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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία μόνιμη νευρό-αναπτυξιακή διαταραχή, 

η οποία χαρακτηρίζεται από βλάβη ή καθυστέρηση των λειτουργιών του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος. Τα άτομα που παρουσιάζουν την εν λόγω διαταραχή, 

εκδηλώνουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και στερεοτυπικές συμπεριφορές 

που αφορούν τις συνήθειες  ή τα ενδιαφέροντα (World Health Organization, 2013). Ο 

πληθυσμός των παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια (Caronna, 

Milunski & Tager-Flusberg, 2008), γεγονός το οποίο επιτείνει την ανάγκη 

διερεύνησης των δυσλειτουργιών των παραπάνω μαθητών. Αρκετές έρευνες έχουν 

διεξαχθεί σε σχέση με τις κοινωνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται, αλλά λίγοι 

μελετητές έχουν ασχοληθεί με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις συγκεκριμένες 

δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ. Η παρούσα έρευνα είχε 

στόχο να διερευνήσει τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής 

κατανόησης δέκα παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Για τον λόγο αυτό, 

χορηγήθηκαν στους μαθητές έξι δραστηριότητες της σταθμισμένης δοκιμασίας 

«Τεστ-Α» (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008) και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0. Με βάση τα ευρήματα ερευνών που 

διεξήχθησαν στον διεθνή χώρο, αναμενόταν η ασύμμετρα πιο αναπτυγμένη δεξιότητα 

αποκωδικοποίησης σε αντίθεση με αυτήν της αναγνωστικής κατανόησης. Επιπλέον, 

αναμενόταν οι μεγαλύτεροι μαθητές να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τους 

μικρότερους και τα παιδιά που φοιτούν στο Γενικό σχολείο να έχουν καλύτερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις από αυτά που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο. Από τις παραπάνω 

υποθέσεις, επιβεβαιώθηκε μόνο η πρώτη. Οι άλλες δύο δεν επιβεβαιώθηκαν. Πιθανοί 

λόγοι είναι το μικρό δείγμα της έρευνας, το επίπεδο λειτουργικότητας των παιδιών 

που συμμετείχαν, η έλλειψη ομάδας ελέγχου και παρέμβασης στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, όπως επίσης και διάφοροι παράγοντες που αφορούν τη λειτουργία του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, αποκωδικοποίηση, αναγνωστική 

κατανόηση, ηλικία, δομή φοίτησης  
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ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder is a permanent neuro-developmental disorder, which is 

characterized by impairment or delay of Central Nervous System’s functions. People 

who develop this disorder, manifest some difficulties including social communication 

and repetitive behavior, which concern their habits or interests (World Health 

Organization, 2013).  Population of children with Autism Spectrum Disorder seems to 

have increased over the past few years (Caronna, Milunski & Tager-Flusberg, 2008), 

intensifying the need to investigate the dysfunctions of the students above. There are 

many researches referring to the social difficulties observed, but few researchers have 

worked on academic performance and the actual learning difficulties of children with 

ASD. The present study had the goal of investigating decoding and reading 

comprehension skills of ten children with ASD. For that purpose, students were given 

six activities taken from the weighted test “Test-A” (Panteliadou & Antoniou, 2008) 

and results were analyzed using SPSS 20.0. Based on findings of researches that were 

conducted internationally, an asymmetrically developed decoding capacity was 

expected. That is not the case with reading comprehension. Moreover, it was expected 

that older students perform better than younger ones, and that children attending 

General School perform better academically than those attending Special School. Of 

those three hypotheses, only the first one was confirmed. The other two were not 

confirmed. Possible explanations are: the research’s small sample, the functionality 

level of the children who participated, the lack of a control group, the lack of 

intervention in the educational frame, as well as some factors pertaining to the 

function of the Greek educational system. 

 

Key words: Autism Spectrum Disorder, decoding, reading comprehension, age, 

educational environment 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τη στιγμή της γέννησής του, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια διαρκή 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Μαθαίνει από αυτό και του επιστρέφει κάτι από 

εκείνον. Αν αναμοχλεύσει κανείς τα παιδικά του χρόνια, οι αναμνήσεις έρχονται σε 

αυτόν σε μορφή λέξεων, παραστάσεων, εικόνων. Ο Freire (1983) παρομοίωσε αυτήν 

την ξεχωριστή λειτουργία με μια αναγνωστική διαδικασία, κατά την οποία το άτομο 

«διαβάζει» τον κόσμο, αλλάζει κι εξελίσσεται. Έτσι λοιπόν και η ανάγνωση είναι μια 

δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία κανείς μαθαίνει κι ερμηνεύει τον 

κόσμο. 

Όσο πιο νωρίς έρθει ένα παιδί σε επαφή με τα γράμματα, τις λέξεις και τις 

ιστορίες, τόσο καλύτερα αναπτύσσονται οι δεξιότητες της ανάγνωσης. Μάλιστα, η 

καλή γνώση της αλφαβήτου από μικρή ηλικία προοιωνίζει μια εξίσου καλά 

αναπτυγμένη δεξιότητα αποκωδικοποίησης στο μέλλον. Αυτή ακριβώς η δεξιότητα 

είναι που θα συμβάλει αργότερα στην ομαλή ανάπτυξη της αναγνωστικής 

κατανόησης (Beck & Juel, 1995). Έχοντας θέσει λοιπόν τα σωστά θεμέλια, ο 

αναγνώστης αναμένεται να αποκωδικοποιεί σε καλό επίπεδο και στη συνέχεια να 

εξάγει νοήματα από τα όσα διαβάζει. Αυτή είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει 

επίσης ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο και μια προϋπάρχουσα γνώση. Έτσι, οι νέες 

πληροφορίες προσαρτώνται στις παλιές και δημιουργούνται νέα γνωστικά σχήματα 

(Pardo, 2004).  

Η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση είναι δύο δεξιότητες 

αλληλοσυμπληρούμενες. Ένας μαθητής με πολύ καλά αναπτυγμένη τη δεξιότητα της 

αποκωδικοποίησης, μπορεί να διευκολυνθεί στην εξαγωγή νοήματος. Αντίστοιχα, 

όταν ο αναγνώστης έχει να επεξεργαστεί ένα κείμενο με περιεχόμενο που ταιριάζει 

στα ενδιαφέροντά του και το γνωρίζει καλά, τότε μπορεί να «μαντεύει» κάποιες 

φορές τις λέξεις που τον δυσκολεύουν. Επομένως, όσο καλύτερη είναι η 

αποκωδικοποίηση, τόσο αποτελεσματικότερη γίνεται η κατανόηση και το αντίστροφο 

(Penner-Wilger, 2008).  

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) τα 

δεδομένα διαφοροποιούνται αρκετά καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες 

στην αποκωδικοποίηση, την κατανόηση του λόγου και τη γενίκευση από το μέρος 

προς το όλο. Η ανάγνωση των ατόμων με τις εν λόγω δυσκολίες είναι αρκετά 

μονότονη και η πρόσληψη του νοήματος φαίνεται ότι γίνεται αποσπασματικά, χωρίς 
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τη συνειδητοποίηση ότι κάθε πρόταση είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου νοήματος. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες στην κατανόηση, φαίνεται πως αυτές 

συνδέονται περισσότερο με την αποκωδικοποίηση, τη σημασιολογία, τη σύνταξη του 

προφορικού λόγου και τις μη λεκτικές κοινωνικό-γνωστικές ικανότητες, παρά με τη 

φωνολογική ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε κι από την καλή κατανόηση 

μεμονωμένων λέξεων, σε αντίθεση με την κατανόηση κειμένων με νόημα (Fernandes 

et al., 2015).  

Οι παραπάνω δυσκολίες των ατόμων με ΔΑΦ στηρίζονται σε τρεις βασικές 

αρχές : τη «Θεωρία του Νου» και τις υποθέσεις της «Ασθενούς Κεντρικής Συνοχής» 

και της «Εκτελεστικής Δυσλειτουργίας». Κατά τη «Θεωρία του Νου», στα 4-6 χρόνια 

ζωής αναπτύσσεται η ικανότητα να μπορεί κανείς να ερμηνεύει συμπεριφορές, να 

κάνει υποθέσεις και να αποδίδει χαρακτηριστικά τόσο στον ίδιο, όσο και στους 

άλλους. Φαίνεται ότι οι δυσκολίες κατανόησης πηγάζουν εν μέρει από την ελλιπή 

ανάπτυξη μιας τέτοιας σκέψης (Roberts E., 2013). Στη συνέχεια, η υπόθεση της 

«Ασθενούς Κεντρικής Συνοχής» υποδεικνύει την αδυναμία των ατόμων με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος να απομονώσουν την κεντρική ιδέα μιας 

ιστορίας/ενός κειμένου χωρίς να δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες. Παρατηρείται 

επίσης μια τάση να μαθαίνουν κάτι σαν σύνολο κι όταν μια πληροφορία 

μεταβάλλεται, αδυνατούν να κατανοήσουν το νόημα. Μοιάζει σα να λείπει ένα 

κομμάτι του πάζλ και να χάνεται η συνολική εικόνα (Happe & Frith, 2006).  Τέλος, η 

«Εκτελεστική Δυσλειτουργία» συνδέεται με λειτουργίες, όπως την εργαζόμενη 

μνήμη, το σχεδιασμό μιας δράσης, τον έλεγχο της παρορμητικότητας ή την 

αυτοσυγκράτηση. Φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται στην 

επεξεργασία και την κατανόηση, καθώς αυτά εμπλέκουν διάφορες ταυτόχρονες 

λειτουργίες, όπως η προσοχή και η ανάκληση (Hill, 2004). 

Αν και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μια μόνιμη Αναπτυξιακή 

διαταραχή, το άτομο παρουσιάζει εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ζωής του, εάν του 

δοθεί η κατάλληλη βοήθεια σε επίπεδο ψυχολογικό και εκπαιδευτικό. Η νοητική 

ανάπτυξη επηρεάζεται από τη διαταραχή και οι συμπεριφορές του ατόμου 

μεταβάλλονται στις διάφορες ηλικίες (Frith, 1999). Κάτι ακόμα που επηρεάζεται 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής είναι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις. Αυτές 

μεταβάλλονται, όχι μόνο σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και σε 

σχέση με το ίδιο το παιδί. Φαίνεται πως αυτές οι μεταβολές σχετίζονται άμεσα με 
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εσωτερικούς, αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες 

είναι η ηλικία, η νοημοσύνη, ή και η κοινωνική ανάπτυξη (Harris & Handleman, 

2000), ενώ ένας εξωτερικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι η δομή φοίτησης 

(Reed, Osborne & Waddington, 2011). 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες στο διεθνή χώρο, οι 

οποίες να αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το ιδιαίτερο 

γνωστικό προφίλ που αναπτύσσουν τα παιδιά με ΔΑΦ (Roux, Dion & Barrette, 

2015). Επιπλέον, δεν είναι πολλές οι μελέτες που επικεντρώνονται στις δομές 

φοίτησης και τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή πορεία 

των μαθητών με ΔΑΦ. Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο, το αντίστοιχο υλικό είναι 

ελάχιστο. Η παρατήρηση αυτή στάθηκε η αφορμή για τη συγγραφή της εργασίας που 

ακολουθεί.  

Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής του αναγνώστη στις έννοιες 

της «Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος» και της «Ανάγνωσης». Συγκεκριμένα, στο 

πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ορισμός, το ιστορικό, τα βασικά χαρακτηριστικά, η 

αιτιολογία, η συννοσηρότητα, τα επιδημιολογικά στοιχεία της Διαταραχής 

Αυτιστικού Φάσματος, οι δομές που φοιτούν οι μαθητές με ΔΑΦ, όπως επίσης και οι 

θεωρίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της διαταραχής. Στη συνέχεια, στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός της ανάγνωσης, αναλύεται σε βήματα η 

αναγνωστική διαδικασία και περιγράφεται με συντομία το φαινόμενο της Υπερλεξίας. 

Ύστερα, παρατίθεται ο ορισμός της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, καθώς 

και η μεταξύ τους σχέση. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στην ανάλυση της 

λειτουργίας των παραπάνω δεξιοτήτων (αποκωδικοποίηση και κατανόηση) στα 

παιδιά με ΔΑΦ και τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με το πώς οι παράγοντες 

«ηλικία» και «δομή φοίτησης» επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών 

αυτών. Αυτό επιχειρείται αξιοποιώντας τη διεθνή και πρόσφατη έρευνα γύρω από το 

θέμα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτού του μέρους καταγράφονται οι 

στόχοι και οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας –το ερευνητικό- ξεκινά με την περιγραφή της 

μεθοδολογίας (συμμετέχοντες, εργαλεία, διαδικασία, στατιστική ανάλυση) και 

συνεχίζεται στο έκτο κεφάλαιο με την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο 

έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, 
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προτείνονται κάποιες παιδαγωγικές προεκτάσεις, αναφέρονται οι περιορισμοί της 

παρούσας έρευνας καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

1.1   Ορισμός  

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ανήκει στη γενική κατηγορία των 

Αναπτυξιακών Διαταραχών, οι οποίες παρουσιάζονται στην παιδική κιόλας ηλικία 

και χαρακτηρίζονται από βλάβη ή καθυστέρηση των λειτουργιών του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος. Άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή εκδηλώνουν δυσκολίες 

στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και παρουσιάζουν στερεοτυπικές 

συμπεριφορές που αφορούν είτε δραστηριότητες, είτε ενδιαφέροντα (World Health 

Organization, 2013). Σύμφωνα με το DSMV καθιερώνονται τρεις κατηγορίες με βάση 

τη σοβαρότητα της κατάστασης του ατόμου:  

 Το Επίπεδο 1- Χρήζει υποστήριξης: Σε αυτό ανήκουν τα άτομα που δεν είναι 

σε θέση να ξεκινήσουν μια κοινωνική αλληλεπίδραση και που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους.  

 Το Επίπεδο 2- Χρήζει σημαντικής βοήθειας: Το άτομο αντιμετωπίζει 

κοινωνικές δυσκολίες, οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με την παρουσία 

βοηθού. Χαρακτηρίζεται επιπλέον από την άκαμπτη συμπεριφορά και την 

άρνηση των αλλαγών, όπως επίσης και από στερεοτυπικές συμπεριφορές που 

αναστέλλουν τη λειτουργικότητα του ατόμου. 

 Το Επίπεδο 3- Χρήζει πολύ σημαντικής βοήθειας: Το άτομο χαρακτηρίζεται 

από φοβερά άκαμπτη συμπεριφορά, μεγάλο έλλειμμα στις κοινωνικές επαφές 

και συναναστροφές και σημαντική αντίσταση στις αλλαγές (Fuentes et al., 

2014).  

Σύμφωνα με τις Νευροεπιστήμες (ιατρικός ορισμός), η ΔΑΦ είναι μια 

νευρολογική διαταραχή που υπάρχει ήδη από τη γέννηση του παιδιού και 

εξακολουθεί να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επηρεάζει τη λειτουργία 

του εγκεφάλου και δρα ανασταλτικά στη μεταβίβαση πληροφοριών. Πολλοί 

επιστήμονες θεωρούν ότι η βάση της είναι γενετική και δεν απορρίπτουν το ρόλο των 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Κατσιάνα, 2015). 
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1.2   Σύντομο ιστορικό  

Το 1911 ο Eugen Bleurer θέλησε να περιγράψει άτομα που εκδήλωναν 

χαρακτηριστικά Σχιζοφρένειας, τα οποία τους κρατούσαν μακριά από τον κοινωνικό 

περίγυρο. Τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία διάθεση για κοινωνική συναναστροφή, 

έμοιαζαν να αποσύρονται από την κοινωνία και να αφοσιώνονται μόνο στον εαυτό 

τους. Από τη λέξη «εαυτός» προέκυψε και ο ορισμός «Αυτισμός». Αργότερα, το 1943 

ο Kanner παρατήρησε ότι κάποια παιδιά είχαν πολύ ιδιαίτερη συμπεριφορά και 

διέφεραν πολύ από τα υπόλοιπα, τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Έτσι, μετά από 

μελέτες συνόψισε τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά σε τρεις ομάδες: την 

αυτιστική μοναχικότητα, την επιθυμία για ομοιομορφία και τις νησίδες δεξιοτήτων. 

Την ίδια περίοδο παρουσιάστηκαν και μελέτες του Asperger, ο οποίος –αντίθετα από 

ό,τι πιστεύεται σήμερα- έδωσε μια πιο αναλυτική περιγραφή του  «Αυτισμού», 

συμπεριλαμβάνοντας πολλές περιπτώσεις παιδιών (Frith, 1999).  

Το 1980 εισήχθη ο όρος «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή» από το DSMIII, 

το οποίο καθιέρωσε τρεις κατηγορίες: το «Νηπιακό Αυτισμό», την «Παιδική Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή» και την «Άτυπη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή». 

Αργότερα όμως, το 1987 εκδόθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του DSMIII και οι 

κατηγορίες έγιναν δύο : «Αυτιστική Διαταραχή» και «Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς» (Volkmar & Reichow, 2013).  

To 1994 το DSM-IV καθιερώνει 5 τύπους Διάχυτης Αναπτυξιακής 

Διαταραχής : «Αυτιστική Διαταραχή», «Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή», 

«Σύνδρομο Rett», «Σύνδρομο Asperger» και «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη 

Προσδιοριζόμενη Αλλιώς». Επίσης, επισημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν αυτό το φάσμα είναι η ανεπάρκεια ή η έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, 

οι στερεοτυπικές συμπεριφορές, η αντίδραση στην αλλαγή, οι αντιδράσεις σε 

αισθητηριακά ερεθίσματα και η διαφορετική ανάπτυξη (Γκονέλα, 2008).   

Σήμερα, χρησιμοποιείται ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ), 

ο οποίος  καθιερώθηκε το 2013 από το DSM-V. Σύμφωνα με αυτό, καταργούνται οι 

επιμέρους κατηγοριοποιήσεις (Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett…) και τα παιδιά 

που διαγιγνώσκονται με την παραπάνω διαταραχή αναμένονται να εκδηλώνουν 

δυσκολίες στην κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία και διαρκείς 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. (American Psychiatric Association, 2013). 

Επιπλέον, ένα ακόμη στοιχείο που αλλάζει με το νέο DSM, είναι η ηλικία εμφάνισης. 
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Συγκεκριμένα, ενώ το DSM-IV υποδείκνυε ότι τα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ 

εμφανίζονται στα 1.5-3 έτη ζωής του παιδιού, στο DSM-V εξηγείται ότι τα 

χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιάζονται πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία, αλλά να 

μην γίνονται εύκολα αντιληπτά. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαταραχή δε 

συνάδει απαραίτητα με την καθυστέρηση ή τις ιδιαιτερότητες στον προφορικό λόγο 

(Lai, Lombardo, Chakrabarti & Baron-Cohen, 2013).  

 

1.3   Επιδημιολογικά στοιχεία 

Στις δεκαετίες 1970-1980 τα στοιχεία που είχαν οι ερευνητές στα χέρια τους 

έδειχναν ένα ποσοστό 5/10.000. Δηλαδή στις 10.000 γεννήσεις, 5 παιδιά εμφάνιζαν 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Το 1990 το ποσοστό ανέβηκε ελάχιστα, ενώ στη 

δεκαετία του 2000 τα ποσοστά άγγιζαν σε κάποιες περιοχές του κόσμου το 1/155 έως 

2/250, ή ακόμα και το 1/152. Πολλοί μελετητές ερμηνεύουν τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα ως αποτέλεσμα της «διεύρυνσης» των διαγνωστικών κριτηρίων της 

ΔΑΦ. Για παράδειγμα, ο όρος «Σύνδρομο Asperger» (DSMIV) εισήγαγε στο Φάσμα 

παιδιά πολύ υψηλής λειτουργικότητας, τα όποια δεν περιλαμβάνονταν σύμφωνα με 

το προηγούμενο διαγνωστικό κριτήριο (Caronna, Milunski & Tager-Flusberg, 2008). 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως δεν είναι τυχαία η ταυτόχρονη μείωση του 

ποσοστού ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Θεωρούν ότι πολλά παιδιά δεν 

αξιολογούνταν σωστά και δε λάμβαναν την πρέπουσα εκπαίδευση, λόγω 

λανθασμένης διάγνωσης. Επομένως, βλέπουν τα σημερινά ποσοστά πιο αξιόπιστα 

(Fombonne, 2003).  

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε είναι η αναλογία γεννήσεων 

αγοριών και κοριτσιών με ΔΑΦ. Σύμφωνα με κοινώς αποδεκτά στοιχεία αυτή η 

αναλογία ανέρχεται στο 4:1 (4 αγόρια προς 1 κορίτσι)(Baker, 2013). Υπάρχουν 

ποικίλες ερμηνείες αυτής της αναλογίας, αλλά η επικρατέστερη αφορά την καλή 

εξισορρόπηση των συμπτωμάτων της ΔΑΦ από τα κορίτσια. Έχει παρατηρηθεί ότι 

έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες από τα αγόρια και εφευρίσκουν τρόπους να 

καλύπτουν τις στερεοτυπίες τους, κάνοντάς τες να φαίνονται κινήσεις ρουτίνας 

(Halladay et al., 2015).  
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1.4   Βασικά χαρακτηριστικά 

 Τα πρώτα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ αρχίζουν να 

διαφαίνονται στην ηλικία περίπου των δύο ετών. Οι γονείς περιγράφουν συχνά ένα 

παιδί που δεν απαντάει πάντα, όταν το φωνάζουν, δε διατηρεί βλεμματική επαφή και 

δεν ενδιαφέρεται για κοινωνικές επαφές. Είναι συχνά αδιάφορο προς τα χαμόγελα και 

τα λόγια τρίτων ανθρώπων και υστερεί στη μίμηση συμπεριφορών και χειρονομιών 

(Charman, 2012).  

 Αργότερα, στη σχολική πλέον ηλικία, αρχίζουν να εκδηλώνονται πιο έντονα 

τα ‘συμπτώματα’ που αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική 

επικοινωνία και τη συμπεριφορά. Τα παιδιά δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε 

παιχνίδια κοινωνικών ρόλων, δείχνουν να μη σέβονται τον προσωπικό χώρο των 

συμμαθητών τους και συχνά δεν έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα συναισθήματά 

τους. Επιπλέον, επαναλαμβάνουν τις ίδιες φράσεις επίμονα (ηχολαλία) και 

επαναλαμβάνουν τις ίδιες διαδικασίες συνεχώς, χωρίς να κουράζονται (στερεοτυπίες) 

(Danya International & Organization for Autism Research, 2004). 

 Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως οι 

διαταραχές ύπνου ή ιδιαίτερη διατροφική συμπεριφορά. Τα παιδιά με ΔΑΦ τείνουν 

να απορρίπτουν ορισμένες τροφές λόγω της υφής τους, του χρώματος ή της 

εμφάνισής τους. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να συνδέεται με τις στερεοτυπίες ή 

με κάποιες αισθητηριακές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται επιθετική 

συμπεριφορά και απότομες εναλλαγές διάθεσης (Dominick, Davis, Lainheart, 

Flusberg & Folstein, 2007). 

 Τα παραπάνω σχηματίζουν ένα γενικό προφίλ των παιδιών με ΔΑΦ, αλλά 

κανένα παιδί δεν είναι ίδιο με το άλλο. Η εικόνα και το συμπεριφορικό προφίλ είναι 

μοναδικά. Επομένως, κάθε άτομο χρήζει ιδιαίτερης και ξεχωριστής αντιμετώπισης 

και εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (Willis, 2009).  

 

1.5   Αιτιολογία  

Έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να ρίξουν φως 

στην αιτία της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα η 

σαφής αιτία, αλλά υπάρχουν ορισμένες θεωρίες που κυριαρχούν στο χώρο. 

 Μία από τις πιο «δημοφιλείς» αιτιολογίες της ΔΑΦ είναι η γενετική 

προδιάθεση. Οι μελετητές θεωρούν ότι τα γονίδια αναμφισβήτητα συντελούν στην 
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εκδήλωση της διαταραχής. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι, οι οικογένειες 

παιδιών με ΔΑΦ έχουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους έναν συγγενή με τάσεις 

κοινωνικής απομόνωσης ή στερεοτυπικές συμπεριφορές. Επιπλέον, στα δίδυμα-

μονοζυγωτικά αδέλφια, εάν το ένα παιδί παρουσιάζει εικόνα σύμφωνη με τη ΔΑΦ, 

τότε και το δεύτερο παιδί έχει 90% πιθανότητα να παρουσιάσει μια παρεμφερή 

εικόνα. Η διαφορετική εικόνα που εμφανίζουν τα μέλη μιας οικογένειας μεταξύ τους 

σχετίζονται με το περιβάλλον, μέσα στο οποίο μεγαλώνουν (Landrigan, 2010).  

Επίσης, έχει γίνει σύνδεση της ηλικίας των γονέων με τη γέννηση ενός 

παιδιού με ΔΑΦ. Οι έρευνες συνδέουν την προχωρημένη ηλικία της μητέρας και του 

πατέρα με την αυξημένη πιθανότητα γέννησης ενός παιδιού με τις εν λόγω δυσκολίες, 

ειδικά εάν πρόκειται για το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας. Άλλοι ερευνητές πάλι, 

αναφέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος, όταν ο πατέρας είναι προχωρημένης ηλικίας και η 

μητέρα είναι κάτω των 30 ετών. Σε όλες τις περιπτώσεις, αναφέρεται ότι το 

ανθρώπινο γενετικό υλικό «γεράζει» με το πέρασμα των χρόνων επηρεάζοντας  την 

εμβρυική ζωή (Ratajczack, 2011).  

Στη συνέχεια, έχει γίνει κάποια σύνδεση με ασθένειες που ενδεχομένως έχει 

περάσει η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως ο μεγαλοκυτταροϊός και η 

ερυθρά. Γενικά, η έκθεση του μωρού σε κάποιον ιό, είτε κατά την ενδομήτρια ζωή, 

είτε κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, πιθανολογείται ότι προκαλεί δυσλειτουργία στο 

ανοσοποιητικό σύστημα και στη συνέχεια σε κάποια μέρη του εγκεφάλου (Norris, 

2006).    

 

1.6   Συννοσηρότητα 

Η συννοσηρότητα ορίζεται ως η συνύπαρξη δύο ή και περισσότερων 

διαταραχών σε ένα άτομο.   Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των 

συνοδών δυσκολιών ατόμων με ΔΑΦ, καθώς η εύρεση κατάλληλων εργαλείων 

αξιολόγησης είναι δύσκολη διαδικασία (Matson & Nebel-Schwalm, 2007).   

