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Abstract: Specific Language Impermeant (SLI) is a selective neurodevelopmental disorder of 

unknown etiology that first appears in infancy and is characterized by a delay in language 

development, as the language lags significantly behind the non-verbal mental level 

(Oikonomou & Barlokosta, 2011). Difficulties in language skills are a prominent deficit in 

children with SEN, who despite the heterogeneity, often persist in time and if not addressed in 

time there is a risk of consolidation.Difficulties in language skills are a prominent deficit in 

children with SEN, who despite the heterogeneity, often persist in time and if not addressed in 

time there is a risk of consolidation. After the evaluation of the language deficits and 

possibilities of K.V. (student of B public primary school, 8 years old) a three-month 

intervention program was designed focused on enhancing and cultivating phonological skills 

and decoding to alleviate his difficulties. 
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Πεπίληψη: Η Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΔΓΓ) απνηειεί επηιεθηηθή λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή κε άγλσζηε αηηηνινγία πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, θαζψο ην γισζζηθφ ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην κε ιεθηηθφ λνεηηθφ επίπεδν (Οηθνλφκνπ & Βαξινθψζηα, 2011). Οη 

δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ πξνεμάξρνλ έιιεηκκα ζηα παηδηά κε ΔΓΓ, νη 

νπνίεο παξά ηελ εηεξνγέλεηα, ζπρλά εκκέλνπλ ζην ρξφλν θαη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο παγίσζεο ηνπο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β. (καζεηή Β΄ δεκφζηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 8 εηψλ) ζρεδηάζηεθε 

πξφγξακκα ηξίκελεο παξέκβαζεο επηθεληξσκέλν ζηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ. 

Λέξειρ κλειδιά: ΔΓΓ, εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο, γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε, θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο 
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Ειζαγωγή 

Η Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (ΔΓΓ) νξίδεηαη σο πξσηνγελήο δπζθνιία πνπ 

πξσηνεκθαλίδεηαη θαηά ηε λεπηαθή ειηθία θαη δηαθξίλεηαη απφ θαζπζηεξεκέλε ή παξεθθιί-

λνπζα γισζζηθή αλάπηπμε κε ην γισζζηθφ επίπεδν λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κε 

ιεθηηθνχ λνεηηθνχ επηπέδνπ (Οηθνλφκνπ & Βαξινθψζηα, 2011).  

Ο φξνο «Δηδηθή» πξνζδηνξίδεη ηελ απνπζία αθνπζηηθψλ ειιεηκκάησλ, ρακειήο πξαθηηθήο 

λνεκνζχλεο, λεπξνινγηθψλ βιαβψλ, πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, ή ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ο φξνο «Γισζζηθή» ππνδεηθλχεη κε αθξίβεηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα, ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη κε ειιείκκαηα θαη ν φξνο «Γηαηαξαρή» παξαπέκπεη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαηάιιειεο  

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Leonard, 2014).Οη  γισζζηθέο δπζθνιίεο  ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ 

έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν ζηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία (Durkin&Conti-

Ramsden, 2010). 

Σα αίηηα ηεο ΔΓΓ φπσο θαη ηα ζπκπηψκαηα είλαη πνιππαξαγνληηθά θαη πνιπζρηδή, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο εηεξνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θαηλφηππν ηεο δηαηαξαρήο, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαη απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ε επηινγή ηεο παξέκβαζεο επηβάιιεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο πέξα απφ ηε δηαθνξνδηάγλσζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ θαη 

ηελ άηππε θιηληθή παξαηήξεζε, ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαηά βάζε θαη ζε 

εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.   

1.Ππόγπαμμα παπέμβαζηρ 

1.1 Πποθίλ μαθηηή με ΕΓΔ 

χκθσλα κε ηνπο Conti-Ramsden&Durkin (2012) ε  αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ειιεηκκάησλ ησλ καζεηηθψλ πιεζπζκψλ ζρνιηθήο ειηθίαο πξέπεη λα είλαη πνιπζπζηαηηθή, 

θαζψο ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε θαη 

ηελ άηππε λαηνπξαιηζηηθή θιηληθή παξαηήξεζε, ε νπνία παξέρεη πνιιαπιά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη γισζζηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο. 

Σα γισζζηθά θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα ηνπ Κ.Β. εθηείλνληαλ  ηφζν ζην θάζκα ησλ δνκηθψλ 

επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο φζν θαη ζηηο εθθξαζηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο.  

