από το 
δεύτερο, αλλά σχετίζεται µε την µνηµονική συγκράτηση και ανάσυρση 
της γραφής και ανάγνωσης συγκεκριµένων λέξεων οι οποίες γράφονται 
µε (αυ) ή (ευ).  
 

Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν συνέπεια της 
ιστορικής ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας και ουσιαστικά 
ευθύνονται για τη διάκριση των λέξεων της γλώσσας µας σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες: της ορθογραφικά κανονικές και τις ορθογραφικά 
εξαιρέσιµες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι λέξεις (π.χ. νερό, ποτήρι, 
ποδήλατο) για τη γραφή των οποίων χρησιµοποιείται ένα γράµµα για 
κάθε φώνηµα, ενώ η ανάγνωσή τους βασίζεται στη µετατροπή των 
γραφηµάτων σε φωνήµατα µε την εφαρµογή των αρχών της γραφηµικής 
-  φωνηµικής αντιστοιχίας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι λέξεις 
(καλοκαίρι, είναι, παιδεία)  οι οποίες γράφονται µε τρόπο που παραβιάζει 
τη  φωνηµική - γραφηµική αντιστοιχία, ενώ η ανάγνωσή τους 
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παρεκκλίνει από την εφαρµογή των αρχών της γραφηµικής – φωνηµικής 
αντιστοιχίας (Πόρποδας, 2002). Η ανάγνωση των ορθογραφικά 
εξαιρέσιµων λέξεων γίνεται εύκολη υπόθεση από τη στιγµή που το παιδί 
µάθει τη φωνολογική αντιστοιχία των γραφηµικών στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για τη γραφή των συγκεκριµένων λέξεων δηλαδή  των 
δίψηφων φωνηέντων και διφθόγγων. Η ορθογραφηµένη γραφή όµως 
αυτών των λέξεων εξακολουθεί να είναι δύσκολη και επιτυγχάνεται µόνο 
όταν το παιδί µάθει τους ορθογραφικούς κανόνες της γλώσσας και έχει 
αποκτήσει ένα είδος «οπτικού λεξικού» για τη συγκεκριµένες λέξεις στη 
µακρόχρονη µνήµη. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται σταδιακά και µε τη 
συνεχή εξάσκηση  των παιδιών µε λέξεις ορθογραφικά εξαιρέσιµες 
ξεκινώντας από τις πιο συχνόχρηστες στο λόγο όπως οι λέξεις: είναι, και, 
παιδί κ.α. 
 

Σε κάθε περίπτωση διδασκαλίας µιας δεξιότητας πολύ 
περισσότερο στην περίπτωση αντιµετώπισης µαθησιακών δυσκολιών, 
κρίνουµε απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να έχει γνώση των αποτελεσµάτων 
του έργου του σε µία δεδοµένη στιγµή. Μετά την ολοκλήρωση µιας 
οµάδας δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενός εκπαιδευτικού στόχου 
βραχυπρόθεσµου ή µακροπρόθεσµου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
αξιολογεί το επίπεδο του κάθε µαθητή ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο. 
Εάν τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης είναι ικανοποιητικά, σε 
σχέση µε το στόχο που είχε θέσει  αρχικά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
προχωρήσει στο σχεδιασµό και υλοποίηση του επόµενου εκπαιδευτικού 
στόχο. Εάν τα αποτελέσµατα δεν είναι τα επιθυµητή είναι αυτονόητο ότι  
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντοπίσει τις επιµέρους αδυναµίες του 
µαθητή και να σχεδιάσει νέες εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για τις 
συγκεκριµένες αδυναµίες και να µην προχωρήσει ακόµα στον επόµενο 
στόχο.  

Παρακάτω παραθέτουµε ένα ενδεικτικό φύλλο αξιολόγησης 
σχετικά µε την µάθηση των φωνηέντων. 
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Φύλλο αξιολόγησης φωνηέντων 

 
 

 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 ∆είχνει το φωνήεν που του ζητάµε  

 

 ο     ι     α     ε   
 η    ω     υ    αι 
ει    οι    ευ  αυ     
υι    ου    ια 
        

 

2 Λέει το φωνήεν που του δείχνουµε  

3 Γράφει το φωνήεν που του ζητάµε  

Παρατηρήσεις 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση  συµφώνων:  
οµάδα 1: (τ, σ(ς), ν, κ, ρ, π ) 
οµάδα 2: (λ, γ, δ, µ, χ)  
οµάδα 3: (θ, φ, β, ζ, ξ, ψ) 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆είχνει το σύµφωνο που του ζητάµε.  
Λέει το σύµφωνο που του δείχνουµε. 
Γράφει το σύµφωνο που του ζητάµε.  
 
 
Όσο αφορά την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συµφώνων 

θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι υπάρχουν διαφορές στη δυσκολία 
µάθησης µεταξύ  φωνηέντων και συµφώνων. Αυτές οι δυσκολίες 
σχετίζονται µε: 1) διαφορές  στην προφορά τους (πολλά σύµφωνα δεν 
µπορούν να προφερθούν µόνα τους, αλλά συµπροφέρονται µαζί µε 
άλλους φθόγγους) και γι’ αυτό και διακρίνονται σε  οδοντικά, λαρυγγικά, 
ουρανικά, χειλικά κ.α. και 2) αντιληπτικές διαφορές στη γραφή τους. 
Ειδικά όσο αφορά τις διαφορές στη γραφή θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι τα σύµφωνα έχουν έντονο το στοιχείο του προσανατολισµού (π.χ. ρ,  
ζ,  ξ,  β,  δ), της οπτικής ή ακουστικής οµοιότητας χαρακτηριστικών 
στοιχείων τους (π.χ. π – τ, φ – ψ, θ – β, ζ – ξ, µ – ρ, λ - χ ) και του 
συνδυασµού ευθειών και καµπύλων γραµµών (π.χ. ρ,  ζ,  β,  δ) . 
 

Στην ίδια έρευνα για τις συχνότητες εµφάνισης και τη σειρά κάθε 
γράµµατος του ελληνικού αλφαβήτου στα κείµενα των βιβλίων «Η 
γλώσσα µου» της Α΄ τάξης διαπιστώθηκε ότι, τα έξι γράµµατα των 
συµφώνων µε τη µεγαλύτερη συχνότητα παρουσίας στις λέξεις της Α΄ 
τάξης είναι τα:. (τ,  σ(ς),  ν,  κ,  ρ,  π ). Τα επόµενα λιγότερο 
συχνόχρηστα σύµφωνα είναι τα: (λ,  γ,  δ,  µ,  χ) και τέλος αυτά µε τη 
µικρότερη συχνότητα είναι τα: (θ,  φ,  β,  ζ,  ξ,  ψ). 

  
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις θα είναι χρήσιµο η αντιµετώπιση 

των δυσκολιών σε σχέση µε την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 
των συµφώνων να ακολουθήσει την ίδια σειρά. 

 
Όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες για την µάθηση των 

φωνηέντων µπορούν να προσαρµοστούν στην µάθηση συµφώνων. 
Επιπλέον κρίνουµε σκόπιµο να  περιλαµβάνονται δραστηριότητες που να 
σχετίζονται µε τη σωστή άρθρωση των συµφώνων κατά την προφορά 
τους και το σωστό προσανατολισµό των συµφώνων κατά τη γραφή τους. 
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 Προφορά συµφώνων 
 
∆ραστηριότητα 1: 
Καλούµε τους µαθητές να παρατηρούν τα χείλια και τη γλώσσα 

µας κατά την προφορά ενός συµφώνου και στη συνέχεια να 
επαναλαµβάνουν το ίδιο µπροστά σε ένα καθρέπτη. 

 
∆ραστηριότητα 2: 
Μαθαίνουµε τους µαθητές να ελέγχουν σωστά την αναπνοή τους 

κατά την προφορά ενός συµφώνου µε τη χρήση ενός αναµµένου κεριού. 
Υπάρχουν σύµφωνα που σβήνουν τη φλόγα του κεριού όπως τα /φ/, /σ/, 
/θ/, κ. ά και σύµφωνα που δε τη σβήνουν όπως τα /β/, /χ/, /ψ/,   κ.ά. 

 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συµφώνων. 
 
∆ραστηριότητα 10: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες µε σύµφωνα που µοιάζουν 

οπτικά ή ακουστικά π.χ. µ – ρ, φ – ψ, β – θ,  ζ – ξ, λ – χ  και τους ζητούµε 
να τα συσχετίσουν µε διάφορες  εικόνες αντικειµένων που αρχίζουν µε 
αυτά τα σύµφωνα π.χ. ψ- ψάρι - ψωµί, φ- φωτιά - φως, ζ – ζώνη - ζακέτα, 
ξ- ξύλο - ξύστρα 

 
∆ραστηριότητα 11: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες µε διάφορους τύπους 

λανθασµένης γραφής όλων των συµφώνων και κυρίως αυτών που 
µοιάζουν οπτικά και ζητούµε να προσδιορίσουν τη σωστή γραφή 
συµφώνου και στη συνέχεια να γράψουν το συγκεκριµένο σύµφωνο 
πρώτα µε το δάχτυλο και µετά στον πίνακα ή στο τετράδιο. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δίψηφων συµφώνων. 
 
Εκπαιδευτικός στόχος: 
∆είχνει  το δίψηφο σύµφωνο  που του ζητάµε. 
Λέει το δίψηφο σύµφωνο  που του δείχνουµε. 
Γράφει το δίψηφο σύµφωνο που του ζητάµε. 
 

 
Η ανάγνωση και γραφή των δίψηφων συµφώνων λόγω των 

δυσκολιών που έχει θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση των δίψηφων 
φωνηέντων, να αποτελεί το τελευταίο στάδιο κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης των γραµµάτων και θα πρέπει ή να είναι παράλληλη 
ή να έπεται τις απόκτησης άλλων δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση  
µικρών λέξεων, φράσεων και µικρών προτάσεων. Η δυσκολία µε τα 
δίψηφα σύµφωνα έγκειται στο ότι δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία µεταξύ 
της γραφηµικής και φωνολογικής τους απόδοσης.  Αυτό οφείλεται: 
 
1) Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο ήδη γνωστοί φθόγγοι 
ουσιαστικά  συµπροφέρονται π.χ. /µ/ - /π/   (µπ).  
2) Σε ορισµένες περιπτώσεις αποκτούν νέα φωνολογική ταυτότητα π.χ. 
(γγ) – (γκ). 
3) Σε κάποιες περιπτώσεις το ένα σύµφωνο είναι σχεδόν  άφωνο, δηλαδή 
δεν προφέρεται καθόλου π.χ. τα όµοια σύµφωνα (κκ), (λλ) κ.ά. και το 
γράµµα - π - στο τρίψηφο -µπτ- (π.χ. Πέµπτη) 
 

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζουν έντονα 
προβλήµατα στην αποκωδικοποίηση των δίψηφων συµφώνων (Ehri & 
Wilce, 1987). Αυτό επιτείνει την ανάγκη για σταδιακή µάθηση. 
Συγκεκριµένα θα πρέπει να διδάσκονται ένα σύµπλεγµα κάθε φορά, να 
ασκούνται πρώτα µε ασκήσεις συλλαβικού τύπου (π.χ. µπα, µπε, µπο, 
µπι, µπη, µπω) και µετά µε λέξεις κυρίως που αρχίζουν ή τελειώνουν µε 
το συγκεκριµένο δίψηφο (π.χ. µπάλα, µπίρα, µπάνιο, έµπα).   
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Φύλλο αξιολόγησης συµφώνων 
 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί 

να 
1 ∆είχνει το σύµφωνο που του ζητάµε  

 

π    τ    µ   λ κ  ρ   
σ   γ  β   χ   ψ    
ζ    φ    ς 

 

2 Λέει το σύµφωνο που του δείχνουµε  

3 Γράφει το σύµφωνο που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις: 
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Φύλλο αξιολόγησης δίψηφων συµφώνων. 

