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Επίδραση της αυτόματης αναγνώρισης συλλαβών στην ανάγνωση λέξεων.  Ένας 
πειραματισμός σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. 

 
Νίκος Παλιεράκης30 

Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα της συλλαβικής 

αυτοματοποίησης κατά την φωνολογική επεξεργασία αναγνώρισης των λέξεων σε μαθητές με 
αναγνωστικές δυσκολίες. Επιχειρεί να αναδείξει τη φωνολογική λειτουργικότητα της 
συλλαβής κατά την ανάγνωση. Επιχειρεί ακόμη, να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα 
υιοθέτησης της συλλαβής και όχι του φωνήματος, ως βασικής μονάδας φωνολογικής 
επεξεργασίας. Αρχικά παρουσιάζονται ερευνητικά τεκμήρια για το ρόλο της συλλαβής από 
το αγγλικό, γαλλικό και ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. Ακολούθως παρουσιάζονται 
ερευνητικά αποτελέσματα από έναν πειραματισμό αυτοματοποίησης συλλαβών με 
αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του σχεδιασμού ενός ψηφιακού υλικού 
αυτοματοποίησης. Τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και διδακτικές προτάσεις 
αξιοποίησης συλλαβικών στρατηγικών στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. 
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνολογική επεξεργασία, συλλαβή, συλλαβική αυτοματοποίηση, 
εκπαιδευτική τεχνολογία 
 

Abstract 
The present study investigates the efficiency of the syllabic automatization during the 

phonological process in the word recognition by students with learning difficulties. It attempts 
to reveal the phonological functionality of the syllable during reading and to prove the 
necessity of adopting the syllable instead of the phoneme as the fundamental element for the 
phonological process. At first, research evidences are presented concerning the role of the 
syllable to the English, French and Greek orthographic system followed by research 
evidences which were resulted from experimenting with a software and digital material for 
syllables’ automatization. In the end conclusions and teaching proposals are given in order to 
use and develop syllabic strategies in the Greek orthographic system. 
 
Key-words: Phonological process, syllable, syllables’s automatization, software and digital 
material for syllables’ automatization 

Εισαγωγή  
 
 Η μελέτη της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης φαίνεται να στηρίζεται σε τρεις 
βασικές κατευθύνσεις: α) την εξέταση των μεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης β) την 
εξέταση των ψυχολογικών λειτουργιών και των στρατηγικών του αναγνώστη και γ) την 
εξέταση της φύσης του εκάστοτε ορθογραφικού συστήματος. 
 Η διαχρονική διάκριση των μεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης, σ’ αυτές που 
δίνουν έμφαση στην εκμάθηση του κώδικα και σ’ αυτές που δίνουν έμφαση στο νόημα 
(Αϊδίνης, 2006:17), ίσως, οδηγεί στην επισήμανση του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο 
προσεγγίζεται η αποκωδικοποίηση. Οι πρώτες της αποδίδουν συνθετικά, ιεραρχικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά και οι δεύτερες ολικά, αναλυτικά και αυτοματοποιημένα 
χαρακτηριστικά.  
 Η παραπάνω θεωρητική επισήμανση αναδεικνύει ως μάλλον αρτιότερη την ερμηνεία 
των διαδρασιακών/δομικών μοντέλων διδασκαλίας της ανάγνωσης (Seymour, 2001˙ Stuart, 
2002˙ Ehri, 2002˙ Seidenberg, 2002). Σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά η επεξεργασία του 
γραπτού μηνύματος είναι ίδια στον έμπειρο και στον αρχάριο αναγνώστη και οι 
αναγνωστικές διαφορές ανάγονται στο βαθμό ενεργοποίησης των ψυχολογικών λειτουργιών 
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(Rayner & Pollatsek, 1989:26) και των στρατηγικών που μετέρχεται (Graham, 1998:7). Τα 
διαδρασιακά μοντέλα, με μικρές επιμέρους διαφορές, συμφωνούν ότι σε ένα αλφαβητικό 
σύστημα γραφής υπάρχουν δυο παράλληλες διαδικασίες επεξεργασίας, οι οποίες 
διαμεσολαβούν στην αναγνώριση/ταυτοποίηση των λέξεων: 
  α) Η οπτική ανάσυρση σε λεξικό επίπεδο (λεξικό κανάλι) με ενεργοποίηση του 
νοητικού λεξικού. Μια ευθεία και άμεση επανάκτηση από τη μακρόχρονη μνήμη λεξικών 
μορφών, με τρόπο ολιστικό και απομνημόνευση των ορθογραφικών/γραπτών ερεθισμών και  
 β) Η φωνολογική αποκωδικοποίηση σε ενδολεξικό επίπεδο (υπολεξικό κανάλι), όπου 
εμπλέκεται η φωνολογική ανάλυση και οι σχέσεις ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα. 
Είναι μια έμμεση επεξεργασία με τρόπο συνθετικό και συντελείται με τη χρησιμοποίηση των 
κανόνων αντιστοιχίας γραφημάτων και φωνημάτων, γνωστή και ως φωνολογική μεσολάβηση. 
 Η διττή αυτή διαδικασία αναγνώρισης/ταυτοποίησης των λέξεων οδηγεί, ίσως, στην 
ανάδειξη της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε μηχανισμό και δεξιότητα, με τον 
μηχανισμό να αντιστοιχεί στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και στους αρχάριους 
αναγνώστες και τη δεξιότητα να αντιστοιχεί στην αυτόματη οπτική ανάσυρση και στους 
έμπειρους ή τυπικούς αναγνώστες. Οι μικροί μαθητές, που δεν έχουν αποκτήσει εκτενές 
νοητικό λεξικό, φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από την φωνολογική επεξεργασία των 
λέξεων, ενώ η μακρά παραμονή στη διαδικασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει αναγνωστικά 
προβλήματα (Μπαμπλέκου, 2003:124-130). 
 Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της έρευνας για τη φωνολογική αποκωδικοποίηση 
αναδεικνύει αναγνωστικές δυσκολίες στο επίπεδο αυτό, τόσο στο αγγλικό (Taft, 2002˙ 
Duncan & Seymour, 2003˙ Bhattacharya & Ehri, 2004˙ Moats, 2004˙ Shippen & Houchins et 
al, 2005˙ Bhattacharya, 2006), όσο και στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα (Aidinis & 
Nunes, 2001˙ Αιδίνης & Δαλακλή, 2004˙ Μανωλίτσης, 2005˙ Tsesmeli & Seymour, 2006˙ 
Nunes & Aidinis et al. 2006), το οποίο, επιπροσθέτως, είναι περισσότερο διαφανές. Μεγάλος 
αριθμός μαθητών δεν επιτυγχάνουν την αναγνωστική ακρίβεια όπως αυτή κατακτάται μέσα 
από την φωνολογική επίγνωση και  επεξεργασία του γραπτού λόγου και καταγράφεται μια 
δυστοκία της φωνολογικής έρευνας να ερμηνεύσει το εύρος, την πολυπλοκότητα και την 
ετερογένεια των αναγνωστικών προβλημάτων (Wolf & Katzir – Cohen, 2001:211). 
 Η διαπίστωση αυτή μας προσανατόλισε στη αξιοποίηση και διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας συνθηκών αυτοματοποίησης στην αντιμετώπιση των αναγνωστικών 
δυσκολιών. Η φωνολογική επίγνωση ως επίγνωση είναι μεταγνωστική λειτουργία και στην 
πραγματικότητα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν τα παιδιά μέχρι τη Β΄ δημοτικού μπορούν 
να λειτουργήσουν μεταγνωστικά ή αποκτούν αυτήν την ικανότητα αφού μάθουν να 
διαβάζουν. Ο Smith (2004:471-499), επισκοπεί το θέμα και από νεότερες έρευνες 
αναδεικνύεται αντίστοιχος προβληματισμός (Sporer et al., 2009:272-286˙ Bartels & Magun - 
Jackson, 2009:1-5). Αντιθέτως όπως θα δούμε παρακάτω για την συλλαβή υπάρχει πλήθος 
στοιχείων για την πρώιμη και σαφή επίγνωση που διαθέτει ο άνθρωπος γι’ αυτήν κυρίως 
μέσω της χρήσης του προφορικού λόγου.  
 Οι αναγνωστικές δυσκολίες συνδέονται με την αργή επεξεργασία της γραπτής 
μορφής των λέξεων. Οι συμβολικές και οι αντίστοιχες φωνολογικές αναπαραστάσεις των 
μαθητών δεν έχουν αποθηκευτεί επαρκώς στη μακρόχρονη μνήμη, η φωνολογική 
επεξεργασία είναι χρονοβόρα, δεν μπορεί να συντελεστεί στα όρια της εργαζόμενης μνήμης, 
οι αρχικές πληροφορίες εκτοπίζονται από τις επόμενες και το ζητούμενο της άμεσης 
σημασιολογικής σύνδεσης δεν ολοκληρώνεται.  
 Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση των προβλημάτων φωνολογικής 
αποκωδικοποίησης. Η αδυναμία μνημονικής αποθήκευσης των φωνολογικών 
αναπαραστάσεων και η αδυναμία αυτοματοποίησης της εκφώνησής τους είναι πιθανόν να 
σχετίζονται με την μονομερή φωνηματική προσέγγιση της διδασκαλίας σε υπολεξικό 
επίπεδο. Μεγάλος αριθμός μαθητών αποτυγχάνει στην ανάγνωση μέσω μιας διδασκαλίας η 
οποία διαπραγματεύεται το φώνημα ως βασική φωνολογική μονάδα.  
 Με τη μελέτη αυτή αρχικά επιχειρούμε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα 
διερεύνησης του ρόλου της συλλαβής – και όχι του φωνήματος - ως βασικής φωνολογικής 
μονάδας κατά τη διδασκαλία μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες. Ακόμη επιχειρούμε να 
αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης, μέσω ενός πειραματικού 
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ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης συλλαβών. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στους θεωρητικούς 
του αυτοματισμού (LaBerge & Samuels, 1974˙ Stanovich, 1980˙ Perfetti, 1985) σύμφωνα με 
τους οποίους η αυτόματη αναγνώριση αυξάνει την αναγνωστική ταχύτητα και απελευθερώνει 
γνωστικούς πόρους απαραίτητους για την κατανόηση. Τέλος, πρόθεσή μας είναι να 
ελέγξουμε κατά πόσον η αυτοματοποίηση συλλαβών μπορεί να επιφέρει ταχύτερη λεξική 
αναγνώριση ώστε να μπορεί να επιτευχθεί εγκαίρως η σημασιολογική ταυτοποίηση των 
λέξεων.  

1. Προβληματική της έρευνας 

 1.1. Η φωνολογική λειτουργικότητα της συλλαβής.  

Ενδιαφέρουσες θεωρητικές και ερευνητικές επισημάνσεις για την έννοια και το ρόλο 
της συλλαβής μπορούν να αντληθούν από τις επιστημονικές περιοχές της φωνολογίας, της 
γλωσσολογίας και της διδακτικής. Η συλλαβή είναι μια φωνολογική ενότητα που αποτελείται 
από ένα τουλάχιστον στοιχείο που ονομάζεται πυρήνας. Αυτό το στοιχείο είναι συνήθως 
φωνήεν, όπως συμβαίνει πάντα στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα (Nespor, 1999:160). Κατά 
τον Μπαμπινιώτη (2002:1679), το στοιχείο αυτό αποτελεί βάση και συνίσταται από ένα 
φωνήεν ή δίφθογγο. Η συλλαβή ορίζεται απ’ τον ίδιο, ως τμήμα λέξεως που τα στοιχεία του 
συμπροφέρονται.  