Πην αλαιπηηθά, ηα πξνεμάξρνληα ειιείκκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ην γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ 

Α.Β. αθνξνχζαλ θπξίσο ζηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαλ απφ αλψξηκε 
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θαη δηαηαξαγκέλε θσλνινγία κε αξζξσηηθά ιάζε, αληηθαηαζηάζεηο θσλεκάησλ, παξαιείςεηο 

θαη κεηαζέζεηο, δπζθνιίεο αθφκα θαη ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε απιή θσλνηαθηηθή δνκή θαη 

αγλφεζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο.  

ηνλ ηνκέα ηεο κνξθνζχληαμεο ρξεζηκνπνηνχζε απινπζηεπκέλε γξακκαηηθή, ηειεγξαθηθή 

πξνηαζηαθή δνκή (Τ-Ρ-Α) κε ρακειφηεξν κέζν κήθνο πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξνλνινγηθή 

ηνπ ειηθία, παξνπζίαδε κνξθνινγηθέο δηαηαξαρέο ( παξάιεηςε άξζξσλ, ζπλδέζκσλ, 

πξνζέζεσλ, ιαλζαζκέλε ρξήζε θαηαιήμεσλ) θαη  ε κνξθνζχληαμε ζπλνιηθά  

ραξαθηεξηδφηαλ απφ άηαθηε πξνηαζηαθή ηνπνζέηεζε. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζεκαζηνινγίαο παξνπζίαδε ζηνηρεία αλσξηκφηεηαο, θαζψο παξα-ηεξνχληαλ 

παξαθαζίεο (αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ), ρξήζε ιηγφηεξσλ θαηεγνξηψλ πεξηε-ρνκέλνπ, 

πεξηνξηζκέλν θαη θησρφ ιεμηιφγην θαη δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε ιέμεσλ. 

Σα ειιείκκαηα ζηελ πξαγκαηνινγία έγθεηληαη ζηελ παξνρή αθαηάιιεισλ απαληήζεσλ, 

ζχληνκσλ θαη απινχζηεξσλ, ρξήζε ειιηπψλ ζπκθξαδφκελσλ γηα ηελ εμαγσγή λνήκαηνο θαη 

πξψηκσλ κεραληζκψλ επαλφξζσζεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ ιφγνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία θαη ηα παηδηά κε ηππηθή γισζζηθή αλάπηπμε. 

 Σέινο, ζην γξαπηφ ιφγν, παξαηεξήζεθαλ πνιιά θσλνινγηθά ιάζε κε αληηθαηαζηάζεηο, 

παξαιείςεηο θαη αληηκεηαζέζεηο, ιάζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ελψ ζπρλά δηαπηζηψλνληαλ 

θαη ιάζε ηζηνξηθήο θαη γξακκαηηθήο νξζνγξαθίαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ ειιείκκαηα, σζηφζν, είραλ ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηε  

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο έλησζε ζπρλά αηζζήκαηα  

αλαζθάιεηαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη ζηελ 

θνηλσληθή επηθνηλσλία.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  πξνθίι ησλ δπζθνιηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β.  πξνηάζεθε 

πξφγξακκα ηξίκελεο παξέκβαζεο επηθεληξσκέλν ζηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ 

θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ, 

θαζψο ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο δχλαληαη λα ακβιχλνπλ ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ κε καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα (Conti-

Ramsden&Durkin, 2012). 

χκθσλα κε ηελ Bishop (2006), ε βαζηθφηεξε δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε ΔΓΓ πνπ θαζνξίδεη 

θαη ηε κεηέπεηηα αθαδεκατθή εμέιημε έγθεηηαη ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε. Οη καζεηέο κε θσλνινγηθά ειιείκκαηα, επηδεηθλχνπλ ζπρλά θησρέο 

θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ελψ, παξάιιεια επηδεηθλχνπλ θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

(Gillon, 2000). Δπηπιένλ, νη  δπζθνιίεο  ζηελ απνθσδηθνπνίεζε δεκηνπξγνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ  γξαπηνχ  ιφγνπ. Καηά ζπλέ-πεηα, απνηειεί αλαγθαία 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζπλζήθε, ε αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ Κ.Β. πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ ζηελ θαηάθηεζε 

ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.  
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1.2 Τομείρ παπέμβαζηρ 

Η θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα απνηειεί κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ αθξηβή 

αληίιεςε ησλ θζφγγσλ ή θσλεκάησλ πνπ απαληψληαη ζε κηα ιέμε, έρεη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ην  ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ  θαη είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο 

πξνβιεπηηθνχο δείθηεο δπζθνιηψλ ζηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα (Μήηζεο, 1996). Γηαθξίλεηαη 

ζηε ζπιιαβηθή θαη θσλεκηθή επίγλσζε κε ηε ζπιιαβηθή λα πξνεγείηαη ηεο θσλεκηθήο 

(Aidinis&Nunes, 2001) .  