Πάνω από το 70% των ατόμων με ΔΑΦ παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση. 

Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται σε εγκεφαλική 

κάκωση, ενώ άλλες «ενοχοποιούν» γενετικά σύνδρομα. Κάποια από τα συνοδά 

σύνδρομα είναι το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Angelman, το σύνδρομο 

Klinefelter, to σύνδρομο Prader-Willi και το Εύθραυστο Χ (Matson & Goldin, 2013).  
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Το 21.4% των παιδιών με ΔΑΦ και νοητική καθυστέρηση παρουσιάζει επίσης 

και Επιληψία. Αντίθετα, μόλις το 8% των παιδιών με ΔΑΦ –χωρίς νοητική 

καθυστέρηση-παρουσιάζουν το ίδιο σύμπτωμα. Επομένως, η επιληψία σε άτομα με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος συνδέεται άμεσα με τη νοητική καθυστέρηση. Όσο 

μεγαλύτερη η νοητική καθυστέρηση, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα εκδήλωσης 

της επιληψίας (Mannion & Leader, 2013). 

Επιπλέον, πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, αλλά και ενηλίκων με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου, όπως επίσης και 

γαστρεντερολογικά προβλήματα. Πολλοί γονείς μάλιστα συνδυάζουν αυτά τα δύο, 

αφού πιστεύουν ότι οι ενοχλήσεις στο έντερο δυσκολεύουν τον ύπνο. Για αυτό το 

λόγο πολλοί ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή, απαλλαγμένη από τη γλουτένη. 

Επιστημονικά όμως δεν έχει αποδειχτεί σύνδεση ανάμεσα στα δύο συμπτώματα, ή 

ανάμεσα στις εντερικές διαταραχές και τη γλουτένη (Mannion, Leader & Healy, 

2013). 

 Άλλες συνοδές δυσκολίες που έχουν αναφερθεί είναι οι ψυχιατρικές. Αυτές 

αφορούν συγκεκριμένες φοβίες, ψυχαναγκαστική διαταραχή, σχιζοφρένεια, 

κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, άγχος αποχωρισμού, κυκλοθυμία και Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (Leyfer et al., 2006).  

 

1.7   Η φοίτηση του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος στο σχολείο 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες συχνά 

χαρακτηρίζονταν ως «εκπαιδεύσιμα» ή «μη εκπαιδεύσιμα», «ασκήσιμα» ή «μη 

ασκήσιμα». Τα «εκπαιδεύσιμα» / «ασκήσιμα» παιδιά παρακολουθούσαν μαθήματα 

στα Ειδικά Σχολεία και σε απομονωμένες αίθουσες μη έχοντας καμία επαφή με τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Στη δεκαετία του 1970 ξεκίνησαν κάποιοι μαθητές 

να φοιτούν στις ειδικές τάξεις και σταδιακά να εντάσσονται και στο χώρο των 

Γενικών σχολείων, αλλά σε ειδικές τάξεις. Η επιμονή των οπαδών της ενιαίας 

εκπαίδευσης οδήγησε κλιμακωτά στο μοντέλο της «Ένταξης» και αργότερα –έως και 

σήμερα- της «Συμπερίληψης» (McCarthy, Wiener & Soodak, 2012). 

Η «Συμπερίληψη» αφορά την προσπάθεια να κατανοήσει κανείς τις ανάγκες 

ενός μαθητή και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις καλύτερες 

συνθήκες, ώστε όλοι να αισθάνονται ότι αξίζουν και ότι έχουν στήριξη. Απώτερος 
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στόχος ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι να φτάσουν όλοι το μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους (National Institute for Health Research, 2012). 

Tο εν λόγω μοντέλο ακολουθείται σήμερα και φαίνεται να προσφέρει πολλές 

δυνατότητες ανάπτυξης στα παιδιά με ΔΑΦ και γενικότερα στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης εστιάζονται κυρίως στον 

κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Τα παιδιά με ΔΑΦ που έρχονται σε επαφή με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρατηρούν ένα μεγάλο ρεπερτόριο συμπεριφορών και 

εκδήλωσης συναισθημάτων, τα οποία συχνά μιμούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη αυτή 

φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα και στην ακαδημαϊκή πρόοδο. Κι αυτό, γιατί τα 

παιδιά που έχουν καλά αναπτυγμένες τις κοινωνικές τους δεξιότητες, έχουν πολύ 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις (Henninger & Gupta, 2014). 

Στην Ελλάδα, προτείνονται δομές φοίτησης ανάλογα με το επίπεδο της 

λειτουργικότητάς των παιδιών. Επομένως, τα παιδιά με ΔΑΦ υψηλής 

λειτουργικότητας προβλέπεται να φοιτούν στις τάξεις των Γενικών Δημοτικών 

Σχολείων με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης ή υποστηριζόμενα από 

έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη). Οι μαθητές με μέση ή και 

χαμηλή λειτουργικότητα μπορούν να φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης Γενικών 

Δημοτικών σχολείων, να υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 

(παράλληλη στήριξη), ή να παρακολουθούν το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Τέλος, σε 

περιπτώσεις παιδιών με ΔΑΦ και βαριά νοητική καθυστέρηση προτείνεται η φοίτηση 

σε αυτοτελείς μονάδες ειδικής αγωγής, ή σχολεία-παραρτήματα νοσοκομείων ή 

κέντρων αποκατάστασης, σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή σε Υπηρεσίες 

αποκατάστασης μονάδων Ψυχικής Υγείας (Ν. 3699/2008).  

Η εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ οφείλει να διέπεται από σεβασμό προς 

τον διαφορετικό τρόπο σκέψης τους και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Βασικός 

κανόνας για την αποτελεσματική διεξαγωγή της διδασκαλίας είναι η σταθερότητα του 

ημερήσιου προγράμματος, η ένας-προς-έναν διδασκαλία και οι εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που προσανατολίζονται στις κλίσεις του μαθητή (Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με Αυτισμό, 2003). 

Ομολογουμένως, το ζήτημα της φοίτησης των παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού φάσματος είναι ένα πεδίο που εγείρει διαφωνίες και έντονες 

αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς, δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η 

καταλληλότερη δομή φοίτησης για ένα παιδί με ΔΑΦ», καθώς και τα δύο 
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περιβάλλοντα (Ειδικό και Γενικό Δημοτικό Σχολείο) έχουν θετικά και αρνητικά 

στοιχεία. Παρόλα αυτά, ένας γενικός κανόνας που ακολουθείται, είναι η φοίτηση σε 

περιβάλλοντα, όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικά (Koegel et al., 2011). 

Ξεκινώντας από τις διαφορετικές εκφάνσεις της φοίτησης στο Ειδικό και στο  

Γενικό Δημοτικό Σχολείο, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο στη Γενική Αγωγή είναι σαφώς προσανατολισμένο στη γνώση 

διδακτικών αντικειμένων (γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, ιστορία κτλ.). Στόχος όμως 

της φοίτησης των παιδιών με ΔΑΦ στα σχολεία δεν είναι μόνο η μάθηση, αλλά και η 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική αλληλεπίδραση ή ακόμα και η 

παρατήρηση διαφορετικών μοτίβων συμπεριφοράς. Επίσης, συνήθως δεν υπάρχει 

ειδικό βοηθητικό προσωπικό, όπως στα Ειδικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν 

είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε θέματα Ειδικής Αγωγής και οι γονείς των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης διατηρούν συχνά μια επιφυλακτική στάση απέναντι στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες (Κασίδης, 2016). Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι το εξατομικευμένο και 

προσανατολισμένο πρόγραμμα των Ειδικών σχολείων σε συνδυασμό με το ήρεμο 

περιβάλλον τους έχει συχνά θετικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών (Reed, Osborne & Waddington, 2012. Hammel, 2012. Ashburner, Ziviani & 

Rodger, 2008, Ashburner, Ziviani & Rodgers, 2010. Carlberg & Cavale, 1980. 

Hocutt, 1996. Panerai et al., 2009). 

Από την άλλη πλευρά, φοιτώντας σε ένα Γενικό Δημοτικό και 

αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης, τα παιδιά με ΔΑΦ 

μπορούν να μιμηθούν κοινωνικούς ρόλους και να μειώσουν τις ιδιαίτερες αντιδράσεις 

τους (π.χ. επιθετικότητα και αποφυγή κοινωνικής αλληλεπίδρασης) (Cassady, 2011). 

Επίσης, έρευνες που έχουν γίνει στο διεθνή χώρο αναδεικνύουν τη καλή μαθησιακή 

εξέλιξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στα γενικά πλαίσια (Downing et al., 

1996. Katz & Mirenda, 2002. Kurth & Mastergeorge, 2010. Madden & Slavin, 1983. 

Wang, 2009. Stevens & Slavin, 1995. Frattura & Capper, 2009). Επιπλέον, τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, με τα οποία συνυπάρχουν, αναπτύσσουν έντονα την 

αυτοεκτίμησή τους και μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα (Cassady, 

2011). 

Έρευνες που διεξήχθησαν ανέδειξαν κάποιους βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή της δομής φοίτησης των παιδιών. Δύο πολύ σημαντικοί 

παράγοντες λοιπόν φάνηκε πως είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης και ο βαθμός ανάπτυξης 
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της κοινωνικοποίησης και της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα. Παιδιά με σοβαρές 

δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης συνήθως 

φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία. Αντίθετα, παιδιά υψηλότερης λειτουργικότητας φοιτούν 

σε Γενικά Δημοτικά Σχολεία (Lauderdale-Littin, Blacher & Howel, 2013). 

Περισσότερα για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ΔΑΦ στα Ειδικά 

και στα Γενικά σχολεία θα αναφερθούν στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. 

 

1.8   Θεωρίες σχετικά με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

1.8.1    Θεωρία του Νου 

Ο όρος «Θεωρία του Νου» εισήχθη από τους Premack &Woodruff (1978), οι 

οποίοι την όρισαν ως τη δυνατότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικά χαρακτηριστικά 

στον εαυτό του και στους άλλους, προκειμένου να ερμηνεύσει συμπεριφορές. 

Επιπλέον, σύμφωνα με αυτήν, αναμένεται  κανείς να μπορεί να αξιοποιήσει τις 

νοητικές του «καταστάσεις» (φαντασία, απόψεις, πιστεύω κτλ.), ώστε να ερμηνεύσει 

την αιτία μιας πράξης. Μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση των ενεργειών των άλλων 

παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος (Baron-Cohen, 2001).  

Η δυσλειτουργία αυτή αναδείχτηκε από δύο σημαντικά πειράματα, το πείραμα 

“Sally-Anne” και το πείραμα “Smarties tube”. Στο πρώτο πείραμα, το οποίο διεξήχθη 

το 1985, ένας εξεταστής αφηγείται μια ιστορία:  Η Σάλλυ έχει ένα καλάθι και η Ανν 

ένα κουτί. Η Σάλλυ παίζει με έναν βόλο, αλλά μετά αποφασίζει να βγει για μια βόλτα. 

Έτσι, βάζει τον βόλο μέσα στο καλάθι και φεύγει. Τότε, η Ανν παίρνει τον βόλο και 

τον κρύβει στο κουτί της. Ο εξεταστής ρωτάει πού θα ψάξει για τον βόλο η Σάλλυ, 

μόλις επιστρέψει. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απάντησαν «στο καλάθι», ενώ το 

80% των παιδιών με ΔΑΦ απάντησαν «στο κουτί». Στο δεύτερο πείραμα, ο 

εξεταστής δείχνει σε παιδιά με ΔΑΦ ένα σωλήνα, στον οποίο κρύβει καραμέλες. Στο 

μεταξύ, ένα παιδί βγαίνει από την αίθουσα. Ύστερα, βγάζει τις καραμέλες και βάζει 

μέσα ένα μολύβι. Ρωτάει λοιπόν τα υπόλοιπα παιδιά «Όταν γυρίσει ο Τζον στην 

αίθουσα, τι θα πιστεύει ότι έχει μέσα ο σωλήνας;». Τα παιδιά απαντούν «μολύβι» 

(Frith, 1989). 

Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει συνδεθεί με γλωσσικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

όπως επίσης και με δυσκολίες κατανόησης των πράξεων και των ενεργειών. Κι αυτό 

γιατί δεν μπορεί κανείς να αλληλεπιδράσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας 

σχέσης –είτε φιλικής, είτε συντροφικής-όταν δεν κατανοεί τις σκέψεις και τις 
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προσδοκίες των γύρω του (Carpenter, 2001). Οι παραπάνω προκλήσεις ανιχνεύονται 

συχνά σε καθημερινές καταστάσεις. Μια τέτοια κατάσταση υπάρχει, όταν ένα παιδί 

με ΔΑΦ κληθεί να διαβάσει μια ιστορία και να απαντήσει σε ερωτήσεις που 

επηρεάζονται από τη νοητική ή φυσική κατάσταση των πρωταγωνιστών. Επίσης, 

αδυναμίες εντοπίζονται, όταν ζητηθεί από ένα άτομο με την παραπάνω αναπτυξιακή 

διαταραχή να ονομάσει ένα αντικείμενο με το σχήμα ενός άλλου. Ας φανταστούμε 

ένα κερί με σχήμα καρδιάς. Ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης θα μπορούσε να 

διαπιστώσει ότι το αντικείμενο είναι ένα κερί που μοιάζει με καρδιά. Αντίθετα, ένα 

παιδί με ΔΑΦ θα θεωρούσε ότι είναι μια καρδιά, αδιαφορώντας για τη χρήση του ως 

κεριού.  Επιπλέον, τα εν λόγω παιδιά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν σε ένα κείμενο 

τις λέξεις που αφορούν τις νοητικές ικανότητες από εκείνες που αφορούν σωματικές 

ικανότητες (π.χ. νομίζω, πιστεύω, φαντάζομαι, τρέχω, πιάνω, τρώω…). Το γεγονός 

αυτό επηρεάζει σημαντικά την κατανόηση ενός κειμένου που απαιτεί να μπει κανείς 

στη θέση του άλλου, ή να υποθέσει τι επηρεάζει και καθοδηγεί έναν ήρωα (Baron-

Cohen, 2001). Το τελευταίο αυτό στοιχείο επιβεβαιώνει και ο Kim (2015), ο οποίος 

αναφέρει πως η αναγνωστική κατανόηση επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα: στο 

γλωσσικό-φωνημικό,  στο επίπεδο αναγνώρισης της μορφής ενός κειμένου και στο 

επίπεδο νοητικής αναπαράστασης του κειμένου. 

Κάποιοι ερευνητές προχωρούν ακόμα περισσότερο την παραπάνω θεωρία 

εμπλέκοντας τις νοητικές λειτουργίες του ίδιου του ατόμου. Έτσι, συμπεραίνουν πως 

το άτομο με ΔΑΦ, το οποίο δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις νοητικές λειτουργίες 

ενός άλλου, δεν είναι αντίστοιχα σε θέση να ερμηνεύσει ακόμα και τις δικές του. 

Καταλήγει με αυτόν τον τρόπο να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, 

τις προθέσεις του και το αποτέλεσμα των πράξεών του, πριν ακόμα ενεργήσει 

(Happe, 2003). Τέλος, υπάρχουν σημάδια που καταδεικνύουν την παραπάνω 

δυσλειτουργία από τα πολύ πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Ίσως ακόμα να 

μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά τα σημάδια στο πρώτο έτος ζωής, οπότε το παιδί 

με ΔΑΦ αδυνατεί να ερμηνεύσει τις εκφράσεις του προσώπου και τον τρόπο ομιλίας 

των δικών του ανθρώπων (Tager-Flusberg, 2007). 
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1.8.2   Ασθενής Κεντρική Συνοχή 

Κεντρική συνοχή ονομάζεται η νοητική ικανότητα να συνδυάζει κανείς 

πληροφορίες, να τις συσχετίζει με το γενικό πορτραίτο ενός κειμένου και να εξάγει το 

νόημά του. Πρώτη φορά η Frith (1989) παρατήρησε ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι 

επαρκώς αναπτυγμένη στα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Έτσι, τα 

συγκεκριμένα άτομα αξιοποιούν λίγες πληροφορίες κάθε φορά καταλήγοντας σε 

μεμονωμένα συμπεράσματα που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο ενός κειμένου/μιας 

ιστορίας. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται στην προσκόλληση στη λεπτομέρεια 

και τη μειωμένη επικέντρωση στο σύνολο (Jolliffe & Baron-Cohen, 1999). 

Κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι η Κεντρική Συνοχή θα μπορούσε να 

διαιρεθεί σε «Τοπική» και «Καθολική». Με αυτόν τον τρόπο εξήγησαν και την 

ικανότητα των ατόμων με ΔΑΦ να βάζουν εικόνες σε σειρά, να βρίσκουν το πριν και 

το μετά μιας ιστορίας, ή να κατανοούν το νόημα μεμονωμένων λέξεων. Στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις –οι οποίες είναι παραδείγματα Τοπικής Κεντρικής Συνοχής- 

απαιτείται η συγκέντρωση σε λίγα και συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, δεν αναγκάζεται 

κανείς να συγκρατήσει πολλές πληροφορίες, ή να ανακαλέσει προηγούμενη γνώση. 

Αντίθετα, στην Καθολική Κεντρική Συνοχή υπάρχει καταιγισμός ιδεών και 

πληροφοριών, ή ακόμα και εικόνων (Happe & Frith, 2006).  

Οι Booth & Happe (2010) χρησιμοποίησαν δείγμα παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

και παιδιών με ΔΑΦ, ώστε να εξετάσουν κατά πόσο αυτές οι δύο ομάδες διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς την παραπάνω λειτουργία. Για αυτόν τον σκοπό 

χρησιμοποίησαν μια δοκιμασία που αφορούσε τη συμπλήρωση προτάσεων με την 

κατάλληλη λέξη. Μέσα από τη διαδικασία έκαναν δύο νέες διαπιστώσεις: ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν διαφορετικές επιδόσεις μεταξύ τους ανάλογα με το 

γνωστικό τους στιλ και ότι η Κεντρική Συνοχή δεν επηρεάζεται από το Δείκτη 

Νοημοσύνης.  

Οι διαφορετικές επιδόσεις δεν παρατηρούνται όμως μόνο μέσα στις ομάδες 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αλλά και μέσα στις ομάδες παιδιών με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος. Τα στοιχεία που φαίνεται να επηρεάζουν την Κεντρική 

Συνοχή στη δεύτερη περίπτωση είναι οι γλωσσικές και μη-γλωσσικές ικανότητες. Σε 

έρευνα που διεξήγαγαν οι Aljunied & Frederickson (2011) παρατηρήθηκε ότι υπήρχε 

υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις μη-γλωσσικές ικανότητες και την Κεντρική συνοχή. 

Συγκεκριμένα, παιδιά με ΔΑΦ που είχαν καλές μη-γλωσσικές δεξιότητες, είχαν την 
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ικανότητα να αντισταθμίζουν το έλλειμμα στην Κεντρική συνοχή με διάφορες 

στρατηγικές (π.χ. λογικά συμπεράσματα), αλλά κυρίως εκμεταλλευόμενοι τις οπτικό-

χωρικές τους ικανότητες. Αντίθετα, παιδιά με χαμηλές μη-γλωσσικές ικανότητες δεν 

κατάφερναν να αντισταθμίσουν το έλλειμμα και παρουσίαζαν Ασθενή κεντρική 

συνοχή. 

Μια άλλη εκδοχή της Ασθενούς Κεντρικής Συνοχής είναι η «Ενισχυμένη 

Προσληπτική Επεξεργασία». Σύμφωνα με αυτήν, τα παιδιά με ΔΑΦ δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να προσαρτούν πληροφορίες σε ένα ενιαίο σχήμα, 

αλλά έχουν την ιδιαίτερη ικανότητα να παρατηρούν και να ξεχωρίζουν πολλές, 

ξεχωριστές και χρήσιμες πληροφορίες. Επομένως, οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας 

ισχυρίζονται ότι η «τοπική» επεξεργασία είναι πολύ ενδυναμωμένη, σε αντίθεση με 

την «καθολική», που είναι πιο αδύναμη (Noens & Berckelaer-Onnes, 2008). 

 

1.8.3   Εκτελεστική Δυσλειτουργία 

Η Εκτελεστική Λειτουργία αναφέρεται σαν ένας όρος ‘ομπρέλα’, ο οποίος 

περιλαμβάνει νοητικές λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός, η αυτοσυγκράτηση, η 

πρόθεση, η εργαζόμενη μνήμη, η νοητική ευελιξία και το πλάνο ενεργειών. Όλες οι 

προηγούμενες λειτουργίες επηρεάζονται από το μετωπιαίο λοβό και απαιτούν την 

αποστασιοποίηση του ατόμου από το περιβάλλον του, ώστε να μπορεί να 

προγραμματίσει και να δρομολογήσει επόμενες ενέργειες. Αυτή η διαδικασία 

φαίνεται πως δυσχεραίνεται σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, όπως 

επίσης και σε άτομα με Σχιζοφρένεια, Ψυχαναγκαστική Διαταραχή, Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής, ή Σύνδρομο Tourette (Hill, 2004).  

Η εν λόγω λειτουργία επηρεάζεται από ενδογενείς, αλλά και από εξωγενείς 

παράγοντες. Στους ενδογενείς θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τη νευροαναπτυξιακή 

δομή του εγκεφάλου, η οποία ενυπάρχει στο άτομο από τη γέννησή του. Στους 

εξωγενείς κατατάσσεται η κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, η οποία αναπτύσσεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής (Pellicano, 2012). Η δυσλειτουργία αυτή δεν παρουσιάζει 

αυξομειώσεις. Αντίθετα, παραμένει αμετάβλητη μέσα στα χρόνια επηρεάζοντας 

σταθερά τους παραπάνω τομείς (Robinson et al., 2009). 

Σε πρακτικό επίπεδο τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες 

στην καθημερινότητά τους εξαιτίας αυτού. Δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τις 

δραστηριότητες μιας ημέρας, να τιθασεύσουν τις έντονες επιθυμίες τους και να 
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φτιάξουν το νοητικό πλάνο μιας ενέργειας. Οι προκλήσεις δε σταματούν στο 

προσωπικό επίπεδο, αλλά απλώνονται και στο κοινωνικό, το οποίο με τη σειρά του 

επηρεάζει το μαθησιακό-γνωστικό. Ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μπορούν να 

ανταποκριθούν στις σχολικές εργασίες συγκρατώντας πληροφορίες, τα παιδιά με 

ΔΑΦ αδυνατούν να συγκεντρωθούν και να βάλουν σε σειρά τα στοιχεία που 

χρειάζονται, για να λύσουν ένα πρόβλημα, ή να συμπληρώσουν μια εργασία στο 

μάθημα της Γλώσσας (Salimpoor, 2006). 

Οι Chermainski et al. (2014) επιχείρησαν να συγκρίνουν την εκτελεστική 

λειτουργία και την εργαζόμενη μνήμη παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος με αυτήν παιδιών και εφήβων τυπικής ανάπτυξης.  Τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν σημαντικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ στον προγραμματισμό 

ενεργειών, την οπτικοχωρική μνήμη και την εργαζόμενη μνήμη. Όπως αναφέρεται 

και σε επόμενο κεφάλαιο λεπτομερέστερα, η εργαζόμενη μνήμη αφορά την 

προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών και αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα: 

το φωνολογικό κανάλι, την κεντρική εκτελεστική μονάδα και το οπτικοχωρικό 

σημειωματάριο. Αυτά τα υποσυστήματα φάνηκε πως υπολειτουργούν επηρεάζοντας 

και τις γλωσσικές δεξιότητες, όπως την ανάγνωση και αναγνώριση ψευδολέξεων.  

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Joseph et al. (2005), οι οποίοι 

παρατήρησαν ότι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης υπάρχει υψηλή συσχέτιση της 

Εκτελεστικής Λειτουργίας και των γλωσσικών δεξιοτήτων. Σημείωσαν, όμως, πως 

στα παιδιά με ΔΑΦ δεν παρατηρείται η ίδια συσχέτιση. Αντίθετα, η δυσκολία 

αυτορρύθμισης παρουσιάζεται σαν απόρροια της εκτελεστική δυσλειτουργίας και όχι 

σαν αποτέλεσμα των γλωσσικών δυσκολιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αποκωδικοποίηση και Κατανόηση ως 

δεξιότητες της Ανάγνωσης 

2.1   Ορισμός της Ανάγνωσης 

Η Ανάγνωση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή 

πολλών γνωστικών και νοητικών λειτουργιών. Ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να 

δώσουμε σε αυτήν έναν ακριβή ορισμό. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν στο ότι είναι 

μια διαδικασία, η οποία εκφράζει την αλληλεπίδραση αναγνώστη-κειμένου. Δηλαδή, 

ο κάθε αναγνώστης λαμβάνει πληροφορίες από ένα έντυπο υλικό, τις οποίες 

ερμηνεύει ανάλογα με τις ήδη κεκτημένες γνώσεις του. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια 

μονομερή ενέργεια, αλλά για μια συνεχή και αμφίδρομη λειτουργία (Liu, 2010). Ο 

απώτερος στόχος της ανάγνωσης είναι η μάθηση. Μετά από την επιτυχή ανάγνωση, ο 

αναγνώστης αναμένεται να συγκρατήσει, να κατηγοριοποιήσει τις πληροφορίες που 

έλαβε και να τις συνδέσει με τις προϋπάρχουσες. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να τις κατανοήσει και να τις ανακαλέσει, όποτε τις ξαναχρειαστεί (Broek & Kremer, 

2000). 

 

2.2   Αναγνωστική διαδικασία 

Η αναγνωστική δεξιότητα κάθε ατόμου εξαρτάται αρχικά από την οπτική 

αναγνώριση των λέξεων. Μόλις κάποιος ξεκινάει να διαβάζει, η ακολουθία 

γραμμάτων που κοιτάζει, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο μηχανισμούς νοητικής 

αναπαράστασης των λέξεων και των νοημάτων. Η αποτελεσματική ανάγνωση 

επιτυγχάνεται, μόλις γίνει η σύνδεση των γραφημάτων με τις νοητικές 

αναπαραστάσεις. Σχηματικά, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη διαδικασία της 

ανάγνωσης ως εξής: Όλα ξεκινούν από ένα οπτικό ερέθισμα, το οποίο οδηγεί 

απευθείας στην αναγνώριση της λέξης μέσα από νοητικούς μηχανισμούς. Αμέσως 

μετά, ο αναγνώστης δίνει σημασιολογικό περιεχόμενο στη λέξη χρησιμοποιώντας τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις του. Ύστερα, ‘συστηματοποιεί’ τις λέξεις 

εκμεταλλευόμενος τη σύνταξη και τη σημασία τους. Όσο η ανάγνωση προχωράει, ο 

αναγνώστης σχηματίζει μια σφαιρική εικόνα του περιεχομένου συνδυάζοντας 

προτάσεις και νοήματα (Perfetti, 2001). 