 
 

 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί 
να 

1 ∆είχνει το δίψηφο σύµφωνο που του ζητάµε  

 

µπ  ντ   γγ      τζ  
γρ  τσ   πλ    σµ 
σβ   βλ   χτ    βγ 
φτ   κν   φρ   χθ      

 

2 Λέει το δίψηφο σύµφωνο που του δείχνουµε  

3 Γράφει το δίψηφο σύµφωνο που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις: 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση  κεφαλαίων γραµµάτων  
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆είχνει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε. 
Λέει το κεφαλαίο γράµµα που του δείχνουµε. 
Γράφει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε. 
Αντιστοιχίζει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε µε το 
αντίστοιχο µικρό. 
 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι η 

ελληνική γραφή εκτός από τη χρήση µικρών γραµµάτων  περιλαµβάνει 
και τη χρήση των  αντίστοιχων κεφαλαίων. Εποµένως όλες οι παραπάνω 
δραστηριότητες θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες 
δραστηριότητες για την  µάθηση των κεφαλαίων γραµµάτων.  

 
Είναι γεγονός ότι η µάθηση των κεφαλαίων δηµιουργεί πρόσθετο 

µνηµονικό φορτίο, κυρίως για τούς µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, 
ιδίως αν λάβουµε υπόψη ότι οι µαθησιακές δυσκολίες στις περισσότερες 
περιπτώσεις σχετίζονται µε δυσλειτουργίες του µνηµονικού συστήµατος. 
Στις περιπτώσεις που η διαφοροποίηση µεταξύ κεφαλαίου και µικρού 
γράµµατος έγκειται µόνο στο µέγεθος (π.χ. ο - Ο, ι - Ι, π - Π, κ -Κ) η 
αντιστοίχιση και µάθηση είναι απλή υπόθεση. Στις περιπτώσεις όµως που 
η διαφοροποίηση κεφαλαίων και µικρών έγκειται σε διαφορές 
αντιληπτικών χαρακτηριστικών (π.χ. σ - Σ, α - Α, υ - Υ, η - Η) και 
εποµένως απαιτεί τη µνηµονική συγκράτηση του κεφαλαίου, ως 
ανεξάρτητου γραπτού συµβόλου, τότε η µάθηση των κεφαλαίων 
γραµµάτων θέτει πρόσθετες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.  

 
∆υστυχώς στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας  ο αριθµός των 

κεφαλαίων γραµµάτων που έχουν σαφώς διαφορετικά αντιληπτικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα αντίστοιχα µικρά γράµµατα δεν είναι 
µικρός. Συγκεκριµένα   είναι περισσότερα από τα µισά γράµµατα του 
αλφαβήτου:  Α, Γ, ∆, Ζ, Η, Λ, Μ, Ν, Ξ, Σ, Υ, Φ, Ω. Εποµένως η µάθηση  
των κεφαλαίων γραµµάτων αναµένεται να είναι περισσότερο σταδιακή 
και εποµένως να καλύψει µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι 
ένα παιδί µπορεί να έχει µάθει να διαβάζει και να γράφει σχετικά καλά 
χρησιµοποιώντας τα µικρά γράµµατα  π.χ. προτάσεις των τεσσάρων 
λέξεων και δυσκολεύεται ακόµα και στο να αντιγράψει την ίδια πρόταση 
µε τα αντίστοιχα κεφαλαία γράµµατα.  
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Παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες που µπορούν 

να ενισχύσουν την µάθηση των κεφαλαίων γραµµάτων και τη σύνδεσή 
τους µε τα µικρά. 

 
Αντίληψη, διάκριση και αντιστοίχιση κεφαλαίων – µικρών. 
 
∆ραστηριότητα 1: 

 Κάνουµε αντιστοίχιση κεφαλαίων και µικρών µε παιγνιώδη τρόπο. 
Χωρίζουµε τους µαθητές σε δύο οµάδες. Στη µία οµάδα δίνουµε 
καρτέλες µε τα µικρά γράµµατα και στην άλλη οµάδα µε τα κεφαλαία. 
Κάθε φορά ζητούµε από τους µαθητές να σχηµατίσουν ένα συγκεκριµένο  
ζευγάρι κεφαλαίων και µικρών γραµµάτων. 
  
 ∆ραστηριότητα 2: 
∆ίνουµε στους µαθητές πλαστικά γράµµατα κεφαλαία και µικρά τα οποία 
όµως έχουν διαφορετικό χρώµα π.χ. τα µικρά πράσινα και τα κεφαλαία 
κίτρινα και τους ζητούµε να τα αντιστοιχίσουν. 
 

∆ραστηριότητα 3: 
Τοποθετούµε στην τάξη, σε καρτέλες µεγάλου µεγέθους, τα µικρά 
γράµµατα του αλφαβήτου και τα αντίστοιχα κεφαλαία. 
  

∆ραστηριότητα 4: «Ο Γιαννάκης ταξιδεύει» 
«Ο Γιαννάκης ταξιδεύει στις πόλεις της Ελλάδας». ∆ίνουµε στους 
µαθητές το χάρτη της Ελλάδας και τους ζητούµε να βρουν πόλεις από τις 
οποίες πέρασε ο Γιάννης και οι οποίες τονίζουµε γράφονται πάντα µε 
κεφαλαίο το πρώτο γράµµα. Ο µαθητής εντοπίζει την πόλη από το 
κεφαλαίο γράµµα, το αναγνωρίζει, ο δάσκαλος διαβάζει την πόλη και 
τέλος ο µαθητής γράφει µόνο το κεφαλαίο γράµµα στο τετράδιό του. 
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Φύλλο αξιολόγησης κεφαλαίων γραµµάτων 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 ∆είχνει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις: 

 
 
Φύλλο αξιολόγησης αντιστοίχισης  κεφαλαίων – µικρών  γραµµάτων 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 Αντιστοιχίζει το κεφαλαίο µε το αντίστοιχο 
µικρό γράµµα που του ζητούµε 

 

 

Φ    γ      Μ   ω 
∆    φ      Ν    ν 
Γ    δ       Ω    µ        

 

 
Παρατηρήσεις 

 

Φ    Τ    Α     Μ  
Η   Κ    Υ      Ξ   
∆   Σ     Ω     Ε     

 

2 Λέει το κεφαλαίο γράµµα που του δείχνουµε  

3 Γράφει το κεφαλαίο γράµµα που του ζητάµε  
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3.3 Προτάσεις για την αντιµετώπιση δυσκολιών σχετικά µε την 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των συλλαβών. 
 

Η έρευνα για τη µελέτη της συλλαβής στηρίχθηκε στη βασική 
αρχή ότι οι λέξεις της οµιλούµενης γλώσσας µπορούν να αναλυθούν σε 
συλλαβικές µονάδες οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν µονάδες 
αντιληπτικής αναγνώρισης. Αυτό συµβαίνει και στην ελληνική γλώσσα, 
µόνο που οι γραπτοί χαρακτήρες της ελληνικής γλώσσας δεν 
αναπαριστάνουν τις συλλαβικές µονάδες του προφορικού λόγου 
(Πόρποδας, 2002).  

 
Μακροπρόθεσµος στόχος:  
Η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των συλλαβών. 
 
Η συλλαβή κατά κανόνα περιλαµβάνει ένα φωνήεν ή δίψηφο 

φωνήεν ή δίφθογγο, του οποίου προηγούνται ή και έπονται ένα ή 
περισσότερα σύµφωνα. Ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί 
κατά καιρούς στο ερώτηµα «αν και σε ποιο βαθµό η συλλαβή αποτελεί 
δοµική µονάδα της γλώσσας» από τις έρευνες της  οµάδας της E. Gibson 
και  των Spoehr & Smith (1973, 1975), όσο αφορά στην αναγνωστική και 
ορθογραφική λειτουργία, η συλλαβή φαίνεται ότι αποτελεί ένα 
σηµαντικό επίπεδο στη διαδικασία της κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης της λέξης. Η αξιοποίηση των συλλαβικών µονάδων 
κατά την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας έχει επιβεβαιωθεί από 
πολλές συστηµατικές ερευνητικές µελέτες της ανάγνωσης στην ελληνική 
γλώσσα. Με δεδοµένο τη φύση της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας, 
τη φύση της δοµής της συλλαβής και τις ερευνητικές διαπιστώσεις 
µπορούµε να υποθέσουµε ότι κατά την ορθογραφική φάση της 
ανάγνωσης οι έλληνες µαθητές διαβάζουν αξιοποιώντας τα δοµηµένα 
ορθογραφικά σύνολα της γλώσσας που µάλλον αντιστοιχούν στις 
συλλαβές. (Πόρποδας & Τσούπρας, 1996, Πόρποδας & Τσαγγάρης, 
1996, Porpodas, 2001).  

 
Το τελευταίο µπορεί να ενισχυθεί αρκετά από τα αποτελέσµατα 

εκτεταµένων ερευνών σε διάφορες γλώσσες και στην ελληνική, σχετικές 
µε τη φωνολογική επίγνωση, δηλαδή την απόκτηση της ικανότητας  του 
παιδιού για επίγνωση της φωνολογικής δοµής του προφορικού λόγου. 
Αυτή η ικανότητα περιλαµβάνει τη συνειδητοποίηση από µέρος του 
παιδιού ότι ο προφορικός λόγος αφενός αποτελείται από λέξεις, οι λέξεις 
από συλλαβές και από φωνηµικά δοµικά στοιχεία,  αφετέρου δε να 
µπορεί να αναλύει και να συνθέτει τα στοιχεία της φωνηµικής δοµής των  
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λέξεων και των συλλαβών (Πόρποδας, 2002, κεφ. 5). Με βάση τις 
διαπιστώσεις ερευνών θα µπορούσαν να διατυπωθούν τα εξής 
συµπεράσµατα: 

 
1)Η φωνολογική επίγνωση µπορεί να αναπτυχθεί πριν από τη  

µάθηση της ανάγνωσης και ανεξάρτητα από αυτή. 
          2)Η κατοχή της φωνολογικής επίγνωσης αποτελεί ευνοϊκή 
προϋπόθεση για τη µάθηση της ανάγνωσης και κυρίως της 
ορθογραφηµένης γραφής. 
          3)Η ικανότητα αυτή φαίνεται ότι σχετίζεται αιτιωδώς µε τη 
µετέπειτα µάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφηµένης γραφής. 
          4)Είναι δυνατή η εξάσκηση µαθητών στην προσχολική ηλικία και 
Α΄ τάξη πράγµα που έχει θετικές επιπτώσεις στη µάθηση της ανάγνωσης.  
          5) Το χαµηλό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης αποτελεί ένα από 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αδύνατων αναγνωστών. 