Σα επίπεδα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο νξίδνπλ ε θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ε 

ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ε θαηάηκεζε, ε αλάιπζε, ν ζπιιαβηζκφο θαη ε ζχλζεζε 

ιέμεσλ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο (Παληειηάδνπ,2000). 

Η δηεζλήο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα επηβεβαηψλεη ηελ αηηηαηή ζρέζε αλάκεζα 

ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαζψο ηα 

ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε δπ-ζθνιίεο ζηελ 

θαηάθηεζε ηφζν ηνπ πξνθνξηθνχ φζν θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ((Padeliadu, Kotoulas&Botsas, 

1998∙ Archer, Gleason, &Vachon, 2003∙ Ziolkowski&Goldstein 2008). 

πλάγεηαη, ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε δελ πξνυπνζέηεη κφλν ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο. 

 Η απνθσδηθνπνίεζε απνηειεί γλσζηηθή ιεηηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλα-γλψξηζε ησλ 

γξαθεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ γξαπηφ θψδηθα θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε θσλνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε, ηφζν γηα ηηο ιέμεηο κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν φζν θαη γηα ηηο 

ςεπδνιέμεηο (Πφξπνδαο, 2002). 

Αλακθίβνια, ν ξφινο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο γηαηί αλ ε απνθσδηθνπνίεζε κηαο γξαπηήο ιέμεο είλαη αδχλαηε 

ή ειιεηκκαηηθή ηφηε δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαλνεζεί ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Πφξπνδαο, 2005). 

Σα  ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία ζπλήζσο δπζθνιεχνπλ ηα παηδηά 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο κε ΔΓΓ ηδηαίηεξα ζηελ θαηάθηεζε ηεο αιθαβεηηθήο αξρήο θαη  ζηελ 

εκπέδσζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ην ρεη-ξηζκφ ηνπ 

αιθαβεηηθνχ θψδηθα (Πφξπνδαο, 2002). ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ε δεμηφ-ηεηα 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη ζπρλά ειιεηκκαηηθή, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη 

ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο  κε ηνλ ππξήλα ηεο ΔΓΓ  (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). Η 

απνθσδηθνπνίεζε απαηηεί ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αληηιεπηηθψλ θαη κλεκνληθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ, ησλ γξαθεκηθψλ θαη θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ γξαθεκάησλ θαη θσλεκάησλ (Πφξπνδαο, 2002). 
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1.3 Ππόγπαμμα παπέμβαζηρ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ Κ.Β. δνκήζεθε ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζήο ηνπ πνπ έιαβε ρψξα έμσ απφ ηε γεληθή ηάμε, ζην 

Σκήκα Έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηά. Σν πξφγξακκα εζηηαζκέλεο παξέκβαζεο (dosage) 

είρε ππνινγηζηεί λα δηαξθέζεη 12 εβδνκάδεο κε 2 ζπλεδξίεο αλά εβδνκάδα κεηαμχ Απξηιίνπ 

θαη  Ινπλίνπ 2018. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 24 ζπλεδξίεο ησλ 45 ιεπηψλ,12 γηα ηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη 12 γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ. 

Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Β. ήηαλ: 

• Να αλαγλσξίδεη φια ηα ζχκθσλα, δίςεθα ζχκθσλα θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγ-καηα ζε  

επίπεδν θσλήκαηνο, ζπιιαβήο θαη ιέμεο 

• Να δηαβάδεη απηφκαηα θαη κε αθξίβεηα θείκελα αληίζηνηρα ηεο ηάμεο θνίηεζήο ηνπ ζε 

έθηαζε θαη πεξηερφκελν 

ε θάζε ζπλεδξία ρξεζηκνπνηήζεθε εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  (ΔΔΠ) ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαλ νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ηεο ζπλεδξίαο, ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ην 

ηέινο θάζε ζπλεδξίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ  αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Οη επηκέξνπο βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ νξίζηεθαλ γηα θάζε καθξνπξφζεζκν ζηφρν κε 

ρξνληθή δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ ν θαζέλαο ήηαλ  : 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ  