Ο Charles Perfetti (2010) προτείνει επίσης μια γνωστικό-γλωσσική 

προσέγγιση της ανάγνωσης καθιερώνοντας το «Τρίγωνο ΑΛΚ» (“Triangle DVC”), 
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όπου τα αρχικά γράμματα αντιπροσωπεύουν την «Ανάγνωση», το «Λεξιλόγιο» και 

την «Κατανόηση». Κάθε παράγοντας από τους παραπάνω βρίσκεται σε έμμεση ή 

άμεση αλληλεπίδραση με τον άλλο και τον επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο. Για 

παράδειγμα, η Αποκωδικοποίηση επηρεάζει άμεσα το Λεξιλόγιο, αφού, όταν είναι 

σωστή, βοηθάει στην αναγνώριση γνώριμων λέξεων και στη σύνδεση περιεχομένου 

και άγνωστων λέξεων. Αντίστοιχα, η κατανόηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

Λεξιλόγιο. Γενικά, θα λέγαμε ότι εάν κάποια από τα τρία αυτά συστατικά δεν είναι 

επαρκώς αναπτυγμένο, τότε η διαδικασία της Ανάγνωσης δυσχεραίνεται και 

δημιουργούνται δυσκολίες. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε στα μοντέλα ανάγνωσης, τα οποία 

είναι δύο: Επεξεργασίας και Δομικό. Το μοντέλο Επεξεργασίας επιχειρεί να 

ερμηνεύσει την Ανάγνωση ως μια Γνωστική διαδικασία, η οποία συμβαίνει στο εδώ 

και στο τώρα, ενώ το Δομικό μοντέλο εστιάζει στην ανάλυση των συστατικών αυτής 

της διαδικασίας. Επομένως, το πρώτο μοντέλο δίνει έμφαση στην ικανότητα της 

Ανάγνωσης, ενώ το δεύτερο στο πώς αυτή συντελείται (Bilikozen & Akyel, 2014). 

 

2.3   Υπερλεξία 

Η Υπερλεξία ορίζεται ως η αυθόρμητη και πρώιμη κατάκτηση δεξιοτήτων 

ανάγνωσης, η οποία εμφανίζεται γύρω στα 5 χρόνια του παιδιού και δε συνοδεύεται 

από αντίστοιχη εκπαίδευση στο σχολείο. Η ικανότητα αυτή δε συνδέεται απαραίτητα 

και με πολύ υψηλή νοημοσύνη. Επιπλέον, έχει συνδεθεί με μεγάλο ενδιαφέρον των εν 

λόγω παιδιών για τα γράμματα και τους αριθμούς, κοινωνική απομόνωση και 

δυσκολία κατανόησης της προφορικής γλώσσας (Lamonica, Gejao, Do Prado & 

Ferreira, 2013). 

 Ο Treffert (2011) παραθέτει τρεις τύπους Υπερλεξίας: 

Υπερλεξία Ι: Σε αυτόν τον τύπο ανήκουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, τα οποία 

έχουν υψηλή νοημοσύνη. Συνήθως, οι γονείς τους διαβάζουν πολλά παραμύθια και τα 

παιδιά απομνημονεύουν λέξεις. Αργότερα, η ικανότητα αυτή γενικεύεται και στα 

υπόλοιπα βιβλία και εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερη ικανότητα ανάγνωσης. Ουσιαστικά, 

το παιδί αντιλαμβάνεται το μηχανισμό ανάγνωσης της λέξης και τον αξιοποιεί. 

Υπερλεξία ΙΙ: Εδώ ανήκουν παιδιά με αξιολόγηση ΔΑΦ, τα οποία έχουν ταλέντο στο 

να απομνημονεύουν λέξεις. Αποτελεί μια «αποσπασματική» δεξιότητα που δε 

συνδέεται απαραίτητα με την καλή κατανόηση.  
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Υπερλεξία ΙΙΙ: Είναι ο πιο σπάνιος τύπος και αφορά παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο στην 

απομνημόνευση. Παρόλο που στην παιδική ηλικία αυτά τα παιδιά μπορεί να 

επιδείξουν συμπεριφορές που θυμίζουν τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 

αργότερα τις ξεπερνούν και αναπτύσσονται παράλληλα με τα παιδιά της ηλικίας τους. 

Δεν σχετίζεται λοιπόν με Αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά με κάποιες ιδιαιτερότητες, 

όπως ισχυρή οπτικό-ακουστική μνήμη, τελετουργικά και συγκεκριμένες φοβίες. 

 Από την άλλη, η Ng Patricia Mui Hoon (2013) αναφέρει δύο τύπους 

Υπερλεξίας:  την Αναπτυξιακή Υπερλεξία, η οποία εμφανίζεται σε παιδιά και έχει 

συχνότητα εμφάνισης 5-20% και τη μη-Αναπτυξιακή, η οποία είναι επίκτητη, 

παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη και έχει συχνότητα 5-

10%.  

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που εμφανίζουν Υπερλεξία, δεν κατανοούν 

αντίστοιχα καλά. Αυτή η ασύμμετρη ανάπτυξη των δύο δεξιοτήτων 

(αποκωδικοποίηση-κατανόηση) παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. 

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η αντίθεση αυτή μικραίνει, όσο περνάνε τα χρόνια.  Αυτό 

οφείλεται πιθανότατα στο ότι από μια ηλικία και ύστερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη 

πρόοδος στην αναγνώριση λέξεων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, όσο τα χρόνια 

περνούν τα άτομα αυτά χάνουν το ενδιαφέρον τους για τις λέξεις και τα γράμματα 

(Grigorenko, Klin & Volkmar, 2003). 

Οι Turkeltaub et al. (2004), αξιοποιώντας τη μαγνητική τομογραφία σε ένα 

παιδί με ΔΑΦ και Υπερλεξία, ανακάλυψαν ότι κατά την ανάγνωση των ατόμων με 

Υπερλεξία παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στο πρόσθιο τμήμα του κροταφικού 

λοβού. Είναι αξιοσημείωτο το ότι στα παιδιά με Δυσλεξία παρατηρείται πολύ χαμηλή 

δραστηριότητα στην ίδια εγκεφαλική περιοχή. 

 

2.4   Αποκωδικοποίηση 

Ο όρος «Αποκωδικοποίηση» αφορά τη διαδικασία, κατά την οποία ένα άτομο 

μεταφέρει κάτι γραπτό σε προφορικό λόγο. Αυτή η μεταφορά γίνεται σε επίπεδο 

λέξης ή φράσης (Melby-Lervag & Lervag, 2013). Ο μαθητής, προκειμένου να 

εξελίξει τη δεξιότητα αυτή και κάποια στιγμή να κατακτήσει και τη δεξιότητα της 

Ανάγνωσης, περνάει από διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται «Προ-

Αλφαβητικό» και αφορά την περίοδο, όπου τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι οι κάποιοι 

ήχοι αντιστοιχούν σε γράμματα και αντίστροφα. Μπορούν να αναγνωρίσουν ολικά 
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κάποια λέξη κάνοντας συνειρμούς που εμπλέκουν το τελευταίο γράμμα της λέξης. 

Για παράδειγμα, συνδυάζουν το τελευταίο «ς» της λέξης «σκύλος» με την ουρά του. 

Αργότερα βέβαια αυτό οδηγεί σε λάθη, γιατί ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κι άλλες 

λέξεις που τελειώνουν στο ίδιο γράμμα (Pikulski & Chard, 2005). Ύστερα, έρχεται το 

«Μερικώς Αλφαβητικό Στάδιο», όπου τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάθε ήχος 

αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. Τότε μπορούν να διαβάσουν κάποια από τα γράμματα 

μιας λέξης. Ακόμα όμως δυσκολεύονται και παρερμηνεύουν συλλαβές. Στη συνέχεια, 

ολοκληρώνεται το «Πλήρως Αλφαβητικό Στάδιο», όπου ακόμα κι αν δεν 

αναγνωρίζουν ή δεν ξέρουν κάποια λέξη, διαβάζουν τα γράμματα ένα-ένα και μέσα 

από το συνδυασμό τους σχηματίζουν λέξεις με νόημα. Σε αυτό το σημείο είναι ικανά 

να αποκωδικοποιήσουν ακόμα και λέξεις που δεν έχουν ξαναδεί (Chard, Pikulski & 

Templeton, 2000). Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου αρχίζουν να αναπτύσσονται 

και τα πρώιμα χαρακτηριστικά του τελευταίου, του «Εδραιωμένου Αλφαβητικού 

Σταδίου». Σε αυτή τη φάση τα παιδιά παρατηρούν ότι κάποιοι συνδυασμοί 

γραμμάτων επαναλαμβάνονται σε πολλές λέξεις και διαβάζονται με τον ίδιο τρόπο. 

Για παράδειγμα, η κατάληξη «-ικός» επαναλαμβάνεται στις λέξεις «εργατικός», 

«δοτικός», «γαλλικός» και άλλες. Επομένως, σταδιακά η ανάγνωση γίνεται 

γρηγορότερη και ευκολότερη, αφού πολλές συλλαβές αναγνωρίζονται πλέον ως 

συνδυασμοί και όχι ως ξεχωριστά γράμματα στη σειρά. Έτσι, η λέξη «ενδιαφέρον» 

αναγνωρίζεται ως «εν-δια-φε-ρον» και όχι ως 10 γράμματα που διαβάζονται με τη 

σειρά (Ehri, 2004).  

Στην ελληνική πραγματικότητα οι μαθητές κατακτούν το μηχανισμό της 

αποκωδικοποίησης κατά τη φοίτησή τους στην Α’ και Β’ Δημοτικού. Αργότερα, από 

το τέλος της Β’ μέχρι και το τέλος της Γ’ τάξης κατακτούν το φωνολογικό σύστημα 

και αρχίζουν να διαβάζουν με άνεση. Για ένα παιδί τυπικώς αναπτυσσόμενο 

μπορούμε να πούμε, ότι κατακτάει πια την αναγνωστική ικανότητα στο τέλος της Γ’ 

Δημοτικού, οπότε και κατανοεί τη δομή της Γλώσσας και αντιλαμβάνεται το νόημα 

όσων διαβάζει (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010).  
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2.5   Κατανόηση 

2.5.1   Ορισμός 

Το 1995 οι Harris & Hodges (στο Anders, 2002) διατύπωσαν ένα 

αντιπροσωπευτικό ορισμό της Κατανόησης:  

«Κατανόηση είναι η κατασκευή νοήματος μέσα από ένα προφορικό ή γραπτό κείμενο 

ακολουθώντας μια αμοιβαία, ολιστική αλληλεπίδραση ιδεών ανάμεσα στον ερμηνευτή 

και το μήνυμα μέσα σε ένα επικοινωνιακό συγκείμενο».  

Πιο πρόσφατα, το Rand Reading Study Group (2002) όρισε την κατανόηση ως 

«μια διαδικασία κατά την οποία ο αναγνώστης ταυτόχρονα εξάγει και κατασκευάζει 

νοήματα μέσα από την εμπλοκή και την αλληλεπίδρασή του με τη γραπτή Γλώσσα». 

Βασικά εργαλεία, ώστε να μπορέσει κανείς να κατανοήσει ένα μήνυμα, θεωρεί το 

κείμενο, το συγγραφέα και τις λειτουργίες, βάση τον οποίων συντελείται η μάθηση. 

Και στους δύο ορισμούς λοιπόν, δηλώνεται μια συνεχής αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο. Ο αναγνώστης συνδυάζει ασυνείδητα τις 

πρότερες γνώσεις με τις νέες και οργανώνει καινούρια γνωστικά σχήματα. Δέχεται τις 

πληροφορίες κριτικά και συνεχώς διερωτάται, εάν όλες οι λέξεις του είναι γνωστές, 

εάν η νέα γνώση έρχεται σε αντίθεση ή αρμονία με την ήδη κεκτημένη, διαμορφώνει 

απόψεις για την εξέλιξη ενός νοήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης 

αναρωτιέται, συμπεραίνει ή αμφισβητεί (Παντελιάδου, 2000).  

 Τα γνωστικά σχήματα, όμως, δεν είναι οι μόνοι συντελεστές στη διαδικασία 

της κατανόησης. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης ο συγγραφέας, το κείμενο, ο 

αναγνώστης και το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο. Το περιεχόμενο που δίνει σε 

ένα κείμενο ο συγγραφέας, η εικόνα του κειμένου σε συνδυασμό με το οπτικό 

ερέθισμα που προσφέρει, οι εμπειρίες και το γνωστικό επίπεδο του αναγνώστη, 

καθώς και οι πολιτισμικές καταβολές του, οι οποίες θα επηρεάσουν την ερμηνεία που 

θα δώσει, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νοηματοδότηση και την εξέλιξη της γνώσης 

(Serafini, 2012). 

 Ο Πόρποδας (2003) αναφέρει ότι οι βασικότεροι παράγοντες που 

διευκολύνουν την κατανόηση είναι η φύση του κειμένου, η γνωστική υποδομή και η 

ικανότητα του αναγνώστη. Επειδή όμως προηγουμένως αναφερθήκαμε στα γνωστικά 

σχήματα και τις εμπειρίες του ατόμου, θα εστιάζουμε περισσότερο στη φύση του 

κειμένου. Σημαντικό είναι τα κείμενα να περιέχουν λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας, 

ανάλογα με το κοινό, στο οποίο απευθύνονται. Έτσι το περιεχόμενο θα γίνεται 
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ευκολότερα κατανοητό. Η σύνταξη προτείνεται να είναι απλή και το θέμα του 

μηνύματος ενδιαφέρον, ώστε να παρακινείται ο αναγνώστης. Επίσης, ένας ξεκάθαρος 

και αντιπροσωπευτικός τίτλος μπορεί να βοηθήσει το άτομο που διαβάζει, να 

ενεργοποιήσει τα γνωστικά σχήματα και να «χτίσει» πάνω στις γνώσεις του. Τέλος, 

πολύ βοηθητικές θεωρούνται οι εικόνες σε συνδυασμό με ένα δομημένο και 

καλογραμμένο κείμενο.  

 

 2.5.2   Μεταβλητές που επηρεάζουν την Κατανόηση 

 Οι έρευνες –πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες- έχουν εστιάσει και στις 

γνωστικές μεταβλητές που επηρεάζουν την Κατανόηση. Τέτοιες θεωρούνται η 

εργαζόμενη μνήμη, το λεξιλόγιο, η προηγούμενη γνώση, η αναγνώριση λέξεων και οι 

στρατηγικές ανάγνωσης (Sanford, 2015).  

Εργαζόμενη Μνήμη: Η Εργαζόμενη Μνήμη (Ε.Μ.) είναι ένας νοητικός χώρος – 

σύστημα του εγκεφάλου, όπου αποθηκεύονται πληροφορίες για μικρό χρονικό 

διάστημα. Μας βοηθάει να οργανώσουμε τις τρέχουσες σκέψεις και γνώσεις, να 

προγραμματίσουμε τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, αλλά πολύ περισσότερο μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε τα όσα μελετάμε. Ο αριθμός πληροφοριών που μπορεί να 

δεχτεί η Ε.Μ. είναι περιορισμένος και διαφέρει από άτομο σε άτομο κι από ηλικία σε 

ηλικία (Holmes, 2012). Η λειτουργία της απαιτεί την ταυτόχρονη αποθήκευση και 

επεξεργασία των πληροφοριών. Τα υποσυστήματα, από τα οποία αποτελείται είναι : η 

Κεντρική Εκτελεστική Μονάδα, η οποία σχετίζεται με τον έλεγχο της προσοχής, το 

Οπτικό-χωρικό σημειωματάριο, που διαχειρίζεται τα οπτικά ερεθίσματα και το 

Φωνολογικό Κανάλι, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που παρέχονται 

μέσω του Λόγου και ενισχύει τη μάθηση γλωσσών (Baddeley, 1992). Το να 

προσεγγίσουμε τη δομή και την αποτελεσματικότητα της Ε.Μ. είναι κάτι πολύ 

δύσκολο, αφού υπάρχουν διάφορες θεωρίες που την πλαισιώνουν. Από τη μία, οι 

οπαδοί της Αναπτυξιακής θεωρίας υποστηρίζουν ότι είναι ένα μοναδικό σύστημα κι 

εστιάζουν στη λειτουργία της και από την άλλη, οι οπαδοί του Baddeley δίνουν 

έμφαση στην αρχιτεκτονική της και τα επιμέρους όργανα που την απαρτίζουν. Οι 

σύγχρονες προσεγγίσεις όμως, είναι πιο διαλλακτικές και συνενώνουν τα δύο 

ρεύματα στηρίζοντας ότι η Ε.Μ. είναι αλληλένδετη με τη λειτουργία της Προσοχής 

και μπορεί να συγκρατήσει ορισμένο αριθμό πληροφοριών (Borella, 2006).  



 

 

30 
 

Λεξιλόγιο: «Το λεξιλόγιο είναι η κόλλα που κρατάει τις ιστορίες, τις ιδέες και το 

περιεχόμενο ενωμένα, κάνοντας την κατανόηση προσιτή στα παιδιά» (Rupley, Logan 

& Nichols, 1998/1999). Το Λεξιλόγιο των παιδιών αυξάνεται όσο μαθαίνουν το 

νόημα διάφορων λέξεων. Οι μαθητές που γνωρίζουν πολλές λέξεις, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν ένα κείμενο σε σχέση με εκείνους που 

έχουν άγνωστες λέξεις και μαθαίνουν το νόημά τους τη στιγμή της ανάγνωσης 

(Paulsen & IRIS Center, 2004). Αναφέρεται ότι ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει 

πλήρως το νόημα ενός κειμένου, όταν γνωρίζει τη σημασία του 90% των λέξεων. Με 

αυτό τον τρόπο μπορεί άλλωστε και να υποθέσει τη σημασία όσων δε γνωρίζει (του 

υπόλοιπου 10%). Αντίθετα, ο αναγνώστης που γνωρίζει λιγότερες από το 90% των 

λέξεων σίγουρα δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο και χάνει την ευκαιρία να 

μάθει και να προσαρμόσει στο Λεξιλόγιό του νέες λέξεις (Sedita, 2005). Η εκμάθηση 

καινούριων λέξεων δεν αφορά μόνο την κατανόηση ενός νοήματος, αλλά και τη 

σύνδεση της λέξης με άλλες, το συνδυασμό τους και τη συνειδητοποίηση ότι κάθε 

λέξη συνδέεται με την άλλη σχηματίζοντας ‘κυκλώματα’ λέξεων (Nichols & Rupley, 

2004).  

Προηγούμενη γνώση: Η προηγούμενη γνώση και εμπειρία των μαθητών παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση, αφού τους βοηθάει να κάνουν συνειρμούς και 

συνδέσεις, τους κατευθύνει την προσοχή προς τα σημαντικά σημεία και ενισχύει τη 

μάθηση και τη δυνατότητα ανάκλησης (Stahl, Hare, Sinatra & Gregory, 1991). Αυτή 

κατακτάται μέσα από το ενδιαφέρον και την περιέργεια για μάθηση, αν και πολλές 

φορές ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, όσο περισσότερα γνωρίζει κανείς, τόσο πιο 

φιλομαθής γίνεται. Εκτός όμως από την κατανόηση, η κεκτημένη γνώση μας βοηθάει 

επίσης να κάνουμε περισσότερες και σωστότερες προβλέψεις και υποθέσεις 

(Abdelaal & Sase, 2014). Η συνεχής μελέτη και απόκτηση γνώσεων ενισχύει τη 

δημιουργία γνωστικών σχημάτων, τα οποία αναδιαμορφώνονται κάθε που ο 

αναγνώστης τους ‘εισάγει’ νέες γνώσεις. Γι’ αυτό και οι μαθητές με στέρεες βάσεις 

και γνώσεις κατανοούν γρηγορότερα το περιεχόμενο κειμένων και άρθρων (Aloqaili, 

2012). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

ενθαρρύνουν την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Επίσης, πριν την 

ανάγνωση ενθαρρύνουν την ανάκληση προηγούμενων γνώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσα από τη συζήτηση και τον καταιγισμό ιδεών (Yin, 1985). 
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Αναγνώριση λέξεων : Αναφερθήκαμε παραπάνω στην Αποκωδικοποίηση των λέξεων. 

Σύμφωνα με τους σύγχρονους ερευνητές, οι όροι «Αποκωδικοποίηση» και 

«Αναγνώριση λέξεων» ταυτίζονται (Παλιεράκης, 2010). 

Στρατηγικές Ανάγνωσης: Οι στρατηγικές ανάγνωσης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 

τις Προ-Αναγνωστικές στρατηγικές, τις Κυρίως Αναγνωστικές Στρατηγικές και τις 

Μετα-Αναγνωστικές Στρατηγικές (Bolukbas, 2013). Στο Προ-αναγνωστικό στάδιο ο 

μαθητής διαβάζει τον τίτλο, σκανάρει το κείμενο και προσπαθεί να κάνει υποθέσεις 

για το περιεχόμενο. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και ένας τρίτος (συνήθως ο 

δάσκαλος) κάνοντας ερωτήσεις και προβληματίζοντας τα παιδιά. Η πορεία που 

ακολουθεί ο αναγνώστης σε αυτό το στάδιο είναι η εξής: Ανακαλύπτει το λόγο-νόημα 

της ανάγνωσης αυτής, ανακαλεί την προηγούμενη γνώση, και δημιουργεί προσδοκίες 

(Deyuan & Yufen, 2006). Στο αναγνωστικό στάδιο οι αναγνώστες αλληλεπιδρούν με 

το κείμενο. Προσπαθούν να αντλήσουν γενικές και ειδικές πληροφορίες, ανάλογα με 

το σκοπό της ανάγνωσης και να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Επιπλέον, 

προβληματίζονται σχετικά με τις ιδέες του συγγραφέα και τις προσεγγίζουν κριτικά. 

Τέλος, απαντάνε σε ερωτήματα που ενδεχομένως έθεσαν στο προηγούμενο στάδιο 

(Yigiter, Sarikoban & Gurses, 2005). Στο Μετα-Αναγνωστικό στάδιο οι μαθητές 

καλούνται να εξάγουν τα τελικά συμπεράσματά τους και να συνενώσουν τις παλιές 

με τις νέες γνώσεις τους (Saricoban, 2002).  

 

2.5.3   Μοντέλο προσέγγισης της Κατανόησης “Simple View of 

Reading” 

 Το 1986 οι Gough και Tunmer πρότειναν μια νέα προσέγγιση της 

κατανόησης, την οποία ονόμασαν «Απλή Θεώρηση της Ανάγνωσης» (Simple View 

of Reading). Για να την εξηγήσουν, εισήγαγαν την εξίσωση: 

Κατανόηση = Αποκωδικοποίηση x Γλωσσολογική κατανόηση(Κ-ΑxΓΚ) 

Με τον όρο «Αποκωδικοποίηση» (Α) εννοούσαν τη μετατροπή του γραπτού σε 

προφορικό λόγο, ενώ στον όρο «Γλωσσολογική κατανόηση» (ΓΚ) συμπεριέλαβαν τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση μέσω της ακοής και της αναγνώρισης 

(Uppstad & Solheim, 2011). Έτσι, ομαδοποίησαν τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην κατανόηση χωρίζοντάς τους σε γραπτούς και προφορικούς. Οι τρεις αυτοί 

παράγοντες της εξίσωσης είναι αλληλένδετοι και μάλιστα, όταν ένας από τους δύο 

τελευταίους όρους τείνει προς το 0, τότε και η ίδια η κατανόηση προσεγγίζει το 0 
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(Protopapas, Simos, Sideridis & Mouzaki, 2012). Βέβαια, μέσα από έρευνα που 

διεξήγαγαν οι Dreyer & Katz (1992) έδειξαν πως η σχέση αυτών των δύο συστατικών 

είναι τόσο ισχυρή που θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε ως άθροισμα (Κ=Α+ΓΚ), 

είτε ως γινόμενο (Κ=ΑxΓΚ).  

 Στον παραπάνω κανόνα έχουν επισημανθεί δύο εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, 

παιδιά με «Υπερλεξία» εμφανίζουν εξαιρετικές ικανότητες αποκωδικοποίησης, αλλά 

η ακουστική και η αναγνωστική τους κατανόηση είναι πολύ φτωχή. Στον αντίποδα 

βρίσκονται τα παιδιά με Δυσλεξία, τα οποία δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να 

αποκωδικοποιήσουν ακόμα και μικρά κείμενα, αλλά παρουσιάζουν πολύ καλές 

δεξιότητες κατανόησης (Shankweiler et al., 1999). 

 Το εν λόγω μοντέλο έχει αποτελέσει εφαλτήριο πολλών ερευνών κατά το 

παρελθόν και συναντάμε ακόμα πολλούς υποστηρικτές του και στη σύγχρονη έρευνα. 

Όμως, παρόλη την απλότητα της παραπάνω εξίσωσης, έχει ασκηθεί κριτική, αφού 

ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι οι όλοι οι όροι της δεν είναι επαρκώς 

προσδιορισμένοι. Με αυτή τη λογική η ΓΚ θα μπορούσε να περιλαμβάνει το 

Λεξιλόγιο, τη σύνταξη, ή ακόμη και το σχηματισμό γνωστικών σχημάτων. Επίσης, η 

Κατανόηση θα μπορούσε να αφορά την πραγματολογία ή και τη μεταφορά (Ho, 

Chow, Wong, Waye & Bishop, 2012). Τέλος, διαφωνίες υπάρχουν σχετικά με τη 

μοναδικότητα του Λεξιλογίου, αφού κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι αυτός ο 

παράγοντας μπορεί από μόνος του να επηρεάσει την κατανόηση. Επομένως, 

προτείνουν τη διερεύνησή του ως ένα μοναδικό και σημαντικό παράγοντα και όχι την 

ένταξή του στο γενικότερο τίτλο της ΓΚ (Braze et al., 2015).  

 Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε περισσότερο στη σχέση 

Αποκωδικοποίησης-Κατανόησης.  