Θεωρητικά, η ανάγκη να αναγνωριστεί η συλλαβή ως φωνολογικό συστατικό, παρά 
την εκτεταμένη ιστορία της και παρά τη σαφή αίσθηση που έχει ο καθένας μας γι’ αυτήν, 
υπήρξε αντικείμενο διαμάχης (Nespor, ό.π.:159). Ο λόγος για τις αντιρρήσεις που συνάντησε 
η έννοια της συλλαβής να καθιερωθεί στην ιστορία της γλωσσολογίας είναι φωνητικός και 
οφείλεται στο ότι τα όρια της συλλαβής δύσκολα αναγνωρίζονται φωνητικά. Πρέπει όμως 
εδώ να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Nespor, η θέση αυτή δεν στοιχειοθετεί ισχυρό 
επιχείρημα, καθώς και τα φωνήματα, ως φωνολογικές μονάδες, είναι επίσης δυσδιάκριτα στη 
φωνητική αλλά η καθιέρωσή τους δεν δείχνει να συνάντησε τις ίδιες αντιρρήσεις στην 
επιστήμη της φωνολογίας. 

Το γεγονός ότι η έννοια της συλλαβής συνάντησε τις παραπάνω επιφυλάξεις 
ερμηνεύει, ίσως, τις επιφυλάξεις που συνάντησε η συλλαβική μέθοδος διδασκαλίας της 
ανάγνωσης να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη μέθοδος στη Διδακτική. Γιατί ενώ για πολλά 
χρόνια εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και η αποτελεσματικότητά της 
είναι γνωστή στους εκπαιδευτικούς της πράξης, ποτέ δεν έγινε αντικείμενο ιδιαίτερης 
μελέτης και έρευνας. Όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχουν σήμερα σημαντικά ερευνητικά 
ευρήματα που αναδεικνύουν τον κυρίαρχο ρόλο της συλλαβής στην φωνολογική 
αποκωδικοποίηση των λέξεων.  

Τα τελευταία χρόνια με την μεγάλη ανάπτυξη της έρευνας σε σχέση με την 
φωνολογική επίγνωση, η συλλαβή αναγνωρίστηκε ως μια διακριτή από το φώνημα μονάδα, 
απαραίτητη για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η φωνολογική  επίγνωση των 
μαθητών διακρίνεται σε συλλαβική και σε φωνημική. Η συλλαβική επίγνωση αναφέρεται στη 
συνειδητή γνώση του ατόμου ότι η προφορική λέξη συντίθεται από συλλαβικά τμήματα και 
επιπλέον στην ικανότητά του να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει τις συλλαβές της κάθε 
λέξης. Η φωνημική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου, αφενός μεν να έχει 
συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις του προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνημικά δομικά 
στοιχεία, αφετέρου δε, στο να μπορεί να χειρίζεται (ανάλυση – σύνθεση) τα στοιχεία της 
φωνημικής δομής των λέξεων.  

Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα όπως και σε άλλα διαφανή ορθογραφικά 
συστήματα (ιταλικό, φιλανδικό, κ.ά.), η συλλαβή ασκεί σημαντικό ρόλο στην αντίληψη και 
παραγωγή του λόγου καθώς και στην αναγνώριση των λέξεων. Σε σχετική έρευνα 
(Παντελιάδου, 2001:151-158) βρέθηκε ότι τα παιδιά στην αρχή της πρώτης τάξης διαθέτουν 
κυρίως δεξιότητες συλλαβικής επίγνωσης, ενώ η επίδοση στο χειρισμό των συλλαβών (r = 
.5917) ήταν τριπλάσια από αυτή στο χειρισμό των φωνημάτων (r = .1944). 

Η συλλαβή είναι θεμελιώδης γλωσσική δομή η οποία βρίσκεται στη βάση κάθε 
φωνηματικής ομαδοποίησης στο συνεχές της ομιλίας (Βάμβουκας, κ.ά.:2008, σσ.43-71). 
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Είναι μονάδα φωνητικής αυτονομίας και αντιστοιχεί στην εκφορά μιας μόνο φωνητικής 
εκπομπής, ενός μόνο φωνήματος ή ομάδας φωνημάτων. Θεωρείται ως βασική μονάδα 
άρθρωσης. Κάθε λέξη συγκροτείται από μια τουλάχιστον συλλαβή, η οποία ορίζεται 
φωνητικώς ως μια μονάδα που σηματοδοτείται από την εκπομπή μιας απότομης ηχηρότητας 
που είναι ένα φωνήεν στο οποίο μπορούν να προστίθενται ένα έως και τρία συμφωνικά 
φωνήματα (ΣΦ, ΣΣΦ, ΣΣΣΦ) στην αρχή και ένα συμφωνικό φώνημα στο τέλος (ΦΣ, ΦΣΦ).  

Από τη βρεφική ήδη ηλικία και τις απαρχές της αντίληψης της ομιλίας, το άτομο 
εκτίθεται στα φωνητικά και προσωδιακά χαρακτηριστικά της μητρικής γλώσσας αλλά και 
στις ιεραρχικές δομές της οργάνωσης του λόγου. Η συλλαβική δομή του λόγου διευκολύνει 
τη φωνητική αντίληψη και από τη βρεφική ηλικία η διάκριση ομάδων φθόγγων είναι 
ευκολότερη όταν, κατά την παρουσίασή τους, σχηματίζουν επιτρεπτές συλλαβές παρά όταν 
παρουσιάζονται ασύμβατα προς της συλλαβική δομή (Bertoncini & Mehler, 1981). Άλλες 
έρευνες δείχνουν (Πρωτόπαπας, 2007), ότι τα βρέφη εξαρχής αντιλαμβάνονται τους 
φθόγγους συλλαβικά οργανωμένους και όχι μεμονωμένα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στους 
φωνηεντικούς (και άρα ισχυρούς) πυρήνες των συλλαβών.  

Αυτός ο αρχικός και προνομιακός ρόλος της συλλαβής στην αντίληψη της ομιλίας 
φαίνεται να διατηρείται σταθερά ακόμη και στους ενήλικους (Ecalle & Magnan, 2002:124-
127). Η συλλαβή αποτελεί μονάδα επεξεργασίας της ομιλίας στον ενήλικο. Η κατανόηση της 
ομιλίας περνά μέσα από τον τεμαχισμό του ακουστικού σήματος σε προλεκτικές αντιληπτικές 
μονάδες οι οποίες ενεργοποιούν τις μονάδες του νοητικού λεξικού.  

Σε διαφανή ορθογραφικά συστήματα, η συλλαβή δείχνει να ασκεί σημαντικό ρόλο 
στην αντίληψη του λόγου. Τα φωνητικά στοιχεία μετασχηματίζονται σε ακουστικά στοιχεία 
(Πόρποδας, 2002:55). Τα ηχητικά ερεθίσματα του προφορικού λόγου αποτελούνται από 
ακουστικές μονάδες οι οποίες είναι συλλαβικού τύπου. Ιδιαίτερα για την ελληνική γλώσσα η 
συνειδητοποίηση της συλλαβικής δομής των λέξεων του προφορικού λόγου είναι πολύ πιο 
εύκολη από τη συνειδητοποίηση της φωνημικής δομής του (Πόρποδας, ό.π.:234). Η 
συλλαβική επίγνωση αποκτάται νωρίτερα και ευκολότερα από τη φωνημική επίγνωση και η 
ανάλυση των λέξεων του προφορικού λόγου στα φωνημικά δομικά στοιχεία τους είναι 
δυσκολότερη από την αντίστοιχη ανάλυση στα συλλαβικά δομικά στοιχεία τους. 

Ειδικότερα ως προς την αποκωδικοποίηση, οι Spoehr & Smith (1973), σε έρευνά 
τους ορίζουν τη συλλαβή ως μονάδα αναγνώρισης των γραπτών λέξεων. Έκτοτε οι έρευνες 
για το ρόλο της συλλαβής στην ανάγνωση λέξεων σε έμπειρους αναγνώστες έχουν 
πολλαπλασιαστεί στο αγγλικό και γαλλικό (Ferrand et al. 1996˙ Colé et al. 1999) 
ορθογραφικό σύστημα. Η συλλαβή φαίνεται ότι είναι σημαντική όχι μόνο στην ακουστική 
σύλληψη των λέξεων (φωνολογικώς) αλλά και για την ανάγνωση και προσέγγιση της λέξης 
στο νοητικό λεξικό.  

Οι Ecalle & Magnan (2002:126), ορίζουν αρχικά τη συλλαβή ως βασική μονάδα 
τμήσης στα διαφανή ορθογραφικά συστήματα και στη συνέχεια ως μονάδα ανάγνωσης σε έργο 
ονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων. Σε έργα μεγαλόφωνης ανάγνωσης, η συλλαβή δείχνει να 
είναι μια μονάδα λειτουργικής ανάγνωσης της οποίας τα όρια προσδιορίζονται φωνολογικά. 
Όλες οι έρευνες στην αγγλική και γαλλική γλώσσα (Βάμβουκας, κ.ά., 2008) συγκλίνουν στη 
διαπίστωση ότι η συλλαβή εκτός από βασική μονάδα αντίληψης της ομιλίας αποτελεί και 
βασική μονάδα επεξεργασίας των γραπτών λέξεων.  

Η αναγνώριση της συλλαβής έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν τα δύο κανάλια στα δομικά μοντέλα διδασκαλίας της ανάγνωσης. Ερευνητικά 
ευρήματα (Aidinis & Nunes, 2001˙ Αιδίνης & Κωστούλη, 2001), δείχνουν ότι στο 
υπολεξικό/φωνολογικό κανάλι, δηλαδή κατά τη φωνολογική αποκωδικοποίηση η ανάλυση 
δεν αφορά μόνο στις μικρότερες φωνολογικές μονάδες, τα φωνήματα, αλλά και σε 
μεγαλύτερες φωνολογικές μονάδες˙ στις συλλαβές.  

Ο Πόρποδας (2002:359-361), αναφερόμενος στη φύση του ελληνικού ορθογραφικού 
συστήματος, ορίζει τη συλλαβή ως μονάδα ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, 
πρέπει να επισημάνουμε ότι, αναφερόμενος στην αξιολόγηση της συλλαβικής ανάγνωσης 
φαίνεται να μην εμπιστεύεται τη συλλαβή ως αυτόνομη μονάδα κωδικοποίησης και 
αυτοματοποίησης για την απόκτηση της βασικής ανάγνωσης. Σε περιπτώσεις αδυναμιών 
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προφοράς της συλλαβής ως ενιαίας μονάδας δομημένης άρθρωσης, προτείνει την επιστροφή 
στη διδασκαλία των φωνημάτων που την απαρτίζουν (σ. 462).  

