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Κεφϊλαιο 1.1 -Περύληψη 

 

Η φωνολογικό ενημερότητα ό φωνολογικό επύγνωςη (phonological 

awareness) ορύζεται ωσ η ικανότητα του ατόμου να αναλύει τισ προφορικϋσ 

λϋξεισ ςτα φωνημικϊ δομικϊ τουσ ςτοιχεύα και να μπορεύ να τα αναλύει και να 

τα ςυνθϋτει ( Πόρποδασ, Κ. 2002). 

τόχοσ τησ ϋρευνασ όταν να αξιολογηθούν οι γνώςεισ των επαγγελματιών 

λογοθεραπευτών/ λογοπαθολόγων για τη φωνολογικό ενημερότητα και τα 

επύπεδα τησ.  

Η ϋρευνα διεξόχθη μϋςω ενόσ ερωτηματολογύου που περιλαμβϊνει θεωρητικϋσ 

ερωτόςεισ ςχετικϊ με τη φωνολογικό ενημερότητα και τα επύπεδα τησ, 

ερωτόςεισ ςχετικϊ με την αξιολόγηςη και την εξϊςκηςη των δεξιοτότων τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ. Σο ερωτηματολόγιο κοινοποιόθηκε ςτην 

διαδικτυακό πλατφόρμα Survey monkey και ςτη ςυνϋχεια ςτϊλθηκε ςτα 

ηλεκτρονικϊ ταχυδρομεύα (e-mails) των λογοθεραπευτών ο ςύνδεςμοσ 

(link)του ερωτηματολογύου. Μϋςω των απαντόςεων ςτο ερωτηματολόγιο από 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ, αποςαφηνύςτηκε το επύπεδο γνώςεων των 

επαγγελματιών λογοθεραπευτών για τη φωνολογικό ενημερότητα. 

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ φανϋρωςαν ότι οι επαγγελματύεσ 

λογοθεραπευτϋσ κατϋχουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ τόςο για τα επύπεδα τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ όςο και για τισ μεθόδουσ αξιολόγηςησ και 

εξϊςκηςησ τουσ. 
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Κεφϊλαιο 1.2 -Abstract 

Phonological awareness is defined as the person's ability allowing the analysis 

of spoken words into their structural features as well as synthesizing the words 

structural features (Porpodas, K. 2002). 

The purpose of this study was to examine the knowledge of speech-therapists 

/pathologists on phonological awareness and the sublevels. 

The study was conducted via an online questionnaire that included questions 

on the theoretical basis of phonological awareness and sublevels, together with 

questions on assessment and training of phonological awareness. The 

questionnaire was delivered on the "Survey monkey" platform and the 

corresponding link was sent to speech language therapists. The analysis of the 

answers to the questionnaire showed the extent of knowledge of speech 

language therapists on phonological awareness and sub-levels. 

The findings of the survey showed that speech language therapists have 

extensive knowledge on the theoretical background of phonological awareness 

as well as the assessment and training of phonological awareness skills.  
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Κεφϊλαιο 1.3- Ορολογύα- Λϋξεισ Κλειδιϊ 

Παρακϊτω, παρατύθενται οι οριςμού ειδικών εννοιών κατϊ τον Πόρποδα Κ. 

(2002) που αναφϋρονται ςτην πτυχιακό εργαςύα τόςο ςτο θεωρητικό μϋροσ 

όςο και ςτο ερευνητικό μϋροσ και το ερωτηματολόγιο. 

1. Υωνολογικό ενημερότητα: Ο Πόρποδασ, Κ. (1989, 2002) ορύζει ωσ 

γλωςςικό ενημερότητα την ικανότητα του μαθητό να αναλύει τισ προφορικϋσ 

λϋξεισ ςτα φωνημικϊ δομικϊ τουσ ςτοιχεύα και να μπορεύ να τα αναλύει και να 

τα ςυνθϋτει. 

2. Επιγλωςςικό επύπεδο: Σο επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ ςχετύζεται με την οργϊνωςη τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ 

γλώςςασ, η οπούα δεν εύναι ακόμα ςαφόσ (Πόρποδασ, 2002). ύμφωνα με τουσ 

Gombert(1992) και Seymour&Duncan (2001), ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ 

αξιολόγηςησ και εξϊςκηςησ ςτο επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ εύναι το τεςτ διϊκριςησ του διαφορετικού, το τεςτ διϊκριςησ 

τησ ομοιότητασ ό διαφορϊσ μεταξύ των προφορικών λϋξεων και το τεςτ 

επιςόμανςησ τησ ομοιοκαταληξύασ. 