 

 2.6   Σχέση Αποκωδικοποίησης-Κατανόησης 

  Στις Μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι Kendeou, Broek, White και 

Lynch (2009) αξιολόγησαν 297 παιδιά επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 2 χρόνια 

αργότερα, ενώ ολοκληρωμένα αποτελέσματα μπόρεσαν να πάρουν από 113 παιδιά 4 

έως 6 χρόνων και  108 παιδιά 6 έως 8 χρόνων. Έτσι, στα 6 χρόνια τους οι μαθητές 

είχαν ολοκληρώσει το Νηπιαγωγείο και στα 8 χρόνια τους τη Β’ Δημοτικού. Αρχικά, 

οι ερευνητές μελέτησαν την ανάπτυξη των γλωσσολογικών δεξιοτήτων και των 

δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης στο Προνήπιο και αργότερα στις πρώτες τάξεις του 
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Δημοτικού. Ύστερα, παρατήρησαν το αν οι γλωσσολογικές δεξιότητες ακολουθούν 

σταθερή ανάπτυξη και αν αυτή η ανάπτυξη ευνοεί την κατανόηση. Τέλος, χορήγησαν 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της κατανόησης. Μετά την ανάλυση των 

δεδομένων, οι μελετητές συμπέραναν ότι κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων στην 

εκπαίδευση, οι γλωσσολογικές δεξιότητες και οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης 

ακολούθησαν σταθερή και αναμενόμενη ανάπτυξη. Επίσης, στήριξαν τα 

συμπεράσματα άλλων ερευνών που έδειχναν ότι αυτές οι δύο δεξιότητες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες: η αποκωδικοποίηση είναι απαραίτητη, για να 

«μεταφράσουμε» μια γραπτή λέξη σε λόγο και οι γλωσσολογική δεξιότητα μας 

βοηθάει να δώσουμε περιεχόμενο στις λέξεις. Επομένως, όσο περισσότερο 

ασχολούνται οι μαθητές με την ανάπτυξη των δύο αυτών δεξιοτήτων, τόσο 

αποτελεσματικότερη μπορεί να γίνει η κατανόηση. 

 Την ίδια χρονιά ο Landi (2009) επισημαίνει τη μεγάλη αξία της 

αποκωδικοποίησης και τονίζει ότι η ικανοποιητική ανάπτυξή της είναι ένας καλός 

προγνωστικός δείκτης για την ανάπτυξη της κατανόησης. Όμως,  μελετώντας τις 

δεξιότητες που ενισχύουν την κατανόηση σε 928 ενηλίκους, συμπέρανε ότι με το 

πέρασμα των χρόνων η  αποκωδικοποίηση παύει να είναι καθοριστικός παράγοντας. 

Τη θέση του παίρνουν άλλοι παράγοντες, όπως η εμπειρία και μόνο το 1% των υπό 

έρευνα ενηλίκων αξιοποιούσαν ακόμα την αποκωδικοποίηση. Σε μια αντίστοιχη 

προσπάθεια «συγκερασμού» απόψεων, το 2007 οι Protopapas, Sideridis, Mouzaki & 

Simos μελέτησαν τη σχέση λεξιλογίου, αποκωδικοποίησης και κατανόησης σε παιδιά 

Δημοτικού. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 534 παιδιά που φοιτούσαν σε 

Δημοτικά Σχολεία της Αττικής, της Κρήτης και του Ιονίου. Οι μαθητές φοιτούσαν 

στη Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η αποκωδικοποίηση είναι 

σημαντική συνιστώσα της κατανόησης, αλλά όχι καθοριστική από μια ηλικία και 

ύστερα. Μεγαλώνοντας και πλουτίζοντας το Λεξιλόγιό τους, τα παιδιά φαίνεται να 

στηρίζονται περισσότερο σε αυτό, παρά στην αποκωδικοποίηση. Βέβαια, τονίζεται 

από μέρους των μελετητών ότι δεν επιχειρείται η ακύρωση ούτε και η αντικατάσταση 

του ρόλου της αποκωδικοποίησης. Αντίθετα, προτείνεται μια ενισχυμένη μορφή του 

“Simple View of Reading”. 

 Το 2011, οι Nag και Snowling διεξήγαγαν έρευνα στον Καναδά, στην οποία 

συμμετείχαν 95 μαθητές από 12 διαφορετικά σχολεία. Οι αξιολογήσεις των 

ερευνητών επαναλαμβάνονταν κατά τη διάρκεια της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Οι 
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αρχικές υποθέσεις ήταν δύο: ότι η κατανόηση συνδέεται με την αποκωδικοποίηση και 

τις γλωσσολογικές δεξιότητες και ότι καθοριστικό επίσης ρόλο σε αυτήν παίζει και η 

ανάπτυξη του λεξιλογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο καλύτερη είναι η 

αποκωδικοποίηση, τόσο ευκολότερη γίνεται η κατανόηση. Αντίθετα, όσα παιδιά 

προσπαθούν να πετύχουν τη σωστή ανάγνωση-αποκωδικοποίηση, χάνουν χρόνο 

βγάζοντας χαμηλότερες βαθμολογίες στην κατανόηση. Επιπλέον, οι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι στις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Γυμνάσιο) το λεξιλόγιο 

ξεκινάει να παίζει μεγάλο ρόλο στην κατανόηση, γεγονός που δε συμβαίνει κατά τη 

φοίτηση στο Δημοτικό. Παρόλα αυτά, μέχρι και το τέλος του Γυμνασίου δεν πρέπει 

να υποτιμάται η αξία της αποκωδικοποίησης.  

 Οι Gentaz, Sprenger-Charolles, Theurel και Cole διεξήγαγαν έρευνα το 2013 

με στόχο να αξιολογήσουν, όσο γίνεται νωρίτερα στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών, τη σχέση ανάμεσα στην κατανόηση και την αποκωδικοποίηση, την 

κατανόηση μέσω ακοής και το λεξιλόγιο. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 394 παιδιά 

από τη Γαλλία, 213 κορίτσια και 181 αγόρια. Οι αξιολογήσεις των ερευνητών 

διήρκησαν 7 μήνες, αφού η βαρύτητα των τριών αυτών παραγόντων μπορεί να 

μεταβάλλεται μες στο χρόνο. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το μοντέλο “Simple 

View of Reading” αποδεικνύοντας ότι η αποκωδικοποίηση και η ακουστική 

κατανόηση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη της κατανόησης.  

Επιπλέον, το μεγαλύτερο ρόλο στην κατανόηση στο τέλος της Α’ Δημοτικού φάνηκε 

να παίζει η αποκωδικοποίηση. Οι μελετητές υποστηρίζουν πως όλες οι παραπάνω 

παράμετροι μπορούν να βελτιωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά 

οι Hulme & Snowling επίσης ενίσχυσαν το παραπάνω μοντέλο υποστηρίζοντας ότι τα 

παιδιά που στις δραστηριότητες κατανόησης παρουσιάζουν επίδοση γύρω στο 90, 

έχουν αντίστοιχη βαθμολογία και στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης-

ανάγνωσης. Η μεγαλύτερη τυπική απόκλιση που έχουν παρατηρήσει αντιστοιχεί στη 

1 μονάδα.  

 Στον αντίποδα, οι Nation & Snowling (1998) διεξήγαγαν έρευνα, ώστε να 

συγκρίνουν τις γλωσσολογικές και αναγνωστικές δεξιότητες «καλών» και «φτωχών» 

αναγνωστών. Το δείγμα περιελάμβανε 16 παιδιά με ανεπτυγμένες τις δεξιότητες 

ανάγνωσης και κατανόησης και 16 παιδιά με φτωχές τις αντίστοιχες δεξιότητες. Τα 

παραπάνω άτομα επιλέχθηκαν, αφού οι ερευνητές αντιστοίχισαν τη χρονολογική τους 

ηλικία, τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και τις μη-γλωσσολογικές δεξιότητες. 
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Παρόλο που οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, τα παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες και δυσκολίες κατανόησης φάνηκε να δυσκολεύονται στην 

ικανότητα επεξεργασίας της σημασιολογίας και στην ανάγνωση λέξεων χαμηλής 

συχνότητας. Επομένως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δε σχετίζονται 

αποκλειστικά με την κατανόηση, αλλά με τις γενικότερες γλωσσολογικές και 

λεξιλογικές ικανότητες. Η διαπίστωση αυτή επισημαίνει ένα «κενό» στο μοντέλο 

“Simple View of Reading”.  

Τέλος, οι McNamara & Kendeou (2011) υποστηρίζουν ότι η 

αποκωδικοποίηση και οι γλωσσολογικές δεξιότητες δε συνδέονται με την κατανόηση. 

Τις θεωρούν δύο ξεχωριστές δεξιότητες που δε σχετίζονται με το προϊόν της 

ανάγνωσης. Αντίθετα, θεωρούν ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση και 

των παιδιών και την ανάπτυξη εκ μέρους τους των στρατηγικών ανάγνωσης. 

Επομένως, υποστηρίζουν ότι η κατανόηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον αναγνώστη, το κείμενο και τις δραστηριότητες διδασκαλίας. Έτσι, 

θεωρούνται μείζονος σημασίας η σωστή επιλογή εκπαιδευτικού υλικού και ο γόνιμος 

σχηματισμός ομάδων.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποκωδικοποίηση και Κατανόηση στη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

3.1   Αποκωδικοποίηση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Από την ηλικία κιόλας των 5,5 ετών έχει παρατηρηθεί πολύ καλή γνώση και 

αξιοποίηση της αλφαβήτου από τα παιδιά με ΔΑΦ. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια 

πολύ καλή προοπτική για τη μετέπειτα επιτυχή ανάπτυξη της δεξιότητας της 

αποκωδικοποίησης (Davidson & Weismer, 2014). Η Frith & Snowling (1983) 

διεξήγαγαν πείραμα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιδόσεις 8 παιδιών με ΔΑΦ 

στην αποκωδικοποίηση. Οι δοκιμασίες που χορήγησαν στα παιδιά αφορούσαν την 

ανάγνωση (α)λέξεων και ψευδολέξεων, (β)πραγματικών λέξεων και αφηρημένων 

εννοιών. Συμπέραναν ότι τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

αποκωδικοποιούν εξίσου καλά τις λέξεις, τις ψευδολέξεις, όπως επίσης και τις λέξεις 

αφηρημένου περιεχομένου. Αυτό αποδεικνύει πως έχουν καλά αναπτυγμένα το 

λεξιλόγιο, αλλά και τη φωνολογία. Σε αντίθετη περίπτωση άλλωστε, δε θα 
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μπορούσαν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις ψευδολέξεις. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και οι Minshew, Goldstein, Taylor & Siegel (1994), όπως επίσης και οι 

Zuccarello et al. (2015) τονίζοντας πως οι πολύ καλές επιδόσεις των παιδιών με ΔΑΦ 

στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης ήταν συμβατές με αυτών τυπικής ανάπτυξης. 

Διαφορετικά αποτελέσματα όμως βρέθηκαν, όταν κάποιοι ερευνητές θέλησαν να 

συγκρίνουν τις επιδόσεις των ίδιων παιδιών στις πραγματικές λέξεις και τις 

ψευδολέξεις. Παρατήρησαν λοιπόν, ότι τα παιδιά με ΔΑΦ αποκωδικοποιούν 

καλύτερα τις πραγματικές λέξεις από, ό,τι τις ψευδολέξεις (Norbury & Nation, 2011. 

Nation, Clark, Wright & Williams, 2006. Kjelgaard & Flurberg, 2001. Gabig, 2010). 

Το σημείο, όμως, στο οποίο διαφέρουν τα παιδιά με ΔΑΦ είναι η ταχύτητα της 

ανάγνωσης. Φαίνεται πως διαβάζουν πολύ γρήγορα σε σχέση με το μέσο όρο παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και σπάνια επηρεάζονται από τη δυσκολία των λέξεων (O’Connor 

& Hermelin,1994). Παρατηρήθηκε επίσης, ότι τα περισσότερα λάθη των παιδιών 

στην ανάγνωση, οφείλονται συνήθως σε γράφο-φωνημικές ομοιότητες ή σε 

ομοιότητες ως προς τη γραμματική της λέξης. Για παράδειγμα, μπορεί να 

παρατηρηθούν λάθη, όπως «λάθη» αντί για «βάθη» ή «μου» αντί για «εμάς». 

Λιγότερα, αλλά αξιοσημείωτα είναι τα λάθη που αφορούν την ομοιότητα ως προς το 

περιεχόμενο (Hambley, 2011). Αντίθετα, η Cronin (2014) παρατήρησε ότι ο τομέας, 

στον οποίο υστερούσαν σημαντικά τα παιδιά, ήταν η «αντικατάσταση», όπου τους 

ζητήθηκε να αντικαταστήσουν ένα γράμμα με ένα άλλο (π.χ. m-ale  t-ale). Η 

δοκιμασία αυτή δεν έδειξε να επηρεάζει τη δεξιότητα της αποκωδικοποίησης, γεγονός 

που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σχέση αποκωδικοποίησης – φωνολογίας στα 

παιδιά με ΔΑΦ είναι ίδια με εκείνη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, παρά 

το γεγονός ότι η αποκωδικοποίηση είναι ένα δυνατό σημείο των παιδιών με ΔΑΦ, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι σε προηγούμενη έρευνα φάνηκε πως το ποσοστό καλών 

αναγνωστών σε ομάδα παιδιών με τη Διαταραχή ανερχόταν στο 50%, ενώ σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας, το ποσοστό ανερχόταν στο 

84% (Asberg, Duhlgren και Sandberg, 2007). Μια άλλη διαφορά που έχει επίσης 

επισημανθεί ανάμεσα στα παιδία τυπικής ανάπτυξης και στα παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος είναι ότι, ενώ τα πρώτα αποκωδικοποιούν συνδυάζοντας 

γράμματα, τα δεύτερα στηρίζονται στην ανάκληση φωνολογικών πληροφοριών και 

στην οπτική τους μνήμη. Θα έλεγε κανείς ότι, κάποιες φορές ανακαλούν τη λέξη σαν 

εικόνα (Jacobs & Richdale, 2013. Inoue, Wada, Natsuyama, Kamitani & Miyaoka, 
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2014). Οι Norbury & Nation (2011) έριξαν φως στη σύνδεση της «όχι καλής» 

αποκωδικοποίησης με τις δυσκολίες γλωσσικής ανάπτυξης. Διερεύνησαν τις 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης σε 26 εφήβους-αγόρια- 

με ΔΑΦ, ηλικίας 15-16 ετών. Χώρισαν το δείγμα σε δύο ομάδες: εκείνους που είχαν 

γλωσσικές δεξιότητες ανεπτυγμένες στον ίδιο βαθμό με τους τυπικώς 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους και εκείνους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες 

στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Παρατήρησαν ότι, τα παιδιά με δυσκολίες 

γλωσσικής ανάπτυξης είχαν σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις από την άλλη ομάδα στις 

δραστηριότητες αποκωδικοποίησης και ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης.  

 

3.2   Κατανόηση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην κατανόηση μεμονωμένων λέξεων, είτε αυτές έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, 

είτε αφηρημένο (Frith & Snowling, 1983). Οι δυσκολίες αυτές όμως δεν 

περιορίζονται στο επίπεδο της λέξης, αλλά αφορούν και την κατανόηση προτάσεων ή 

κειμένων. Επιπλέον, μια ακόμα πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω παιδιά 

αφορά την επανάληψη σειράς λέξεων και το διαχωρισμό πραγματικών λέξεων και 

ψευδολέξεων (Minshew, Goldstein, Taylor & Siegel, 1994). Πολλοί ερευνητές 

προσπάθησαν να εξηγήσουν πού οφείλεται αυτή η ιδιαίτερη δυσκολία στην 

κατανόηση. Παρατήρησαν λοιπόν ότι δυσκολεύονται πολύ να συνδέσουν την ήδη 

κεκτημένη γνώση τους με τη νέα. Έτσι, δε σχηματίζονται δεσμοί μεταξύ των 

νοημάτων και συνεπώς οι νέες πληροφορίες δεν προσαρτώνται στα γνωστικά 

σχήματα (Wahlberg & Magliano, 2004. Nation & Norbury, 2005, Norbury & Nation, 

2011). Επιπρόσθετα, όταν τα κείμενα περιλαμβάνουν μεταφορικές έννοιες, η 

διαδικασία της κατανόησης δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για 

τις αφηρημένες έννοιες, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά, αλλά είναι 

πραγματικά δύσκολο να συνδεθούν εννοιολογικά με τις λέξεις πραγματολογικού 

περιεχομένου (Eskes & Bryson, 1990. Ignatova, 2013). Επιπλέον, τα άτομα με ΔΑΦ 

αντιμετωπίζουν τις λέξεις σαν σύμβολα και όχι σαν συνδυασμό γραμμάτων που 

φέρουν ένα ιδιαίτερο και συγκεκριμένο νόημα. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με 

τη δυσκολία στην κατανόηση είναι ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται να 

διαχωρίσουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις από τη ζητούμενη πληροφορία. Για 

παράδειγμα, όταν τους ζητιέται να εξάγουν συμπέρασμα για κάποιο ζώο που 
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αναφέρεται σε κείμενο, εκείνα τείνουν να μιλούν για το δικό τους αγαπημένο ζώο 

(Norbury & Nation, 2011). Ύστερα, αξίζει να αναφερθούμε στη συσχέτιση που έχει 

γίνει ανάμεσα στην κατανόηση και τον προφορικό λόγο. Το 2005, οι Nation & 

Norbury έκαναν ανάλυση της αναγνωστικής κατανόησης στα μέλη τριών ομάδων: 

παιδιών που παρουσίαζαν ειδικές δυσκολίες στην κατανόηση, παιδιών με ΔΑΦ και 

παιδιών με Δυσλεξία. Οι συγγραφείς στήριξαν αυτήν την ανάλυση στο μοντέλο των 

Bishop & Snowling, οι οποίες υποστήριξαν ότι το αναγνωστικό προφίλ των παιδιών 

είναι συνισταμένη των φωνολογικών και μη-φωνολογικών γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Από τη μία, οι φωνολογικές δεξιότητες συνδέονται με την αποκωδικοποίηση και από 

την άλλη, οι μη-φωνολογικές δεξιότητες (μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, 

πραγματολογία) συνδέονται με την αναγνωστική κατανόηση. Η πρωτοτυπία αυτής 

της δουλειάς έγκειται στο ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το εν λόγω μοντέλο σε 

παιδιά με ΔΑΦ. Έτσι, συλλέγοντας δεδομένα προηγούμενων ερευνών, οι συγγραφείς 

παρατήρησαν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη φτωχή αναγνωστική κατανόηση και 

το μη επαρκή προφορικό λόγο. Μετέπειτα έρευνες που διεξήχθησαν υποστήριξαν το 

παραπάνω εύρημα συγκρίνοντας μάλιστα την πρόσληψη γλωσσολογικών – 

προφορικών πληροφοριών με αυτές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Nation, Clarke, 

Wright & Williams, 2006. Asberg, 2010, Norbury & Nation, 2011). Το 2009, η 

έρευνα των Jones et al. εισήγαγε για πρώτη φορά τη συσχέτιση της χαμηλής 

αναγνωστικής κατανόησης με τη δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι 

συγγραφείς παρατήρησαν ότι η δεξιότητα αυτή επηρεαζόταν άμεσα από την έλλειψη 

επικοινωνίας με τους γύρω. Στρέφοντας το ενδιαφέρον στο ίδιο το άτομο και όχι 

στους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση, οι Myles et al. 

(2002) παρατήρησαν ότι οι μαθητές με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας κατανοούσαν 

το περιεχόμενο ενός κειμένου καλύτερα, όταν το διάβαζαν δυνατά. Αντίθετα, όταν οι 

ερευνητές ζητούσαν από τα παιδιά να διαβάσουν «από μέσα τους», ο βαθμός 

κατανόησης μειωνόταν. Πιθανότατα, λοιπόν, το ακουστικό ερέθισμα ευνοεί πολύ τα 

εν λόγω παιδιά και τα βοηθά να εσωτερικεύσουν τη γνώση. Μελετητές που επίσης 

διεξήγαγαν τις έρευνές τους χωρίζοντας τα παιδιά σε επίπεδα λειτουργικότητας (κατά 

DSMIV) τονίζουν τη σημασία της διαφορετικότητας των παιδιών ως προς την 

απόδοσή τους (Inoue et al., 2014). Τέλος, έχει αναφερθεί συσχέτιση του φύλου με την 

αναγνωστική κατανόηση. Οι Asberg, Kopp, Berg-Kelly & Gillberg (2010) 
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υποστήριξαν ότι, όπως ισχύει και στην τυπική ανάπτυξη, τα κορίτσια με ΔΑΦ έχουν 

πολύ καλύτερη επίδοση στην κατανόηση από ό,τι τα αγόρια. 

 

3.3   Σχέση Αποκωδικοποίησης και Κατανόησης στη 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Οι Frith & Snowling (1983) ασχολήθηκαν με τρεις ομάδες παιδιών, όπου η 

πρώτη αποτελούταν από 8 παιδιά με ΔΑΦ, η δεύτερη από 8 παιδιά ΤΑ και η τρίτη 

από 8 παιδιά με Δυσλεξία. Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι αναγνωστικές ικανότητες 

των παραπάνω ομάδων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την καλή αποκωδικοποίηση των 

παιδιών με ΔΑΦ (συμβατή με παιδιά της ηλικίας τους), αλλά και τη δυσκολία 

κατανόησης των λέξεων. Αντίθετα, τα παιδιά με Δυσλεξία έδειξαν καλύτερες 

ικανότητες κατανόησης από ό,τι αποκωδικοποίησης. Αργότερα, Οι O’Connor & 

Hermellin (1994) παρακολούθησαν την αναγνωστική ικανότητα δύο παιδιών με ΔΑΦ 

σε βάθος 2 χρόνων κάνοντας ενδιάμεσες αξιολογήσεις ανά 6 μήνες. Έπειτα, 

συνέκριναν τις επιδόσεις τους με αυτές παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αντίστοιχης 

νοητικής και χρονολογικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποκωδικοποιούσαν με πολύ γρηγορότερο ρυθμό 

από αυτόν των συμμαθητών τους, αλλά κατανοούσαν σε πολύ χαμηλότερο βαθμό. 

Έτσι, ενώ φαίνεται να έχουν πολύ καλή δεξιότητα στο να διαβάζουν, η ανάγνωσή 

τους δεν οδηγεί στην κατανόηση και την αποτύπωση νοήματος. Αντίστοιχα, οι Mayes 

& Calhoun (2003) μέτρησαν τις επιδόσεις παιδιών 3-7 και 6-15 ετών σε δεξιότητες 

όπως αποκωδικοποίηση, αριθμητική, γραφή και κατανόηση και παρατήρησαν ότι η 

αποκωδικοποίηση ήταν σαφώς περισσότερο αναπτυγμένη από την κατανόηση και 

στις δύο ομάδες. Υπέθεσαν με αυτόν τον τρόπο ότι τα μεγαλύτερα παιδιά δεν 

παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις από τα μικρότερα με αντίστοιχες δυσκολίες. Στα 

ίδια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Asberg, Duhlgren και Sandberg (2007) 

συγκρίνοντας την ανάγνωση παιδιών με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (ΑΥΛ) -

κατά DSMIV- και παιδιών με Δυσλειτουργίες στην προσοχή, τον κινητικό έλεγχο και 

τις Προσληπτικές δεξιότητες (ΔΠΚΠ) με αυτήν παιδιών που δεν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι ενώ στις δύο ομάδες υπό διερεύνηση 

το ποσοστό των πολύ καλών αναγνωστών ήταν 50%, στην ομάδα ελέγχου αυτό το 

ποσοστό ανερχόταν στο 84%. Την έντονη αντίθεση τόνισαν και αρκετοί άλλοι 

ερευνητές προτείνοντας περαιτέρω μελέτη για την ανεύρεση των παραγόντων  που 
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προκαλούν μια τέτοια δυσανάλογη ανάπτυξη δεξιοτήτων (Norbury & Nation, 2011. 

Ignatova, 2013. Inoue et al., 2014). 

Κάποιοι ερευνητές αποπειράθηκαν να καλύψουν το παραπάνω ερευνητικό 

κενό αποδίδοντας το παραπάνω φαινόμενο σε διάφορους παράγοντες. Μια υπόθεση 

είναι πως τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν πολύ καλό επίπεδο αποκωδικοποίησης, αλλά 

χαμηλή ικανότητα κατανόησης, διότι δεν ενδιαφέρονται τόσο για το περιεχόμενο των 

λέξεων (Whitehouse & Harris, 1984, Wahlberg & Magliano, 2004. Hambley, 2011.). 

Παρατηρήθηκε ότι αυτό το έλλειμμα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος θα μπορούσε να 

καλυφθεί με την παράλληλη εισαγωγή εικόνας (Quan, 2014. Lopez & Leekam, 2003). 