1.  λα νλνκάδεη απηφκαηα, ρσξίο λα ζπγρέεη ηα ζχκθσλα β-θ-ζ-δ 

2. λα αλαγλσξίδεη φια ηα ζχκθσλα θαη θσλήεληα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ 

3. λα αλαγλσξίδεη φια ηα δίςεθα θσλήεληα θαη δίςεθα ζχκθσλα 

4. λα αλαγλσξίδεη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

5. λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο απιήο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ ζηα θσλήκαηα πνπ 

ηηο απνηεινχλ 

6. λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο ζχλζεηεο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ θαη Φ ζηηο 

ζπιιαβέο πνπ ηηο απνηεινχλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

1.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο απιήο θσλνηαθηηθήο 

δνκήο Φ 
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2.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ςεπδνιέμεηο θσλνηαθηηθήο 

δνκήο Φ 

3.  λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο 

θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ 

4. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα δηζχιιαβεο θαη ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη ςεπδνιέμεηο κε 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

5. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα πξνηάζεηο κε απιή δνκή Τ-Ρ-Α κε ζχκθσλα, δίςεθα 

ζχκθσλα θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

6. λα δηαβάδεη κε αθξίβεηα θείκελα αληίζηνηρα ηεο ηάμεο θνίηεζήο ηνπ. 

1.4 Σηπαηηγικέρ παπέμβαζηρ 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεηαη αλαιπηηθά αλά ζπλεδξία ην πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ Κ.Β. θαη πεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεξαξρεκέλεο κε 

απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο, πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 

θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ ζηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ ζην καζεηή, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο. 

ηηο ζπλεδξίεο 1-4  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Αθνπζηηθά παηρλίδηα (5 ιεπηά): ν καζεηήο άθνπγε ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπο αλαγλσξίζεη. Μέγηζηφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο:10/10 

Φηδάθη (15 ιεπηά): ζην ηακπιφ θηδάθη πνπ απνηεινχληαλ απφ 30 εηθνλν-ιέμεηο πνπ αξρίδαλ 

απφ ηα  ζχκθσλα (β-θ-ζ-δ) ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ ν καζεηήο αθνχ έξηρλε ην δάξη 

ζηακαηνχζε ζηα αληίζηνηρα ηεηξάγσλα θαη νλφκαδε ην αξρηθφ θψλεκα ηεο εηθνλνιέμεο. 

εκεηψλνληαλ ηα ιάζε ηνπ καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην θαηα-γξαθήο ιαζψλ. Μέγηζηφ 

πνζνζηφ επηηπρίαο:30/30 

Παηρλίδη ηαμηλφκεζεο (25 ιεπηά): ζε δχν ηεηξάγσλα πνπ ζηελ θνξπθή ηνπο ππήξραλ ηα 

ζχκβνια ζπκθψλσλ θαη εηθνλνιέμεηο  απφ αληηθείκελα ζπρλφρξεζηα θαη νηθεία, ν καζεηήο 

θαινχληαλ λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην ζσζηφ ηεηξάγσλν. Οη εηθνλνιέμεηο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πεξηείραλ ην θψλεκα ζηε κέζε ηεο ιέμεο. Μέγηζηφ πνζνζηφ επηηπ-ρίαο:24/24. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Ανάγνυζη καηαλόγος (45 ιεπηά) κε 70 κνλνζχιιαβεο θαη 50 δηζχιιαβεο ιέμεηο πςε-ιήο 

ζπρλφηεηαο θαη  απιήο θσλνηαθηηθήο δνκήο Φ. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζηφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο:120/120. 
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ηηο ζπλεδξίεο 5-8 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Ψάξε, τάξε και θα ηο βπειρ!!! (20 ιεπηά): Μέζα ζην καγηθφ ζπξηάξη ηεο ηάμεο  βξίζθνληαλ 

30 εηθνλνιέμεηο νη νπνίεο αλά δεπγάξηα νκνηνθαηαιεθηνχζαλ θαη ν καζεηήο πξνζπαζνχζε λα 

εληνπίζεη ηα ζσζηά δεπγάξηα, ψζηε λα θηηάμεη κηθξά ζηηράθηα κε ξίκα κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Γηα θάζε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ν καζεηήο ακεηβφηαλ κε απηνθφιιεηα ηεο 

επηινγήο ηνπ. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο 15/15. 