 
Όσο αφορά ειδικά τη συλλαβική επίγνωση, φαίνεται ότι είναι 

αρκετά πιο εύκολη διαδικασία σε σχέση µε τη φωνηµική επίγνωση, γι’ 
αυτό αποκτάται ενωρίτερα. Αυτή η σχετική ευκολία ίσως οφείλεται στο 
ότι οι συλλαβές αντιστοιχούν στις µονάδες του αρθρωµένου λόγου και 
εποµένως γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές και αναγνωρίσιµες (Wagner & 
Torgesen, 1987).  

 
Η εµπειρία από την εξέταση της φωνολογικής επίγνωσης των 

ελλήνων µαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας µε ή χωρίς  
αναγνωστικές δυσκολίες δείχνει την εξής εικόνα: Όταν τα παιδιά, άσχετα 
από το αναγνωστικό τους επίπεδο δεν έχουν αποκτήσει φωνηµική 
επίγνωση, επιχειρώντας να αναλύσουν π.χ. τη λέξη φως στα φωνηµικά 
δοµικά της στοιχεία, αντί να την αναλύσουν ως /φ/-/ω/-/ς/, συνήθως είτε 
παραµένουν στο συλλαβικό επίπεδο ανάλυσης προφέροντας τη 
συγκεκριµένη λέξη ως µία συλλαβή /φως/, είτε χρησιµοποιούν ένα είδος 
ανάλυσης σε αρχικό και τελικό τµήµα της συλλαβής δηλαδή /φ/-/ως/.  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, που πρέπει να 

τονίσουµε ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, κρίνουµε χρήσιµο οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την αντιµετώπιση δυσκολιών σχετικά 
µε την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συλλαβών, να  
περιλαµβάνουν και δραστηριότητες φωνολογικής ανάλυσης και 
σύνθεσης της συλλαβής, δηλαδή φωνηµικής επίγνωσης σε επίπεδο 
προφορικού λόγου.  Είναι αυτονόητο ότι οι δραστηριότητες που θα 
δίνονται κάθε φορά θα πρέπει να είναι δοµηµένες και να βρίσκονται σε 
αντιστοιχία µε την ηλικία και τη γενικότερη γνωστική ικανότητα του 
παιδιού. 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
 Φωνολογική επίγνωση συλλαβών. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
Αναλύει και συνθέτει τη συλλαβή στα φωνήµατά της σε επίπεδο 
προφορικού λόγου. 
 
∆ραστηριότητες: 
1)Επισήµανση της οµοιότητας της συλλαβής µέσα από την 
προφορά λέξεων.  
Aρχική συλλαβή: τόπι - τώρα, µέλι – µέσα.  
Τελική συλλαβή: νερά - χαρά, µέρα - χώρα. 
 
2)Επισήµανση της οµοιότητας συλλαβών σε επίπεδο φωνήµατος. 
Αρχικό φώνηµα: τα - το,  µε - µα,  σε – σα. 
Τελικό φώνηµα:  να - θα, λα - βα, δα – ψα,  πως – γης. 
Ενδιάµεσο φώνηµα:  πες - µεν,  µας – σαν. 

 
3) Εντοπισµός οµοιότητας διαφοράς στο φώνηµα. 
µε –σε – (ρα) 

           κο -  (τι) – κε 
           πως – (την) – φας 
           (µε) – γα – φα 
         
          4) Ικανότητα φωνηµικής κατάτµησης. 
           το  (τ – ο) 
           γη  (γ – η) 
           µας  (µ – α – ς) 
           στο  (σ – τ – ο) 
 
           5) Ικανότητα φωνηµικής σύνθεσης. 
            τ  - ι   (τι) 
            µ – ε  (µε) 
            θ – α  (θα) 
            λ – α  (λα) 
 

 6) Ικανότητα απαλοιφής φωνήµατος. 
           µα  (µ) = α 
           αν  (α) = ν 
           το  (τ) = ο 
           δε  (δ) = ε 
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          7) Ικανότητα αντιστροφής της σειράς των φωνηµάτων, 
           αχ   (χα) 
           θε   (εθ) 
           µα  (αµ) 
           µες (σεµ) 
           την  (νητ)  
 
 

Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
           

Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση συλλαβών. 
 
 Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
  ∆είχνει τη συλλαβή που του ζητάµε. 

∆ιαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουµε. 
Αναλύει σε φωνήµατα τη συλλαβή που του δείχνουµε. 
Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε. 

             
 Λόγω της φύσης της συλλαβής της ελληνικής γλώσσας, όπως 

τονίσαµε και στην προηγούµενη ενότητα (3.1), η ανάγνωση των 
συλλαβών µπορεί να αρχίσει αµέσως µόλις το παιδί έχει διδαχτεί και 
γνωρίζει λίγα γράµµατα από τον συνδυασµό των οποίων µπορεί να είναι 
δυνατός ο σχηµατισµός συλλαβών.  

 
Ως σωστή ανάγνωση µιας συλλαβής θεωρείται η προφορά των 

γραµµάτων που την απαρτίζουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν 
µία ενιαία µονάδα δοµηµένης άρθρωσης. Συνεπώς, η προφορά της 
συλλαβής (π.χ. τις), µε έναν τρόπο κατά τον οποίο τα γράµµατα 
προφέρονται ένα – ένα, και µάλιστα αργά (π.χ. τ---  ι  ---- ς ) και στη 
συνέχεια καταβάλλεται προσπάθεια για να ενωθούν και να προφερθούν 
µαζί, δείχνει ότι το παιδί µάλλον βρίσκεται ακόµα σε προηγούµενο 
στάδιο µάθησης συλλαβών δηλαδή συλλαβές µε δύο γράµµατα και θα 
πρέπει να επιστρέψει στην εξάσκηση µε τέτοιες συλλαβές. 

 
Παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες για την 

αντιµετώπιση δυσκολιών στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση 
συλλαβών. 
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Σύνθεση συλλαβών 
 
∆ραστηριότητα 1:  
∆ίνουµε στον κάθε µαθητή καρτέλα µε το γνωστό σύµφωνο και 

καρτέλες µε όλα τα µέχρι τότε γνωστά φωνήεντα και του ζητούµε να 
συνθέσει τις «φωνούλες» τους και να προφέρει τη συλλαβή. Η παραπάνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε όλα τα µέχρι τώρα γνωστά σύµφωνα. 
Π.χ. 
(α)                  (τα) 
(ο)   -  (τ)  -    (το)   
(ι)                   (τι) 
(ε)                  (τε) 
  
 ∆ραστηριότητα 2:  

«Το γαιτανάκι» και «Ο ήλιος» 
Παίζουµε µε τους µαθητές το «γαϊτανάκι»  και τον  «ήλιο µε τις 

ακτίνες του». Ένας µαθητής παριστάνει το κοντάρι για το γαϊτανάκι ή 
τον ήλιο και οι υπόλοιποι µαθητές δένονται γύρω του µε κορδέλες. Ο 
µαθητής στο κέντρο έχει την καρτέλα ενός γνωστού συµφώνου και οι 
µαθητές στα άκρα τις καρτέλες γνωστών φωνηέντων. Γίνεται προφορικά 
σύνθεση όλων των συλλαβών, ενώ ο εκπαιδευτικός γράφει τις συλλαβές 
στον πίνακα. 

 
∆ραστηριότητα 3:  
«Η µαργαρίτα» 
Κατασκευάζουµε µαργαρίτες από χρωµατιστό χαρτόνι και τις 

µοιράζουµε στους µαθητές. Στο κέντρο της µαργαρίτας γράφουµε µε 
µαρκαδόρο το γνωστό σύµφωνο και στα πέταλα τα γνωστά φωνήεντα. Οι 
µαθητές σχηµατίζουν όλες τις συλλαβές και τις γράφουν στο τετράδιό 
τους. 

 
∆ραστηριότητα 4: 
Επαναλαµβάνουµε τις παραπάνω δραστηριότητες 

χρησιµοποιώντας ένα γνωστό φωνήεν µε όλους τους δυνατούς 
συνδυασµούς γνωστών συµφώνων. 
 
 ∆ραστηριότητα 5: 

Χωρίζουµε τους µαθητές σε δύο οµάδες: την οµάδα των 
φωνηέντων και την οµάδα των συµφώνων. Τους χορηγούµε αντίστοιχες 
καρτέλες διαφορετικού χρώµατος π.χ. κόκκινα τα φωνήεντα, µπλε τα 
σύµφωνα,  και στη συνέχεια τους ζητούµε να σχηµατίσουν ζευγάρια 
συλλαβών. Κάθε µαθητής πρέπει να προφέρει το γράµµα που κρατά και 
εν συνεχεία τη συλλαβή που σχηµατίζεται. Η ίδια διαδικασία 
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επαναλαµβάνεται µε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς φωνηέντων και 
συµφώνων που έχουµε χορηγήσει και έχουν τον τύπο ( Σ-Φ ). π.χ. 
(τ)    -    (α)   -  (τα) 
(θ)    -    (ε)   -   (θε) 
(κ)    -    (ι)    -  (κι) 
(τ)    -    (ε)    -  (τε) 
 
 ∆ραστηριότητα 6: 

Όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες  µπορούν να επαναληφθούν 
µε τη διαφορά ότι τώρα ο συνδυασµός φωνηέντων και συµφώνων θα 
πρέπει να έχει τον τύπο ( Φ-Σ ) π.χ. 
(τ)    -    (α)   -   (ατ) 
(ν)    -    (ε)   -   (εν) 
(χ)    -    (ο)   -   (οχ) 
(δ)    -    (ι)     -   (ιδ) 
 

∆ραστηριότητα 7: 
Ζητούµε από τους µαθητές να κόψουν περιµετρικά γράµµατα, 

κεφαλαία και µικρά, από διάφορα έντυπα και στη συνέχεια να συνθέσουν 
συλλαβές και να δηµιουργήσουν κολάζ. 
 

Ανάλυση και σύνθεση συλλαβών 
 
∆ραστηριότητα 8: 
Ζητούµε να συνθέσουν συλλαβές από γράµµατα που φτιάχνουν µε 

πλαστελίνη και στη συνέχεια να τις αναλύσουν και να τις ανασυνθέσουν 
στα επιµέρους φωνήµατα. 