Ως ένα από τα πιο «αδύναμα» σημεία των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων χαρακτήρισαν 

την αναγνωστική κατανόηση και οι Jones et al. (2009). Συσχέτισαν αυτήν τη 

δυσκολία με τη μειωμένη ικανότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τόνισαν την 

έντονη ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτή τη «χαμηλή» δεξιότητα και την «υψηλή» 

δεξιότητα της αποκωδικοποίησης. Σε αντίθεση με αυτό που ίσως πιστεύει κανείς, οι 

δυσκολίες που προαναφέρθηκαν δεν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

σχολείο, αλλά διαφαίνονται από τα πρώτα κιόλας χρόνια του παιδιού. Ήδη από την 

περίοδο διδασκαλίας της αλφαβήτου συμπεραίνεται η ασύμμετρα αναπτυγμένη 

μάθηση των γραμμάτων (προβλεπτικός παράγοντας της αποκωδικοποίησης) σε 

αντίθεση με την αναγνωστική κατανόηση (Davidson & Weismer, 2014). Μάλιστα, 

κάποιες έρευνες συνδέουν την άνιση αυτή ανάπτυξη δεξιοτήτων με την ίδια τη 

Διαταραχή και όχι με γενικές γνωστικές δυσκολίες. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι 

μια πολύ καλά σχεδιασμένη εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τις 

δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ, αλλά όχι να εξαλείψει τις δυσκολίες, αφού αυτές 

σχετίζονται με καθαρά βιολογικούς παράγοντες (Asberg et al., 2010. Zucarrello et al., 

2015). Αντίθετα, υπάρχει η άποψη ότι η ΔΑΦ από μόνη της δεν αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα για αυτές τις δυσκολίες που παρατηρούνται. Για κάποιους 

ερευνητές σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης παίζουν 

τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού, και κυρίως η γλωσσική ικανότητα (Brown, 

Oram-Cardy & Johnson, 2013). 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι έρευνες που αποδεικνύουν την αλληλένδετη 

πορεία ανάπτυξης των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και κατανόησης. Ο Holman 

(2004) σύγκρινε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης σε τρεις ομάδες 

παιδιών: σε μαθητές με ΔΑΦ, μαθητές με ΔΑΦ και Υπερλεξία και μαθητές τυπικής 
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ανάπτυξης. Παρατήρησε ότι οι παραπάνω δεξιότητες ήταν ισάξια αναπτυγμένες 

ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας. Οι Miniscalco και Sandberg (2010) διεξήγαγαν 

έρευνα στη Σουηδία με δείγμα 25 παιδιά (21 αγόρια και 4 κορίτσια) με γλωσσική 

καθυστέρηση και αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως ΔΑΦ ή ΔΕΠΥ, και 80 παιδιά (38 

αγόρια και 42 κορίτσια) τυπικής ανάπτυξης χωρίς γλωσσική καθυστέρηση. Στην 

παρούσα έρευνα φάνηκε πως και στις τρεις ομάδες (παιδιά με ΓΚ και ΔΑΦ/ΔΕΠΥ, 

παιδιά με ΓΚ και παιδιά ΤΑ) τα παιδιά εμφάνιζαν παρόμοιες δυσκολίες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης. Επίσης, όλες οι ομάδες έδειξαν να ευνοούνται 

πολύ από την ύπαρξη οπτικού ερεθίσματος. Η εικόνα βοήθησε όλους τους 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν το περιεχόμενο των λέξεων. Αργότερα, οι Jacobs και 

Richdale (2013) διεξήγαγαν έρευνα στην Αυστραλία με δείγμα 26 παιδιά με 

διάγνωση Αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (κατά DSMIV) και 40 παιδιά Τυπικής 

ανάπτυξης. Τότε, παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η 

αποκωδικοποίηση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και για τα παιδιά με ΔΑΦ, 

αλλά και για τα ΤΑ παιδιά. Ειδικότερα, και οι δύο αυτές ομάδες έχουν πολύ 

αναπτυγμένη αυτή τη δεξιότητα, προκειμένου να κατανοήσουν το περιεχόμενο των 

λέξεων ή των προτάσεων. Στη συνέχεια, η Cronin (2014) ανέδειξε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΔΑΦ στη σύνταξη και τη σημασιολογία, αλλά δεν 

παρατήρησε καμία δυσκολία στην κατανόηση. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν 

χορηγήθηκαν στα παιδιά κείμενα με μεταφορικές ή αφηρημένες έννοιες. Τέλος, οι 

Huemer & Mann (2009) επεξεργάστηκαν δεδομένα, τα οποία αφορούσαν 

πληροφορίες που συλλέχτηκαν κατά τα έτη 2001-2006 από το Lindamood-Bell 

Learning Processes (LBLP), ένα ιδιωτικό δίκτυο μάθησης, όπου διδάσκονται παιδιά 

με Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναπτυξιακές Διαταραχές. Μόλις κάποιο άτομο κάνει 

εγγραφή στο εν λόγω Κέντρο, τότε ένας εξειδικευμένος υπάλληλος του χορηγεί τεστ 

που αφορούν την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση, ώστε να ανιχνεύσει τις 

αδυναμίες του. Αμέσως, οι απαντήσεις καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων και η 

βαθμολογία υπολογίζεται με τη βοήθεια ενός λογισμικού. Βασιζόμενοι στα ευρήματά 

τους, τόνισαν την πολύ καλή και παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης στα παιδιά με Σύνδρομο Asperger (κατά 

DSMIV), σε αντίθεση με εκείνες των παιδιών χαμηλής λειτουργικότητας. 
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Μέχρι σήμερα δεν είναι πολλές οι έρευνες που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν 

τα παραπάνω αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση του φύλου (αγόρι-

κορίτσι). Υπάρχουν, όμως κάποιες νύξεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

εφαλτήριο για επόμενες έρευνες.  

Συγκεκριμένα, οι Asberg, Kopp, Berg-Kelly & Gillberg (2010) αξιοποίησαν 

ένα δείγμα 20 κοριτσιών με ΔΑΦ, 36 κοριτσιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και 54 κοριτσιών τυπικής ανάπτυξης (8-17 

χρ.), τα οποία μιλούσαν καλά τη Σουηδική γλώσσα και δεν αντιμετώπιζαν 

προβλήματα υγείας. Οι στόχοι της έρευνας ήταν τρεις: Πρώτον, να αποτιμήσουν τις 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης, ορθογραφίας και αναγνωστικής κατανόησης των 

παιδιών με ΔΑΦ και ΔΕΠΥ και να τις συγκρίνουν με αυτές των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Ύστερα, να διακρίνουν τις δυσκολίες στο γραπτό λόγο και την ανάγνωση 

και τέλος να βρουν κάποια σύνδεση ανάμεσα στις αναπτυξιακές-νευροψυχιατρικές 

διαταραχές και την ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως τα κορίτσια με ΔΕΠΥ είχαν πολύ χαμηλότερη επίδοση στις τρεις παραπάνω 

γνωστικές περιοχές από ό,τι τα κορίτσια τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, τα κορίτσια με 

ΔΑΦ φάνηκε να έχουν παρόμοιες επιδόσεις με τα κορίτσια τυπικής ανάπτυξης στις 

δραστηριότητες αποκωδικοποίησης, αλλά και αναγνωστικής κατανόησης- αντίθετα 

με ό,τι περίμεναν οι ερευνητές λόγω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Εφόσον λοιπόν 

τα ευρήματα ήταν αντικρουόμενα με την προηγούμενη έρευνα, το ενδιαφέρον 

στράφηκε στη διαφοροποίηση της συγκεκριμένης έρευνας ως προς το δείγμα. Οι 

συγγραφείς υπέθεσαν ότι τα παραπάνω οφείλονταν στο ότι το δείγμα αποτελούταν 

μόνο από κορίτσια. Έτσι,  υποστήριξαν δύο εκδοχές: Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

τα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις στην κατανόηση, από ό,τι τα αγόρια. Οπότε, 

θα μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο και στα παιδιά με ΔΑΦ. Επιπλέον, ίσως το 

περιεχόμενο των κειμένων ενέπιπτε στα ενδιαφέροντα των ατόμων που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα.  

Τέλος, κάποιοι ερευνητές θίγουν το φαινόμενο της Υπερλεξίας, προκειμένου 

να ερμηνεύσουν αυτήν την άνιση ανάπτυξη των δύο δεξιοτήτων. Παρατήρησαν πως 

πολλά παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος έχουν πολύ καλά ανεπτυγμένη 

μνήμη (οπτική και ακουστική), πολύ εξελιγμένο λεξιλόγιο και δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης, αλλά υστερούν σημαντικά στην κατανόηση όσων διαβάζουν. 

Φαίνεται πως ό,τι διαβάζουν είναι για αυτούς στείρες λέξεις, χωρίς περιεχόμενο 
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(Whitehouse & Harris, 1984). Οι Zucarrello et al. (2015) μελέτησαν τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης σε παιδιά με ΔΑΦ χρησιμοποιώντας ως ομάδα 

ελέγχου παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 παιδιά με ΔΑΦ, από 

τα οποία 17 είχαν οριακή νοημοσύνη, ενώ τα υπόλοιπα 13 είχαν φυσιολογική. 

Αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες ελέγχου: παιδιά με οριακή νοημοσύνη, 

αλλά καμία άλλη συνοδή δυσκολία (π.χ. ΔΑΦ, επιληψία κτλ.) και παιδιά με 

φυσιολογική νοημοσύνη τυπικώς αναπτυσσόμενα. Φάνηκε πως οι δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης είναι ασύμμετρα αναπτυγμένες σε σχέση με τις δεξιότητες 

κατανόησης. Οι ερευνητές συνέδεσαν αυτή τη δυσκολία περισσότερο με 

παθολογικούς, παρά με γνωστικούς παράγοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά με 

οριακή νοημοσύνη παρουσίασαν πολύ περισσότερες δυσκολίες από ό,τι τα παιδιά με 

ΔΑΦ. Το εύρημα αυτό συνηγορεί σε αποτελέσματα άλλων ερευνών, τα οποία 

αναδεικνύουν το φαινόμενο της Υπερλεξίας. Η δυσκολία κατανόησης δεν 

παρουσιάστηκε μόνο στην υπό-ομάδα παιδιών με ΔΑΦ και οριακή νοημοσύνη, αλλά 

και στην υπό-ομάδα παιδιών με ΔΑΦ και φυσιολογική νοημοσύνη. Αντίστοιχη 

σύνδεση με το φαινόμενο της Υπερλεξίας είχαν κάνει και οι Nation, Clarke, Wright, 

και Williams (2006) στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν την ασύμμετρα καλά 

αναπτυγμένη αποκωδικοποίηση έναντι της κατανόησης. Από την άλλη πλευρά, σε 

άλλη έρευνα σχολιάζεται πως τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έχουν 

πολύ καλά αναπτυγμένες δεξιότητες αποκωδικοποίησης, αλλά σε λίγες περιπτώσεις 

μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικές. Έτσι, δεν μπορούμε να συζητάμε για Υπερλεξία, 

αλλά για μια πολύ καλά αναπτυγμένη ικανότητα (Nation & Norbury, 2005). 

 

3.4   Ο ρόλος της ηλικίας στην πορεία της ακαδημαϊκής 

επίδοσης των παιδιών με ΔΑΦ 

 Οι έρευνες που έχουν γίνει στο διεθνή χώρο σχετικά με την ακαδημαϊκή 

πορεία των παιδιών με ΔΑΦ δεν είναι πολλές, καθώς οι περισσότερες μέχρι τώρα 

επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 

αυτόνομης διαβίωσης. Παρόλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε υποδεικνύουν ότι η 

σοβαρότητα της κατάστασης ενός παιδιού με ΔΑΦ δεν παραμένει ίδια. 

Μεγαλώνοντας, οι «μη αποδεκτές» συμπεριφορές μειώνονται και παρατηρείται 

πολλές φορές ακόμα και αλλαγή στη Νοημοσύνη (λεκτική , μη-λεκτική και 

συναισθηματική). Οι αλλαγές αυτές γίνονται με το πέρασμα της ηλικίας και δεν είναι 
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ίδιες, ούτε και συγκρίσιμες μεταξύ του πληθυσμού (Magiati, Wei-Tay & Howlin, 

2014). 

Οι Charman, Howlin, Berry & Prince (2004) ενέπλεξαν τους γονείς μαθητών 

με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  στην αξιολόγηση της προόδου των παιδιών 

τους. Εκατόν είκοσι πέντε γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν τις 

κοινωνικές δεξιότητες, τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και την εμφάνιση 

«συμπτωμάτων» της Διαταραχής στη συμπεριφορά των παιδιών. Μόνο  πενήντα επτά 

από αυτούς συμπλήρωσαν ένα χρόνο αργότερα τα ίδια ερωτηματολόγια και αφού τα 

παιδιά τους είχαν παρακολουθήσει ήδη για ένα σχολικό έτος το Νηπιαγωγείο Παιδιών 

με Αυτισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπτωματολογία παρέμενε η ίδια, αλλά 

η αναπτυξιακή πορεία τους ήταν αξιοσημείωτη. Βελτιώθηκαν σημαντικά στην 

αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνικότητα. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η γενική 

εξέλιξη έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα και στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών. Έτσι, η έρευνα ανέδειξε τον παράγοντα «ηλικία» ως σημαντικό για την 

αναπτυξιακή και εκπαιδευτική πορεία των παιδιών και οι ερευνητές υπογραμμίζουν 

πως η πρόοδος στις κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την 

πρόοδο στην εκπαιδευτική πορεία.  

Αντίστοιχες παρατηρήσεις για την παράλληλη ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και των σχολικών επιδόσεων έκαναν και οι Estes et al. (2011), οι οποίοι 

έχοντας ως δείγμα 30 παιδιά με ΔΑΦ θεώρησαν ότι όσο περισσότερο αναπτύσσονται 

οι κοινωνικές δεξιότητες, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες να υπάρξει μια καλή 

ακαδημαϊκή εξέλιξη. Σημειώνουν πως τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν καλύτερες 

επιδόσεις, αφού ήταν πιθανότερο να έχουν εξελιχθεί περισσότερο κοινωνικά και 

συμπεριφορικά. Επιπλέον, οι μετρήσεις σε ψυχό-εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

έδειξαν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά με ΔΑΦ είχαν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι τα 

μικρότερα με παρόμοιες δυσκολίες (Goldstein, Minshew & Siegel, 1994).  Τις 

κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες μελέτησαν και οι Ando, Yoshimura & 

Wakabayashi (1980) έχοντας ως δείγμα 47 παιδιά με ΔΑΦ και 128 παιδιά με Νοητική 

καθυστέρηση. Παρατήρησαν ότι οι δεξιότητες που αφορούσαν την εξυπηρέτηση 

τουαλέτας, διατροφής και τις σχολικές επιδόσεις βελτιώνονταν με το πέρασμα των 

χρόνων. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Happe et al. (2006) 

επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες που 

επηρεάζονται από την «Εκτελεστική Λειτουργία». 
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Ερευνητές παρατήρησαν ότι η λεκτική και μη-λεκτική νοημοσύνη 

βελτιώνεται με το πέρασμα των χρόνων. Έτσι, τα παιδιά με ΔΑΦ μεγαλώνοντας 

αναπτύσσουν τις γνωστικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Το γεγονός αυτό 

συμβάλλει σημαντικά στη σχολική τους εξέλιξη και πρόοδο (Mayes & Calhoun, 

2003. Joseph, Tager-Flusberg & Lord, 2002. Dietz et al., 2007). Η πρώιμη παρέμβαση 

είναι επίσης ένας παράγοντας που συμβάλλει στην καλύτερη επίδοση των παιδιών. Η 

διαρκής εκπαίδευση βελτιώνει την κατάσταση των μαθητών και τα βοηθά να 

εξελίσσονται λεκτικά και εκπαιδευτικά (Fenske et al., 1985. Harris & Handleman, 

2000). Από την άλλη, κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι, ναι μεν η νοημοσύνη 

βελτιώνεται επηρεάζοντας και τις επιδόσεις, αλλά το γεγονός αυτό δε συνδέεται τόσο 

με την παροχή εκπαίδευσης, όσο με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του ίδιου 

του παιδιού (Eaves & Ho, 2004).  

Οι Huemer & Mann (2009) ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση της 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης σε παιδιά με ΔΑΦ και Δυσλεξία και 

παρατήρησαν ότι σε ορισμένες δραστηριότητες (όπως αυτές που αφορούσαν την 

αναγνωστική κατανόηση) οι μεγαλύτεροι μαθητές είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις 

από ό,τι οι μικρότεροι. Υψηλότερες επιδόσεις στην κατανόηση του προφορικού και 

γραπτού λόγου των μεγαλύτερων παιδιών με ΔΑΦ έναντι των μικρότερων 

παρατήρησε και η Cronin (2014).  

 

3.5   Ο ρόλος της δομής φοίτησης των παιδιών με ΔΑΦ 

 Ενώ πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε σχέση με τα κριτήρια ένταξης ενός 

παιδιού με ΔΑΦ στο εκπαιδευτικό σύστημα-όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο 

κεφάλαιο της εργασίας, λίγα έχουν ειπωθεί ως προς τα κέρδη των μαθητών από την 

εκάστοτε δομή. Τα οφέλη που αποκομίζουν μπορεί να αφορούν την κοινωνική 

συμπεριφορά, την αυτόνομη διαβίωση, τη διαχείριση κρίσεων, ή και την ακαδημαϊκή 

πρόοδο. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε κυρίως στις έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, τα ατομικά 

χαρακτηριστικά που τις επηρεάζουν, όπως επίσης και τη δομή φοίτησης που τις 

ενισχύει. 

 Μιλώντας για ακαδημαϊκή πρόοδο στα παιδιά με ΔΑΦ αναφερόμαστε στην 

εξέλιξη των δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση-κατανόηση και τα μαθηματικά. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει γύρω από αυτό το θέμα είναι λίγες, καθώς τα 
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προηγούμενα χρόνια οι μελετητές ασχολούνταν περισσότερο με την ψυχό-κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών και τη δυνατότητα προσαρμογής τους σε νέα περιβάλλοντα 

(Keen, Webster & Ridley, 2016). 

 Οι υποστηρικτές των δομών Ειδικής Αγωγής πιστεύουν ότι, ναι μεν οι δομές 

Γενικής εκπαίδευσης βοηθούν σημαντικά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι 

όμως αμφίβολο το εάν βοηθούν τους μαθητές να ευεργετηθούν μαθησιακά, καθώς δε 

διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλους χώρους (Reed, Osborne & 

Waddington, 2012).  Συγκεκριμένα, τα παιδιά με ΔΑΦ επωφελούνται στις τάξεις του 

Γενικού Σχολείου, διότι μιμούνται τα παιδιά ΤΑ και πολλές φορές καταφέρνουν να 

αντικαταστήσουν τις στερεοτυπικές τους συμπεριφορές με άλλες, πιο παραγωγικές. 

Επιπλέον, οι συμμαθητές τους μαθαίνουν να συνυπάρχουν με παιδιά με αναπηρίες 

και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Από την άλλη, η καθημερινότητα ενός παιδιού 

με ΔΑΦ στο σχολείο μπορεί να είναι φοβερά επώδυνη και ατελείωτη. Κι αυτό γιατί 

τα Γενικά Σχολεία κατακλύζονται πολύ συχνά από πολλά ερεθίσματα –οπτικά και 

ακουστικά- τα οποία είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά. Έτσι τα παιδιά με ΔΑΦ προσπαθούν 

να βρουν την εσωτερική τους ισορροπία και να αντισταθμίσουν την ταραχή που 

νιώθουν. Δυστυχώς, σπάνια τους απομένει ενέργεια, για να αφιερωθούν στις εργασίες 

τους και τη μαθησιακή τους πρόοδο. Γίνονται εύκολα ευερέθιστα και αντικοινωνικά. 

Επομένως, δεν εξελίσσονται στα πλαίσια της τάξης και δεν κοινωνικοποιούνται 

αρκετά. Αντίθετα, στο Ειδικό σχολείο συναναστρέφονται παιδιά με παρόμοιες 

δυσκολίες, συνυπάρχουν σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον και εξελίσσονται σταδιακά σε 

όλους τους τομείς (Hammel, 2012). Οι δυσκολίες που προκύπτουν από τα έντονα 

ερεθίσματα απασχόλησαν και τους Ashburner, Ziviani & Rodger (2008), οι οποίοι 

παρατήρησαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν καλές σχολικές επιδόσεις, όταν 

βρίσκονται σε περιβάλλον που κατακλύζεται από πολλά ακουστικά ερεθίσματα. Κι 

αυτό γιατί δεν  είναι σε θέση να ξεχωρίσουν μέσα σε όλα αυτά τα ερεθίσματα, ποιά 

είναι τα χρήσιμα και ποια αφορούν οδηγίες και καθοδήγηση. Η εκπαίδευσή τους είναι 

πιο αποτελεσματική, όταν πραγματοποιείται σε χώρους ήρεμους και δομημένους με 

σαφήνεια. Οι ίδιοι επανήλθαν το 2010 (Ashburner, Ziviani & Rodger) 

συγκεντρώνοντας τις αξιολογήσεις-βαθμολογίες των εκπαιδευτικών Γενικών 

Σχολείων, όπου φοιτούσαν παιδιά με ΔΑΦ. Εκτίμησαν λοιπόν ότι τα παιδιά ΤΑ 

αντιμετώπιζαν πολύ λιγότερες δυσκολίες συμπεριφοράς από ό,τι οι συμμαθητές τους 

με ΔΑΦ. Οι τελευταίοι εμφάνιζαν τάσεις επιθετικότητας, έντονο άγχος και διάσπαση 
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προσοχής. Επιπλέον, το 44% των παιδιών με ΔΑΦ φαίνεται πως δεν παρουσίαζαν 

ακαδημαϊκή πρόοδο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 8% των συμμαθητών τυπικής 

ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η επίδοση των εν λόγω παιδιών ήταν φανερά 

χαμηλότερη και ασύμμετρη με τις πραγματικές τους ικανότητες.   

 Οι Carlberg & Cavale (1980) έκαναν μετά-ανάλυση 50 ερευνών που είχαν 

διεξαχθεί μέχρι τότε και πραγματεύονταν το ποια είναι η καταλληλότερη δομή 

φοίτησης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξαν, 

ανέδειξαν την ανάγκη εκτίμησης της κατάστασης του κάθε παιδιού, πριν την 

παραπομπή του σε κάποια δομή. Σε ό,τι αφορά την ακαδημαϊκή εξέλιξη, φάνηκε πως 

οι επιδόσεις των παιδιών με δυσκολίες μάθησης και συμπεριφορικές δυσκολίες 

ευνοούνταν ιδιαίτερα στις δομές ειδικής αγωγής. Τα παιδιά που αντιμετώπιζαν 

λιγότερες δυσκολίες μπορούσαν να αντεπεξέλθουν εξίσου καλά και στο Γενικό 

σχολείο. 

Σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες, η πρόοδός τους είναι πολύ αργή και προκύπτει μόνο, όταν υπάρχει 

διαρκής υποστήριξη από κάποιον καταρτισμένο ενήλικα. Όμως, αυτό που πρέπει να 

μας απασχολεί δεν είναι απαραίτητα μόνο η δομή ή το προσωπικό, αλλά και το 

πρόγραμμα που ακολουθείται σε κάθε χώρο (Hocutt, 1996). 

Έτσι, οι Panerai et al. (2009) ερεύνησαν την επίδοση παιδιών με ΔΑΦ σε 

διάρκεια τριών χρόνων, τα οποία φοιτούσαν σε τρεις διαφορετικές δομές: σε Ειδικό 

σχολείο, σε Γενικό σχολείο και σε τμήμα ένταξης Γενικού σχολείου. Όλοι οι μαθητές 

είχαν βαριά νοητική καθυστέρηση κι εκπαιδεύονταν με το σύστημα TEACCH. Οι 

ερευνητές βρήκαν το παραπάνω σύστημα πολύ καλό για την ανάπτυξη θετικών 

συμπεριφορών στα παιδιά, όπως επίσης και για τη μαθησιακή τους ανέλιξη. Όμως, 

σημειώνουν ότι το Γενικό σχολείο δεν είναι επαρκές για την εφαρμογή πολλών 

προγραμμάτων ειδικής αγωγής και δυσχεραίνουν τη μαθησιακή πρόοδο των 

μαθητών. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η συμπερίληψη των παιδιών με ΔΑΦ στο 

Γενικό σχολείο ενέχει πολλούς κινδύνους, οι οποίοι απλώνονται σε διάφορα πεδία. 

Αρχικά, έχει παρατηρηθεί ότι εύκολα αποβάλλονται από το σχολικό περιβάλλον, αν 

προκαλέσουν φασαρίες, ή σωματική βλάβη σε κάποιον άλλο μαθητή. Επιπλέον, 

συχνά βιώνουν την απόρριψη από τους συμμαθητές τους, οι οποίοι τους 

συμπεριφέρονται σκληρά και άθελά τους τους πληγώνουν. Μια άλλη πρόκληση είναι 
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να ανεχτούν και να συνηθίσουν τις συχνές αλλαγές που γίνονται, είτε στο χώρο, είτε 

στα πρόσωπα που επισκέπτονται το σχολείο. Πολλές φορές αναστατώνονται από την 

έλλειψη οργάνωσης και δομής και τους παίρνει χρόνο να ισορροπήσουν. Τέλος, είναι 

πολύ συχνά θύματα εκφοβισμού (bullying) και το γεγονός αυτό αυξάνει το άγχος 

τους και τις καταθλιπτικές τους τάσεις (Morewood, Humphrey & Symes, 2011). 

Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές της συμπερίληψης τονίζουν ότι, παρά τις όποιες 

δυσκολίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης ενός παιδιού με ειδικές 

ανάγκες στα Γενικά σχολεία, αξίζει η προσπάθεια. Κι αυτό γιατί τα οφέλη είναι 

πολλαπλά και αφορούν, όχι μόνο την κοινωνική, αλλά και τη μαθησιακή εξέλιξη των 

μαθητών. Τονίζουν ότι χρειάζονται μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα και στην 

κατάρτιση του προσωπικού, ώστε το περιβάλλον να γίνει πιο φιλόξενο και ανεκτό 

(Wang, 2009). 

Οι Downing et al. (1996) μελέτησαν την ένταξη τριών παιδιών με ΔΑΦ, 

νοητική καθυστέρηση και δυσκολίες στη συμπεριφορά μέσα στη γενική τάξη. Κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς υπήρξε πολύ μεγάλη πρόοδος, η οποία παρατηρούταν από 

τους συμμαθητές, αλλά και το προσωπικό του σχολείου: τα τρία αυτά παιδιά έμαθαν 

να ακολουθούν οδηγίες και κανόνες και αυτό τα βοήθησε να βελτιώσουν τη 

συμπεριφορά τους. Επίσης, η μαθησιακή τους εξέλιξη ήταν αισθητή και μάλιστα 

καλύτερη από το προσδοκώμενο. Όμως, όσο μεγάλη πρόοδο και να έκαναν, 

εξακολουθούσαν να έχουν άμεση ανάγκη την παρουσία ενός ειδικού παιδαγωγού στο 

πλάι τους και το επίπεδό τους παρέμενε χαμηλότερο από το μέσο όρο της τάξης. 

Αργότερα, οι Mortweet et al. (1999) επέλεξαν δύο τάξεις από δύο σχολεία του 

Κάνσας, οι οποίες είχαν από είκοσι πέντε μαθητές η καθεμία και σε αυτές 

συμπεριέλαβαν και δύο μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση. Παρατήρησαν την 

εξέλιξή τους μετά από παρέμβαση και συνεργατική μάθηση και συμπέραναν πως και 

τα 4 παιδιά παρουσίασαν πολύ μεγάλη μαθησιακή και κοινωνική πρόοδο. Αντίστοιχα 

μεγάλη μαθησιακή εξέλιξη εντόπισαν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι συνέκριναν 

παιδιά με ειδικές ανάγκες (νοητική καθυστέρηση, ΔΑΦ, γενικές δυσκολίες μάθησης)  

αντίστοιχης ηλικίας και δυνατοτήτων, τα οποία φοιτούσαν σε Γενικά και σε Ειδικά 

Σχολεία (Maden & Slavin, 1983. Brinker, 1985. Freeman & Alkin, 2000. Markussen, 

E., 2004. Kurth & Mastergeorge, 2010).  