Φυνέρ αζηείερ και γελαζηέρ κάνοςν ηιρ λέξειρ σαπυπέρ (αξρηθά θαη ηειηθά θσλήκαηα) 

(δηάξθεηα 25 ιεπηά): ν καζεηήο κέζα απφ αζηείεο πξνηάζεηο έβξηζθε ηα φκνηα αξρηθά 

θσλήκαηα θαη αληίζηνηρα ηα φκνηα ηειηθά. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Ανάγνυζη καηαλόγος 60 λέξευν και τεςδολέξευν ηξηζχιιαβσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (Παξάξηεκα Δ). εκεηψλνληαη ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο: 60/60. 

ηηο ζπλεδξίεο 9-12 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: Λέξειρ διπλήρ ότηρ (δηάξθεηα 20 ιεπηά): ν 

καζεηήο θαινχληαλ απφ ηηο 20  ιέμεηο πνπ άθνπγε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ λα αθαηξέζεη ην 

αξρηθφ θψλεκα θαη λα νλνκάζεη ηε λέα ιέμε πνπ δεκηνπξγνχληαλ ρσξίο λα πξνζζέζεη λέν 

θψλεκα ή λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ θσλεκάησλ. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο: 20/20. 

Γηα ηελ ελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο:  

Τηρ λέξηρ ηο γιοθύπι: Καηάηκεζε 20 ιέμεσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη ζχλζεζε 20 ιέμεσλ κε 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ζπιιαβέο. εκεηψλνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο: 

40/40. 

ηηο ζπλεδξίεο 13-16  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Ο ηασςδακηςλοςπγόρ (δηάξθεηα 45 ιεπηά): χλζεζε θαη αλάιπζε 20 ιέμεσλ κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ζηα θσλήκαηά ηνπο. Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην πνζνζηφ 

επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Κπςπηόλεξο πποηάζευν (δηάξθεηα 45 ιεπηά): 20 πξνηάζεηο απιήο πξνηαζηαθήο δνκήο είραλ 

θαηακπεξδεπηεί θαη δεηνχζαλ βνήζεηα ψζηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο, νη ιέμεηο πνπ ηηο 

απνηεινχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά απφ ην καζεηή  γηα λα θαηαθέξνπλ επηηέινπο λα 

γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 
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ηηο ζπλεδξίεο 17-20  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Ο εξυγήινορ «SYLLAB»(45 ιεπηά): χλζεζε θαη αλάιπζε 20 ιέμεσλ κε δίςεθα ζχκθσλα θαη 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ζπιιαβέο . Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Πποηαζιοηπεσάλα: Αλάγλσζε 20 πξνηάζεσλ ζχλζεηεο πξνηαζηαθήο δνκήο (δηάξθεηα 45 

ιεπηά). Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ 

πνπ ζπλέζεηαλ ηηο πξνηάζεηο (Παξάξηεκα Κ). Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

ηηο ζπλεδξίεο 21-24 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα: 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ: 

Άλλαξέ με και κάηι μαγικό θα δειρ: Αληηθαηάζηαζε αξρηθνχ θσλήκαηνο 20 ιέμεσλ α-πιήο 

θσλνηαθηηθήο δνκήο θαη ζρεκαηηζκφο λέσλ ιέμεσλ. Καηαγξάθνληαλ ηα ιάζε. Μέγηζην 

πνζνζηφ επηηπρίαο:20/20. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο: 

Μποπώ και καλύηεπα. Άκος: Δπαλαιεπηηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ κε αθξίβεηα (45 ιεπηά) 

αληίζηνηρσλ ηεο ηάμεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή απφ ινγνηερληθά βηβιία γηα κηθξά παηδηά θαη ην 

Αλζνιφγην ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ. Μέγηζην πνζνζηφ επηηπρίαο: αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ιέμεσλ πνπ απάξηηδαλ ην θάζε θείκελν. 

1.5 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ παπεμβαηικού ππογπάμμαηορ 

H αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη (Scruggs&Mastropieri, 1994). Καζνξίδεη ην βαζκφ επηηπρίαο πνπ πξέπεη λα 

επηδείμεη ν καζεηήο, πξνθεηκέλνπ  λα ζεσξεζεί φηη έρεη θαηα-θηήζεη ηε γλψζε. Σν θξηηήξην 

επηηπρίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ επαλεηιεκκέλσλ νξζψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζε 

πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δνθηκαζηψλ, ζε ρξνληθή δηάξθεηα ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε παξάκεηξν ηεο γλψζεο ή ηεο δεμηφηεηαο επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο (Αγαιηψηεο, 2012). 