Διαφαίνεται τέλος, όπως θα αναφερθούμε παρακάτω, ότι η συλλαβή λειτουργεί και 
ως  οικονομική μνημονική μονάδα κατά την κωδικοποίηση και αποθήκευση των πληροφοριών 
στη μακρόχρονη μνήμη αλλά και στην γρήγορη αναγνώριση και επεξεργασία τους στη μνήμη 
εργασίας. Συνεπώς μια διδασκαλία αποκατάστασης των αναγνωστικών δυσκολιών, η οποία 
αναθεωρεί τη βασική αναγνωστική μονάδα και υιοθετεί τη συλλαβή αντί του φωνήματος, 
είναι πιθανόν να παρέχει διευκολύνσεις στη φωνολογική αποκωδικοποίηση των λέξεων, 
σημείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε εκτενέστερα.  

1.2 Αναγκαιότητα αναθεώρησης της βασικής μονάδας φωνολογικής επεξεργασίας 
 

Η διαφαινόμενη αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης της δομής των πληροφοριών σε 
περιπτώσεις αναγνωστικών δυσκολιών, συνιστά κεντρικό σημείο της παρούσης μελέτης. 
Στηριζόμαστε στη θέση των δομικών μοντέλων για τη διακριτή φωνολογική/υπολεξική 
επεξεργασία, με τη διαφορά ότι με τη μελέτη μας εισηγούμαστε  την αναθεώρηση της βασικής 
μονάδας φωνολογικής επεξεργασίας και την υιοθέτηση της συλλαβής ως μονάδα  αντίληψης του 
γραπτού λόγου.   

Θεωρούμε τη συλλαβή ως πλεονεκτικότερη του φωνήματος, για τους παρακάτω 
λόγους: 
 α) Συμβάλλει σε ασφαλέστερες κωδικοποιήσεις στη μακρόχρονη μνήμη: Η συλλαβή 
συνδέεται ευκολότερα με τον εικονικό κώδικα με μεγαλύτερες πιθανότητες ασφαλούς 
κωδικοποίησης και ισχυροποιείται με περιβαλλοντικές συνδέσεις (Vygotsky 1997˙ 
Βοσνιάδου 1998). Η σύνδεση της πρώτης συλλαβής λέξεων με τον εικονικό κώδικα δίδει στη 
γραπτή μορφή της συλλαβής ένταση, περνά στο συνειδητό ως μια μορφή με νόημα, 
επιτυγχάνεται καθοδήγηση προς μια ταυτότητα μέσω του εξωτερικού περιβάλλοντος και 
δημιουργείται μια γνωστική δομή (Ευκλείδη, 1992). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στον ίδιο 
τύπο γνωστικής δομής μπορεί να ενταχθούν και άλλες συλλαβές που περιέχουν νέα σύμβολα, 
ώστε, σταδιακά, να επιτυγχάνεται η γρήγορη εκμάθησή τους. Η συλλαβή, σε αντίθεση με το 
φώνημα, ως φωνολογική μονάδα, δομημένο σύνολο του γραπτού λόγου και μονάδα 
άρθρωσης, μπορεί να συνδεθεί οπτικά, ακουστικά, αρθρωτικά, και σημασιολογικά.  
 β) Διευκολύνει τη γρήγορη επεξεργασία στη μνήμη εργασίας. Τα φωνολογικά τμήματα 
(συλλαβές) είναι πάντοτε και σε κάθε λέξη λιγότερα των φωνημικών (γράμματα) και 
μπορούμε να υποθέσουμε εξαρχής ότι είναι δυνατό να πετύχουμε οικονομία στη 
χωρητικότητας της μνήμης εργασίας. Με την υιοθέτηση της συλλαβής, ως βασικής μονάδας 
επεξεργασίας, ελαττώνεται η ποσότητα των προς απομνημόνευση πληροφοριών χωρίς να 
ξεπερνά ποτέ τα αριθμητικά όρια (7+2) που έθεσε ο Miller. Ακόμη και με την υιοθέτηση των 
νεότερων ερευνητικών επισημάνσεων (Μπαμπλέκου, 2003:48-49), που συγκλίνουν στον 
προσδιορισμό της χωρητικότητας ως χρόνου που απαιτείται για την άρθρωση των 
πληροφοριών, παρά ως αριθμό στοιχείων που ανακαλούνται, και τότε ο χρόνος 
αποκωδικοποίησης θα είναι πολύ μικρότερος. Όταν μειώνεται η ποσότητα των πληροφοριών, 
ο χρόνος ανάγνωσης μειώνεται και η ταχύτητα επεξεργασίας αυξάνει.  

Τα στοιχεία που παραθέσαμε δεν εξαντλούνται εδώ. Υπάρχει ακόμη πλήθος 
ερευνητικών τεκμηρίων για το λειτουργικό ρόλο της συλλαβής στη μάθηση της ανάγνωσης, 
σε όλα τα ορθογραφικά συστήματα. Αυτό μας υπαγορεύει την ανάγκη να τεκμηριώσουμε 
παρακάτω με ακόμη περισσότερα στοιχεία, την αναγκαιότητα αναθεώρησης της διδασκαλίας 
με βάση τη συλλαβή, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών.  

1.3 Ερευνητικά τεκμήρια για το ρόλο της συλλαβής στο αγγλικό ορθογραφικό  σύστημα 
 

Σε έρευνα σχετική με το ρόλο της συλλαβής (Marmurek,1988:119-127), στη Β΄, Δ΄ 
και Στ΄ δημοτικού, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες έχουν δυσκολία 
στην αναγνώριση λέξεων εξαιτίας δυσκολιών στην συλλαβική ανάλυση και προβλήματα 
αποκωδικοποίησης, επειδή δίνουν λιγότερη προσοχή και δεν χρησιμοποιούν συλλαβικές 
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στρατηγικές. Παρόμοιο συμπέρασμα για μαθητές χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες είχε 
διατυπωθεί μια δεκαετία νωρίτερα (Mewhort & Beal, 1977:636). Επειδή ακριβώς οι μαθητές 
αυτοί έχουν ανεπτυγμένη ικανότητα συλλαβικής κατάτμησης και διαβάζουν χωρίζοντας τις 
λέξεις σε συλλαβές, η ικανότητά στην αναγνώριση λέξεων είναι αυτοματοποιημένη και 
ακριβής.  
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ερευνητική διαπίστωση των Van Daal, & Reitsma 
(1990:133-148), ότι η ελλειμματική χρήση της συλλαβικής δομής στην ανάγνωση των 
παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, τα ωθεί στη προσπάθεια συμβολικής (γράμμα – 
γράμμα) αποκωδικοποίησης των λέξεων και σε αναγνωστικά λάθη. Ο Shefelbine, (1990:223- 
230), ανέπτυξε και αξιολόγησε μια προσέγγιση συλλαβικής διδασκαλίας με συλλαβικό 
αυτοματισμό και αναγνώριση συλλαβικής δομής, δείχνοντας ότι οι μαθητές που ασκήθηκαν 
στη συλλαβική στρατηγική σημείωσαν μεγαλύτερες επιδόσεις στη ταυτοποίηση λέξεων.  

Άλλες έρευνες (Shefelbine et. al, 1989 και 1991), συμπεραίνουν ότι το έλλειμμα 
μαθητών στην γρήγορη αναγνώριση των λέξεων προέρχεται από τη δυσκολία τους στην 
ανάλυση συμπλεγμάτων και συλλαβών που αποτελούν τις λέξεις αυτές και ότι μαθητές της 
Στ΄ δημοτικού με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες κάνουν χρήση της συλλαβικής 
στρατηγικής σε δοκιμασίες ανάγνωσης δύσκολων πολυσύλλαβων λέξεων.  
 Πιο πρόσφατες έρευνες (Mann, 2001:191-218), συμπεραίνουν ότι οι χαμηλές 
επιδόσεις στις δοκιμασίες μορφολογικής ανάλυσης μπορούν να αποδοθούν στη χαμηλή 
ικανότητα συλλαβικής κατάτμησης των παιδιών με δυσλεξία. Οι  Duncan, & Seymour 
(2003:101-120), σε  δοκιμασίες δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων σε μαθητές Στ΄ 
δημοτικού, καταλήγουν ότι η αναγνωστική ακρίβεια εξαρτάται από την ικανότητα 
συλλαβικής αποκωδικοποίησης πολυσύλλαβων λέξεων και ότι η διδασκαλία πρέπει να 
επικεντρώνεται στο να κατευθύνει την προσοχή των μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες 
στην κατάτμηση των πολυσύλλαβων λέξεων σε εύκολα χειριζόμενα συλλαβικά τμήματα. Οι 
Archer et al, (2003:89-101), συμπεραίνουν ότι το πρόβλημα στην αναγνώριση λέξεων των 
μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες μπορεί να βελτιωθεί με διδασκαλία επικεντρωμένη στο 
συλλαβισμό (syllabication instruction).  
 H Moats (2004:145-159), σε δείγμα 555 έφηβων φτωχών αναγνωστών και 
συστηματική συλλαβική διδασκαλία ενός σχολικού έτους κατέγραψε σημαντική βελτίωση 
των μαθητών στις δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων και κατανόησης κειμένων. Οι 
Bhattacharya & Ehri (2004:331-348), μέσω τριών ομάδων (συλλαβικής επεξεργασίας λέξεων, 
ολικής αναγνώρισης λέξεων και ομάδας ελέγχου) συμπεραίνει ότι  η άσκηση στη συλλαβική 
επεξεργασία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ανάγνωσης οικείων και μη οικείων 
πολυσύλλαβων λέξεων και ακόμη ότι η ικανότητα της ανάλυσης και σύνθεσης λέξεων είναι 
απαραίτητη για την ακριβή ταυτοποίηση των πολυσύλλαβων λέξεων. Οι Shippen et al, 
(2005:175-182), κατέγραψαν υψηλή επίδοση στην αναγνώριση, ακρίβεια και ευχέρεια. 
ενεργώντας στην τμηματική κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές.  
 Τέλος, η Bhattachrrya (2006:116-123), εφάρμοσε μια στρατηγική συλλαβικής 
αναγνώρισης πολυσύλλαβων λέξεων σε μαθητές λυκείου. Οι λέξεις είχαν επιλεγεί από το 
μάθημα της βιολογίας και είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατανόησης. Τα συμπεράσματα της 
παραπάνω έρευνας μπορούν να συνοψιστούν στο ότι οι έφηβοι μαθητές συχνά αποτυγχάνουν 
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος όχι γιατί δεν κατέχουν ικανοποιητικά τις 
βασικές έννοιες αλλά γιατί έχουν δυσκολία στην αποκωδικοποίηση πολυσύλλαβων λέξεων, η 
οποία επιβαρύνει την ικανότητά τους να διαβάσουν, να αναλύσουν και να απαντήσουν σε 
εξεταστικές δοκιμασίες.  

Η παραπάνω ερευνητική επισκόπηση στο αγγλικό ορθογραφικό σύστημα δείχνει τη 
σημαντική επίδραση της συλλαβικής επίγνωσης και επεξεργασίας όχι μόνο στη διαδικασία 
μάθησης της ανάγνωσης αλλά και σε μαθητές όλων των ηλικιών, που έχουν διαπιστωμένα 
δυσκολίες αποκωδικοποίησης. 