 
∆ραστηριότητα 9:  
«Το ρολόι» 
Φτιάχνουµε ένα µεγάλο χάρτινο ρολόι που στη θέση των αριθµών 

έχουµε ζωγραφίσει φωνήεντα και σύµφωνα εναλλάξ. Ζητάµε από το 
µαθητή να µετακινεί είτε µόνο των ένα δείκτη του ρολογιού είτε και τους 
δύο και να σχηµατίζει συλλαβές τις οποίες αναλύει και συνθέσει 
φωνηµικά και τέλος της γράφει στο τετράδιο. 

 
Αναγνώριση συλλαβών 

  
∆ραστηριότητα 10: 

Ζητούµε από τους µαθητές να αναγνωρίσουν, να κυκλώσουν ή να 
χρωµατίσουν συγκεκριµένες συλλαβές µέσα σε λέξεις ή µικρό κείµενο. 
Στη συνέχεια ζητούµε να τις αναλύσουν στα φωνήµατά τους και να τις 
ανασυνθέσουν 



 26

∆ραστηριότητα 11: 
∆ίνουµε στους µαθητές καρτέλες λέξεων από τις οποίες λείπει 

κάποια συλλαβή στην αρχή ή στο τέλος της λέξης. ∆ιαβάζουµε τη λέξη 
στο παιδί και του ζητούµε, αφού ακούσει προσεχτικά τη λέξη, να βρει 
και να γράψει τη συλλαβή που λείπει.  

 
∆ραστηριότητα 12: 
Οι µαθητές γράφουν αυθόρµητα ή κατόπιν οδηγιών σε φύλλο 

τετραδίου συλλαβές από συνδυασµούς γραµµάτων. Τις αναγνωρίζουν, τις 
αναλύουν τις συνθέτουν. 
 
 Μετά τη διδασκαλία των γραµµάτων (ς) και (ν) µπορεί σταδιακά 
να αρχίσει η εισαγωγή συλλαβών µε τρία γράµµατα του τύπου ( ΣΦΣ) 
π.χ. µας, µες, τον, την, τις, τας, σαν, σας, κ.τ.λ. Σε αυτή την περίπτωση 
όλες οι παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
προσαρµοστούν ανάλογα. 
 
Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (ΣΦ) και (ΣΦΣ) 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 

πα   νε   το   µη 
ση   χα   ξυ  φω       
µες  σας  δεν 
τον     την   µας 

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε  

3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις 
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Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (Σ-∆Φ) 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 

παι   νει  Του      
Λαι    ναυ   τοι  

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε  

3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις: 

 
 
Φύλλο αξιολόγησης συλλαβών µε δοµή (∆Σ - Φ) 
 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 Αναγνωρίζει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 

Πλα   θλι   µπει 
Βλα   χνα    µνη  
τσι   Στοι Φρου  

 

2 Λέει τη συλλαβή  που του δείχνουµε  

3 Γράφει τη συλλαβή που του ζητάµε  

 
Παρατηρήσεις: 



 28

 
3.3 Προτάσεις για την αντιµετώπιση δυσκολιών σχετικά µε την 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των λέξεων. 
 
 Όταν αναφερόµαστε στη βασική αναγνωστική λειτουργία συνήθως 
εννοούµε την ανάγνωση µιας οµάδας γραµµάτων που βρίσκονται σε 
διαδοχική σειρά (σύµφωνα µε τους κανόνες της γλώσσας) και µε τη δοµή 
που έχουν µεταφέρουν µια έννοια. Επειδή και στον προφορικό και στο 
γραπτό λόγο η πιο ευδιάκριτη µονάδα είναι η λέξη γι’ αυτό όταν 
αναφερόµαστε στη βασική αναγνωστική λειτουργία, κατά κανόνα, 
αναφερόµαστε στην ανάγνωση µιας λέξης. Από τη σκοπιά της 
Γλωσσολογίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπαµπινιώτης (1980) 
«…η λέξη θεωρήθηκε ως η κύρια γραµµατική, συντακτική και 
σηµασιολογική µονάδα. ∆εν είναι τυχαίο ότι τόσο η γραµµατική όσο και 
η συντακτική ανάλυση της παραδοσιακής γλωσσολογίας στηρίχθηκαν 
στη λέξη, αλλά και ως κριτήριο της σηµασιολογικής αναλύσεως της 
γλώσσας, των λεξικών, υπήρξε – και ισχύει σε µεγάλο βαθµό ακόµα και 
σήµερα – η λέξη. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται ακόµη και «γραφικά». 
Πρό και µετά από τη λέξη υπάρχει στη γραφή κενό,…( Πόρποδας, 2002).  
 
 Η λέξη παρόλο που αποτελεί µια ευκρινή και ευδιάκριτη µονάδα 
του λόγου, εντούτοις, από άποψη πληροφοριακών στοιχείων είναι µια 
σύνθετη µονάδα. Ειδικά η γραπτή λέξη είναι σύνθεση γραφηµικών, 
φωνολογικών και σηµασιολογικών πληροφοριών. Για παράδειγµα, η 
γραπτή λέξη γάτα είναι σύνθεση των γραπτών συµβόλων ή γραφηµάτων 
γ - α - τ - α, των φθόγγων ή γραφηµάτων που αντιστοιχούν σε αυτά τα 
γραπτά σύµβολα /γ/, /α/, /τ/, /α/ και της έννοιας ‘γάτα’. Συνεπώς η 
ανάγνωση της λέξης αυτής προϋποθέτει τη γνωστική  επεξεργασία όλων 
των πληροφοριακών στοιχείων που τη συνθέτουν. 
  
 Σε γενικές γραµµές η ανάγνωση µιας λέξης είναι αποτέλεσµα δύο 
παραγόντων: της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης (Πόπρποδας, 
2002). Η αποκωδικοποίηση αναφέρεται στην ικανότητα του αναγνώστη 
να µεταφράζει τα γραπτά σύµβολα σε φθόγγους. Για να πραγµατοποιήσει 
αυτή τη λειτουργία, ο αναγνώστης πρέπει ν’ αναγνωρίσει και να 
ανασύρει από τη µακρόχρονη µνήµη, τις γραφηµικές / ορθογραφικές και 
τις φωνολογικές πληροφορίες που έχει συγκρατήσει για τη συγκεκριµένη 
λέξη. Η κατανόηση αναφέρεται στην ικανότητα του αναγνώστη να 
προσδιορίσει τη σηµασία των λέξεων που διαβάζει είτε µεµονωµένα είτε 
σε σχέση µε το υπόλοιπο κείµενο. Για να πραγµατοποιήσει αυτή τη 
λειτουργία ο αναγνώστης πρέπει να ανασύρει από τη σηµασιολογική 
µνήµη την αντίστοιχη έννοια και να ενεργοποιήσει τις διάφορες  
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διαδικασίες επεξεργασίας της γλώσσας (σηµασιολογικό, µορφολογικό, 
συντακτικό). Οι µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να σχετίζονται είτε µε την 
αποκωδικοποίηση της λέξης, είτε µε την κατανόηση, είτε και µε τις δύο 
αυτές διαδικασίες. 
 
 Μακροπρόθεσµος στόχος: 
          

 Αποκωδικοποίηση και κατανόηση λέξεων. 
 
 Εκπαιδευτικοί στόχοι: 

∆ιαβάζει λέξεις  που του δείχνουµε οι οποίες έχουν διαφορετικό 
αριθµό συλλαβών και σύνθεση φωνηέντων και συµφώνων. 
Γράφει τη λέξη που του ζητάµε. 
Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε συλλαβές. 
Μπορεί να αποδώσει την έννοια της λέξης που διάβασε. 

 
 Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα (3.2) πλήθος 
ερευνών στην ελληνική γλώσσα οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο 
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και 
∆υσλεξίας του Παν Πατρών έδειξαν ότι η συνειδητοποίηση της 
φωνολογικής δοµής του προφορικού λόγου είναι ένας κρίσιµος 
παράγοντας κατά τα πρώτα στάδια της µάθησης της ανάγνωσης και 
γραφής και ότι η σχέση αυτού του παράγοντα µε τη µάθηση της 
ανάγνωσης είναι αιτιώδης.  Αυτή η ικανότητα είναι χαρακτηριστική των 
καλών αναγνωστών, ενώ αντίθετα είναι ένας τοµέας στον οποίο 
δυσκολεύονται πολύ οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (Πόρποδας & 
Παλαιοθεοδώρου, 1990).  

 
Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται χρήσιµο και στην περίπτωση 

αντιµετώπισης δυσκολιών στην ανάγνωση λέξεων  η εκπαιδευτική 
παρέµβαση να περιλαµβάνει και δραστηριότητες φωνολογικής ανάλυσης 
και σύνθεσης της λέξης, δηλαδή της συλλαβικής και φωνηµικής της 
ταυτότητας, σε επίπεδο προφορικού λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν, είτε πριν τις δραστηριότητες για  την 
ανάγνωση λέξεων, είτε παράλληλα για ενίσχυση της  µάθησης (Hatcher, 
1994). Για λόγους διευκόλυνσης του αναγνώστη θα παρουσιάσουµε 
ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες φωνολογικής και κυρίως 
φωνηµικής επίγνωσης του προφορικού λόγου, που µπορούν να 
διευκολύνουν τους µαθητές στη µάθηση της ανάγνωσης και γραφής  
λέξεων. 
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 Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
  

Φωνολογική επίγνωση λέξεων. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
Αναλύει και συνθέτει τη λέξη σε συλλαβές και φωνήµατα  σε 
επίπεδο προφορικού λόγου. 
 