Οι Peetsma et al. (2001) μελέτησαν την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες στο Γενικό και το Ειδικό σχολείο και την επαναξιολόγησαν μετά από 
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δύο και μετά από τέσσερα χρόνια. Μετά από τα δύο χρόνια παρατήρησαν πως οι 

μαθητές που φοιτούσαν στο Γενικό σχολείο παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόοδο στα 

Μαθηματικά από ό,τι οι συμμαθητές τους στην ειδική δομή. Μετά από τα τέσσερα 

χρόνια ήταν ξεκάθαρο πως οι μαθητές που φοιτούσαν στη Γενική δομή είχαν κάνει 

αισθητά πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι οι άλλοι μαθητές. Παρόμοια ήταν και τα 

αποτελέσματα των Stevens & Slavin (1995), οι οποίοι επανεξέτασαν το δείγμα τους 2 

χρόνια μετά τη διαρκή φοίτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο, 

εφαρμόζοντας μεθόδους αλληλοδιδασκαλίας και ομαδοκεντρικής εργασίας. Έτσι, 

είναι πια αποδεκτό ότι η αλληλεπίδραση των παιδιών με ΔΑΦ με παιδιά ΤΑ βοηθά 

στη βελτίωση της κοινωνικής ανάπτυξης και ωθεί τους μαθητές με αναπηρίες να 

εμπλακούν στην καθημερινότητα της τάξης. Έχει φανεί πως αυτή η κοινωνική 

αλληλεπίδραση φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή πρόοδο και των 

δύο ομάδων (Bradfield et al., 1973. Holahan & Costenbader, 2000. Cole, Waldron & 

Majd, 2000. Katz & Mirenda, 2002).  

 Στο Γενικό σχολείο τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν την ευκαιρία να 

εναλλάσσουν τις εικόνες τους και να λαμβάνουν νέα ερεθίσματα. Επιπλέον, δε 

χάνουν χρόνο ακολουθώντας ξεχωριστά προγράμματα με διαφορετικούς 

εκπαιδευτικούς –γεγονός που συμβαίνει στα Ειδικά σχολεία- κι έτσι εκμεταλλεύονται 

ανά πάσα στιγμή την συνύπαρξή τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αυτή η 

διαδικασία φέρνει θετικά αποτελέσματα και στην ακαδημαϊκή πρόοδο, η οποία 

παρουσιάζεται σαφώς ανώτερη από ό,τι στις δομές Ειδικής αγωγής. Βέβαια, 

οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν μπορούν όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

να αντεπεξέλθουν στο απαιτητικό και πολύμορφο περιβάλλον των γενικών σχολείων 

(Frattura, E. & Capper, C., 2009). 

 Επαναφέροντας το ζήτημα της διαφορετικότητας και της σημασίας, όχι τόσο 

του περιβάλλοντος, αλλά των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται, οι Mansel & 

Semmel (1997) επιχείρησαν κάτι πρωτότυπο: Εφάρμοσαν οχτώ διαφορετικά 

προγράμματα σε Γενικό Σχολείο που φιλοξενούσε μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση 

(ΝΚ) και έκαναν ορισμένες παρατηρήσεις. Συμπέραναν ότι και οι μαθητές με ΝΚ, 

αλλά και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσίαζαν πολύ μεγάλη μαθησιακή 

πρόοδο, όταν εφαρμόζονταν προγράμματα που έμοιαζαν με τα προγράμματα των 

Ειδικών Σχολείων. Δηλαδή, όταν σε κάθε εκπαιδευτικό αντιστοιχούσε μια μικρή 

ομάδα παιδιών, δίνονταν σαφείς οδηγίες και συνεχής καθοδήγηση και δίνονταν 
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αφορμές για διδασκαλία ένας προς έναν. Επομένως, οι ερευνητές στήριξαν τη 

φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Γενικά Σχολεία, αφού με την κατάλληλη 

οργάνωση μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά μαθησιακά, αλλά και κοινωνικά. 

 Σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα-πείραμα οι ερευνητές παρατήρησαν 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κοινωνικό και 

ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά ενέπλεξαν σε αυτή τη διαδικασία και τους γονείς των 

μαθητών που φοιτούσαν στο σχολείο. Το 94% των γονέων παραδέχτηκαν ότι τα 

προγράμματα ένταξης έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλα τα παιδιά. Οι μεν γονείς 

παιδιών με ειδικές ανάγκες υποστήριξαν ότι τα παιδιά τους απέκτησαν μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της κοινωνίας, αλληλεπίδρασαν, βελτιώθηκαν κοινωνικά και 

αποκόμισαν πολύ θετικά βιώματα. Οι δε γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

παρατήρησαν ότι τα παιδιά τους έδειχναν μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση 

προς τη διαφορετικότητα και τους ιδιαίτερους ρυθμούς του καθένα (Rafferty, 

Boettcher & Griffin, 2001). 

Αναφέροντας μια πιο «ουδέτερη» αξιολόγηση της ακαδημαϊκής πορείας των 

μαθητών με ΔΑΦ, οι Waddington & Reed (2016) αξιοποίησαν δείγμα παιδιών με 

ΔΑΦ που φοιτούσαν σε Ειδικά και Γενικά Δημοτικά σχολεία και παρατήρησαν ότι οι 

μαθητές δεν είχαν καμία διαφορά στην εκπαιδευτική τους πορεία, ακόμα και όταν 

υποστηρίζονταν από δάσκαλο Ειδικής Αγωγής μέσα στη γενική τάξη.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι και οι δύο δομές φοίτησης έχουν πολλά να 

προσφέρουν σε ένα παιδί με ΔΑΦ, αρκεί να ακολουθούν ένα σωστά δομημένο 

πρόγραμμα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του παιδιού. Μέχρι στιγμής, οι 

έρευνες που έχουν γίνει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δεν έχουν καταφέρει να 

δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η πιο ευεργετική δομή 

φοίτησης για τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (Zigmond, 2003). Και 

τα δύο περιβάλλοντα έχουν να προσφέρουν θετικά ερεθίσματα στα παιδιά και έχουν 

επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσουν σε διάφορα επίπεδα τους μαθητές τους. 

Φαίνεται να υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα ως προς την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την παραμονή των μαθητών στις γενικές τάξεις, 

αφού ο τρόπος συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

είναι ικανός να επηρεάσει πολύ θετικά και τα παιδιά με ΔΑΦ. Από την άλλη, ο 

κατακλυσμός ερεθισμάτων και ήχων μπορούν να φέρουν στα όριά του ένα παιδί με 
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ΔΑΦ και να το γεμίσουν άγχος και στρες. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζεται 

θετικά ή αρνητικά και η ακαδημαϊκή επίδοση. 

 Η Zigmond (2003) αναφέρει ένα σημείο προβληματισμού θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση τους στόχους των ερευνών. Θεωρεί ότι το σωστό ερώτημα δεν είναι 

«ποια είναι η καταλληλότερη δομή», αλλά για ποιόν και γιατί είναι καταλληλότερη. 

Δίνει έμφαση με αυτόν τον τρόπο στο ίδιο το παιδί και στις ατομικές εκπαιδευτικές 

του ανάγκες. 

 Σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη στη χώρα μας, πρέπει να γίνουν πολλές 

αξιόλογες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στις 

ανάγκες των παιδιών, ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα, τα αναλυτικά προγράμματα θα ήταν καλό να καλύπτουν ένα μεγάλο 

φάσμα δεξιοτήτων. Επίσης, θα μπορούσε να παρέχεται στους δασκάλους εκπαίδευση 

σχετική με την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία και να 

ενισχυθεί παράλληλα η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών (Γενά, 2004).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το υπό διερεύνηση θέμα έχει μελετηθεί 

μόνο σε χώρες του εξωτερικού. Σημαντικό κίνητρο λοιπόν για τη διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας αποτέλεσε η ανάγκη μελέτης αυτού του πεδίου στον ελληνικό 

χώρο. Επιπλέον, μια τέτοια έρευνα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για άλλες 

μελέτες, μεγαλύτερου βεληνεκούς που θα επικεντρώνονται στα στοιχεία που 

προκύπτουν από την ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, τα ευρήματα που θα λάβουμε 

μπορούν να λάβουν παιδαγωγικές προεκτάσεις, εφόσον αξιοποιηθούν για την 

κατανόηση του τρόπου που μαθαίνουν οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρτήσουν στο διδακτικό 

τους πρόγραμμα δραστηριότητες που ενισχύουν τα δυνατά στοιχεία των μαθητών και 

βελτιώνουν τα αδύναμα. 

Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι οι εξής: Πρώτον, να διερευνηθεί η 

σχέση μεταξύ αποκωδικοποίησης και κατανόησης  στα παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος. Δεύτερον, να διερευνηθεί η σχέση των δύο παραπάνω 
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δεξιοτήτων σε σχέση με την ηλικία. Τρίτον, να διερευνηθεί τυχόν συσχέτιση της 

επίδοσης των παιδιών με τη δομή φοίτησής τους. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και τα στοιχεία, τα οποία 

προκύπτουν από αυτήν, διατυπώθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

1. Αναμένεται ότι τα παιδιά με ΔΑΦ θα έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στις 

δραστηριότητες αποκωδικοποίησης από ό,τι στις δραστηριότητες 

αναγνωστικής κατανόησης. 

2. Αναμένεται ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά θα έχουν καλύτερες επιδόσεις 

και στις δύο δεξιότητες από ό,τι τα μικρότερα. 

3. Αναμένεται ότι τα παιδιά που φοιτούν στο Γενικό Δημοτικό Σχολείο χωρίς 

καμία υποστήριξη, ή υποβοηθούμενα από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης 

θα έχουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι τα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό 

Σχολείο. 

 

Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία 

5.1   Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 10 παιδιά. Το κριτήριο επιλογής των 

συμμετεχόντων ήταν να έχουν διάγνωση «Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος» και να 

είναι 8-15 ετών. Κι αυτό, γιατί το σταθμισμένο τεστ που χρησιμοποιήθηκε, 

απευθύνεται σε μαθητές των παραπάνω ηλικιών. Οι τέσσερις συμμετέχοντες ήταν 

κορίτσια και οι έξι ήταν αγόρια. Η υπεροχή των αγοριών στο δείγμα δε μας 

προβλημάτισε δεδομένου του μεγαλύτερου αριθμού γεννήσεων αγοριών με ΔΑΦ 

έναντι των κοριτσιών (Baker, 2013). Τέσσερα από τα παιδιά φοιτούσαν σε Ειδικό 

Σχολείο, τρία είχαν Παράλληλη Στήριξη μέσα στην τάξη, ενώ τα τρία φοιτούσαν στο 

Δημοτικό Σχολείο χωρίς καμία υποστήριξη.  

 

5.2.   Εργαλείο 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν το «Τεστ-Α». Η 

δοκιμασία Τεστ-Α δημιουργήθηκε το 2008 από τις Παντελιάδου και Αντωνίου και 

απευθύνεται σε μαθητές από 8 έως 15 ετών  (Γ’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου). 

Στόχος της είναι η αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών και η 

ανάδειξη αναγνωστικών δυσκολιών. Οι δοκιμασίες του τεστ είναι 10: οι τέσσερις 
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πρώτες αφορούν την αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης (πραγματικών και άσημων 

λέξεων) και της αναγνωστικής ευχέρειας, οι τέσσερις επόμενες αποσκοπούν στην 

αξιολόγηση της μορφολογίας και της σύνταξης και τέλος, οι δραστηριότητες εννέα 

και δέκα αφορούν την αποτίμηση των ικανοτήτων αναγνωστικής κατανόησης. Ο 

αξιολογητής που χορηγεί το τεστ δεν επιτρέπεται να βοηθήσει ή να καθοδηγήσει το 

παιδί, ούτε και να του δώσει ανατροφοδότηση. Στην αρχή κάποιων δραστηριοτήτων 

υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης ενός παραδείγματος. Επίσης, κάθε 

δραστηριότητα συνοδεύεται από κανόνα διακοπής. Από τις δημιουργούς του τεστ 

τονίζεται ότι η τοπική προφορά και τα σταθερά προβλήματα ομιλίας δεν αποτελούν 

λάθη αποκωδικοποίησης. Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις 

πρώτες δραστηριότητες, που αφορούν την αποκωδικοποίηση και οι δύο τελευταίες 

(δραστηριότητες 9,10), οι οποίες αφορούν την αναγνωστική κατανόηση. Η επιλογή 

αυτή έγινε, διότι οι μαθητές δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν σε τόσες πολλές 

δραστηριότητες, οι οποίες τους προκαλούσαν κούραση και διάσπαση προσοχής. Έτσι, 

αποφασίστηκε η αξιοποίηση του μέρους που κάλυπτε τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας.  

Η βαθμολόγηση της πρώτης και δεύτερης δοκιμασίας αποκωδικοποίησης 

είναι απλή. Η αξιολογήτρια ακούει με προσοχή το παιδί να διαβάζει πραγματικές και 

άσημες λέξεις και βαθμολογεί με 1 για κάθε σωστή απάντηση και 0 για κάθε λάθος. 

Η ανάγνωση διακόπτεται, όταν γίνουν 5 διαδοχικά λάθη αποκωδικοποίησης (σε αυτά 

συμπεριλαμβάνεται και ο παρατονισμός). Στην τρίτη δραστηριότητα, όπου ο μαθητής 

καλείται να διαβάσει σειρές 3, 4, ή 5 λέξεων και να αναφέρει ποιες είναι οι 

πραγματικές, βαθμολογείται ως εξής: 1 για κάθε πραγματική λέξη που αναφέρεται ως 

πραγματική και 1 για κάθε άσημη λέξη που αναφέρεται ως άσημη. Στη συνέχεια, 

βαθμολογείται με 0 για κάθε πραγματική λέξη που δεν αναφέρθηκε ως πραγματική 

και 0 για κάθε άσημη λέξη που αναφέρθηκε ως πραγματική. Η δραστηριότητα 

διακόπτεται, εάν ο μαθητής δεν έχει αναγνωρίσει καμία πραγματική λέξη σε τρεις 

συνεχόμενες σειρές. Στην τέταρτη δραστηριότητα, το παιδί διαβάζει το κείμενο όσο 

πιο καθαρά και γρήγορα μπορεί μέσα σε ένα λεπτό και η αξιολογήτρια σημειώνει ως 

πού τα κατάφερε. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης σημειώνει τις λέξεις 

που διάβασε λάθος, καθώς και τις λέξεις, στις οποίες το βοήθησε. Στο τέλος, 

καταγράφει τα λάθη και τα αφαιρεί από το συνολικό αριθμό λέξεων που διάβασε 

σωστά. Στην ένατη δραστηριότητα ο μαθητής διαβάζει τέσσερις ομάδες 5 προτάσεων. 
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Για κάθε ομάδα επιλέγει τις δύο προτάσεις που έχουν το ίδιο περιεχόμενο και νόημα 

(π.χ. Η δασκάλα μοίρασε τα βιβλία, Τα βιβλία μοιράστηκαν από τη δασκάλα). Τα 

σωστά ζευγάρια απαντήσεων βαθμολογούνται με 1, ενώ τα λανθασμένα ζευγάρια με 

0. Αυτή η δραστηριότητα διακόπτεται, όταν ο μαθητής κάνει 3 διαδοχικά λάθη. 

Τέλος, στη δέκατη δραστηριότητα ο μαθητής διαβάζει 3 κείμενα. Κάθε κείμενο 

συνοδεύεται από 7 ερωτήσεις και τέσσερις πιθανές απαντήσεις, οι οποίες διαβάζονται 

από την αξιολογήτρια. Για κάθε σωστή απάντηση ο βαθμολογείται με 1, ενώ για κάθε 

λανθασμένη με 0. Η διαδικασία διακόπτεται, όταν ο μαθητής κάνει 5 λάθη, όχι 

απαραίτητα διαδοχικά, και συνεχίζει με το επόμενο κείμενο. 

 

5.3   Διαδικασία 

Η διαδικασία συλλογής στοιχείων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Το τεστ χορηγήθηκε στα παιδιά μετά την προφορική άδεια των γονιών τους 

και μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τα γνώριζαν καλύτερα. 

Συζητήθηκε η γενική απόδοσή τους στο σχολείο, η ανταπόκρισή τους στη συζήτηση 

και γενικά στον προφορικό λόγο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως πολλές φορές τα 

παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν σύνθετες εντολές, όπως επίσης και τις 

εκφωνήσεις των ασκήσεων. Η διάρκεια κυμάνθηκε από 45 λεπτά, έως και 1,5 ώρα. 

Αυτή η διακύμανση οφείλεται στα διαλείμματα που ίσως ζητούσαν κάποια παιδιά. Η 

διαδικασία γινόταν σε έναν ήσυχο και οικείο για τα παιδιά χώρο. 

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. 

 

 5.4   Στατιστική Ανάλυση 

Για την πρώτη ερευνητική υπόθεση, προκειμένου να εξεταστεί αν τα παιδιά 

με ΔΑΦ θα έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης 

από ό,τι στις δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης, έγινε ανάλυση διακύμανσης 

κατά ένα παράγοντα. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα έγινε και για την 

τρίτη ερευνητική υπόθεση προκειμένου να ερευνηθεί αν τα παιδιά που φοιτούν στο 

Γενικό Δημοτικό Σχολείο χωρίς καμία υποστήριξη, ή υποβοηθούμενα από 

εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης θα έχουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι τα παιδιά 

που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο.  
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Όσον αφορά τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση έγινε έλεγχος γραμμικής 

συσχέτισης με το δείκτη Spearmans’s Rho για να διερευνηθεί αν τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία παιδιά θα έχουν καλύτερες επιδόσεις και στις δύο δεξιότητες από ό,τι τα 

μικρότερα. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αποτελέσματα 

Στη μελέτη που διεξήχθη συμμετείχαν 10 μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος και καταγράφηκαν οι επιδόσεις τους σε 6 δραστηριότητες. Συγκεκριμένα: 

- Επίδοση στη δραστηριότητα αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων 

- Επίδοση στη δραστηριότητα αποκωδικοποίησης πραγματικών λέξεων 

- Επίδοση στη δραστηριότητα αναγνώρισης πραγματικών λέξεων 

- Επίδοση στη δραστηριότητα αναγνωστικής ευχέρειας 

- Επίδοση στη δραστηριότητα εύρεσης του κοινού νοήματος 

- Επίδοση στη δραστηριότητα ορθής ερμηνείας (νοήματος) 

Παράλληλα καταγράφηκαν η ηλικία των παιδιών, το φύλο τους και η δομή φοίτησης. 

 

Τα χαρακτηριστικά του δείγματος που αφορούν το φύλο, την ηλικία και τη δομή 

φοίτησης των μαθητών συνοψίζονται στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των παιδιών με ΔΑΦ ως προς το φύλο και τη δομή φοίτησης 

 Πλήθος % 

Φύλο μαθητή 
αγόρι 6  60% 

κορίτσι 4 40% 

Δομή Φοίτησης 

   

Ειδικό Σχολείο 3 30% 

Παράλληλη Στήριξη 3 30% 

Γενικό Δημοτικό Σχολείο 4 40% 

 
 

Πίνακας 2: Κατανομή των παιδιών με ΔΑΦ σε σχέση με την ηλικία 

 Πλήθος Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή Τυπική 

απόκλιση 

Ηλικία μαθητή 10 9 15 11,40 2,066 
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Στον πίνακα 3 φαίνονται οι τιμές όπως καταγράφηκαν για κάθε μία από τις 6 

δραστηριότητες. 

Πίνακας 3: Επίδοση (κατά απόλυτη τιμή) των παιδιών με ΔΑΦ στις δραστηριότητες της αποκωδικοποίησης και της 

κατανόησης 

 Πλήθος Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

10 11 24 18,80 4,566 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

10 31 53 45,60 7,545 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

10 16 35 29,20 5,574 

Ανάγνωση 10 22 96 57,40 22,535 

Εύρεση του κοινού νοήματος  10 0 3 ,90 1,101 

Ορθή ερμηνεία (νοήματος) 10 4 14 9,50 3,472 

 

Στον πίνακα 4 φαίνεται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση της επίδοσης των δέκα 

μαθητών στις έξι διαφορετικές δραστηριότητες, όπως επίσης και οι τιμές που 

προκύπτουν από την ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα. Σημειώνεται ότι 

προκειμένου να είναι συγκρίσιμη η επίδοση μεταξύ των δραστηριοτήτων στον πίνακα 

4 εμφανίζονται τα ποσοστά επί του συνόλου για κάθε μία δραστηριότητα ξεχωριστά 

και όχι οι απόλυτες τιμές όπως αρχικά καταγράφηκαν και φαίνονται στον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 4: Επίδοση (ποσοστά επί του συνόλου) των παιδιών με ΔΑΦ στις δραστηριότητες της αποκωδικοποίησης 

και της κατανόησης 

 
Ν Μέση τιμή Τυπική απόκλιση F Τιμή p 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

10 ,7833 ,19023  

 

 

 

 

28,535 

 

 

 

 

 

,000 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

10 ,8604 ,14237 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

10 ,8111 ,15483 

Ανάγνωση 10 ,2065 ,08106 

Εύρεση κοινού νοήματος 10 ,2250 ,27513 

Ορθή ερμηνεία 10 ,4524 ,16534 

Σύνολο 60 ,5564 ,32492 

 

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι κοινά στις 6 δραστηριότητες που 

συμμετείχαν οι μαθητές (p<0,001). Για την περαιτέρω διερεύνηση των διαφορών που 

εντοπίζονται χρησιμοποιούνται έλεγχοι πολλαπλών συγκρίσεων με το κριτήριο 
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Bonferroni. Οι έλεγχοι παρουσιάζονται στον πίνακα 5.  Από τον πίνακα αλλά και από 

το Γράφημα 1 φαίνεται ότι οι μαθητές παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη επίδοση 

στις 3 πρώτες δραστηριότητες αποκωδικοποίησης συγκριτικά με την αναγνωστική 

ευχέρεια, αλλά και με τις δύο δραστηριότητες κατανόησης. Οι τιμές p είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις <0,001. Παράλληλα, η επίδοση στην αναγνωστική ευχέρεια είναι 

χαμηλότερη από τη δραστηριότητα κατανόησης που αφορά την ορθή ερμηνεία, αλλά 

οριακά με p=0,047, ενώ δε διαφέρει από την δραστηριότητα εύρεσης του κοινού 

νοήματος (p=1,000). Τέλος δε παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δυο δραστηριοτήτων κατανόησης (p=0,091).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Πολλαπλές συγκρίσεις επιδόσεων των παιδιών με ΔΑΦ στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης 
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(I) Δραστηριότητα (J) Δραστηριότητα Μέση διαφορά (I-J) Τιμή p 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

-,07704 1,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

-,02778 1,000 

Ανάγνωση ,57686* 
,000 

Εύρεση κοινού νοήματος ,55833* 
,000 

Ορθή ερμηνεία ,33095* 
,002 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

,07704 
1,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

,04927 
1,000 

Ανάγνωση ,65390* 
,000 

Εύρεση κοινού νοήματος ,63538* 
,000 

Ορθή ερμηνεία ,40800* 
,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

,02778 1,000 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

-,04927 1,000 

Ανάγνωση ,60464* 
,000 

Εύρεση κοινού νοήματος ,58611* 
,000 

Ορθή ερμηνεία ,35873* 
,001 

Ανάγνωση 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

-,57686* 
,000 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

-,65390* 
,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

-,60464* 
,000 

Εύρεση κοινού νοήματος -,01853 1,000 

Ορθή ερμηνεία -,24591* 
,047 

Εύρεση κοινού νοήματος 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

-,55833* 
,000 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

-,63538* 
,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

-,58611* 
,000 

Ανάγνωση ,01853 1,000 

Ορθή ερμηνεία -,22738 ,091 
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    Γράφημα 1: Επίδοση (σε ποσοστό) των παιδιών με ΔΑΦ στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της ηλικίας με όλες τις δραστηριότητες 

ξεχωριστά αλλά και με το σύνολο των δραστηριοτήτων αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης. Στη στήλη «Τιμή p» εμφανίζονται τα p-values για κάθε μία συσχέτιση 

και προκύπτει ότι σε καμία δραστηριότητα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση της επίδοσης με την ηλικία. Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο 

αυτό χρησιμοποιούνται τα αρχικά δεδομένα και όχι τα ποσοστά.  

Ορθή ερμηνεία 

Αποκωδικοποίηση 

ψευδολέξεων 

-,33095* 
,002 

Αποκωδικοποίηση 

πραγματικών λέξεων 

-,40800* 
,000 

Αναγνώριση πραγματικών 

λέξεων 

-,35873* 
,001 

Ανάγνωση ,24591* 
,047 

Εύρεση κοινού νοήματος ,22738 ,091 
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Πίνακας 6 : Συσχετίσεις ηλικίας των παιδιών με ΔΑΦ και επίδοσης στις δραστηριότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης 
Ηλικία μαθητή 

Ν Spearman's rho Τιμή p 

 

Επίδοση στη δεξιότητα αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων 10 ,032 ,931 

Επίδοση στη δεξιότητα αποκωδικοποίησης πραγματικών λέξεων 10 ,267 ,457 

Επίδοση στη δεξιότητα αναγνώρισης πραγματικών λέξεων 10 ,229 ,525 

Επίδοση στη δεξιότητα ανάγνωσης 10 -,575 ,082 

Επίδοση στη δεξιότητα εύρεσης του κοινού νοήματος 10 -,137 ,705 

Επίδοση στη δεξιότητα ορθής ερμηνείας (νοήματος) 10 -,078 ,830 

Συνολική επίδοση στην αποκωδικοποίηση 10 -,368 ,296 

Συνολική επίδοση στην κατανόηση 10 -,091 ,802 

Συνολική επίδοση στις δραστηριότητες 10 -,368 ,296 

 

Στον πίνακα 7 φαίνεται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση για κάθε μία δραστηριότητα 

και για το σύνολο ανά είδος δομής, όπως επίσης και οι τιμές που προκύπτουν από την 

ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα. Η τελευταία εφαρμόζεται για κάθε μία 

δραστηριότητα ξεχωριστά προκειμένου να διερευνηθεί, αν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών δομών ανά ερώτηση. Φαίνεται ότι δεν 

παρατηρείται σε καμία περίπτωση κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

δραστηριότητες ανάλογα με τη δομή. Οι τιμές p είναι σε όλες τις περιπτώσεις >0,05.  