 
1.3 Ερευνητικά τεκμήρια για τη συλλαβή στο γαλλικό ορθογραφικό σύστημα 

 
Οι  Sprenger – Charolles & Casalis (1996), επισημαίνουν ότι, υπάρχει μια ουσιώδης 

διαφορά μεταξύ της γαλλικής και της αγγλικής ως προς τη συλλαβή. Στην αγγλική το 60% 
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των λέξεων παρουσιάζει κλειστή δομή, ενώ στη γαλλική το 76% ανοικτή. Ο τύπος της 
συλλαβικής δομής εξαρτάται από τη θέση των συμφώνων και των φωνηέντων στο εσωτερικό 
της συλλαβής και η θέση αυτή ποικίλλει από τη μια γλώσσα στην άλλη. 

Η συλλαβή γενικότερα φαίνεται να είναι η βασική μονάδα τμήσης στη γαλλική 
γλώσσα. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές ο γαλλόφωνος ακροατής τεμαχίζει 
συλλαβικά τη ροή του προφορικού λόγου που ακούει, ενώ η σύγκριση των συλλαβικών 
συστημάτων δείχνει πως οι γαλλόφωνοι ακροατές χρησιμοποιούν τη συλλαβή ως μονάδα 
τεμαχισμού ακόμη και όταν ακούν αγγλικές λέξεις. Ακόμη, η συστηματικότητα της συλλαβής 
έχει αποδειχθεί και στην παραγωγή του λόγου κατά την ονομασία λέξεων, ψευδολέξεων και 
εικόνων. Σε έργα μεγαλόφωνης ανάγνωσης, η συλλαβή στη γαλλική είναι μια μονάδα 
λειτουργικής ανάγνωσης της οποίας τα όρια προσδιορίζονται φωνολογικά. Αναφέρεται, 
τέλος, ότι η συλλαβή ασκεί ταυτόχρονα το ρόλο της υπολεξικής μονάδας κατά την 
προσπέλαση στο νοητικό λεξικό, το ρόλο της μονάδας παραγωγής του λόγου (άρθρωσης) και 
το ρόλο της μονάδας οπτικής επεξεργασίας των λέξεων (pp. 127-128 ό.π.) 

Σε έρευνα των Denhière & Maroubu – Terriou (1994:199-243), διερευνήθηκε η 
επίδραση γνωστικών παραγόντων στην ταυτοποίηση δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων 
από αρχάριους αναγνώστες. Ο πειραματισμός έγινε σε παιδιά Α΄ και Β΄ δημοτικού, που έχουν 
ακολουθήσει δυο διαφορετικές στρατηγικές μάθησης της ανάγνωσης. Μία συλλαβική και μία 
φωνημική. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η συλλαβική στρατηγική, οδηγεί σε 
χρόνους ταύτισης σημαντικά χαμηλότερους από ό,τι η φωνητική στρατηγική.  

Σε δυο έρευνες, o  Colé, τέλος, (1999: 507- 532 & 2000: 151 – 182) συμπεραίνει ότι 
η συλλαβή είναι σημαντική όχι μόνο στην ακουστική σύλληψη των λέξεων (φωνολογικώς) 
αλλά και για την ανάγνωση και προσέγγισή τους στο νοητικό λεξικό, και ότι οι δυσκολίες 
των αρχάριων αναγνωστών, των δυσλεξικών ή των λιγότερο επιδέξιων αναγνωστών 
εντοπίζονται κυρίως στην αναγνώριση των λέξεων εξαιτίας ελλειμματικής 
αποκωδικοποίησης.  

1.4 Ερευνητικά τεκμήρια για τη συλλαβή στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 
 

Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, σε αντίθεση με το αγγλικό και γαλλικό, δεν 
διαφαίνεται ιδιαίτερη ανάπτυξη μελετών ως προς το ρόλο συλλαβικών στρατηγικών. 
Συνήθως η πλειονότητα των ερευνών διαπραγματεύεται την επίδραση της φωνολογικής ή και 
μορφολογικής επίγνωσης στην ανάγνωση. Τα συμπεράσματά τους αναφέρονται, κυρίως, 
στην πρώιμη κατάκτηση της συλλαβικής επίγνωσης σε σχέση με τη φωνημική, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι ένα από τα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης που θέτουν οι ερευνητές, είναι η 
συλλαβική κατάτμηση και σύνθεση (Παντελιάδου, 2001˙  Μανωλίτσης 2000, 2005).  

Αντιθέτως η συλλαβή και η συλλαβική επεξεργασία μέσα στο πλαίσιο της 
φωνολογικής επεξεργασίας, ασκείται εκτεταμένα από τους εκπαιδευτικούς της πράξης. 
Ειδικότερα η διδασκαλία της συλλαβής με τρόπο ολιστικό σε μαθητές με αναγνωστικές 
δυσκολίες αναθεωρεί τον τρόπο συλλαβισμού και διασφαλίζει οικονομία στη μνήμη εργασίας 
(Μπίρτσας, 1990:217). Η ανάγνωση μιας λέξης με φωνημική σύνθεση υπερφορτώνει την 
μνήμη εργασίας με το έργο συγκράτησης των πρώτων συλλαβών, όταν η σύνθεση έχει φτάσει 
στην τελευταία. Ειδικά στους μαθητές με προβλήματα φωνολογικής επεξεργασίας αυτό είναι 
βασανιστικό. Έτσι η χωροχρονική οικονομία θέσεων που διασφαλίζει η συλλαβική 
προσέγγιση της διδασκαλίας αυξάνει την ταχύτητα επεξεργασίας και συντελεί στη 
αποτελεσματικότερη ανάγνωση.  

Εκτός από τις έρευνες που έχουμε ήδη αναφερθεί (Παντελιάδου, 2001˙ Πόρποδας, 
2002˙ Πρωτόπαπας, 2007˙Βάμβουκας, 2008), μια άλλη έρευνα (Παπούλια – Τζελέπη, 
1999:115 – 148), επισημαίνει ότι η ταυτοποίηση των αρχικών κομματιών της λέξης 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν πρόκειται για ταίριασμα συλλαβών ή για 
ταίριασμα μεμονωμένων φωνημάτων. Ο συντελεστής επιτυχίας για τη συλλαβή είναι 
υψηλότερος από αυτόν του φωνήματος και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ταυτοποίησης 
του τελικού μέρους της λέξης. Τέλος, άλλες έρευνες (Τάφα, κ.ά., 1998˙ Aidinis & Nunes 
2001:145-177), συμπεραίνουν την πρώιμη και ευκολότερη συλλαβική επίγνωση σε σχέση με 
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την φωνημική, χρησιμοποιώντας ως ένα από τα κριτήρια φωνολογικής επίγνωσης τη 
συλλαβική κατάτμηση και σύνθεση.  

Έρευνα για τις μεταγλωσσικές δεξιότητες σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (Μανωλίτσης, 
2000) επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις για τη συλλαβική επίγνωση συμπεραίνοντας  
ότι η  μέση  επίδοση  των  παιδιών  στα  κριτήρια  που  απαιτούν  επίγνωση  συλλαβής  και 
ομοιοκαταληξίας είναι σημαντικά καλύτερη από τη μέση επίδοση στη φωνημική επίγνωση. 
Και ακόμη ότι τα φωνήεντα δεν είναι γενικώς πιο εύκολα από τα σύμφωνα κατά το χωρισμό 
μιας λέξης σε επιμέρους φωνήματα. Τα φωνήεντα φαίνεται να είναι ευκολότερα μόνο όταν 
λειτουργούν ως μια ολόκληρη συλλαβή, ενώ το ίδιο φωνήεν εάν επιχειρηθεί να εξαχθεί μέσα 
από συλλαβή, δηλαδή όταν λειτουργεί ως φώνημα, παρουσιάζει τις ίδιες δυσχέρειες με τα 
σύμφωνα. Αυτό το στοιχείο ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη που υποστηρίζει την 
υπεροχή της συλλαβής έναντι του φωνήματος κατά τη συνειδητοποίηση της φωνολογικής 
δομής του λόγου. 

Τέλος, μια πρόσφατη έρευνα (Βάμβουκας, κ.ά., 2008), προσεγγίζει με διαφορετική 
σκοπιά τη συλλαβή διερευνώντας, μέσα σε άλλα, τη σχέση μεγέθους, συλλαβικής δομής των 
λέξεων και ταχύτητας ανάγνωσής τους. Διαπιστώνεται ότι οι λέξεις με λίγα γράμματα (3-5) 
που θεωρούνται σύντομες και είναι κατά κανόνα πιο συχνόχρηστες και οικείες διαβάζονται 
πιο γρήγορα από τις τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες και ότι οι λέξεις με απλή συλλαβική 
δομή διαβάζονται πιο γρήγορα από ισοσύλλαβες με σύνθετη συλλαβική δομή. Φαίνεται ότι 
μεταξύ ισοσύλλαβων λέξεων ο χρόνος ανάγνωσης είναι βραχύτερος σ’ εκείνες που η αρχική 
συλλαβή τους είναι απλής δομής. 

2. Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 
 
Τα θεωρητικά και ερευνητικά στοιχεία που παραθέσαμε, συνιστούν ένα  πλαίσιο, το 

οποίο, πιστεύουμε, τεκμηριώνει επαρκώς την αναγκαιότητα σχεδιασμού εφαρμογών 
συλλαβικής κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης, πριν τη πειραματική εφαρμογή και 
αξιολόγησή τους. Σκοπός μας λοιπόν είναι η διερεύνηση του ρόλου της συλλαβικής 
αυτοματοποίησης και ο έλεγχος της συμβολής ενός πειραματικού ψηφιακού υλικού στην 
παροχή διευκολύνσεων σε μαθητές Α΄ τάξης δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες. 

Η βασική μας υπόθεση είναι ότι η αυτοματοποίηση στην αναγνώριση/ ταυτοποίηση 
συλλαβών συνεπιφέρει την πιο γρήγορη ανάγνωση/αποκωδικοποίηση δισύλλαβων και 
τρισύλλαβων λέξεων οι οποίες περιέχουν συνολικώς ή μερικώς τις αυτοματοποιημένες 
συλλαβές. Η γενική αυτή υπόθεση επιμερίζεται σε δύο ειδικότερες υποθέσεις: 

1η ειδική υπόθεση: Αναμένεται ότι οι δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις που 
περιέχουν στις 2 ή στις 3 συλλαβές τους αντίστοιχα τις αυτοματοποιημένες συλλαβές θα 
διαβάζονται πιο γρήγορα από τις ομόλογές τους λέξεις οι οποίες περιέχουν μια μόνο 
αυτοματοποιημένη συλλαβή.  