1) Επισήµανση της οµοιοκαταληξίας λέξεων. 
Ζητείται από το παιδί να διακρίνει ποια από τις δύο λέξεις που 
ακούει µοιάζειακουστικά στο τελευταίο της τµήµα µε τη λέξη 
«στόχο» που άκουσε αρχικά. Π.χ. 
(πόδι), βόδι - χώµα 

 (ρέµα), δέµα – µήλο 
 (τυρί), νερό – κερί 
 (ψάρι), ξύλο – χέρι 
  

2) Εντοπισµός οµοιότητας – διαφοράς στη συλλαβή. 
γάλα - γάτα – (µέλι)  
(µάτι) – δέκα – δέµα  
ξύλο – (γάτα) – µήλο 
(σύκο) – χαρά – νερά 
 
3) Ικανότητα συλλαβικής κατάτµησης. 
γάτα   (γά – τα ) 
δώρο  ( δώ – ρο ) 
µύτη  ( µύ – τη ) 
πεπόνι  ( πε – πό – νι ) 
φαγητό  ( φά – γή – το ) 
µητέρα  (µη – τέ – ρα ) 
 
4) Ικανότητα φωνηµικής κατάτµησης. 
φως  ( φ – ω – ς ) 
στο   (σ – τ – ο ) 
έλα  (ε – λ –α ) 
γάλα  (γ – α – λ – α ) 
 
5) Ικανότητα φωνηµικής σύνθεσης συλλαβών. 
µη – λο   (µήλο) 
κα – τω   (κάτω) 
πι – νω   (πίνω) 
πο – τη – ρι  (ποτήρι) 
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6) Ικανότητα φωνηµικής σύνθεσης φωνηµάτων. 
π – ω – ς  (πως) 
λ – ε – ς  (λες) 
ε – ν – α  (ένα) 
ο – λ – α  (όλα) 
τ – ω – ρ – α  (τώρα) 
χ – ε – ρ – ι    (χέρι) 
 
7) Ικανότητα απαλοιφής συλλαβής. 
ρόδα  (δα) = ρο 
ξύλο  (λο) = ξυ 
γάτα  (γα) = τα 
χέρι  (χε) = ρι 
καπέλο  (κα) = πελο 
καλάθι   (λα) = καθι 
παγωτό  (το) =παγω 
 
8) Ικανότητα απαλοιφής φωνήµατος. 
µας  (ς) = µα 
στο  (σ) = το 
έλα   (ε) = λα 
τώρα  (τα) = ώρα 
 
9) Ικανότητα αντιστροφής λέξης. 
κύµα  (µακυ) 
µέσα  (σαµε) 
ζώνη  (νηζω) 
παγωτό  (τογοπα) 

 
Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη  ενότητα (3.2), µετά τη 

µάθηση των πρώτων γραµµάτων και το σχηµατισµό και  ανάγνωση των 
πρώτων συλλαβών που δηµιουργούνται από αυτά µπορεί να αρχίσει η 
παρουσίαση και ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων οι οποίες προκύπτουν 
από την συνένωση των συλλαβών που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά. Για 
παράδειγµα, αν τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τα γράµµατα α, ι, ο, τα, κ, και 
έχουν ήδη ασκηθεί στην ανάγνωση όλων των συλλαβών µε δοµή (ΣΦ) 
που µπορούν να δηµιουργηθούν από το συνδυασµό των γραµµάτων 
αυτών, τότε µπορεί ν’ αρχίσει σταδιακά η παρουσίαση δισύλλαβων 
λέξεων µε δοµή (ΣΦΣΦ) και (ΦΣΦ). Στην αρχή θα γίνει παρουσίαση µιας 
µόνο λέξης, στη συνέχεια άλλης, καθώς και της προηγούµενης κ.ο.κ. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίζεται η άσκηση των παιδιών µε την 
ανάλυση και σύνθεση αυτών των λέξεων σε συλλαβές και φωνήµατα.  
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Μετά από µερικά µαθήµατα ανάγνωσης µεµονωµένων λέξεων, η 
παρουσίαση νέων γραµµάτων θα καθιστά δυνατή αφενός τη µάθηση 
νέων λέξεων οι οποίες θα περιλαµβάνουν και τα νέα γράµµατα αφετέρου 
τη δηµιουργία µικρών φράσεων και προτάσεων. 
 
 

Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δισύλλαβων λέξεων µε δοµή  
(Σ – Φ –Σ – Φ)  και  ( Φ – Σ – Φ ) 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 
Κατανοεί τη λέξη που διαβάζει. 
Γράφει τη λέξη που του ζητάµε. 
Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε συλλαβές και φωνήµατα. 

 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει διάκριση της ικανότητας του 

παιδιού στην αναγνωστική αντιµετώπιση των λέξεων. Από τη µια µεριά 
είναι δυνατό  να έχουµε περιπτώσεις στις οποίες το παιδί διαβάζει τις 
συλλαβές της λέξης τόσο αργά και ξεκοµµένα τη µία από την άλλη ώστε 
στο τέλος να µη µπορεί να τις συνενώσει και να διαβάσει τη λέξη ως 
ενιαίο σύνολο. Από την άλλη όµως µπορεί µεν το παιδί να διαβάζει τη 
λέξη συλλαβίζοντας αλλά µε τέτοιο ρυθµό ώστε στο τέλος να µπορεί να 
αναγνωρίζει τη λέξη. Η πρώτη περίπτωση δε µπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνιστά ανάγνωση της λέξης και, συνεπώς ο αναγνώστης βρίσκεται 
ακόµα στο επίπεδο ανάγνωσης συλλαβών. Αντίθετα η  δεύτερη 
περίπτωση συνιστά ανάγνωση λέξης. Σηµασία έχει στην προκειµένη 
περίπτωση να µπορεί το παιδί να συγκρατεί στην εργαζόµενη µνήµη την 
κάθε συλλαβή που προσλαµβάνει και επιπλέον, να µπορεί να προφέρει 
όλες τις συλλαβές της λέξης µε τέτοιο ρυθµό ώστε οι συνεχόµενες 
συλλαβές να ακούγονται ως ενιαία λέξη ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος 
ανάγνωσης µας φαίνεται κάπως µεγάλος. 

 
Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες 

που µπορούν να βοηθήσουν στη µάθηση ανάγνωσης και γραφής 
δισύλλαβων λέξεων. 
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Σύνθεση και ανάλυση της λέξεις σε συλλαβές και φωνήµατα  
 
∆ραστηριότητα 1: 
Γράφουµε όλες τις συλλαβές που έχει µάθει το παιδί σε 

χαρτονάκια. Κάθε χαρτονάκι περιλαµβάνει µόνο µία συλλαβή. 
Παρουσιάζουµε στο παιδί την εικόνα ενός αντικειµένου, ζώου ή φυτού,  
το όνοµα του οποίου περιορίζεται σε δύο µόνο συλλαβές. Ζητούµε από 
το µαθητή να αναγνωρίσει το αντικείµενο και στη συνέχεια  να επιλέξει 
από τα χαρτονάκια τις συλλαβές που του χρειάζονται για να το γράψει. Ο 
µαθητής σχηµατίζει τη λέξη, τη διαβάζει, την αναλύει σε φωνήµατα  και 
τη γράφει στο τετράδιο. 
 

∆ραστηριότητα 2: 
Κάθε µαθητής προµηθεύεται µία σακουλίτσα µε πλαστικά 

γράµµατα. Ο δάσκαλος ορίζει ένα «βραβείο» και κάθε µαθητής 
προσπαθεί µε τα γράµµατα που έχει διδαχτεί µέχρι τώρα να σχηµατίσει 
όσες περισσότερες δισύλλαβες λέξεις µπορεί. Ο µαθητής που σχηµάτισε 
τις περισσότερες σωστές λέξεις κερδίζει και το «βραβείο». Στη συνέχεια 
ο κάθε µαθητής καλείται να διαβάσει τις λέξεις του, να τις χωρίσει σε 
συλλαβές και εν συνεχεία σε φωνήµατα. 
 

∆ραστηριότητα 3: 
∆ίνουµε εικόνες γνωστών αντικειµένων το όνοµα των οποίων 

περιλαµβάνει δύο συλλαβές. Στο κενό κάτω από κάθε εικόνα ο µαθητής 
γράφει τη λέξη και στα κενά επάνω από την εικόνα τη χωρίζει σε 
συλλαβές. π.χ. 
 
           ∆ραστηριότητα 6:  

«Οι λέξεις ταξιδεύουν» 
 Οι λέξεις θέλουν να πάνε ταξίδι µε το τρένο από την Πάτρα στην 
Αθήνα. Κάθε λέξη θα µπει σε ξεχωριστό βαγόνι. Κάθε βαγόνι έχει τα 
δικά του καθίσµατα. Οι µαθητές καλούνται να βάλουν κάθε κοµµατάκι 
(συλλαβή) της λέξεις σε κάθε κάθισµα. Π.χ. δώρο, σάκος, µέλι,  
 
 
 
        ∆ώρο       σάκος         µέλι          ξύλο 

   
    δω        ρο 

  
  σα         κος 

    
    µε         λι 

      
     ξυ       λο 

 



 34

 
Αναγνώριση λέξεων 

 
∆ραστηριότητα 4: 
Ζητάµε από το µαθητή να βρει και κόψει, από διάφορα έντυπα που 

του δίνουµε σε µεγέθυνση, λέξεις µε δύο συλλαβές. Στη συνέχεια 
καλείται, να τις διαβάσει και να τις κόψει σε συλλαβές. 
 

∆ραστηριότητα 5: 
Η συµπλήρωση κενών που βρίσκονται στην αρχή, µέσα ή στην 

κατάληξη της λέξης βοηθά τα παιδιά στο να εξασκούνται στην ανάλυση, 
σύνθεση και ορθογραφία των λέξεων. ∆ίνουµε στα παιδιά στην αρχή 
δισύλλαβες λέξεις από τις οποίες λείπει στην αρχή ένα γράµµα και 
αργότερα δύο γράµµατα ή ένα δίψηφο και τους ζητάµε να 
συµπληρώσουν το γράµµα ή τα γράµµατα που λείπουν. Π.χ. 

 ξύλο ( ξ – λο)   
µήλο  (µ – λ - )  
 δέµα  (- έµα)  
 ζώνη  (ζ - ν - η) 
 πουλί  (π - - λί) 
παιδί  (π - - δί) 

 
  

∆ραστηριότητα 7:  
«Παίζουµε κρεµάλα». 
Το συγκεκριµένο παιχνίδι είναι πολύ δηµοφιλές στα παιδιά γι’ 

αυτό και µπορούµε να το αξιοποιήσουµε  στη σύνθεση  και ορθογραφία 
λέξεων. Στους πολύ αρχάριους αναγνώστες µπορούµε  τη λέξη που 
ζητάµε να τη συνοδεύουµε από µία εικόνα αντικειµένων τα ονόµατα των 
οποίων αρχίζουν µε το ίδιο γράµµα της λέξης, έχουν όµως διαφορετικό 
αριθµό γραµµάτων και συλλαβών. Π.χ. για τη λέξη τόπι η εικόνα µπορεί 
να περιλαµβάνει ένα τραπέζι, ένα τζάκι, ένα τηλέφωνο, µία τσάντα και  
ένα τόπι. Κάθε φορά ο µαθητής θα πρέπει να λέει ένα µόνο γράµµα και 
στο τέλος να διαβάζει ολόκληρη τη λέξη. Το παιχνίδι γίνεται πιο 
ενδιαφέρον όσο αυξάνει η ικανότητα του παιδιού να επεξεργάζεται 
λέξεις µε µεγαλύτερο αριθµό συλλαβών και γραµµάτων. 

 
∆ραστηριότητα 8: 
 «∆ιαβάζω κορακίστικα» 
Επειδή η ανάγνωση  µιας λέξης επηρεάζεται πολλές φορές από την 

έννοια της λέξης, ιδίως όταν η λέξη  είναι γνωστή στο παιδί, ενώ ο 
πρωταρχικός  εκπαιδευτικός  σκοπός  είναι η άσκηση των µαθητών στην 
αποκωδικοποίηση και σύνθεση των φωνηµάτων και των συλλαβών της 
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λέξης, µπορούµε να δώσουµε στους µαθητές να διαβάσουν  λέξεις χωρίς 
σηµασιολογικό περιεχόµενο (ψευδολέξεις). Αυτό µπορούµε να το 
επιτύχουµε εύκολα εάν σχηµατίσουµε µια οµάδα λέξεων και εν συνεχεία 
αντικαταστήσουµε ένα ή περισσότερα γράµµατα κάθε λέξης µε άλλα 
άσχετα π.χ. µήλο – βήλο, τραπέζι – τραπέξι, ποδήλατο – ροδήλατο κ.ά. 
Οι µαθητές διαβάζουν την οµάδα των ψευδολέξεων σαν «κορακίστικα». 
 