 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις δομής φοίτησης των παιδιών με ΔΑΦ και της επίδοσης στις δραστηριότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

 
Ν Μέση τιμή Τυπική απόκλιση F Τιμή p 

Επίδοση στη δεξιότητα 

αποκωδικοποίησης 

ψευδολέξεων 

Ειδικό Σχολείο 3 20,67 2,082 1,352 ,319 

Παράλληλη Στήριξη 3 20,67 2,082 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 16,00 6,272 

Σύνολο 10 18,80 4,566 

Επίδοση στη δεξιότητα 

αποκωδικοποίησης 

πραγματικών λέξεων 

Ειδικό Σχολείο 3 44,67 8,737 ,482 ,636 

Παράλληλη Στήριξη 3 49,33 4,726 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 43,50 9,183 

Σύνολο 10 45,60 7,545 

Επίδοση στη δεξιότητα 

αναγνώρισης 

πραγματικών λέξεων 

Ειδικό Σχολείο 3 30,00 4,583 2,896 ,121 

Παράλληλη Στήριξη 3 24,00 7,000 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 32,50 2,082 

Σύνολο 10 29,20 5,574 

Επίδοση στη δεξιότητα Ειδικό Σχολείο 3 41,67 17,098 3,004 ,114 
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ανάγνωσης Παράλληλη Στήριξη 3 50,00 19,287 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 74,75 19,414 

Σύνολο 10 57,40 22,535 

Επίδοση στη δεξιότητα 

εύρεσης του κοινού 

νοήματος 

Ειδικό Σχολείο 3 ,00 ,000 1,644 ,260 

Παράλληλη Στήριξη 3 1,33 1,528 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 1,25 ,957 

Σύνολο 10 ,90 1,101 

Επίδοση στη δεξιότητα 

ορθής ερμηνείας 

(νοήματος) 

Ειδικό Σχολείο 3 6,67 3,055 2,973 ,116 

Παράλληλη Στήριξη 3 9,00 3,606 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 12,00 2,160 

Σύνολο 10 9,50 3,472 

Συνολική επίδοση στην 

αποκωδικοποίηση 

Ειδικό Σχολείο 3 137,00 22,869 2,061 ,198 

Παράλληλη Στήριξη 3 144,00 27,622 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 166,75 10,966 

Σύνολο 10 151,00 22,755 

Συνολική επίδοση στην 

κατανόηση 

Ειδικό Σχολείο 3 6,67 3,055 2,599 ,143 

Παράλληλη Στήριξη 3 10,33 5,132 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 13,25 3,096 

Σύνολο 10 10,40 4,402 

Συνολική επίδοση στις 

δραστηριότητες 

Ειδικό Σχολείο 3 143,67 19,858 2,521 ,150 

Παράλληλη Στήριξη 3 154,33 32,747 

Γενικό Δημοτικό 

Σχολείο 

4 180,00 12,987 

Σύνολο 10 161,40 25,639 

 

Σημειώνεται ότι επιχειρήθηκε ανάλυση και με συγχώνευση του Γενικού με την 

παράλληλη στήριξη, χωρίς όμως να υπάρξει και πάλι κάποια διαφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

7.1   Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

7.1.1   1η
 
Ερευνητική Υπόθεση 

Η πρώτη ερευνητική μας υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: «Αναμένεται ότι τα 

παιδιά με ΔΑΦ θα έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στις δραστηριότητες 

αποκωδικοποίησης από ό,τι στις δραστηριότητες αναγνωστικής κατανόησης». Μέσα 

από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε, η παραπάνω υπόθεση 

επιβεβαιώθηκε.  

Στο παρελθόν, έρευνες που διεξήχθησαν στο διεθνή χώρο στήριξαν 

αντίστοιχα το παραπάνω εύρημα. Οι O’Connor & Hermellin (1994) αξιοποίησαν 

δείγμα παιδιών με ΔΑΦ, το οποίο αξιολόγησαν στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης 

και αναγνωστικής κατανόησης. Τις ίδιες δραστηριότητες έδιναν στα παιδιά ανά 6 

μήνες (για διάστημα δύο ετών), προκειμένου να επαναξιολογούν τις επιδόσεις τους. 

Τα συμπεράσματά τους ήταν σύμφωνα με αυτά της τωρινής έρευνας. Επιπλέον, 

καμία βελτίωση δε σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών. Τη δυσκολία 

κατανόησης προτάσεων και κειμένων τόνισαν οι Lopez & Leekam (2003) και οι 

Wahlberg & Magliano (2004),  οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ μπορούν 

να ενεργοποιήσουν προηγούμενη γνώση, προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα, 

αλλά δεν είναι σε θέση να συνδέσουν πληροφορίες. 

Οι Nation et al. (2006) διεξήγαγαν έρευνα με στόχο να διερευνήσουν τις 

αναγνωστικές δεξιότητες παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), να 

μελετήσουν τις επιδόσεις τους στην αποκωδικοποίηση και την κατανόηση, το 

αναγνωστικό προφίλ που σχηματίζεται και τέλος να αξιολογήσουν συγκεκριμένα την 

αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων. Από το σύνολο του δείγματος, το 78% των παιδιών 

είχαν μετρήσιμες αναγνωστικές δεξιότητες. Γενικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών είχαν καλά αναπτυγμένες δεξιότητες αποκωδικοποίησης (σε σχέση με το 

μέσο όρο), αλλά φτωχή αναγνωστική κατανόηση - οι ερευνητές θεωρούν ότι ίσως 

υπάρχει κάποια σύνδεση με το φαινόμενο της «Υπερλεξίας». Παρόμοια σύνδεση 

αναφέρεται και από τους Whitehouse & Harris (1984) και Zuccarello et al. (2015). 

Αντίστοιχες παρατηρήσεις έγιναν και στην παρούσα έρευνα (ασύμμετρα 

αναπτυγμένη δεξιότητα αποκωδικοποίησης σε αντίθεση με αυτήν της κατανόησης) με 

τη διαφορά ότι δεν έγινε κάποια σύνδεση με την υπερλεξία. 
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Τα παρόντα ευρήματα συμφωνούν και με την έρευνα των Asberg, Duhlgren 

και Sandberg (2007). Οι τελευταίοι διεξήγαγαν έρευνα προκειμένου να συγκρίνουν 

την ανάγνωση παιδιών με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (ΑΥΛ) και παιδιών με 

Δυσλειτουργίες στην προσοχή, τον κινητικό έλεγχο και τις προσληπτικές δεξιότητες 

(ΔΠΚΠ) με αυτήν παιδιών που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, θέλησαν να 

παρατηρήσουν, εάν η ανάγνωση επηρεάζεται από τη λεκτική και μη-λεκτική νοητική 

λειτουργία ανάλογα με τη διάγνωση κάθε παιδιού. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν 

πολλές δυσκολίες αποκωδικοποίησης, αλλά και κατανόησης και στις δύο ομάδες 

(ΔΑΔ και ΔΚΠΚ). Οι πολύ φτωχοί αναγνώστες και των δύο ομάδων είχαν πολύ 

μικρή ηλικία, σε αντίθεση με τους επαρκείς αναγνώστες, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερες 

ηλικίες. Επίσης, και για τις δύο ομάδες παρατηρήθηκε μέτρια επίδοση και στις δύο 

δεξιότητες (αποκωδικοποίηση, κατανόηση), με την κατανόηση να είναι ακόμα πιο 

χαμηλή από την αποκωδικοποίηση. Αργότερα, το 2010, οι Asberg et al. βρήκαν 

εντονότερη αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο δεξιότητες, αφού 

χρησιμοποίησαν ως ομάδα ελέγχου παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. 

Αργότερα, οι Mayes & Calhoun (2003) χώρισαν το δείγμα τους σε ηλικιακές 

ομάδες των 3-7 ετών και 6-15 και παρατήρησαν ότι και οι δύο ομάδες δυσκολεύονταν 

εξίσου στις δραστηριότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης. Η χαμηλή επίδοση 

των ομάδων στη δεύτερη δεξιότητα φάνηκε να συνδέεται με τη χαμηλή πνευματική 

ηλικία και την εξίσου χαμηλή λεκτική νοημοσύνη. Οι παραπάνω δεν ήταν οι μόνοι 

ερευνητές που ανίχνευσαν δυσκολίες πριν τη φοίτηση στο Δημοτικό. Την 

παρατήρησή μας αυτή επιβεβαίωσαν οι Jones et al. (2009), όπως επίσης και οι 

Davidson & Weismer (2014), οι οποίοι παρατήρησαν ότι οι μειωμένες κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών στο Νηπιαγωγείο αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα και 

συνδέονται με τις χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση. 

Οι Huemer και Mann (2009) θέλησαν να ερευνήσουν τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης παιδιών με ΔΑΔ χρησιμοποιώντας 

παράλληλα ως ομάδα σύγκρισης παιδιά με Δυσλεξία. Περίμεναν ότι –με βάση την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία- τα παιδιά με ΔΑΔ θα ήταν καλύτερα στην 

αποκωδικοποίηση από ό,τι στην κατανόηση, ενώ τα παιδιά με Δυσλεξία θα ήταν 

καλύτερα στην κατανόηση από ό,τι στην αποκωδικοποίηση. Όπως αναμενόταν, τα 

παιδιά με ΔΑΔ είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση σε σχέση με 

την κατανόηση, ενώ τα παιδιά με Δυσλεξία είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις στην 
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κατανόηση σε σχέση με την αποκωδικοποίηση. Με την αντιπαραβολή των 

δεξιοτήτων των παραπάνω ομάδων είχαν ασχοληθεί και οι Frith & Snowling (1983) 

καταλήγοντας στα ίδια συμπεράσματα και επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματά μας.  

Η Hambley (2011) ασχολήθηκε με έρευνα περίπτωσης, στην οποία 

συμμετείχαν δύο παιδιά με διάγνωση «Αυτισμού». Φάνηκε πως και τα δύο παιδιά 

αποκωδικοποιούσαν τις λέξεις με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να νοιάζονται για το αν το 

νόημα της λέξης αλλάζει. Η ερευνήτρια υπέθεσε πως δεν έδωσαν σημασία τόσο στο 

νόημα των λέξεων, όσο στη σωστή τους ανάγνωση. Αυτό οδήγησε στη φτωχότερη 

κατανόηση σε σχέση με την αποκωδικοποίηση. Τα παραπάνω υποστήριξαν και οι 

Nation & Norbury (2011) στηρίζοντας την έρευνά τους, αλλά και επιβεβαιώνοντας 

παράλληλα το μοντέλο «Simple View of Reading». 

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν και με αυτά της Ignatova 

(2013), η οποία διεξήγαγε έρευνα, προκειμένου να αξιολογήσει τις δεξιότητες 

αναγνωστικής κατανόησης και συγκεκριμένα την απάντηση σε ερωτήματα νοήματος 

και την κατανόηση του μεταφορικού λόγου. Όπως αναμενόταν, τα παιδιά με ΔΑΦ 

δυσκολεύτηκαν στις ερωτήσεις νοήματος, αλλά πολύ περισσότερο στην κατανόηση 

των μεταφορών. Αργότερα, η Quan (2014) κατέγραψε επίσης την παραπάνω 

ανομοιογένεια επεκτείνοντας την έρευνά της και σε ενταξιακές δομές.  

Την ίδια χρονιά, οι Inoue et al. (2014) θέλησαν να απαντήσουν σε δύο 

ερωτήματα : Τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές υψηλής λειτουργικότητας (στο 

φάσμα των ΔΑΔ και του Μη προσδιοριζόμενου αλλιώς Αυτισμού) έχουν καλύτερες 

αναγνωστικές ικανότητες από ό,τι τα παιδιά με ψυχιατρικές ασθένειες; Αν όντως 

έχουν υψηλότερες ικανότητες, με ποιες γνωστικές δεξιότητες συνδέονται; Για να 

εξακριβώσουν αυτά τα στοιχεία, συνέκριναν τα αποτελέσματα με αυτά των παιδιών 

«μη-ΔΑΔ» και όχι με αυτά παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα παιδιά με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (ΑΥΛ) έχουν πιο αναπτυγμένες 

αναγνωστικές δεξιότητες από τα παιδιά με ΑΜΠΑ.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε και στις έρευνες με ευρήματα 

διαφορετικά από τα παρόντα. Ειδικότερα, κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι δύο 

αυτές δεξιότητες αναπτύσσονται παράλληλα και στον ίδιο βαθμό (Holman, 2004. 

Miniscalco & Sandberg, 2010). Επίσης, πέρα  από την ταυτόχρονη ανάπτυξη, 

ισχυρίστηκαν ότι η αποκωδικοποίηση αποτελεί πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια των 

μαθητών με ΔΑΦ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην απόλυτη συγκέντρωση στο 
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περιεχόμενο μιας λέξης/πρότασης, αφού η αποκωδικοποίησή της βγαίνει ακούραστα 

(Miniscalco & Sandberg, 2010). Οι παραπάνω μελετητές επιχείρησαν να 

αιτιολογήσουν τα τόσο διαφορετικά από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Έτσι, 

υπέθεσαν ότι τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν εμπεριείχαν εικόνα και το γεγονός 

αυτό διευκόλυνε την κατανόηση. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι τα κείμενα που έδωσαν 

στα παιδιά δεν περιελάμβαναν καμία μεταφορική έννοια, την οποία σίγουρα οι 

συγκεκριμένοι μαθητές δε θα μπορούσαν να κατανοήσουν. 

Προχωρώντας στην εξήγηση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, είναι 

σημαντικό να ανατρέξουμε στη «Θεωρία του Νου» και την «Ασθενή Κεντρική 

Συνοχή». Κι αυτό γιατί οι δύο θεωρίες δίνουν περιεχόμενο και διάσταση στα 

αποτελέσματά μας. Συγκεκριμένα, όπως έχει προαναφερθεί στην πρώτη ενότητα της 

εργασίας, η «Θεωρία του Νου» αφορά την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί τις 

δράσεις των άλλων και να αποδίδει νοητικά χαρακτηριστικά στον εαυτό του και 

στους άλλους. Απώτερος στόχος μιας τέτοιας ικανότητας είναι η ερμηνεία των 

ποικίλων συμπεριφορών (Premack &Woodruff, 1978). Αυτή ακριβώς η νοητική 

λειτουργία είναι διαφορετική στα άτομα με ΔΑΦ. Η δυσκολία που προκύπτει στα εν 

λόγω άτομα δεν περιορίζεται στην αναγνώριση μιας συμπεριφοράς σε φυσικά 

πρόσωπα. Αντίθετα, παίρνει διαστάσεις και στην κατανόηση και ερμηνεία του 

γραπτού λόγου, όταν αυτή συνδέεται με τα νοητικά χαρακτηριστικά των ηρώων μιας 

ιστορίας, ή την πρόβλεψη των ενεργειών τους (Baron-Cohen, 2001). 

Επιπλέον, η κατανόηση μιας ιστορίας, ενός παραμυθιού, ή ενός κειμένου 

συνδέεται άμεσα με την «Κεντρική Συνοχή». Μιλώντας για αυτή τη λειτουργία 

αναφερόμαστε  στη δυνατότητα του ατόμου να ανακαλεί και να συνδυάζει 

πληροφορίες, προκειμένου να εξάγει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Η λειτουργία αυτή 

φαίνεται επηρεασμένη στα παιδιά με ΔΑΦ και για το λόγο αυτό αναφέρεται ως 

«Ασθενής Κεντρική Συνοχή» (Frith, 1989). Επιπλέον, τα συγκεκριμένα άτομα 

τείνουν να εξάγουν μεμονωμένα συμπεράσματα και να προσκολλώνται στη 

λεπτομέρεια, ακόμα και να ερμηνεύουν το περιεχόμενο μιας ιστορίας ανάλογα με τις 

δικές τους προτιμήσεις (Jolliffe & Baron-Cohen, 1999).  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι 

απόλυτα δικαιολογημένα και συμβαδίζουν, όχι μόνο με το θεωρητικό πλαίσιο, στο 

οποίο ανήκουν, αλλά και με τις ήδη υπάρχουσες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 

διεθνή χώρο. 
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7.1.2   2η Ερευνητική Υπόθεση 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: «Αναμένεται ότι τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά θα έχουν καλύτερες επιδόσεις και στις δύο δεξιότητες 

από ό,τι τα μικρότερα». Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε. 

Συγκεκριμένα, δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση της επίδοσης με την 

ηλικία. Οι προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο διεθνή χώρο μας δίνουν 

μια διαφορετική εικόνα των επιδόσεων των μαθητών με ΔΑΦ ανά ηλικία. Έχει 

παρατηρηθεί ότι, με το πέρασμα των χρόνων και σε συνδυασμό με την κατάλληλη 

εκπαιδευτική παρέμβαση, οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώνονται. Οι κοινωνικές 

δεξιότητες αναπτύσσονται βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και 

αργότερα μια βελτιωμένη ακαδημαϊκή εξέλιξη (Magiati, Wei-Tay & Howlin, 2014).  

Την παράλληλη ανάπτυξη των κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 

παρατήρησαν οι  Charman, Howlin, Berry & Prince (2004), οι οποίοι ενέπλεξαν τους 

γονείς των μαθητών με ΔΑΦ στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι γονείς ανέφεραν ότι τα 

παιδιά τους σημείωσαν πολύ μεγάλη πρόοδο σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο 

μέσα σε ένα χρόνο φοίτησης στο Νηπιαγωγείο. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

κατέληξαν και οι Estes et al. (2011),οι οποίοι είχαν δείγμα 30 μαθητών με ΔΑΦ και 

εξέτασαν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες σε συνάρτηση με τις κοινωνικές. Αντίθετα, 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν ανέδειξαν καμία συσχέτιση ηλικίας και 

επίδοσης. 

Το 1980, οι Ando, Yoshimura & Wakabayashi αξιολόγησαν την εκπαιδευτική 

πορεία 47 παιδιών με ΔΑΦ και 128 παιδιών με Νοητική καθυστέρηση. Όλα τα 

παραπάνω παιδιά φοιτούσαν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση και στους μαθητές της πειραματικής 

ομάδας, και στους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν 

αφορούσαν την εκπαιδευτική πορεία, την αυτόνομη διαβίωση και την 

κοινωνικοποίηση. Βέβαια, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν 

γενικά χαμηλότερο επίπεδο από τα παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση.  

Ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησαν και οι Goldstein, Minshew & Siegel (1994)        

αξιοποιώντας τη συνεργασία παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Παρατήρησαν λοιπόν, ότι 

τα μικρότερα παιδιά με ΔΑΦ είχαν εξίσου καλές επιδόσεις με τους συνομηλίκους 

τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, τα παιδιά με ΔΑΦ μεγαλύτερης ηλικίας ήταν μεν 
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καλύτερα από τα μικρότερα με την ίδια δυσκολία, αλλά ανταποκρίθηκαν λιγότερο 

καλά από τους συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης. Οι Joseph, Tager-Flusberg & Lord 

(2002) έθεσαν έναν νέο παράγοντα υπό διερεύνηση καταλήγοντας επίσης σε 

διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά της παρούσας έρευνας. Αξιοποίησαν εργαλεία 

αξιολόγησης των λεκτικών και μη-λεκτικών δεξιοτήτων, ώστε να τα συσχετίσουν με 

την ηλικία και την ακαδημαϊκή εξέλιξη. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, όσο τα 

παιδιά μεγαλώνουν, τόσο βελτιώνονται οι κοινωνικές και μη-λεκτικές τους 

δεξιότητες, οδηγώντας τους σε ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Παρόμοιες 

παρατηρήσεις έκαναν και οι Mayes & Calhoun (2003), Dietz et al. (2007), οι οποίοι 

μελέτησαν την παράλληλη ανάπτυξη επικοινωνιακών, γνωστικών δεξιοτήτων και 

εκπαιδευτικής πορείας.  

Νωρίτερα, οι Fenske et al. (1985) υπογράμμισαν τη μεγάλη σημασία της 

πρώιμης παρέμβασης στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Για το σκοπό αυτό 

παρατήρησαν την ακαδημαϊκή εξέλιξη εννέα μαθητών με ΔΑΦ. Τα ευρήματα 

ανέδειξαν την αξία των εν λόγω προγραμμάτων και ξεχώρισαν τους μαθητές που 

εντάχθηκαν νωρίς στο πρόγραμμα και παρουσίασαν αξιόλογη μαθησιακή εξέλιξη. 

Την αξία αυτή τόνισαν και οι Harris & Handleman (2000), οι οποίοι θεώρησαν την 

ένταξη σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και το Δείκτη Νοημοσύνης δύο 

ασφαλείς προβλεπτικούς παράγοντες για τη δομή που θα καταλήξει το παιδί με ΔΑΦ. 

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματά μας δεν αναδεικνύουν καμία συσχέτιση της μικρής 

ηλικίας (ηλικία πρώιμης παρέμβασης) με την ακαδημαϊκή πορεία. Επομένως, στη 

δική μας περίπτωση δεν μπορεί η πρώιμη παρέμβαση να συνδεθεί με την καλή 

μαθησιακή εξέλιξη. 

 Αντίθετη άποψη διαφαίνεται στην έρευνα των Eaves & Ho (2004), οι οποίοι 

δέχονται το Δείκτη Νοημοσύνης και την ηλικία ως παράγοντες που επηρεάζουν 

θετικά την εξέλιξη των μαθητών με ΔΑΦ, αλλά δε στηρίζουν τη γνώμη των 

προηγούμενων ερευνητών σχετικά με την πρώιμη παρέμβαση. Συγκεκριμένα, 

θεωρούν τη δομή φοίτησης και τις παρεμβάσεις δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση 

με τις δυνάμεις που αντλεί το άτομο από τις ίδιες του τις δυνατότητες. 

Σε έρευνες που προαναφέρθηκαν στην εξήγηση της πρώτης ερευνητικής 

υπόθεσης φάνηκε πως κάποιοι μελετητές επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην αξιολόγηση 

της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Ακόμα και σε εκείνες τις 

μελέτες, όπου δεν λήφθηκε υπόψη η κοινωνική εξέλιξη των παιδιών, τονίστηκε 
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εντούτοις η καλύτερη επίδοση των μεγαλύτερων μαθητών έναντι των μικρότερων 

(Huemer & Mann, 2009. Cronin, 2014).  Έτσι, και σε αυτές τις έρευνες, όπου –όπως 

και στη δική μας- δε λήφθηκε υπόψη ο κοινωνικός παράγοντας, παρατηρήθηκε 

εντούτοις θετική συσχέτιση της ηλικίας και της επίδοσης. 

Για να ερμηνεύσουμε τα διαφορετικά αποτελέσματα που λάβαμε από την 

παρούσα έρευνα, θα ήταν σκόπιμο να λάβουμε υπόψη μας διάφορους παράγοντες. 

Αρχικά, αρκετοί από τους παραπάνω ερευνητές είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν 

τους μαθητές του δείγματός τους μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι, 

μπορούσαν να παρατηρούν την εξέλιξη των μαθητών μες στα χρόνια και να 

σημειώνουν τυχόν αλλαγές.  

Ένας επίσης πιθανός λόγος, για τον οποίο τα ευρήματά μας δεν είναι 

σύμφωνα με αυτά των παραπάνω ερευνών, θα μπορούσε να είναι και η χρήση 

διαφορετικών εργαλείων αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, πολλοί μελετητές 

παρατηρούσαν τα παιδιά την ώρα του μαθήματος, συζητούσαν με τους γονείς τους 

και ενέπλεκαν τους τελευταίους στη διαδικασία. Επίσης, κάποιοι βρίσκονταν σε 

συνεχή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και –εκτός από το διαφοροποιημένο 

υλικό που χρησιμοποιούταν- εφάρμοζαν και προγράμματα παρέμβασης. 

Ύστερα, αναφέρεται συχνά στις έρευνες ο όρος «Σύνδρομο Asperger», ο 

οποίος σήμερα δε χρησιμοποιείται. Ο όρος αυτός αφορούσε παιδιά υψηλής 

λειτουργικότητας, τα οποία φοιτούσαν κατά κανόνα στα Γενικά σχολεία. Επομένως, 

ενδέχεται το δείγμα της παρούσας έρευνας να περιελάμβανε μαθητές χαμηλότερης 

λειτουργικότητας από αυτούς των προηγούμενων ερευνών. Δυστυχώς, δεν υπήρχε η 

δυνατότητα και ο χρόνος να αξιολογηθεί η κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και 

να μετρηθεί ο δείκτης νοημοσύνης τους. 

Επιπρόσθετα, σε αρκετές μελέτες φαίνεται πως οι ερευνητές είχαν τη 

δυνατότητα να εντάξουν στο δείγμα τους μαθητές πολύ μικρής ηλικίας (ηλικία 

πρώιμης παρέμβασης) και αρκετά μεγαλύτερης (ηλικία δημοτικού και γυμνασίου). 

Έτσι, κάλυπταν ένα μεγάλο φάσμα μέσα στο οποίο ενδέχεται να επέλθουν πολλές 

αλλαγές. Αντίθετα, στην τωρινή έρευνα το εύρος τιμών της ηλικίας δεν ήταν πολύ 

μεγάλο και κάλυπτε μόνο τους μαθητές από οχτώ έως δεκαπέντε ετών.  

Τέλος, θα ήταν καλό να διερευνήσουμε τη λειτουργία της πρώιμης 

παρέμβασης και εν γένει της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Ξεκινώντας, θα ήταν 

χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί στη χώρα μας εδώ και 30 
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χρόνια, αλλά μόνο από το 2000 και μετά έγιναν αξιόλογες προσπάθειες ίδρυσης νέων 

δομών και συγχρονισμού με τη νοοτροπία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όμως, ακόμη 

και σήμερα έχει σταθεί αδύνατο να δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών για τα ειδικά σχολεία και τα σχολεία που φιλοξενούν παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. Έτσι, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι ισότιμη και κατά συνέπεια, 

δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση στα προγράμματα διδασκαλίας που 

εφαρμόζονται στις τάξεις των γενικών σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

ακολουθείται εξατομικευμένη διδασκαλία και δεν καλύπτονται οι μοναδικές ανάγκες 

των μαθητών (Λαμπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2005). Πέρα από τα 

Προγράμματα Σπουδών, αρνητική στάση παρουσιάζουν και οι εκπαιδευτικοί της 

Γενικής Αγωγής, οι οποίοι εφαρμόζουν μετωπικές διδασκαλίες και ισχυρίζονται κατά 

κανόνα ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις ποικίλες γνωστικές διαφοροποιήσεις των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες. Εξάλλου, η εκπαίδευση που οι ίδιοι έχουν λάβει δεν 

είναι επαρκής και η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων είναι δυστυχώς πολύ φτωχή 

(Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000). 

Επιπλέον, ενώ η Ειδική Αγωγή θα έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες ενός 

ατόμου με αναπηρίες από τη βρεφική-προσχολική ηλικία έως και την επαγγελματική 

αποκατάσταση, κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν υπάρχει 

μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και δε διασφαλίζεται 

η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά (Λαμπροπούλου, 2008). 