2η ειδική υπόθεση:  Αναμένεται ότι οι δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις που έχουν ως 
αρχική συλλαβή τους την αυτοματοποιημένη συλλαβή θα διαβάζονται πιο γρήγορα από 
εκείνες που θα την περιέχουν στην τελική ή ενδιάμεση συλλαβή τους 

3. Η μεθοδολογία της έρευνας 
 
Για τον έλεγχο της υπόθεσής μας εφαρμόσαμε την πειραματική μέθοδο και πιο 

συγκεκριμένα το πειραματικό σχέδιο με προέλεγχο, μετέλεγχο και ομάδα ελέγχου (Cohen & 
Manion, 1994:229-244˙ Βάμβουκας, 1997:174-176). Για τη συγκρότηση των δύο ομάδων, 
πειραματικής και ελέγχου ή μαρτυρίας, κατά την προπειραματική φάση της έρευνας 
υιοθετήσαμε την τεχνική της σύζευξης. Πιο συγκεκριμένα, σε δείγμα 40 μαθητών της Α΄ 
τάξης δημοτικού με σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες μετρήσαμε την αναγνωστική 
ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης 40 λέξεων. Ως προς το μέγεθος των συλλαβών τους 
οι λέξεις αυτές ήταν 20 δισύλλαβες συλλαβικής δομής τύπου ΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΦ, ΣΦ – 
ΣΣΦ και 20 τρισύλλαβες συλλαβικής δομής τύπου ΣΦ – ΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΦ – ΣΦ, ΣΦ – 
ΣΣΦ – ΣΦ, ΣΣΦ – ΣΣΦ – ΣΦ.  
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Η μέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας κατά τον προέλεγχο για την συγκρότηση 
δύο ισοδύναμων ομάδων, καθώς και κατά τον μετέλεγχο, έγινε με ψηφιακή 
μαγνητοφώνηση, φασματική απεικόνιση και ακριβή μέτρηση ανά msec.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επιδόσεις των 40 μαθητών στην ακρίβεια και στην 
ταχύτητα ανάγνωσης των 40 λέξεων συγκροτήσαμε 14 ζεύγη υποκειμένων με ίσες ή 
ελάχιστες διαφορές στις επιδόσεις τους. Το ένα μέλος του ζεύγους αποτελούσε υποκείμενο 
της Α΄ ομάδας (Πειραματικής) και το άλλο μέλος του ζεύγους αποτελούσε υποκείμενο της 
Β΄ ομάδας (Ελέγχου).   

Για τον ακριβέστερο έλεγχο της ισοτιμίας των δύο ομάδων υπολογίστηκαν οι μέσοι 
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και εκτιμήθηκε η παραλληλία τους με τον έλεγχο της 
διαφοράς των μέσων όρων των επιδόσεών τους στην ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης. 
Οι σχετικές τιμές είναι: Για την Πειραματική ομάδα: x  = 28,67 και S = 10,04  στην 
ακρίβεια και x = 482,80 και S = 286, 24 στην ταχύτητα. Για την Ομάδα ελέγχου αντίστοιχα 
είναι: x  = 28,80 και S = 10,87 για την ακρίβεια και x  = 481,13 και S = 282,10 για την 
ταχύτητα. 

Η σύγκριση των μέσων όρων τω δύο ανεξάρτητων ισοπληθών δειγμάτων (Ν=14) 
έδωσε τιμές: t =.034, df = 26, p = 000 (p = <.001) για την ακρίβεια και t=.015, df = 26, p =. 
000 (p = <.001) για την ταχύτητα.  

Στατιστικά, επομένως, οι δυο ομάδες είναι ισότιμες τόσο ως προς την ακρίβεια όσο 
και ως προς την ταχύτητα ανάγνωσης, πριν από τον καθαυτό πειραματισμό. 

 3.1 Η πειραματική διδασκαλία/ παρέμβαση  

 Σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο, η πειραματική ομάδα ασκήθηκε συστηματικά 
στην κωδικοποίηση και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών. Μετά τη λήξη 
της διδακτικής παρέμβασης και επίτευξη της αυτόματης αναγνώρισης των συλλαβών, 
μετρήθηκε η ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων που περιείχαν, στην αρχική, στην τελική ή και 
στην ενδιάμεση συλλαβή τους, μία ή δύο από τις αυτοματοποιημένες στην αναγνώριση 
συλλαβές.  
 Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση συλλαβικής κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης έγινε 
σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, με το πειραματικό ψηφιακό υλικό, σε ωριαίες διδακτικές 
συνεδρίες. Στο αρχικό λεξιλόγιο προστέθηκαν 20 λέξεις και συγκροτήθηκε ένα λεξιλόγιο 60 
λέξεων (30 δισύλλαβες και 30 τρισύλλαβες). Το λεξιλόγιο αυτό περιλαμβάνει συλλαβές προς 
αυτοματοποίηση (Α) και μη αυτοματοποίηση (Μ.Α) και αποτελεί και το τελικό λεξιλόγιο 
μέτρησης κατά τον μετέλεγχο.  
 Οι συλλαβές προς αυτοματοποίηση που εξήχθησαν από το τελικό λεξιλόγιο ήταν 15 
αυτόνομες συλλαβές (μονοσύλλαβες λέξεις) τύπου ΣΦ, με πλήρη αντιστοιχία γραφήματος – 
φωνήματος και τύπου ΣΣΦ με καταχρηστικούς διφθόγγους ια, ου και  τα δίψηφα φωνήεντα 
αι, ει, οι.  Επιλέχθηκαν ακόμη, 15 μη αυτόνομες συλλαβές, τύπου ΣΦΦ, με τα φωνηεντικά 
δίψηφα ια – ου – αι – ει – οι, και τύπου ΣΣΦ με δίψηφα σύμφωνα και συμπλέγματα. Το 
τελικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει έξι διακριτούς τύπους λέξεων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
ολικώς ή μερικώς τις προς αυτοματοποίηση συλλαβές. Οι τύποι αυτοί δίδονται στον 
παρακάτω κατάλογο:  

1) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση και των 2 συλλαβών (Α/Α) 
2) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση της 1ης  συλλαβής (Α/ΜΑ) 
3) 10 δισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση τη 2ης  συλλαβής (ΜΑ/Α) 
4) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση και των 3 συλλαβών (Α/Α/Α) 
5) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση της 1ης  και 3ης  συλλαβής (Α/ΜΑ/Α) 
6) 10 τρισύλλαβες λέξεις για  αυτοματοποίηση μόνο τη 2ης συλλαβής (ΜΑ/Α/ΜΑ) 

 Οι προς αυτοματοποίηση συλλαβές αποτέλεσαν το μοναδικό υλικό άσκησης μέσω 
του ψηφιακού υλικού σε δύο εφαρμογές: κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης και δεν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλες διδακτικές δραστηριότητες έντυπης μορφής. 
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 3.2  Το ψηφιακό υλικό  άσκησης στην αυτόματη αναγνώριση συλλαβών  
Για τις ανάγκες της πειραματικής διδασκαλίας/άσκησης, την οργανωμένη 

παρουσίαση, την εξάσκηση, τον έλεγχο της σταδιακής απόδοσης και της τεχνικής επίδοσης 
των μαθητών σχεδιάσαμε: 

α) Μια εφαρμογή συλλαβικής κωδικοποίησης με οπτική, ακουστική, αρθρωτική 
(γλωσσική) και σημασιολογική ταυτοποίηση (πρώτη συλλαβή οπτικοποιημένης λέξης) και 
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση (παράρτημα, σχηματική παράσταση 1): 

β) Μια εφαρμογή αυτοματοποίησης συλλαβών, η οποία βασίζεται στις τεχνικές της 
επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης και παρέχει τη δυνατότητα ρυθμιζόμενης χρονικά οπτικής 
έκθεσης και εξάσκησης σε επίπεδο μεμονωμένων γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων ή και 
αναγνωστικών φράσεων/νοηματικών συνόλων. Παρόμοια εφαρμογή έχει ελεγχθεί 
πειραματικά σε επίπεδο λέξεων31 με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην παρούσα μελέτη 
επιχειρείται η αξιολόγηση της εφαρμογής αυτοματοποίησης σε υπολεξικό (συλλαβικό 
επίπεδο) και αξιοποιήθηκε στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης συλλαβών που αργότερα 
αξιολογήθηκαν ευρισκόμενες ολικώς ή μερικώς εντός δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων 
(παράρτημα, σχηματική παράσταση 2). 

Για την αντιμετώπιση των πιθανών, μηχανιστικών/συμπεριφοριστικών επιδράσεων 
του ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης, σχεδιάσαμε την ένταξή του μέσα σε ένα, όσο το 
δυνατόν εποικοδομιστικό περιβάλλον ακολουθώντας κατά τη μεθοδολογία σχεδιασμού του 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών: α) το παράδειγμα της γνωσιακής μαθητείας με 
φθίνουσα καθοδήγηση, β) την ατομική εργασία για αυτοέλεγχο, γ) τη στρατηγική της 
διδασκαλίας της αμοιβαιότητας για ανατροφοδότηση (Σπαντιδάκης, 2006 & 2008).  

Σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης παραχωρούμε σταδιακά τον 
έλεγχο του ψηφιακού υλικού αυτοματοποίησης στους μαθητές με στόχο τη χειραφέτησή 
τους και τη μεταφορά των αποφάσεων από το δάσκαλο στους ίδιους. Η ατομική εργασία 
αποσκοπεί στον αυτοέλεγχο της προόδου, την απόφαση επιλογής επιπέδου δυσκολίας από 
τον ίδιο το μαθητή προς αποφυγή συνθηκών αποκλεισμού, την άμεση ανατροφοδότηση, την 
αυτορρύθμιση και τη λήψη αποφάσεων αν θα προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο. Τέλος η 
στρατηγική της αμοιβαιότητας αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός ομαδικού περιβάλλοντος.  

Ύστερα από 16 ωριαίες συνεδρίες όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν 
κατακτήσει τον χρόνο αναγνώρισης /ταυτοποίησης κάθε συλλαβής ανά 0.5 sec. Τέλος, μετά 
παρέλευση άλλων τεσσάρων εβδομάδων μετρήθηκε σε κάθε λίστα η αναγνωστική ταχύτητα 
για κάθε μαθητή της π.ο. και της ο. ε.  

 
4.  Τα αποτελέσματα  της έρευνας 
 Τα αποτελέσματα αφορούν στην ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων, σύμφωνα με τον 
αριθμό των συλλαβών τους (δισύλλαβες, τρισύλλαβες) και σύμφωνα με την 
αυτοματοποιημένη (Α) ή μη αυτοματοποιημένη (ΜΑ) συλλαβή, εκφρασμένη σε msec, τόσο 
στην πειραματική, όσο και στην ομάδα ελέγχου.  
 Η ανάγνωσή τους (παράρτημα, πίνακας 1), δείχνει ότι η άσκηση των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών είχε ευμενή 
επίδραση στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων που περιέχουν τις συλλαβές. Φαίνεται, δηλαδή, 
ότι οι μέσοι όροι των ταχυτήτων ανάγνωσης των δισύλλαβων λέξεων που είχαν 
αυτοματοποιηθεί και οι δύο συλλαβές τους (Α-Α) ή η πρώτη μόνο συλλαβή τους (Α-ΜΑ), ή 
η δεύτερη μόνο συλλαβή τους (ΜΑ-Α) καθώς και οι τρισύλλαβες λέξεις με 
αυτοματοποιημένες και τις τρεις συλλαβές τους (Α-Α-Α) ή τις δύο συλλαβές τους (Α-ΜΑ-Α) 
ή μία μόνο συλλαβή τους (ΜΑ-Α-ΜΑ), είναι πολύ μικρότεροι στους μαθητές της 
Πειραματικής ομάδας συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους των μαθητών της 
ομάδας Ελέγχου. Με άλλα λόγια οι μαθητές της Πειραματικής ομάδας διαβάζουν πιο 
γρήγορα τις λέξεις του υλικού ελέγχου (λεξιλόγιο 2) από τους μαθητές της ομάδας Ελέγχου. 