  Για να αξιολογήσουµε την κατανόηση της έννοιας µιας λέξεις που 
διάβασε το παιδί µπορούµε να κάνουµε τις παρακάτω ενδεικτικές 
δραστηριότητες: 

 
1)  Να ζητήσουµε από το παιδί να µας πει δύο προτάσεις που να 
περιλαµβάνουν τη συγκεκριµένη λέξη. 
2) Να βρει άλλες λέξεις που γνωρίζει και που ανήκουν στην ίδια 
σηµασιολογική κατηγορία π.χ. για τη λέξη πουλί το παιδί µπορεί 
να µας κατονοµάσει  
διάφορα πουλιά: καναρίνι, σπουργίτη, χελιδόνι κ.ά  
3) Σχηµατίζουµε πίνακες χαρακτηριστικών για τα διάφορα µέλη 
µιας κατηγορίας π. χ. τα φρούτα, τα πουλιά , τα ψάρια, τα αγόρια.  
4) Βοηθάµε τα παιδιά να εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές 
µεταξύ σηµασιολογικών κατηγοριών π.χ. τα πουλιά και τα ψάρια. 
5) Ζητάµε από το παιδί να αναφέρει ορισµένα χαρακτηριστικά του 
αντικειµένου Π.χ. για τη λέξη τόπι µπορεί να πει ότι: είναι 
στρογγυλό, έχει διάφορα χρώµατα, µε αυτό παίζουµε κ.ά. 
6) Να µας πει µία παρόµοια ή µία αντίθετη λέξη µε αυτή που 
διάβασε π.χ. µεγάλος -  µικρός, αυλή – κήπος, τόπι – µπάλα. 

 
Όλες οι παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες µπορούν να 

προσαρµοστούν στη µάθηση λέξεων µε περισσότερες των δύο 
συλλαβών, λέξεων που περιλαµβάνουν δίψηφα φωνήεντα και διφθόγγους 
και λέξεων που περιλαµβάνουν δίψηφα σύµφωνα. Πάντα ισχύει η αρχή 
ότι η νέα γνώση οικοδοµείται πάνω στην προηγούµενη γνώση 
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Φύλλο αξιολόγησης δισύλλαβων λέξεων µε δοµή (Σ – Φ –Σ – Φ) και    
 ( Φ – Σ – Φ ) 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 

1 ∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 
 

 

 
Τόπι           νερό       σάκα 
δέµα          Φίδι         χέρι   
έλα             Ωρα         όλα 
άµα            ένα           Έξι 

 

2 Κατανοεί τη λέξη που διαβάζει  

3 Γράφει τη λέξη που του ζητάµε.  

4 Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε συλλαβές.  

Παρατηρήσεις: 
 
Φύλλο αξιολόγησης δισύλλαβων ψευδολέξεων µε δοµή (Σ – Φ –Σ – Φ) 
και    ( Φ – Σ – Φ ). 

 
 Όνοµα µαθητή:  Μπορεί να 
1 ∆ιαβάζει τη λέξη που του δείχνουµε. 

 
 

 
Βοπι          νεχο       µακα 
δελα          κιδι         χεπι   
ελο             Ωψα         ηλα 
oµα            εβα           Εζι 

 

2 Γράφει τη λέξη που του ζητάµε.  

3 Αναλύει τη λέξη που του ζητάµε σε συλλαβές  

Παρατηρήσεις: 
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Ανάγνωση και Γραφή λέξεων µε ιστορική ορθογραφία. 
 
::::::::::::::  
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3.4 Προτάσεις για την αντιµετώπιση δυσκολιών σχετικά µε την 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση µικρών προτάσεων. 
 

Μέχρι τώρα αναπτύχθηκαν θέµατα που αναφέρονταν στη βασική 
αναγνωστική λειτουργία της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης  µιας 
λέξης. Η όλη παρουσίαση άρχισε από το επίπεδο του φωνήµατος του 
προφορικού λόγου και εν συνεχεία αναφερθήκαµε στην κωδικοποίηση 
και αποκωδικοποίηση γραµµάτων συλλαβών και τέλος λέξεων. Επειδή 
όµως ο σκοπός για τον οποίο ο αναγνώστης µαθαίνει να διαβάζει τις 
λέξεις είναι να αξιοποίησει αυτή την ικανότητα ώστε να αποκτήσει νέες 
γνώσεις γι΄ αυτό στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε τη µάθηση της 
ανάγνωσης και γραφής µικρών προτάσεων και µικρών κειµένων. Σε αυτό 
το σηµείο θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η ανάγνωση µιας πρότασης 
και κατ’ επέκταση ενός κειµένου δεν περιλαµβάνει µόνο την 
αποκωδικοποίηση των λέξεων που περιλαµβάνει η πρόταση, αλλά και 
την κατανόηση της πρότασης σε σηµασιολογικό επίπεδο.  

 
Η µάθηση και απόκτηση της ικανότητας για ανάγνωση λέξεων και 

µικρών φράσεων δηµιουργεί τις γνωστικές προϋποθέσεις για την 
ανάγνωση προτάσεων, παραγράφων και κειµένων. Έτσι ο µαθητής µε 
µαθησιακές δυσκολίες έχοντας ολοκληρώσει την κατάκτηση της βασικής 
ανάγνωσης, δηλαδή της ανάγνωσης µεµονωµένων λέξεων, µπορεί να 
οδηγηθεί βαθµιαία στην κατάκτηση της ολοκληρωµένης ανάγνωσης που 
είναι η ανάγνωση προτάσεων και παραγράφων. Η βασική αναγνωστική 
ικανότητα στην προκειµένη περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το 
µέσο για την ανάγνωση προτάσεων και κατ’ επέκταση την απόκτηση 
νέων γνώσεων. 

 
 
Μακροπρόθεσµος στόχος: 
 
Ανάγνωση και κατανόηση κειµένου τριών προτάσεων. 
 

Όταν λέµε ανάγνωση µιας πρότασης αναφερόµαστε στην 
ανάγνωση µιας σειράς λέξεων που έχουν συντακτική δοµή και 
σηµασιολογικό περιεχόµενο. Παρόλο που η πρόταση αποτελείται από 
ήδη γνωστές λέξης, εντούτοις η γνωστική επεξεργασία που συντελείται 
κατά την ανάγνωση της πρότασης δεν είναι το άθροισµα της γνωστικής 
επεξεργασίας των µεµονωµένων λέξεων από τις οποίες αποτελείται. Στις 
πιο πολλές λέξεις η πρόσληψη της έννοιας της είναι δυνατή µε βάση την 
επεξεργασία είτε της γραφηµικής είτε της φωνηµικής ταυτότητας της 
λέξης.  
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Αυτό σηµαίνει ότι κατανοώ τη λέξη, είτε γιατί έχω συγκρατήσει 
την έννοια της λέξης µε βάση της γραφής της, είτε ότι συγκρατήσει την 
έννοια της λέξης µε βάση την ακουστική της ταυτότητα.  Σε µερικές 
όµως περιπτώσεις η κατανόηση της έννοιας της γραπτής λέξης 
προϋποθέτει την επεξεργασία της γραφηµικής ταυτότητας της λέξης 
(όπως συµβαίνει µε τις οµόηχες λέξεις π.χ. Θήρα – θύρα) ή της 
φωνηµικής ταυτότητας (όπως συµβαίνει µε τις λέξεις που είναι 
γραµµένες µε κεφαλαία γράµµατα π.χ. ΚΑΛΟΣ = καλός) (Πόρποδας, 
2002). 

 
Όσο αφορά στην κατανόηση µιας πρότασης, και κατ’ επέκταση 

ενός κειµένου, αυτή είναι µια σύνθετη λειτουργία η οποία σχετίζεται µε 
τη δοµή της πρότασης ή του κειµένου, τις προϋπάρχουσες γνώσεις του 
αναγνώστη για το θέµα τις πρότασης ή του κειµένου και την ικανότητά 
του να επεξεργάζεται γνωστικά τα επιµέρους   στοιχεία της πρότασης ή 
του κειµένου που διαβάζει (Πόρποδας, 2002).  

 
Ειδικά η κατανόηση του περιεχοµένου µιας πρότασης ή ενός 

κειµένου είναι µια διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης 
και αξιοποίησης της έννοιας ή του σηµασιολογικού περιεχοµένου της 
πρότασης ή του κειµένου που ακούει ή διαβάζει κάποιος. Στην 
περίπτωση της πρόσληψης του σηµασιολογικού περιεχοµένου ενός 
κειµένου, ακόµα και αν αυτό αποτελείται από τρεις προτάσεις, η 
συγκεκριµένη λειτουργία θεωρείται ως µια διαδικασία διαρκούς δόµησης 
των µεµονωµένων εννοιών που προσλαµβάνονται µε την ανάγνωση των 
αντίστοιχων λέξεων και συνδέονται µεταξύ τους µε βάση τη συντακτική 
δοµή του κειµένου και το ρόλο που έχουν οι λέξεις σε αυτή. Η 
διαδικασία αυτή αναπόφευκτα επηρεάζεται από την ικανότητα του 
ατόµου που διαβάζει από τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές του 
αναγνώστη και από την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης αυτών των 
δοµών (Πόρποδας, 2002). 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές  διαπιστώσεις για τη φύση 

της µάθησης γενικά και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της 
επεξεργασίας ενός δοµηµένου σηµασιολογικού συνόλου όπως το κείµενο 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι, στην περίπτωση της κατανόησης ενός 
κειµένου, το έργο του δασκάλου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ορισµένες βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του 
προκειµένου να επιτυγχάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει κάθε  
φορά. Οι βασικές αυτές αρχές εν συντοµία είναι:  
 

α) Η µάθηση ενός δοµηµένου πληροφοριακού συνόλου είναι 
φυσιολογική όταν αποσκοπεί στην επεξεργασία του πληροφοριακού  
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υλικού, στην κατανόησή του και στη συγκράτηση των βασικών και 
ουσιωδών στοιχείων του. 

β) Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενισχύει µε τον τρόπο του την 
εγγενή τάση του παιδιού να διακρίνει και να επιλέγει τα ουσιώδη 
πληροφοριακά στοιχεία ενός κειµένου τα οποία µε της σειρά τους 
συµβάλλουν στην οικοδόµηση των γνώσεων. 
 