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός 

προγραμματισμός, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η υλικοτεχνική υποδομή των 

σχολείων της Ελλάδας δε δίνουν ισότιμες και οργανωμένες ευκαιρίες στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πολύ πιθανή εξήγηση των 

αποτελεσμάτων. Κι αυτό διότι οι έρευνες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, 

αφορούν εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, πιθανότατα πιο οργανωμένων. 

Αντίθετα, στη χώρα μας τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Έτσι, στερούνται ευκαιριών με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η ταχεία ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αλλά ακόμα και αν 

παραβλέπαμε τη σοβαρότατη αυτή έλλειψη, θα έπρεπε σίγουρα να επικεντρωθούμε 

στα ακατάλληλα και άκαμπτα αναλυτικά προγράμματα, όπως επίσης και στην ελλιπή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  
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Συνολικά, η ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε για ποικίλους λόγους. 

Ένας από αυτούς είναι η ασυμφωνία στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων της 

Ελλάδας σε σχέση με αυτών του εξωτερικού. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης 

δε λειτουργούν και τα αναλυτικά προγράμματα παρουσιάζονται άκαμπτα 

περιορίζοντας τις ευκαιρίες για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στην παρούσα έρευνα και 

τις υπάρχουσες έρευνες. Στις τελευταίες εφαρμόζονταν προγράμματα παρέμβασης 

και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών με υλικό, οι μαθητές επανεξετάζονταν μετά από 

κάποιο διάστημα και υπήρχε η δυνατότητα αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων 

και του δείκτη νοημοσύνης. Επίσης, το επίπεδο λειτουργικότητας των παιδιών ήταν 

μάλλον υψηλότερο και το εύρος της ηλικίας τους ήταν πολύ μεγάλο. Αντίθετα, στην 

τωρινή μελέτη δεν υπήρχε η δυνατότητα και ο χρόνος να επανεξεταστούν οι μαθητές, 

ή να εφαρμοστεί πρόγραμμα παρέμβασης. Οι κοινωνικές δεξιότητες και ο δείκτης 

νοημοσύνης δεν αξιολογήθηκαν και το δείγμα μας αποτελούταν από μαθητές με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, οι οποίοι είχαν κατακτήσει τη δεξιότητα της 

ανάγνωσης ανεξαρτήτως λειτουργικότητας. 

.  

 

7.1.3   3η Ερευνητική Υπόθεση 

Η 3
η
 ερευνητική μας υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: «Αναμένεται ότι τα 

παιδιά που φοιτούν στο Γενικό Δημοτικό Σχολείο χωρίς καμία υποστήριξη, ή 

υποβοηθούμενα από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης θα έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από ό,τι τα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο». Η υπόθεση αυτή δεν 

επιβεβαιώθηκε.  

Κατά τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, εντοπίστηκε μια μόνο έρευνα που 

συμφωνεί με το παραπάνω εύρημα. Σε αυτήν, οι συγγραφείς (Waddington & Reed, 

2016) διερεύνησαν, εάν οι μαθητές με ΔΑΦ που φοιτούν σε γενικά σχολεία έχουν 

καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση από τους αντίστοιχους μαθητές που φοιτούν στα 

ειδικά σχολεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές και των δύο δομών 

παρουσίαζαν παρόμοιες επιδόσεις. Οι ερευνητές τονίζουν πως τα παιδιά που 

φοιτούσαν στο ειδικό σχολείο ήταν χαμηλότερης λειτουργικότητας από τα αντίστοιχα 

παιδιά που φοιτούσαν στο γενικό. Επομένως, το παραπάνω αποτέλεσμα θα μπορούσε 

να ερμηνευθεί, αν λάβουμε υπόψη μας την απλοποίηση του Αναλυτικού 
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Προγράμματος που γίνεται για τα παιδιά με ΔΑΦ σε μια γενική τάξη. Σε άλλη 

περίπτωση, θα ήταν πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν στα μαθήματα με τους ίδιους 

ρυθμούς που μπορούν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε 

καμία διαφορά στην επίδοση, ακόμα και στα παιδιά, των οποίων η τάξη 

υποστηριζόταν από ειδικό παιδαγωγό. 

Πέρα από αυτήν τη μελέτη, η πλειοψηφία των ερευνών που εξετάστηκαν, 

καταδείκνυε την καλύτερη επίδοση των μαθητών με ΔΑΦ στα γενικά σχολεία, είτε δε 

λάμβαναν καμία υποστήριξη, είτε είχαν παράλληλη στήριξη. Οι Madden & Slavin 

(1983) ερεύνησαν το κατά πόσο η πλήρης ένταξη ή η εξατομικευμένη υποστήριξη 

μαθητών στην τάξη έχουν θετικό αντίκτυπο στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Τα 

ευρήματα ανέδειξαν τη θετική επίδραση της ένταξης των μαθητών στη γενική τάξη, 

υποστηριζόμενοι από έναν δεύτερο δάσκαλο. Μια τέτοια υποστήριξη θεώρησαν ότι 

φέρνει θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο στον γνωστικό, αλλά και στον κοινωνικό 

τομέα. Το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα παρόντα αποτελέσματα, παρόλο 

που ένας μέρος του δείγματος αφορούσε και παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη.  

Οι Downing et al.(1996), οι οποίοι παρατήρησαν τη συμπερίληψη τριών 

παιδιών με ΔΑΦ στο πλαίσιο μιας γενικής τάξης, συμπέραναν ότι τα οφέλη των 

μαθητών ήταν πολλαπλά. Δηλαδή, δεν αφορούσαν αποκλειστικά τη μαθησιακή 

εξέλιξη, αλλά και την κοινωνική-συναισθηματική. Παρόλα αυτά, οι μαθητές είχαν 

ανάγκη για συνεχή προσαρμογή των ασκήσεων στις δυνατότητές τους και 

συστηματική καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Αργότερα, οι 

Mortweet et al. (1999) παρέθεσαν παρόμοια αποτελέσματα μετά την προσπάθειά τους 

να εντάξουν δύο μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση σε δύο τμήματα γενικού 

σχολείου.  

Ο Markussen (2004) απέδειξε για άλλη μια φορά πως μαθητές με ειδικές 

ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία επωφελούνται πολύ περισσότερο 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά σε σχέση με τους μαθητές που φοιτούν στα ειδικά 

σχολεία. Σε αντιπαράθεση, οι μαθητές του παρόντος δείγματος που φοιτούσαν στο 

γενικό σχολείο δεν φάνηκε να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές του 

ειδικού σχολείου. 

 Μετέπειτα, οι Kurth & Mastergeorge (2000) παρατήρησαν ότι η διδασκαλία 

ίδιων αντικειμένων στις δύο διαφορετικές δομές είχαν διαφορετική επίδραση στους 

μαθητές με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της έρευνας διδάχτηκαν μαθήματα 
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Γλώσσας και Τεχνών. Οι μαθητές του γενικού σχολείου εμπέδωσαν πολύ καλύτερα 

τη γνώση σε σχέση με αυτούς του ειδικού σχολείου αποδεικνύοντας έτσι τον 

ευεργετικό ρόλο της συμπερίληψης. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα των Stevens & 

Slavin (1995) και των Peetsma et al.(2001), οι οποίοι εφάρμοσαν την έρευνά τους 

στις δύο προαναφερόμενες δομές. Η παρούσα έρευνα δεν περιελάμβανε διάφορα 

διδακτικά αντικείμενα, αλλά εστιάστηκε στην επίδοση των μαθητών στην 

αποκωδικοποίηση και την κατανόηση. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε η εξέλιξη των 

μαθητών μετά από κάποιο διάστημα παρέμβασης. 

Οι Holahan & Costenbader (2000) έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της 

κοινωνικοποίησης, ως προβλεπτικού παράγοντα ακαδημαϊκής ανάπτυξης. 

Παρατήρησαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ που είχαν πολύ χαμηλή λειτουργικότητα είχαν 

παρόμοιες επιδόσεις στις δύο δομές. Τα παιδιά πιο υψηλής λειτουργικότητας όμως, 

είχαν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις στο γενικό σχολείο. Σε αυτό το σημείο, θα 

ήταν σκόπιμο να σημειώσουμε πως, ίσως οι μαθητές της παρούσας έρευνας να ήταν 

αναλογικά χαμηλότερης λειτουργικότητας και γι’ αυτό να μη μας οδήγησαν στο 

αναμενόμενο αποτέλεσμα.  

Παρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι Cole, Waldron & Majd (2000), οι οποίοι 

διερεύνησαν το ρόλο της συμπερίληψης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους 

τυπικώς αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους. Παρατήρησαν ότι τα περιβάλλοντα 

συμπερίληψης ήταν πολύ ευνοϊκά για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες. Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι και οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης που φοιτούσαν σε τάξεις συμπερίληψης, είχαν καλύτερη γνωστική εξέλιξη 

από τους αντίστοιχους μαθητές που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις. Σύμφωνα 

αποτελέσματα με τα παραπάνω παρουσίασαν οι Bradfield et al. (1973) και οι Katz & 

Mirenda (2002). 

Ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ καλή συνύπαρξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης έδωσαν και οι Rafferty, Boettcher & Griffin (2001), οι 

οποίοι ενέπλεξαν στη διαδικασία αξιολόγησης τους γονείς και των δύο ομάδων. 

Συμπέραναν με αυτόν τον τρόπο ότι οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

παρατήρησαν μεγάλη ακαδημαϊκή πρόοδο και διαφορά στην ευαισθητοποίηση και το 

σεβασμό προς τη διαφορετικότητα. Αντίστοιχα, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες 

παρατήρησαν ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο. Το στοιχείο αυτό δε διαφάνηκε στη 

δική μας έρευνα, η οποία ούτως ή άλλως δεν περιελάμβανε την εμπλοκή των γονιών. 
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Τέλος, οι Mansel & Semmel (1997) έδωσαν έμφαση στα προγράμματα που 

χρησιμοποιούνταν στα σχολεία. Θεώρησαν ότι η ιδανικότερη κατάσταση 

δημιουργούταν για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, όταν συμμετείχαν σε μικρές 

ομάδες μιας γενικής τάξης. Έτσι, μπορούσαν να έχουν διαφοροποιημένες 

δραστηριότητες και ταυτόχρονα την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και να μιμηθούν νέα μοτίβα συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη έρευνα 

επιχειρεί έναν συγκερασμό των δύο δομών. Από τη μία αξιοποιεί τα προγράμματα και 

τις μικρές ομάδες, που συνήθως σχηματίζονται στα ειδικά σχολεία, και από την άλλη 

δημιουργεί τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στα γενικά σχολεία. 

Τα διαφορετικά αποτελέσματα, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω θα 

μπορούσαν να οφείλονται αρχικά στο μικρό δείγμα. Όμως, ο λιγοστός χρόνος και η 

περιορισμένη πρόσβαση στον πληθυσμό που μας ενδιέφερε αποτέλεσαν 

ανασταλτικούς παράγοντες. Ακόμα όμως κι αν προσπερνούσαμε το παραπάνω 

γεγονός, σίγουρα θα έπρεπε να μας απασχολήσει η λειτουργικότητα των μαθητών. 

Είναι πολύ πιθανό οι μαθητές που συμμετείχαν στις έρευνες του διεθνούς χώρου να 

ήταν πολύ υψηλότερης λειτουργικότητας από αυτούς περιελάμβανε το παρόν δείγμα, 

αφού αναφέρεται ότι αρκετά παιδιά έφεραν τη διάγνωση του «Συνδρόμου Asperger». 

Επομένως, ενδέχεται η προσαρμογή τους και ο ρυθμός εξέλιξής τους να ήταν 

ταχύτερος. 

Επίσης, αξίζει να γίνει αναφορά στις διαφορές ως προς τα εργαλεία 

αξιολόγησης. Στην έρευνά μας αξιοποιήσαμε ένα σταθμισμένο τεστ ανίχνευσης 

μαθησιακών δυσκολιών, ενώ οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποίησαν τεστ, τα οποία 

αντιστοιχούσαν σε παιδιά χαμηλότερης χρονολογικής ηλικίας. Επιπλέον, σε αρκετές 

έρευνες εφαρμόζονταν προγράμματα παρέμβασης, τα οποία αφορούσαν μάλιστα 

παραπάνω από ένα διδακτικά αντικείμενα.  

Στη συνέχεια, αρκετοί μελετητές σχημάτισαν ομάδα ελέγχου, ενώ στην 

παρούσα έρευνα δεν είχαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την επίδοση των 

μαθητών σε σχέση με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, 

δεν μπορούσαμε να έχουμε μια εικόνα της επίδοσης πριν και μετά από παρέμβαση 

στο περιβάλλον της τάξης. 

Τέλος, η πλειοψηφία των ερευνών εστιάζει στη συμπερίληψη και στις καλές 

συνθήκες που παρέχει, ώστε να επιτευχθεί μια καλή κοινωνική και ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των τυπικώς αναπτυσσόμενων 
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συμμαθητών τους. Εστιάζοντας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα γίνει 

παρακάτω μια περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των σχολείων, προκειμένου να 

αιτιολογηθούν εν μέρει τα αποτελέσματά μας.   

Η Μαυροπούλου (2007) αναφέρει πως, προκειμένου η συμπερίληψη να 

επιτευχθεί και να ευνοηθούν στο μέγιστο όλοι οι μαθητές (με ΔΑΦ και τυπικής 

ανάπτυξης), είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι: η 

θετική στάση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής απέναντι στην αναπηρία, η σωστή 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών γενικών τάξεων, η θετική στάση των γονέων 

παιδιών με ΔΑΦ, η κατάλληλη προετοιμασία των ίδιων των μαθητών και η μέριμνα 

για δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά με ΔΑΦ και στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. 

Οι Zoniou-Sideri & Vlachou (2006) διεξήγαγαν έρευνα σε 10 σχολεία της 

Ελλάδας, προκειμένου να μελετήσουν τη στάση εξακοσίων σαράντα ενός 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στη συμπερίληψη. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί είχαν απασχοληθεί από 10 έτη και πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παραδέχτηκε ότι η συμπερίληψη είναι ευεργετική για 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά μόνο σε κοινωνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την 

ακαδημαϊκή πρόοδο, θεωρούν ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια ενός 

ειδικού σχολείου, το οποίο έχει προσωπικό ώστε να τα στηρίξει γνωστικά και 

ψυχολογικά. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι στερούνται απαραίτητων γνώσεων και 

αδυνατούν πολλές φορές να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις μιας τάξης με 

ανομοιομορφία. Οι Λαμπροπούλου & Παντελιάδου (2000) συμπληρώνουν ότι 

συνήθως οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επιμένουν στη μετωπική διδασκαλία 

αγνοώντας το σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων. 

Ελλιπής κατάρτιση, όμως δεν εντοπίζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν στα γενικά σχολεία. Οι Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης & 

Βαλκάνος (2015) χρησιμοποίησαν ως δείγμα εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας, οι 

οποίοι διδάσκουν σε ΕΕΕΚ, ώστε να διερευνήσουν την κατάρτιση που έχουν λάβει 

και την επιθυμία τους για περαιτέρω επιμόρφωση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια, τα οποία διήρκησαν 400 ώρες. Οι ίδιοι δήλωναν 

ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη διαρκούς και σε βάθος επιμόρφωσης, αφού θεωρούν 

ότι ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος και οι γνώσεις τους λίγες. Θεωρούν ότι 
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καλούνται να αντεπεξέλθουν σε καθημερινές απαιτήσεις, που απαιτούν ιδιαίτερο 

χειρισμό.     

Σε ό,τι αφορά τη δομή της παράλληλης στήριξης, αξίζει να αναφερθούμε στον 

ιδεατό και «σωστό» τρόπο λειτουργίας της, όπως επίσης και στη μορφή της στην 

ελληνική σχολική καθημερινότητα. Η συνύπαρξη ενός εκπαιδευτικού γενικής αγωγής 

και ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σε μια τάξη γενικού σχολείου αποτελεί μία 

ιδανική συνθήκη, όπου όλοι οι μαθητές μπορούν να ευνοηθούν στο μέγιστο. Είναι και 

οι δύο υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του μαθήματος και για την ενημέρωση των 

γονέων. Από τη μία, ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής γνωρίζει σε βάθος το Αναλυτικό 

πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη και από την άλλη, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

είναι σε θέση να διαφοροποιεί τις δραστηριότητες ως προς το περιεχόμενο και την 

ποιότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές με ειδικές ανάγκες προσεγγίζουν ένα 

θέμα αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και βλέπουν ότι έχουν τη 

δυνατότητα να συμβαδίσουν με την τάξη τους (Βλάχου, 2007). 

Αυτό που συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα, δεν προσεγγίζει κατά πολύ 

τη θεωρία. Η παράλληλη στήριξη περιορίζεται στην ύπαρξη ενός ειδικού παιδαγωγού 

μέσα σε μια γενική τάξη, ο οποίος υποστηρίζει μόνο το μαθητή, για τον οποίο 

καλείται στο σχολείο. Έτσι, ο μαθητής αυτό απομονώνεται από την ομάδα και 

αντιμετωπίζεται σαν ένα ξεχωριστό μέλος της τάξης, το οποίο έχει μάλιστα το δικό 

του δάσκαλο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συχνά το χρόνο και την 

κατάρτιση να οργανώσουν κοινά παιχνίδια στο προαύλιο, ή να εφαρμόσουν 

προγράμματα σχετικά με τη διαφορετικότητα. Έτσι, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αναβάλλεται και στο 

τέλος δυσχεραίνεται. Τέλος, ενώ θεωρητικά εφαρμόζονται συνεργατικά μοντέλα 

(δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής μαζί), στην πραγματικότητα η επικοινωνία 

μεταξύ των δύο είναι ελλιπής και τα προγράμματα παρέμβασης δεν σχεδιάζονται από 

κοινού (Papadopoulos, 1997). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στα ελληνικά σχολεία δεν εφαρμόζονται 

οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία που υποδέχονται παιδιά με 

ειδικές ανάγκες και τα τελευταία δε χαρακτηρίζονται από κλίμα συμπερίληψης. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των γενικών δημοτικών σχολείων δεν έχουν το γνωστικό 

υπόβαθρο, ώστε να υποστηρίξουν μαθητές με ΔΑΦ και να κατανοήσουν πολλές 

φορές το νόημα της συνύπαρξης και της συνεργασίας τους με έναν ειδικό παιδαγωγό. 
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Σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΚ 

αισθάνονται ανεπαρκείς και ανασφαλείς στο να αντιμετωπίσουν δύσκολες 

καταστάσεις που προκύπτουν στα σχολεία. Από την άλλη, τα παιδιά που φοιτούν στα 

Γυμνάσια παρακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς 

διαφοροποιήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φτάσουν το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα (Λαμπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2005). Τέλος, ο θεσμός της 

παράλληλης στήριξης, ο οποίος αναφέρεται αρκετά στις έρευνες του διεθνούς χώρου, 

δε φαίνεται να εφαρμόζεται σωστά στα σχολεία της χώρας μας. Το γεγονός αυτό 

μειώνει την αποτελεσματικότητά του και δυσχεραίνει το έργο των δύο 

εκπαιδευτικών. 

 

7.2   Παιδαγωγικές προεκτάσεις 

Όπως προαναφέραμε, οι έρευνες που έχουν γίνει στο πεδίο της Διαταραχής 

Αυτιστικού Φάσματος περιορίζονται κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αναγνώρισης των συναισθημάτων. Τα 

τελευταία χρόνια, και μόνο στο διεθνή χώρο, γίνονται προσπάθειες μελέτης των 

μαθησιακών δυνατοτήτων αυτών των μαθητών. Μια τέτοια αλλαγή πλεύσης μας δίνει 

την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τα ευρήματα των ερευνών που έχουν γίνει, ώστε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα και το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται στα εν λόγω 

παιδιά.  

Τα παραπάνω ευρήματα, όπως παρουσιάστηκαν, μας δίνουν μια εικόνα των 

ελλειμμάτων των παιδιών με ΔΑΦ στις δεξιότητες της αποκωδικοποίησης των 

παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στην αποκωδικοποίηση και την 

αναγνωστική κατανόηση. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια 

διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία δε θα στρέφεται μόνο γύρω από τις 

κοινωνικές δεξιότητες, αλλά αντίθετα θα τις χρησιμοποιεί προς όφελος του μαθητή. 

Γνωρίζοντας τους τρόπους που λειτουργεί κοινωνικά το παιδί με ΔΑΦ και 

αξιοποιώντας αποτελέσματα όπως τα παραπάνω, μπορεί ο ειδικός παιδαγωγός να 

συμπληρώσει ένα κομμάτι ακόμα του παζλ της εκπαίδευσης των παιδιών με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  

Επιπλέον, αποτελεί ένα κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να δώσουν 

έμφαση στη διδασκαλία της κατανόησης. Γνωρίζοντας πια τον «εγωκεντρικό» τρόπο 

σκέψης τους, αλλά και την προσήλωσή τους στη λεπτομέρεια, μπορούν ενδεχομένως 
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να εστιάσουν σε κείμενα που δεν περιλαμβάνουν εκτενείς περιγραφές και συνεχείς 

αναφορές σε διάφορα πρόσωπα. Επίσης, η παραπάνω δεξιότητα θα μπορούσε να 

ενισχυθεί μέσα από την εισαγωγή της εικόνας και τον προϊδεασμό του μαθητή για το 

κείμενο που ακολουθεί. Ύστερα, γίνεται σαφές ότι μια σύντομη αναφορά σε 

προηγούμενη σχετική γνώση βοηθά σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση. 

 Με αφορμή τη συχνή παρουσία μαθητών με ΔΑΦ στα γενικά σχολεία με ή 

χωρίς παράλληλη στήριξη, έρευνες σαν αυτή μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για την 

περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Η ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής, που ασχολούνται με μαθητές με ΔΑΦ 

είναι μείζονος σημασίας. Η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση των διδακτικών 

προγραμμάτων με σεβασμό στη διαφορετικότητα οφείλει να είναι μέρος της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

 

7.3   Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αντιμετωπίζει ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, ο 

αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

γενίκευση των αποτελεσμάτων. Έπειτα, δε δόθηκε ολόκληρη η σταθμισμένη 

δοκιμασία στα παιδιά (για τους λόγους που προαναφέρθηκαν) κι έτσι δεν μπορούμε 

να έχουμε σφαιρική εικόνα των επιδόσεών τους. Επιπλέον, ίσως η συγκεκριμένη 

δοκιμασία να ήταν πάνω από τις δυνατότητες που επέδειξαν οι μαθητές. Κι αυτό γιατί 

απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα οποία έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες 

γνώσεις βάσει προγράμματος σπουδών. Τέλος, δεν ήταν δυνατό να κάνουμε έλεγχο 

του Δείκτη Νοημοσύνης και των κοινωνικών δεξιοτήτων, στοιχεία που θα μας ήταν 

χρήσιμα για περισσότερους συσχετισμούς και συμπεράσματα. 

 

7.4   Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα ήταν μικρό εξαιτίας 

του συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου και της περιορισμένης πρόσβασης στον 

πληθυσμό που μας ενδιέφερε. Παρόλα αυτά, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει 

εφαλτήριο για την έναρξη άλλων ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα. Επίσης, θα ήταν 

καλό μια μελλοντική μελέτη να συνοδεύεται και από εκπαιδευτική παρέμβαση. Έτσι, 

παράλληλα με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών, θα μπορέσει κανείς 

να παρατηρήσει και τη μορφή των δραστηριοτήτων που διευκολύνουν και προάγουν 
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τη μάθηση των παιδιών. Τέλος, οι επόμενες έρευνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

την εξέταση του Δείκτη Νοημοσύνης και των γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε ένα επόμενο 

επίπεδο, θα μπορούσαν να γίνουν συσχετισμοί ανάμεσα στις κοινωνικές και τις 

γλωσσικές δεξιότητες, ή ανάμεσα στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης-κατανόησης και 

τις γλωσσικές δεξιότητες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ενδεικτικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων 

αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης 

 

Δραστηριότητα 1
η
: Αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων 

Αγκρηνός 

Γδέκλωνοι 

Στρουφάλομπρι 

Σκαυψημπρά 

 

Δραστηριότητα 2
η
: Αποκωδικοποίηση πραγματικών λέξεων 

Σπαθί 

Βραδιάζει 

Οινόπνευμα 

Παρακείμενος 

 

Δραστηριότητα 3
η
: Αναγνώριση πραγματικών λέξεων 

Ράμε          πίρτα          βιβλία 

Κνιδούλης          παγώνω          ελάφι          πεδρύλι 

Φίλος          ώξυλας          δόντια 

 

Δραστηριότητα 4
η
: Ανάγνωση 

Η τεχνολογία έκανε τη ζωή του ανθρώπου εύκολη, αλλά έβλαψε τον πλανήτη 

……Παλιότερα, η ρύπανση και η μόλυνση διακρίνονταν σε τοπική, εθνική και 

παγκόσμια…. 

 

Δραστηριότητα 5
η
: Εύρεση κοινού νοήματος 

 Η δασκάλα μοίρασε τα βιβλία 

 Η δασκάλα διόρθωσε τα βιβλία 

 Τα βιβλία μοιράστηκαν από τη δασκάλα 

 Τα βιβλία είναι καινούρια. 

 Η δασκάλα είναι αυστηρή 

 



 

 

99 
 

 

Δραστηριότητα 6
η
: Ορθή ερμηνεία (νοήματος) 

Ανάγνωση κειμένου: 

Η Άννα, ο Αλέξης και ο αδελφός του, ο Βασίλης αποφασίζουν να πάνε για εξερεύνηση 

στο διπλανό χωριό …. Οι τρεις φίλοι χοροπηδούν από τη χαρά τους εδώ κι εκεί…. 

 

Απάντηση σε ερωτήσεις: 

Ποιοι φίλοι αποφάσισαν να βρουν τον θησαυρό; 

1. Η Άννα και ο Βασίλης 

2. Η Άννα και ο Αλέξης 

3. Ο Αλέξης και ο αδελφός του 

4. Η Άννα, ο Βασίλης και  ο Αλέξης 
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Έτος εισαγωγής: 2015 

Κατεύθυνση: ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης σε 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)» 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι 

προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω 

χρησιμοποιήσει, έχουν δηλωθεί κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία 

όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, 

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική 

αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη 

περιγραφή. Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της 

λογοκλοπής διασφαλίζοντας έτσι το/τη συγγραφέα.  
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