                                                 
31 Παλιεράκης, Ν. (υπό έκδοση).  Η αναγνωστική αποκωδικοποίηση ως μηχανισμός και ως δεξιότητα. 
Πειραματική εφαρμογή αυτοματοποίησης των λέξεων. Νέα Παιδεία. 
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 Πιο συγκεκριμένα, αθροιστικά για την Πειραματική ομάδα, ο μέσος όρος και η 
τυπική απόκλιση της ταχύτητας ανάγνωσης των έξι τύπων λέξεων (6 Χ 10 λέξεις) είναι x = 
2868 msec και S = 873,2 msec, ενώ για την ομάδα Ελέγχου είναι αντίστοιχα  x = 4493,7 και 
S = 2323,8. Η διαφορά των δύο μέσων όρων είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .05 [(t = 2,36), ( df =26), ( p = <.05)]. Μπορούμε συνεπώς, να ισχυριστούμε 
με βεβαιότητα 95% ότι η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών άσκησε θετική 
επίδραση στην ανάγνωση λέξεων που εμπεριέχουν δύο ή μία από τις συλλαβές αυτές. 
 Πιο αναλυτικά, χωριστά λαμβανόμενες οι ταχύτητες ανάγνωσης των δισύλλαβων και 
τρισύλλαβων λέξεων εμφανίζονται με τις εξής τιμές: οι δισύλλαβες έχουν x = 2479,9 και  S = 
771,6 στην πειραματική ομάδα και x = 4044,0 και  S = 1591,8 στην ομάδα ελέγχου, η δε 
παρατηρούμενη διαφορά των μέσων όρων τους είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .01 [(t = 3,18), ( df =26), ( p = <.01)]. Αντίστοιχα οι ταχύτητες των 
τρισύλλαβων λέξεων λαμβάνουν τις εξής τιμές: x = 3256,1 και  S = 974,8 στην πειραματική 
ομάδα και x = 5382,9 και  S = 3055,9 στην ομάδα ελέγχου. Η παρατηρούμενη διαφορά των 
μέσων όρων τους είναι επίσης στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.5 [(t = 
2,39), ( df =26), ( p = <.05)]. 
 Επομένως, η γενική υπόθεση της έρευνάς μας, που προέβλεπε ότι η αυτοματοποίηση 
της αναγνώρισης συλλαβών συνεπιφέρει την πιο γρήγορη ανάγνωση/αποκωδικοποίηση 
δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων οι οποίες περιέχουν μερικώς ή συνολικώς 
αυτοματοποιημένες συλλαβές, επαληθεύεται πλήρως, δεδομένου ότι οι ταχύτητες 
ανάγνωσης/αποκωδικοποίησης λέξεων, δισύλλαβων και τρισύλλαβων, χωριστά και 
αθροιστικά λαμβανόμενες, είναι πολύ μεγαλύτερες (διαβάζονται γρηγορότερα) σε μαθητές 
που έχουν ασκηθεί στην αυτοματοποίηση συλλαβών που εμπεριέχουν οι λέξεις αυτές. Η 
διαπίστωση αυτή ισχύει με πιθανότητα σφάλματος 1-5%.  
 Έλεγχος των ειδικών υποθέσεων: Σύμφωνα με την πρώτη ειδική υπόθεση της ερευνάς 
μας, αναμενόταν ότι οι δισύλλαβες και οι τρισύλλαβες λέξεις, που περιέχουν στις δύο ή και 
στις τρεις συλλαβές τους τις αντίστοιχα αυτοματοποιημένες συλλαβές, δηλαδή είναι τύπων 
Α-Α και Α-Α-Α αντίστοιχα, θα διαβαζόταν πιο γρήγορα από τις ομόλογές τους που περιέχουν 
μια μόνο αυτοματοποιημένη συλλαβή. Αναμενόταν ότι οι ταχύτητες αναγνώρισης των 
λέξεων Α-Α θα είναι μεγαλύτερες από Α-ΜΑ και ΜΑ-Α για τις δισύλλαβες και των λέξεων 
Α-Α-Α θα είναι μεγαλύτερες από ΜΑ-Α-ΜΑ. 
 Από τα δεδομένα του πίνακα 1 συνάγεται ότι η ταχύτητα ανάγνωσης των δισύλλαβων 
λέξεων τύπου Α-Α είναι x = 1972,6 και  S = 428,4 ενώ για τις λέξεις τύπου Α-ΜΑ είναι x = 
2433,4 και  S = 576,8 και για τις λέξεις ΜΑ-Α είναι  x = 3033,9 και  S = 1309,6. Βάσει 
αυτών των δεδομένων η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ Α-Α και Α-ΜΑ δίνει ένα δείκτη 
‘t’=2,31 η τιμή του οποίου είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας .05 [(t = 
2,31), ( df =26), ( p = <.05)]. Αντίστοιχα η διαφορά των μέσων όρων μεταξύ Α-Α και ΜΑ-Α 
δίνει ένα δείκτη ‘t’=2,78 η τιμή του οποίου είναι επίσης στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας .01 [(t = 2,78), ( df =26), ( p = <.01)]. 
 Σε ανάλογες διαπιστώσεις καταλήγουμε στο επίπεδο των τρισύλλαβων λέξεων. 
Συγκρίνοντας τους μέσους όρους λέξεων τύπου Α-Α-Α με ΜΑ-Α-ΜΑ βλέπουμε ότι οι 
ταχύτητες του πρώτου τύπου (Α-Α-Α) είναι x = 2732,6 και  S = 692,1 και του τύπου ΜΑ-Α-
ΜΑ x = 3910,1 και S = 1532,9. Η διαφορά των μέσων όρων των δύο τύπων, και οι τρεις 
συλλαβές αυτοματοποιημένες έναντι μιας (ενδιάμεσης) αυτοματοποιημένης είναι στατιστικά 
σημαντική σε επίπεδο .01 [(t = 2,76), ( df =26), ( p = <.01)]. 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω όσον αφορά στον έλεγχο της δεύτερης ειδικής υπόθεσης, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αυτοματοποίηση στην αναγνώριση και των δύο ή και των 
τριών συλλαβών δισύλλαβων και τρισύλλαβων αντίστοιχα λέξεων, συνεπιφέρει  μια 
αυξημένη ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων συγκριτικά με ομόλογες λέξεις που έχουν 
αυτοματοποιημένη μια μόνο συλλαβή τους.  
 Τα δεδομένα όμως των συγκρίσεων των ταχυτήτων αναγνώρισης δισύλλαβων λέξεων 
που έχουν αυτοματοποιημένη την αρχική συλλαβή τους (Α-ΜΑ) και την τελική συλλαβή 
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τους (ΜΑ-Α) δίνει τιμές x = 2433,4 και  S = 576,8  έναντι x = 3033,9 και  S = 1309,6 και 
ένα συντελεστή ‘t’=1,51 που δεν είναι μεν στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο  .05 [(t = 1,51), 
( df =26), ( p = >.05)] αλλά τείνει. Αυτό σημαίνει ότι η αυτοματοποίηση της αρχικής 
συλλαβής επιταχύνει περισσότερο ( x = 2433,4) την ανάγνωση των λέξεων παρά η 
αυτοματοποίηση της δεύτερης τελικής συλλαβής ( x = 3033,9). 
 Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουμε συγκρίνοντας μεταξύ τους και τις τρισύλλαβες 
λέξεις τύπων Α-ΜΑ-Α και ΜΑ-Α-ΜΑ όπου έχουμε αντίστοιχα x = 3125,8 και  S = 692,5 
έναντι x = 3910,1 και  S = 1532,9 και συντελεστή ‘t’=1,68 που δεν είναι στατιστικά 
σημαντικός σε επίπεδο  .05 [(t = 1,68), ( df =26), ( p = >.05)] αλλά τείνει. Φαίνεται εδώ 
επίσης ότι η αυτοματοποίηση της αρχικής συλλαβής συντελεί στην πιο γρήγορη 
αναγνώριση/ανάγνωση των λέξεων από ότι στην περίπτωση που η αυτοματοποιημένη 
συλλαβή είναι ενδιάμεση (μέση ταχύτητα ανάγνωσης (3125,8 > 3910,1). Επομένως 
επαληθεύεται και η δεύτερη ειδική υπόθεση για τον πρωταρχικό ρόλο της αρχικής συλλαβής 
στην αναγνώριση/ανάγνωση των λέξεων.  

Συμπεράσματα - διδακτικές προτάσεις 

 Η αναγνώρισης της συλλαβής, ως μονάδα διεργασίας της αντίληψης της ομιλίας 
αποτελεί σήμερα μια θεωρητική παραδοχή. Η συλλαβική οργάνωση είναι κυρίαρχη κατά την 
αντίληψη των φθόγγων, τα ηχητικά ερεθίσματα του προφορικού λόγου αποτελούνται από 
συλλαβικού τύπου ακουστικές μονάδες και η συλλαβή αποτελεί βασική μονάδα άρθρωσης, 
δηλαδή, μονάδα φωνητικής αυτονομίας κατά την εκφορά τους.  
 Αυτός ο αρχικός και προνομιακός ρόλος της συλλαβής έναντι του φωνήματος, 
φαίνεται ότι αξιοποιείται από τους αναγνώστες στην προσπάθειά τους να 
αποκωδικοποιήσουν τις γραπτές λέξεις. Η διεθνής έρευνα, όπως φαίνεται από την 
επισκόπησή μας, έχει αναδείξει το θέμα και η συλλαβή αναγνωρίζεται σήμερα, εκτός από 
βασική μονάδα αντίληψης της ομιλίας, και ως βασική μονάδα επεξεργασίας και αναγνώρισης 
των γραπτών λέξεων. Η σφαιρική θεώρηση του θέματος έχει αναδείξει, επίσης, τη συλλαβή 
ως βασική μονάδα τμήσης στα διαφανή ορθογραφικά συστήματα και ως μονάδα ανάγνωσης 
σε έργο ονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων. Ειδικότερα για το ελληνικό ορθογραφικό 
σύστημα η συλλαβή αποτελεί βασική μονάδα ανάγνωσης.  
 Επιπρόσθετα, όπως διατυπώνεται ποικιλοτρόπως, η έγκαιρη αποκωδικοποίηση 
ελευθερώνει γνωστικούς πόρους προς όφελος της κατανόησης και ο ρόλος της ταχύτητας 
λαμβάνει καθοριστική διάσταση στην προσπάθεια αναγνώρισης και σημασιολογικής 
ταυτοποίησης των λέξεων. Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών ερευνών σχεδιάζει, εφαρμόζει και 
αξιολογεί συλλαβικές στρατηγικές αποκωδικοποίησης των λέξεων. Πιστεύουμε ότι τα 
δεδομένα και οι διαπιστώσεις του πειραματισμού μας συμβάλλουν θετικά προς αυτή την 
κατεύθυνση καθώς δείξαμε ότι η αυτοματοποίηση συλλαβών επιφέρει την ταχύτερη 
ανάγνωση λέξεων που, συνολικώς ή μερικώς, τις περιέχουν.  
 Ειδικότερα μάλιστα ως προς τις επιμέρους υποθέσεις μας, διαφαίνεται η ιδιαίτερη 
βαρύτητα και επίδραση που ενέχει η θέση της πρώτης συλλαβής ως προς την ταχύτητα, όπως 
επίσης έχει διαφανεί η ιδιαίτερη επίδραση (Βάμβουκας, κ.ά., 2008)  που ασκεί η δομή της (ο 
τύπος της πρώτης συλλαβής στις δισύλλαβες λέξεις και των δύο πρώτων στις τρισύλλαβες) 
αλλά και η σημασιολογική πληροφορία που μεταφέρει για την προσπέλαση στη λεξική 
αναπαράσταση γραπτή και προφορική (Radeau, 1991, pp. 82-91). 
 Γενικότερα, οι αρχάριοι αναγνώστες, ομαδοποιούν τα γράμματα σε συλλαβικές 
μονάδες, όπως και οι τυπικοί αναγνώστες σε περιπτώσεις σπάνιων και μη οικείων λέξεων. Εν 
τούτοις, οι μαθητές με προβλήματα αποκωδικοποίησης φαίνεται ότι παραμένουν επί μακρόν 
καθηλωμένοι στην φωνημική (γράμμα – γράμμα) αποκωδικοποίηση. Υπό το πρίσμα αυτό τα 
συμπεράσματα της μελέτης μας για τη συλλαβική αυτοματοποίηση πιστεύουμε ότι αξίζει να 
ληφθούν υπ’ όψη καθώς επισημαίνονται θεωρητικές αναγκαιότητες, αξιοποιούνται τεχνικές 
διευκολύνσεις και μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες και 
προτάσεις. 
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 Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ανάγνωσης – αποκωδικοποίησης θα μπορούσαμε, ίσως, να προτείνουμε:: 