Η αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Β. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλαινγηθή θιίκαθα (ratio) κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο 

ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλψζηεθαλ θαη απνθσδηθνπνηήζεθαλ ζσζηά  απφ ηνλ καζεηή  ζε φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο. Κάζε νξζά αλαγλσξηζκέλε θαη απνθσδηθνπνηεκέλε ιέμε  βαζκνινγήζεθε κε 1 

κνλάδα θαη θάζε ιαλζαζκέλε κε 0 κνλάδεο. 

Η ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ Κ. Β. θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θπκάλζεθε κεηαμχ ηνπ 60-70%, επίπεδν πνπ πιεζηάδεη  ην πξνζδνθψκελν ζε ζρέζε κε ηελ 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία, αιιά θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο, θαζψο ην θξηηήξην επάξθεηαο ησλ 
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θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απνθσδηθνπνίεζεο  γηα ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηε Β΄ 

Γεκνηηθνχ νξίδεηαη  ζην  80%. 

 Σςμπεπάζμαηα 

 Οη δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ πξνεμάξρνλ έιιεηκκα ζηα παηδηά κε 

ΔΓΓ, νη νπνίεο παξά ηελ εηεξνγέλεηα, ζπρλά εκκέλνπλ ζην ρξφλν θαη αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 

έγθαηξα ειινρεχεη ν θίλδπλνο παγίσζήο ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθε αλαθνξηθά κε ηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο ζεκαληηθή βειηίσζε, θαζψο νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ελεκεξφηεηαο μεπέξαζαλ ζε πνζνζηφ  ην 70% 

θαηά κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε πνπ θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 40%. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο θσλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έιαβε βαζκνινγία: 

Ακοςζηικά παισνίδια: 8/10 

Φιδάκι: 20/30 

Παισνίδι ηαξινόμηζηρ: 18/24 

Ψάξε, τάξε και θα ηο βπειρ!!!10/15 

Φυνέρ αζηείερ και γελαζηέρ κάνοςν ηιρ λέξειρ σαπυπέρ:15/20 

Ο ηασςδακηςλοςπγόρ: 15/20 

Ο εξυγήινορ «SYLLAB»18/20 

Άλλαξέ με και κάηι μαγικό θα δειρ:15/20 

Αλαθνξηθά κε ηε δεμηφηεηα ηεο απνθσδηθνπνίεζεο επίζεο, δηαπηζηψζεθε εκθαλήο  βειηίσζε 

κηαο θαη νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή Κ. Β. κε ΔΓΓ ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ 

αθνινχζεζε μεπέξαζαλ ζε πνζνζηφ ην 60% θαηά κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε πνπ δελ μεπεξλνχζε ην 30%. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο έιαβε βαζκνινγία: 

Ανάγνυζη καηαλόγος: 80/120 

Ανάγνυζη καηαλόγος 60 λέξευν και τεςδολέξευν: 40/60 

Κπςπηόλεξο πποηάζευν: 13/20 

Πποηαζιοηπεσάλα:12/20 

Μποπώ και καλύηεπα. Άκος: καηαγπάθηκαν λάθη αποκυδικοποίηζηρ ιδιαίηεπα ζε λέξειρ με 

ηπιπλά ζςμπλέγμαηα. Ωζηόζο, παπαηηπήθηκε ζημανηική βεληίυζη ηηρ αναγνυζηικήρ 

δεξιόηηηαρ, ενώ ο μαθηηήρ έδεισνε απαλλαγμένορ από άγσορ με ζημανηική βεληίυζη και 

ηόνυζη ζηην αςηοεικόνα ηος.  
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Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ εθπνξεχνληαη απφ 

εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλεο έξεπλεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ θσλνινγηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο (Gillon, 2003· McCandliss, Beck, 

Sandak  & Perfetti, 2003).Η εθαξκνγή, σζηφζν, ησλ ζηξαηεγηθψλ απαηηεί απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη επαξθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έγθπξε θαη έγθαηξε παξέκβαζε απνηειεί επηβεβιεκέλε πξφηαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ ζηα παηδηά κε ΔΓΓ, θαζψο ε δηεζλήο 

επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα επαιεζεχεη ηηο επεξγεηηθέο επη-δξάζεηο ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζε επίπεδν πξσηνγελνχο πξφιεςεο, γεγνλφο 

πνπ θαηαγξάθεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηή Κ.Β. κεηά ην πέξαο ηεο ηξίκελεο 

εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 
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