 
 
Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση προτάσεων. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
∆ιαβάζει απλή πρόταση. 
Γράφει απλή πρόταση. 
Κατανοεί απλή πρόταση. 
 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε για άλλη µια φορά 

ότι η άσκηση στην  ανάγνωση και κατανόηση µιας απλής  πρότασης δεν 
έπεται της απόκτησης όλων των άλλων δεξιοτήτων, όπως είναι η 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των γραµµάτων, των συλλαβών και 
των λέξεων, αλλά πραγµατοποιείται παράλληλα και σε σχέση µε αυτές.   
Αυτό σηµαίνει ότι όταν το παιδί αποκτήσει την ικανότητα της 
αναγνώρισης και γραφής  µερικών γραµµάτων συµφώνων και 
φωνηέντων θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάγνωση και γραφή 
συλλαβών που περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα γράµµατα, εν συνεχεία 
στην ανάγνωση  και γραφή λέξεων που σχηµατίζονται από τις 
συγκεκριµένες συλλαβές και τέλος στη δηµιουργία, ανάγνωση, γραφή 
και κατανόηση προτάσεων που σχηµατίζονται από τις γνωστές λέξεις. Το 
τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό για το σχεδιασµού ενός προγράµµατος 
παρέµβασης για την αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών στην 
ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. Ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει 
αυτό το έργο θα πρέπει από την αρχή να έχει σχεδιάσει µε λεπτοµέρεια 
τον τρόπο µε τον οποίο θα φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Μπορούµε 
να αναφέρουµε το εξής παράδειγµα:  

 
Ένας µαθητής στην αρχή της Β΄ του δηµοτικού διαπιστώνεται 

ύστερα από συστηµατική και λεπτοµερή αξιολόγηση των ικανοτήτων του 
ότι δεν µπορεί να αναγνωρίσει τα γράµµατα και εποµένως δεν µπορεί να 
διαβάσει και να γράψει ούτε µία απλή λέξη. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να συντάξουµε ένα πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας που να 
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αρχίζει από την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση γραµµάτων και να 
φτάνει έως την ανάγνωση, γραφή και κατανόηση προτάσεων. Πέρα από  
τη δοµή που θα πρέπει να έχει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, δηλαδή τους 
µακροπρόθεσµους και βραχυπρόθεσµους στόχους θα πρέπει µε προσοχή 
να επιλέξουµε και το περιεχόµενο του κάθε στόχου, δηλαδή «τι θα 
διδάσκεται κάθε φορά ο µαθητής και γιατί».  

 
Στην προκειµένη περίπτωση δε θα είχαµε το θετικότερο 

µαθησιακό αποτέλεσµα, αν προσπαθούσαµε να διδάξουµε στο µαθητή 
όλα τα φωνήεντα ή όλα τα σύµφωνα ώστε να µάθει στη συνέχεια όλες τις 
συλλαβές που σχηµατίζονται από αυτά ή όσες περισσότερες λέξεις 
µπορεί που τα περιλαµβάνουν. Επίσης δε θα είχαµε το καλύτερο 
αποτέλεσµα αν από τα φωνήεντα ή  τα σύµφωνα, επιλέγαµε αρχικά τα 
λιγότερο συχνόχρηστα στο γραπτό λόγο, όπως  είναι το (ω) και το (υ) ή 
τα σύµφωνα  (ξ,  β,  ψ,  φ,  θ) και το δίψηφο /φθ/. Μια τέτοια επιλογή θα 
περιόριζε σηµαντικά τη δυνατότητα του µαθητή να προχωρήσει, όχι τόσο 
στην επόµενη φάση που είναι ο σχηµατισµός συλλαβών, αλλά κυρίως 
στο σχηµατισµό λέξεων που περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα φωνήεντα 
και σύµφωνα και κατ’ επέκταση προτάσεων. Αντίθετα αν επιλέξουµε τα 
φωνήεντα (α,  ο,  ι,  ε), τα σύµφωνα (τ,  σ,  ν,  ρ,  π) και το δίψηφο 
σύµφωνο (στ), τα οποία έχει αποδειχτεί ερευνητικά ότι χρησιµοποιούνται 
πιο συχνά στο γραπτό λόγο θα είχαµε τη δυνατότητα να φτάσουµε έως το 
σχηµατισµό των πρώτων απλών προτάσεων που να περιλαµβάνουν µόνο 
τα συγκεκριµένα γράµµατα π.χ. Το τόπι πέρασε το νερό. Ένα παπί έπεσε 
στο νερό.  

 
Όσο αφορά την ανάγνωση και γραφή προτάσεων εκείνο το οποίο 

έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να µάθουν οι µαθητές:  
1) Να διαβάζουν αργά, κάθε λέξη χωριστά, σταµατώντας για λίγο 

στα κενά µεταξύ των λέξεων. 
2) Να διαβάζουν κάθε λέξη από την αρχή µέχρι το τέλος και να 

µην προσπαθούν να τη «µαντέψουν». 
3) Να τονίζουν σωστά τη λέξη. 
4) Να αποφεύγουν να επαναλαµβάνουν την ανάγνωση της ίδιας 

λέξεις πολλές φορές, παρά µόνο αν είναι λανθασµένη, γιατί 
ξεχνούν τι διάβασαν προηγουµένως. 

5) Κάθε λέξη να την ενσωµατώνουν αναγνωστικά στα 
προηγούµενα. ∆ηλαδή, αν έχουµε µία πρόταση τεσσάρων 
λέξεων, θα πρέπει να διαβαστούν αρχικά οι δύο πρώτες λέξεις, 
η τρίτη να διαβαστεί µαζί µε τις δύο προηγούµενες, η τέταρτη 
µαζί µε τις τρεις προηγούµενες κ.ο.κ. 

6) Να κατανοήσουν ότι µπορούµε να γράψουµε ότι λέµε. 
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7) Να τοποθετούν τις λέξεις στη σωστή σειρά, ώστε η πρόταση να 
είναι κατανοητή. 

8) Να διατηρούν τα κενά µεταξύ των λέξεων. 
 

9) Να τηρούν τους ορθογραφικούς κανόνες και τα σηµεία στίξεις. 
Μία πρόταση όσο µικρή και αν είναι, αρχίζει µε κεφαλαίο 
γράµµα και τελειώνει σε τελεία. 

Παρακάτω παραθέτουµε µερικές ενδεικτικές δραστηριότητες για 
την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση µικρών προτάσεων: 

 
Σχηµατισµός προτάσεων από λέξεις. 
 
∆ραστηριότητα 1: 
Ζητούµε από τους µαθητές να χωρίσουν τις λέξεις της πρότασης. 
π.χ. 

Χώρισε τις παρακάτω λέξεις για να µπορεί να διαβαστεί σωστά η 
πρόταση. 

1) Ταφύλλαέπεσανστο χώµα. 
2) Ηβροχούλαπότισεταλουλουδια. 
3) Τασυννεφατρέχουνστονουρανό. 
 
∆ραστηριότητα 2: 
Επιλέγουµε εύκολους τίτλους παραµυθιών και αλλάζουµε τη σειρά 

των λέξεων. Καλούµε τους µαθητές να ξεµπερδέψουν τις λέξεις και να 
τις γράψουν στη σωστή σειρά µη ξεχνώντας το κεφαλαίο γράµµα στην 
αρχή και την τελεία στο τέλος. Π.χ. 

νάνοι  η εφτά οι και Χιονάτη 
σε χελώνα ο η λαγός και δρόµου αγώνας 
λύκος άσπρο κακός ο και το αρνάκι 
 
∆ραστηριότητα 3: 
Η παραπάνω δραστηριότητα µπορεί να συµπληρωθεί αν 

ζητήσουµε από τα παιδιά να γράψουν δύο τίτλους παραµυθιών που τους 
αρέσουν. 

 
∆ραστηριότητα 4: 
Φτιάχνουµε χάρτινα βαγόνια τρένου µε υποδοχές για καρτέλες 

λέξεων. ∆ίνουµε µία λέξη και  ζητάµε από τα παιδιά να συµπληρώσουν 
το τρένο µε όσα «βαγόνια – λέξεις» µπορούν, όχι µόνο στο τέλος αλλά 
και ενδιάµεσα . Π.χ.  ∆ίνουµε τη  λέξη  « Νίκος » και τα παιδιά µπορούν 
να συµπληρώσουν µία , µία λέξη: « O Νίκος εχθές το πρωί αγόρασε ένα 
παγωτό. ». Στο τέλος καλούνται να γράψουν στην πρόταση στο τετράδιο 
και να τη διαβάσουν. 
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∆ραστηριότητα 5: 
Ανακατεύουµε τις λέξεις µιας πρότασης και τις µοιράζουµε σε 

καρτέλες στους µαθητές. Κάθε µαθητής παίρνει µία καρτέλα και πρέπει 
όλοι οι µαθητές να µπουν στη σωστή σειρά ώστε η πρόταση να είναι 
νοηµατικά σωστή. Στο τέλος κάθε µαθητής γράφει την πρόταση και τη 
διαβάζει. 

 
Σχηµατισµός αυθόρµητης πρότασης µε συγκεκριµένο νόηµα. 
 
∆ραστηριότητα 6: 
∆ίνουµε τον γενικό τίτλο ενός θέµατος και ζητάµε από τους 

µαθητές να µας πουν µικρές προτάσεις που να ταιριάζουν µε το 
συγκεκριµένο τίτλο. Κάθε µαθητής γράφει στο τετράδιο µόνο την 
πρόταση που είπε. π.χ. 

«Τα ζώα» 
Οι µαθητές µπορούν να γράψουν: 
Αγαπώ τα ζώα. 
Τα ζώα ζουν στο δάσος. 
Έχω δύο ζώα στο σπίτι µου. 
∆εν πρέπει να σκοτώνουµε τα ζώα. 
 
∆ραστηριότητα 7: 
∆ίνουµε µια εικόνα από την καθηµερινή ζωή και ζητάµε από τους 

µαθητές να γράψουν µία πρόταση που να έχει σχέση µε αυτά που 
περιγράφει η εικόνα. 

 
∆ραστηριότητα 8: 
∆ίνουµε µία πρόταση από την οποία σκόπιµα έχουµε παραλείψει 

µία λέξη. Οι µαθητές καλούνται να βρουν µία λέξη που να ταιριάζει, να 
τη συµπληρώσουν  και να διαβάσουν την πρόταση ολοκληρωµένη. Π.χ.  

∆ίνεται η πρόταση: «Η πάπια βούτηξε µέσα στο ». 
 Οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν τη λέξη (νερό) ή και τις 

λέξεις (µε τα παπάκια). 
∆ίνεται η πρόταση: «Ο κηπουρός τις τριανταφυλλιές». 
Οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν τη λέξη (πότισε) ή τη λέξη 

(έκοψε) ή τη λέξη (κλάδεψε). 
 