 5.1 Αναθεώρηση της φωνηματικής διδασκαλίας.  

 Τα προβλήματα αποκωδικοποίησης εντοπίζονται κυρίως σε αδυναμίες σύνθεσης της 
συλλαβής ως ενιαίας μονάδας δομημένης άρθρωσης και επαγωγικά σε αδυναμίες έγκαιρης 
σύνθεσης των συλλαβών μεταξύ τους για την ταυτοποίηση των λέξεων. Ακόμα όμως και για 
τις περιπτώσεις αυτές, παρατηρείται στη βιβλιογραφία, μια διατήρηση της έμφασης προς τη 
διδασκαλία των φωνημάτων και προτείνεται, σε περιπτώσεις αποτυχίας της συλλαβικής 
σύνθεσης, η επιστροφή στη διδασκαλία τους (Πόρποδας, 2002:462).  
 Επιπρόσθετα, κατά τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων σε μαθητές με 
αναγνωστικές δυσκολίες προτείνεται σταθερά η διδασκαλία της σχέσης γραφήματος – 
φωνήματος για την απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης (Τζουριάδου 2008:39), παρά το 
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν αποτύχει τουλάχιστον μια φορά σ’ αυτή τη 
διδασκαλία και ενώ, όπως έχουμε αναφερθεί, αρκετές έρευνες (Alexander & Schwanenflugel, 
1996:321˙ Smith, 2004:480˙ Sporer et.al., 2009:272-286˙ Bartels & Magun - Jackson, 2009:1-
5), διατυπώνουν επιφυλάξεις κατά πόσον παιδιά με μαθησιακά προβλήματα ή γενικά μέχρι τη 
Β΄ τάξη, μπορούν να λειτουργούν μεταγνωστικά ή λειτουργούν αφού μάθουν ανάγνωση. 
 Οι συλλαβικές στρατηγικές αποκωδικοποίησης, ενδεχομένως, θεωρούνται εμπειρικές 
κι αυτό, ίσως, ερμηνεύει το γεγονός ότι δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης θεωρητικής μελέτης, 
έρευνας και αξιοποίησης στη χώρα μας. Τα συμπεράσματα της μελέτης μας, παρά τους 
περιορισμούς, είναι  αρκετά σαφή ως προς τις διδακτικές δυνατότητες μιας διδασκαλίας που 
βασίζεται στην συλλαβή ως συνεκτικό σύνολο. Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να 
τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία της συλλαβικής κωδικοποίησης και συλλαβικής 
αυτοματοποίησης για την επιτυχία κάθε συλλαβικής στρατηγικής. 

 5.2  Συλλαβική κωδικοποίηση  

 Η συλλαβή, σε αντίθεση με το φώνημα, ως συνεκτική φωνολογική μονάδα, δομημένο 
σύνολο του γραπτού λόγου και μονάδα άρθρωσης μπορεί να κωδικοποιηθεί οπτικά, 
ακουστικά, αρθρωτικά, και σημασιολογικά με υψηλές πιθανότητες απομνημόνευσης. 
Ειδικότερα η σημασιολογική σύνδεση επιτυγχάνεται με την επιλογή της πρώτης συλλαβής 
που, όπως εξάγεται από την έρευνά μας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η απομόνωση της πρώτης 
συλλαβής μιας οπτικοποιημένης λέξης, η οπτική, ακουστική, αρθρωτική και σημασιολογική 
υποστήριξή της, ισχυροποιεί τις σχέσεις συμβόλων – ήχων και με την επανάληψη 
επιτυγχάνεται η μνημονική αποθήκευση και εδραίωσή της.  
 Η αξία της κωδικοποίησης αυτού του τύπου (θα – θάλασσα, φα – φάρος) δεν πρέπει 
να υποτιμάται καθώς επιδέχεται οργάνωσης (θε – θέατρο, φε – φεγγάρι, κ.ο.κ.), και 
επανάληψης. Ενέργειες σύμφυτες με τις μνημονικές στρατηγικές για την ασφαλή σύνδεση, 
απομνημόνευση, γρήγορη επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των λέξεων που συντίθενται με 
τις αντίστοιχες συλλαβές. Παρατηρείται, επίσης, ότι δεν αργεί να επιτευχθεί και η 
φωνηματική διάκριση θ – φ. Για παράδειγμα η προβολή της κωδικοποίησης τη – τηλέφωνο, 
λε – λεμόνι, ο – ομπρέλα, ρα – ραδιόφωνο, ση – σημαία, οδηγεί στη γρήγορη – εντός των 
ορίων της μνήμης εργασίας - ταυτοποίηση της λέξης τηλεόραση που φωνημικά είναι αδύνατο 
να συγκρατηθεί και να ταυτοποιηθεί.  
 Για τις αναγκαιότητες της πειραματικής εφαρμογής της μελέτης μας, καθώς η 
συλλαβική αποκωδικοποίηση δεν επιτυγχάνονταν ή επιτυγχάνονταν ασταθώς, εφαρμόσαμε 
αυτού του τύπου την κωδικοποίηση (βλ. εικόνα 1) για συγκράτηση και μνημονική 
αποθήκευση. Τα αποτελέσματα ισχυροποιούν τη διδακτική της αξία καθώς συλλαβές που 
έχουν επαρκώς κωδικοποιηθεί και οι μαθητές μπορούν να τις αναγνωρίσουν, επιδέχονται στη 
συνέχεια ασκήσεις αυτοματοποίησης για ασφαλέστερα διδακτικά αποτελέσματα. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κωδικοποιήσεις αυτές, τύπου ΣΦ ή ΣΣΦ της αρχικής 
συλλαβής, σε ένα διδακτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της ανάγνωσης, πρέπει να 
συστηματοποιούνται με οπτικοποιημένες λέξεις και για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 
συμφώνων ή δίψηφων συμφώνων και φωνηέντων.  
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 5.3 Συλλαβική αυτοματοποίηση  
 
 Η συλλαβική αυτοματοποίηση  έρχεται να αντιμετωπίσει τη χρονοβόρα υπολεξική 
επεξεργασία η οποία καταπονεί και εξαντλεί τα όρια της εργαζόμενης μνήμης με αποτέλεσμα 
η προσπάθεια αναγνώρισης των επόμενων συλλαβών να σβήνει το μνημονικό ίχνος των 
προηγούμενων και η αναγνώριση της λέξης να αποτυγχάνει. Ακόμα και αν οι συλλαβές έχουν 
κωδικοποιηθεί επαρκώς, οι αδυναμίες γρήγορης αναγνώρισης μπορεί να δημιουργήσουν 
προβλήματα σημασιολογικής ταυτοποίησης ειδικά σε πολυσύλλαβες λέξεις και η 
κατανόηση του γραπτού μηνύματος να ακυρωθεί. 
 Καθώς η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης συλλαβών φαίνεται να επιδρά 
στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων, μπορεί να χαρακτηριστεί ως προπομπός της 
αναγνωστικής ευχέρειας καθώς η αυτόματη ολική αναγνώριση λέξεων είναι ο τρόπος 
ανάγνωσης των ικανών αναγνωστών. Η αξία διδακτικών δραστηριοτήτων 
αυτοματοποίησης είναι συνεπώς πολύ σημαντική και επιτυγχάνεται με 
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση και μείωση των χρονικών ορίων διεκπεραίωσης. Είναι 
μια παλιά δοκιμασμένη μέθοδος η οποία σήμερα επιδέχεται βελτίωση και 
εμπλουτισμό.  
 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκούν τους μαθητές σε λίστες συλλαβών με 
χρονομέτρηση και στόχο τη μείωση του χρόνου ανάγνωσης. Όσο μάλιστα 
περισσότερο οργανωμένες είναι οι συλλαβές (τα – τε- τη- τι – το – τυ- τω, λα – λε – 
λη – λι – λο – λυ – λω), τόσο καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται. Ακόμα 
καλύτερα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν τις συλλαβές μεμονωμένα ή 
ομαδοποιημένα στο λογισμικό γενικής χρήσης Powerpoint και να τις εξασκούν με 
σταδιακή μείωση του χρόνου προβολής/έκθεσής τους ή να εισάγουν συλλαβές οι 
οποίες στο τέλος προβολής τους συνθέτουν πολυσύλλαβες λέξεις με στόχο την τελική 
σημασιολογική ταυτοποίησή τους. Το πειραματικό ψηφιακό υλικό αυτοματοποίησης 
που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας βασίζεται στην παραπάνω λογική, ο 
σχεδιασμός του όμως παρέχει μεγαλύτερη ευχρηστία σε πρόσβαση, αποθήκευση, 
διόρθωση και επανάληψη, ενώ έχει εισαχθεί λειτουργία χρόνου έκθεσης μικρότερου 
του 1 sec. 

 5.4 Συλλαβική ευαισθητοποίηση και προσωδία 
 Η θεωρητική μελέτη της συλλαβής που επιχειρήσαμε στη παρούσα μελέτη και 
τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τον πειραματισμό που εφαρμόσαμε, ανέδειξαν, 
πιστεύουμε, τη λειτουργική αξία και την ισχυρή επίδραση της συλλαβής στην 
αναγνώριση των λέξεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό 
αναφορικά με το βαθμό αξιοποίησης των διευκολύνσεων που παρέχει η συλλαβή στη 
φωνολογική αντίληψη και συνειδητοποίηση της δομής των λέξεων του προφορικού 
λόγου ώστε να διασφαλίζεται ακολούθως μια διδασκαλία που αποσκοπεί στη 
μεταφορά της φωνολογικής αυτής σχέσης και στο γραπτό.  
 Η σύνδεση των αναγνωστικών δυσκολιών με τις φωνολογικές δυσκολίες και η 
αναγκαιότητα ακουστικής διάκρισης, ακουστικού συγκερασμού και κατάτμησης, 
είναι ως ένα βαθμό εύλογη. Η ερμηνεία όμως της φωνολογικής 
ενημερότητας/επάρκειας ως αντίληψη της αντιστοίχησης φωνήματος – ήχου με το 
αντίστοιχο γράφημα – γράμμα και η δημιουργία αντίστοιχων διδακτικών 
προγραμμάτων, έχει επιφέρει διαφωνίες καθώς δεν υπολογίζονται τα 
μορφοσυντακτικά στοιχεία των λέξεων και η φυσική διαδικασία της ανάγνωσης 
(Τζουριάδου, 2008:40).  
 Το θεωρητικό πλαίσιο που παραθέσαμε δείχνει ότι τα παιδιά από τη νηπιακή 
ηλικία διαθέτουν αίσθηση της συλλαβής η οποία γίνεται αρκετά σαφής φτάνοντας 
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στο προαναγνωστικό στάδιο. Η παραμέληση του ρόλου της αφήνει τη διδασκαλία 
απόκτησης της φωνολογικής ενημερότητας σε δύσκολες και επισφαλείς ασκήσεις 
φωνημικής προσέγγισης καθώς η αντίληψή τους είναι πολύ δύσκολη. Εάν 
συνυπολογιστεί ακόμη, ότι η φωνολογική επίγνωση είναι μεταγνωστική διαδικασία 
και τις ενστάσεις κατά πόσον παιδιά Α΄ δημοτικού μπορούν να λειτουργήσουν 
μεταγνωστικά, τότε, ίσως, μπορεί να διακαιολογηθεί μια υπόθεση ερμηνείας των 
αναγνωστικών δυσκολιών που προκύπτουν από ελλιπή φωνολογική ανάπτυξη και 
άσκηση.  
 Τα παραπάνω στοιχειοθετούν μια αναγκαιότητα επιστροφής και έμφασης 
στην άμεση διδασκαλία δραστηριοτήτων συλλαβικής ευαισθητοποίησης για μαθητές 
προσχολικής εκπαίδευσης και για τους μαθητές Δημοτικού που δεν διαθέτουν 
φωνολογική επίγνωση του λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στο ρυθμό που 
γίνεται αντιληπτός και σ’ αυτόν που αναπαράγεται. Από παλιά ήταν στενά 
συνδεδεμένος με τη μουσική αγωγή και οι μαθητές καλούνταν να συνειδητοποιήσουν 
και να αναπαράγουν ρυθμικές δομές από απλές μέχρι σύνθετες, π.χ.: 

1. { ι   ι   ι … } 
2. { ιιι   ιιι   ιιι… } 

3. { ι  ιι    ι  ιι    ι  ιι… } 
4. { ι   ιιι   ι   ιιι    ι  ιιι… } κ.τ.λ. 

ή με μεταβολές έντασης αφού τα παιδιά έχουν ακούσει και αναπαράγει: 

1. { ΙΙι  ΙΙι  ΙΙι  ΙΙι… } 2. { ΙιΙι  ΙιΙι  ΙιΙι  ΙιΙι …} κ.τ.λ. 
 Από την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του ρυθμού των ήχων, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να περάσει μέσω των προσωδιακών χαρακτηριστικών και των 
ακουστικών παραμέτρων που επιτελούν λειτουργικό ρόλο στην οργάνωση και τη 
διάρθρωση του προφορικού λόγου στην καλλιέργεια του ρυθμού του λόγου και τις 
ομιλίας. 

Έ να      α στε ρά κι      τό σο     δα  
Έ να      α στε     ρά κι      τό σο     δα  

ή να εισάγει ρυθμικές κωδικοποιήσεις που τα παιδιά, διαθέτοντας συλλαβική αίσθηση 
να εισάγουν οικείες φράσεις: 
  ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...       ...  ...      
και ακόμη μπορεί να αναδείξει τον τρόπο που η χροιά και ο τονισμός των 
συλλαβικών τμημάτων της μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικό νόημα όπως, για 
παράδειγμα, η λέξη μητέρα αναλόγως πώς θα ειπωθεί δηλώνει χαρά, λύπη, κάλεσμα, 
ανυπομονησία, κ.ά. Σε επίπεδο ακρόασης η εργασία αυτή είναι σημαντική καθώς 
ευαισθητοποιεί στην εκφραστικότητα μέσω του ρυθμού και τονισμού της φωνής, 
οδηγεί στη συνειδητοποίηση του αναγνωστικού ρυθμού, ο οποίος στην ουσία 
μεταφέρει το γραπτό μήνυμα πέραν της απλής διαδοχής των λέξεων.  

 5.5 Ιεράρχηση διδακτικών συλλαβικών στρατηγικών 
 Με την εργασία μας αυτή επιχειρήσαμε να ισχυροποιήσουμε θεωρητικά και 
ερευνητικά τη θέση για τη συμβολή της συλλαβής στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κατά τη διαδικασία απόκτησης της αναγνωστικής ικανότητας. 
Συμπερασματικά προτείνεται μια ιεράρχηση διδακτικών ενεργειών με βάση τη 
συλλαβή, η οποία αφενός, αναπτύσσει τη συλλαβική φωνολογική επίγνωση του 
γραπτού λόγου για μαθητές που η αιτιολογία των αναγνωστικών τους προβλημάτων 
ανάγεται στην ακουστική διάκριση και ελλιπή φωνολογική ενημερότητα και 
αφετέρου, αναπτύσσει τον αυτοματισμό και την άμεση οπτική ανάσυρση συλλαβών 
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για μαθητές που η αιτιολογία των προβλημάτων τους ανάγεται στην οπτική διάκριση. 
Η ιεράρχηση αυτή προτείνεται παρακάτω: 

o Ευαισθητοποίηση στην αντίληψη και αναπαραγωγή ήχων με επικέντρωση στο 
ρυθμό. 

o Ευαισθητοποίηση στην αντίληψη και αναπαραγωγή του συλλαβικού ρυθμού 
λέξεων του προφορικού λόγου. 

o Συσχέτιση της ρυθμικής απόδοσης μεταξύ των προφορικών και των γραπτών 
λέξεων.  

o Κωδικοποίηση των γραπτής συλλαβικής αναπαράστασης (συμβολικής) ιδιαίτερα 
με οπτική, ακουστική, αρθρωτική, και σημασιολογική σύνδεση της πρώτης 
συλλαβής οπτικοποιημένων λέξεων. 

o Ασκήσεις κατάτμησης λέξεων και εντοπισμού θέσης οριζόμενων συλλαβών.  
o Συλλαβική αυτοματοποίηση της γραπτής συλλαβικής αναπαράστασης με έναρθρη 
απόδοση και άμεση ταυτοποίηση της αντίστοιχης φωνολογικής αναπαράστασης 
σε χρόνο μικρότερο του 1 sec. 

o Ασκήσεις συλλαβικής σύνθεσης/ενοποίησης και σημασιολογική ταυτοποίηση 
λέξεων που περιέχονται στο άμεσο προφορικό λεξιλόγιο του μαθητή.  

o Ασκήσεις αναγνώρισης λέξεων με γρήγορη συλλαβική σύνθεση και αναζήτηση 
νοήματος. 

Τέλος, η επιβεβαίωση των υποθέσεών μας, είναι ενθαρρυντική ως προς την 
αξιοπιστία του τεχνικού σχεδιασμού της πειραματικής εφαρμογής αυτοματοποίησης. 
Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης στη χώρα μας 
περισσότερων μελετών σ’ αυτή την κατεύθυνση. Η δοκιμή αυτοματοποίησης ως προς 
την υπολεξική διαδικασία αναγνώρισης των λέξεων σε παιδιά με αναγνωστικές 
δυσκολίες υπήρξε εξ’ ίσου ενθαρρυντική με την αντίστοιχη δοκιμασία λεξικής 
αναγνώρισης σε τυπικούς αναγνώστες. Οι διαπιστώσεις της έρευνάς μας, πιστεύουμε, 
ότι αξίζει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων 
στις δυσκολίες ανάγνωσης.  
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Σχηματική παράσταση 1: Παράδειγμα εφαρμογής για την οπτικής, ακουστικής, αρθρωτικής 
και  σημασιολογικής  κωδικοποίησης συλλαβών. 
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Σχηματική παράσταση 2: Λογισμικό αυτοματοποίησης. Παράδειγμα εφαρμογής οπτικής 
εξάσκησης συλλαβών τύπου ΣΦ. 

 

 
 

Πίνακας 1: Οι επιδόσεις των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) ως ταχύτητα ανάγνωσης 
λέξεων 

 
 2/σύλλ. 

 Α/Α 
2/σύλλ.  
Α/ΜΑ 

2/σύλλ.  
ΜΑ/Α 

3/σύλλ.  
Α/Α/Α 

3/σύλλ.  
Α/ΜΑ/Α 

3/σύλλ. 
ΜΑ/Α/ΜΑ 

Α/Α 
υποκ

. 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 

Ταχύτητα  
msec 

ανά λέξη 
 Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. Π.Ο. Ο.Ε. 

1.  
1801 

256
8 2045 3120 2276 3012 2378 3101 2941 3032 3027 3277 

2.  
1522 

200
3 1971 2226 2172 3095 1912 2984 2243 3035 2601 3195 

3.  
1581 

176
2 1843 2150 2018 2553 2057 2639 2471 3717 3269 3227 

4.  
2096 

255
5 2488 3937 2624 4608 2630 3357 3051 3626 3534 3968 

5.  
1677 

318
4 2032 3801 2206 4612 2151 3936 2584 5536 3179 4828 

6.  
1478 

270
3 2155 2970 2541 7744 2686 5056 2911 4838 3072 4314 

7.  
2299 

304
0 2714 3888 2934 5280 2835 4281 3070 4736 3367 6116 

8.  
1546 

341
6 1940 3570 2234 3705 2201 5584 2358 4402 2414 3808 

9.  
2364 

307
2 2719 5358 3352 4508 2936 3699 3107 3680 3761 3949 

10.  
2159 

311
3 2485 4202 2447 4725 2642 5247 3339 3952 4224 5176 

11.  
2014 

318
8 2921 3906 4362 4961 3503 4766 3970 5335 4291 5675 

12.  
2728 

473
6 3450 4708 4050 3856 3662 6288 4096 5262 6194 5292 

13.  
1582 

321
1 1670 4300 2223 4249 2196 4068 2802 3659 3390 4185 

14.  
2770 

622
2 3635 8110 7036 11926 4468 1898 4819 18792 8419 20112 

x = 
S  = 

1972,
6 

428,4 

319
8 

107
4 

2433,
4 

 576,8 

4017,
5 

1414,
6 

3033,
9 
1309,

6 

4916,
7 

2286,
9 

2732,
6 

 692,1 

4064,
5 

1184,
5 

3125,
8 

699,5 

5257,
2 

3837 

3910,
1 

1532,
9 

5508,
7 
 

4146,
3 

 t = 3,82 
df = 26 
p = .001 

t = 3,73 
df = 26 
p =.001 

t = 2,57 
df = 26 
p = .001 

t = 3,5 
df = 26 
p = .001 

t = 1,97 
df = 26 
p = .05 

t = 1,3 
df = 26 
p = .05 

 