∆ραστηριότητα 9: 
∆ηµιουργούµε ζευγάρια λέξεων οι οποίες αλλάζουν σηµασία 

ανάλογα µε τη θέση του τόνου. Ζητάµε από τα παιδιά να επιλέξουν 
µεταξύ δύο προτάσεων η κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει τη µία 
από τις δύο εκδοχές κάθε ζευγαριού. π.χ. 
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γέρος – γερός 
Ο πατέρας µου είναι γέρος. 
Ο πατέρας µου είναι γερός. 

 
           νόµος – νοµός 
           Η Βουλή ψήφισε ένα νέο νόµο. 
 Η Βουλή  ψήφισε ένα νέο νοµό. 

 
∆ραστηριότητα 10: 
∆ίνουµε στο µαθητή προτάσεις στις οποίες υπάρχει µία λέξη που 

δεν ταιριάζει µε το νόηµα της πρότασης. Ο µαθητής θα πρέπει να βρει τη 
λέξη και να την αντικαταστήσει µε µία σωστή π.χ.  

Ο δάσκαλος έφαγε το µαθητή. 
Ο ουρανός είναι γεµάτος λουλούδια. 
Το νερό δίψασε το χορτάρι.  
 
Φύλλο αξιολόγησης απλών προτάσεων. 
 

 Όνοµα  µαθητή: Μπορεί να                                    
1 ∆ιαβάζει µία απλή πρόταση.  

  
Ο ∆ηµήτρης ζωγράφισε ένα µπαλόνι. 
 
Τα παιδιά παίζουν στο οικόπεδο. 
 
Ο παππούς έχει γκρίζα µαλλιά. 

 

2 Γράφει µία απλή πρόταση µε υπαγόρευση.  

   

3 Γράφει µία απλή πρόταση χωρίς υπαγόρευση.  

   

4 Κατανοεί µία απλή πρόταση.  

 
Παρατηρήσεις: 
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Βραχυπρόθεσµος στόχος: 
 
Κατανόηση κειµένου. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
∆ιαβάζει κείµενο 3 – 5 προτάσεων. 
Κατανοεί κείµενο 3 – 5 προτάσεων. 
Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, περιγράφοντας µια εικόνα. 
Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, εκφράζοντας δικές του σκέψεις. 
 
∆ραστηριότητα :  
 
Μορφή κειµένου 
∆ίνουµε ένα µικρό κείµενο στο οποίο δεν υπάρχουν τελείες µεταξύ 

των προτάσεων και κεφαλαίο γράµµα στην αρχή των προτάσεων. 
Ζητούµε από τους µαθητές να βάλουν τελεία και κεφαλαίο  και να 
διαβάσουν το κείµενο. π.χ. 

 
Κείµενο: 
 
σήµερα η µέρα ήταν βροχερή ο ουρανός ήταν γεµάτος σύννεφα ο 

αέρας φυσούσε δυνατά η βροχή έπεφτε ασταµάτητα όλοι µείναµε στο 
σπίτι 

 
Κατανόηση κειµένου 
 
∆ραστηριότητα 1: 
∆ίνουµε ένα µικρό κείµενο (5 προτάσεων)  το οποίο αναφέρεται σε 

ένα οικείο θέµα π.χ. «Στη λαϊκή αγορά». Οι τρεις από τις προτάσεις είναι 
σχετικές µε το θέµα, ενώ οι άλλες δύο που παρεµβάλλονται είναι 
άσχετες. Ζητούµε από τους µαθητές να εντοπίσουν τις προτάσεις που 
είναι άσχετες και να τις παραλείψουν. Ξαναγράφουν το κείµενο το οποίο 
περιλαµβάνει πλέον µόνο τις σχετικές προτάσεις και το διαβάζουν. π.χ. 

                                      
                                   Στη λαϊκή αγορά. 
Ο δρόµος γέµισε φρούτα και λαχανικά. Τρέχουν νερά από το 

ταβάνι. Οι πατάτες έκαναν βουναλάκια. Τα παπούτσια ήταν µέσα στο 
ντουλάπι. Οι ντοµάτες ήταν κατακόκκινες.  

 
∆ραστηριότητα 2: 
Επέκταση της παραπάνω δραστηριότητας είναι η συµπλήρωση του 

κειµένου µε µία πρόταση του µαθητή και η οποία θα πρέπει να ταιριάζει 
στο θέµα. 
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∆ραστηριότητα 3: 
∆ίνουµε στο µαθητή ένα µικρό κείµενο να διαβάσει και στο τέλος 

κάνουµε µερικές πολύ σύντοµες ερωτήσεις ή του ζητάµε να µας πει µε  
δικά του λόγια τι έλεγε αυτό που διάβασε. Οι ερωτήσεις που θα κάνουµε 
ζητούν απάντηση το ποιος, τι, που πότε και γιατί. 

 
∆ραστηριότητα 4: 
∆ίνουµε στους µαθητές ένα κείµενο στο οποίο έχει παραλειφθεί 

συστηµατικά ένας αριθµός λέξεων. Ο µαθητής  καλείται να διαβάσει το 
κείµενο και µε βάση την κατανόηση που έχει επιτύχει να συµπληρώσει 
τις λέξεις του κειµένου που λείπουν. Π.χ 

 
Κείµενο 
Όταν ………. τα µαθήµατά µου, …………… πηγαίνω στην 

παιδική χαρά. Εκεί …………… όλα τα γειτονόπουλα και …………. 
µέχρι να ……………..  …………….. πολλά παιχνίδια χωρίς να 
……………. Τελικά όταν …………. , ……………. τα πράγµατά µου και 
………….. στο σπίτι. …………… τα χέρια µου και …………. Στο 
τραπέζι. 

 
∆ραστηριότητα 5: 
Ζητάµε από τα παιδιά πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο θέµα 

πριν την ανάγνωση του σχετικού κειµένου π.χ. Έχουµε ένα κείµενο για 
την πόλη µας. Πριν την ανάγνωση του κειµένου ζητάµε από τα παιδιά να 
µας που τι γνωρίζουν σχετικά µε την πόλη που ζουν. Μετά την ανάγνωση 
του κειµένου ζητάµε να µας πουν τι καινούργιο έµαθαν για το 
συγκεκριµένο θέµα.  

 
∆ραστηριότητα 6: 
Μετά την ανάγνωση µιας ιστορίας ζητάµε από τα παιδιά να 

εντοπίσουν την κύρια πληροφορία (π.χ. το κύριο πρόσωπο της ιστορίας) 
και τις επιµέρους πληροφορίες που σχετίζονται µε την κύρια 
πληροφορία. 

 
∆ραστηριότητα 7: 

 Χρησιµοποιούµε πίνακες χαρακτηριστικών για τα µέλη µιας 
κατηγορίας πριν την ανάγνωση ενός κειµένου που σχετίζεται µε τη 
συγκεκριµένη κατηγορία π.χ. Έχουµε ένα κείµενο που έχει σχέση µε τα 
ψάρια. Σχηµατίζουµε ένα πίνακα χαρακτηριστικών για τα ψάρια από 
πληροφορίες των παιδιών π.χ. τα διάφορα είδη ψαριών, της τροφή τους, 
πού ζουν κ.ά. 
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Αυθόρµητη γραφή κειµένου. 
 
Λίγα λόγια για την αυθόρµητη  γραφή. 
 
1)Αρχικά τα παιδιά θα πρέπει  να προσέχουν µόνο την καλή 

έκφραση και ιεράρχηση των ιδεών. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει µεγάλη 
σηµασία η ορθογραφία, αλλά κυρίως η φωνολογική γραφή των λέξεων ( 
Γράφω τη λέξη όπως την ακούω και όπως τη λέω). 

 
2)Για παιδιά µε µεγάλο πρόβληµα στο γραπτό λόγο µπορούµε να 

δώσουµε στην αρχή έτοιµες παραγράφους και να ζητήσουµε να τις 
αντιγράψουν, αλλάζοντας το πρόσωπο, ή το χρόνο στον οποίο έγινε το 
περιστατικό, ή τον αριθµό (ενικός – πληθυντικός). Με τον τρόπο αυτό τα 
παιδιά αισθάνονται ότι γράφουν χωρίς να έχουν την πίεση της αυθόρµητης 
γραφής. 

 
3)∆ίνουµε έµφαση στη σωστή γραφή των γραµµάτων. ∆είχνουµε 

στο παιδί τα βήµατα για τη σωστή γραφή κάθε γράµµατος και 
χρησιµοποιούµε πάντα χαρτί µε γραµµές. 

 
4)Προσαρµόζουµε την ποσότητα του γραψίµατος στις ικανότητες 

του κάθε µαθητή. Η γραφή µίας µόνο πρότασης από µαθητές µε 
µαθησιακές δυσκολίες έχει ιδιαίτερη αξία και σπουδαιότητα.  

 
5)Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες όπως στην ανάγνωση έτσι 

και στη γραφή χρειάζονται περισσότερο χρόνο. 
 
6) Μαθαίνουµε το παιδί να ιεραρχεί τα βήµατά του  κατά τη  

γραφή ενός κειµένου π.χ  Γράφω την πρώτη πρόταση. Τη διαβάζω, τη 
διορθώνω. Σκέφτοµαι την επόµενη πρόταση. Τη γράφω και 
επαναλαµβάνω την ίδια διαδικασία. Στο τέλος διαβάζω τις δύο προτάσεις 
µαζί και συνεχίζω µε τον ίδιο τρόπο.  

 
 
 
∆ραστηριότητα 8: 
∆ίνουµε στους µαθητές µια εικόνα που περιγράφει ένα οικείο θέµα 

και ζητάµε να γράψουν ένα κείµενο που να αποτελείται από µερικές  
προτάσεις που να έχουν σχέση µε το θέµα της εικόνας. Οι προτάσεις 
πρέπει να έχουν σχέση µεταξύ τους.   
 

 



 48

 
 Φύλλο αξιολόγησης κειµένου 3 – 5 προτάσεων. 

 
 Όνοµα  µαθητή: Μπορεί να     
1 ∆ιαβάζει κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων.  

  
Ο Νίκος και η Μαίρη είναι αδέρφια.  
Κάθε πρωί πηγαίνουν µαζί στο σχολείο. 
Το απόγευµα διαβάζουν τα µαθήµατά 
τους. Πάντα βοηθάει ο ένας τον άλλον. 
Τις ελεύθερες ώρες παίζουν στη 
διπλανή πλατεία. 

 

2 Κατανοεί κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων.  

  
Α) Αποδίδει το νόηµα µε βοήθεια: 
     Τι είναι ο Νίκος και η Μαίρη; 
     Πού πηγαίνουν κάθε πρωί; 
     Γιατί βοηθάει ο ένας τον άλλο; 
     Πού παίζουν το απόγευµα; 
 

 

 Β) Αποδίδει το νόηµα χωρίς βοήθεια: 
 
    Ελεύθερη απόδοση από το µαθητή. 

 

 Γ)Γράφει κείµενο 3 – 5 απλών προτάσεων,                                                               
περιγράφοντας µια εικόνα. 

 

 ∆) Γράφει κείµενο 3 – 5 προτάσεων, εκφράζοντας        
δικές του απόψεις. 

 

 
Παρατηρήσεις: 