3. Σο τεςτ διϊκριςησ του διαφορετικού ό τεςτ ηχητικόσ ταξινόμηςησ:  Αυτό 

το τεςτ αποτελεύται από ακολουθύεσ τριών- τεςςϊρων λϋξεων , οι οπούεσ ϋχουν 

ϋνα κοινό φωνολογικό τμόμα εκτόσ από μύα. Αυτό το φωνολογικό τμόμα 

μπορεύ να εύναι ϋνα μόρφημα, μύα ςυλλαβό , τμόμα , φώνημα ςτην αρχό ό ςτο 

τϋλοσ μύασ λϋξησ.  Επιπλϋον , ςτη ςειρϊ των τριών ό τεςςϊρων λϋξεων , η  θϋςη 

τησ διαφορετικόσ λϋξησ μπορεύ να διαφϋρει. 

4. Σο τεςτ απόφαςησ για την ομοιότητα ό διαφορϊ των λϋξεων:  Σο τεςτ 

αποτελεύται από ζευγϊρια προφορικών λϋξεων τα οπούα παρουςιϊζονται 

προφορικϊ ςτο παιδύ και ϋπειτα ζητεύται από το παιδύ  να αποφαςύςει αν οι 

λϋξεισ που ϊκουςε ϋχουν φωνολογικό ομοιότητα ό όχι . Η φωνολογικό 

ομοιότητα των λϋξεων μπορεύ να διαφϋρει  ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ του τεςτ 
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και να βρύςκεται ςτο ςυλλαβικό, ςτο αρχικό ό τελικό τμόμα ό ςτο φωνημικό 

επύπεδο.  

5. Σο τεςτ επιςόμανςησ τησ ομοιοκαταληξύασ: Σο τεςτ επιςόμανςησ τησ 

ομοιοκαταληξύασ ϋχει ωσ ςτόχο να διαπιςτωθεύ αν τα παιδιϊ μπορούν να 

αναγνωρύςουν  την ομοιοκαταληξύα.  το τεςτ αυτό παρουςιϊζεται προφορικϊ 

μύα λϋξησ ςτο παιδύ όπωσ η λϋξη /ρόδα/ και ςτη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται 

προφορικϊ δύο λϋξεισ ακόμα και το παιδύ πρϋπει να επιςημϊνει τη λϋξη που 

ομοιοκαταληκτεύ με τη λϋξη που ϊκουςε αρχικϊ (δηλαδό τη λϋξη /ρόδα/ ).  

6. Μεταγλωςςικό επύπεδο: Σο μεταγλωςςικό επύπεδο αναφϋρεται ςτην 

οργϊνωςη τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ γλώςςασ ,η οπούα εύναι ςαφόσ και τα 

ςτοιχεύα τησ μπορούν να αναλυθούν ( Πόρποδασ,2002) .   Αυτό το  επύπεδο 

ςχετύζεται με την ικανότητα του παιδιού να διαχωρύζει, να απομονώνει, να 

χειρύζεται, να ςυνθϋτει και να αρθρώνει τα φωνολογικϊ τμόματα τησ λϋξησ, 

κυρύωσ ςτο επύπεδο του φωνόματοσ ό/και τησ ςυλλαβόσ .  

7. Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ κατϊτμηςησ : το τεςτ ςυλλαβικόσ ό 

φωνημικόσ κατϊτμηςησ παρουςιϊζεται προφορικϊ μύα λϋξη ςτο παιδύ και 

ϋπειτα του ζητεύται να τη χωρύςει ςε  ςυλλαβικϊ τμόματα ό φωνόματα. 

8. Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ ςύνθεςησ: ε αυτό το τεςτ ο εξεταςτόσ 

εκφωνεύ ςτο παιδύ τα φωνολογικϊ τμόματα (ςυλλαβϋσ ό φωνόματα) μύασ 

λϋξησ ςε διαδοχικό ςειρϊ ανϊ δευτερόλεπτο και το παιδύ ϋχοντασ ακούςει τα 

φωνολογικϊ τμόματα , πρϋπει να τα ςυνθϋςει και να παρϊγει προφορικϊ τη 

λϋξη που ςχηματύζεται. 

9. Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ απαλοιφόσ: ε αυτό το τεςτ 

παρουςιϊζεται προφορικϊ μύα λϋξη ςτο παιδύ και του ζητεύται να αναφϋρει το 

τμόμα τησ λϋξησ που θα μεύνει αν αφαιρεθεύ μύα ςυλλαβό ό ϋνα φώνημα. 

10. Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ αντιςτροφόσ: ε αυτό το τεςτ 

παρουςιϊζεται προφορικϊ μύα λϋξη ςτο παιδύ και του ζητεύται να προφϋρει τη 

λϋξη αντύςτροφα , δηλαδό από το τϋλοσ προσ την αρχό τησ λϋξησ.  
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Κεφάλαιο  1.4-Ειςαγωγή 

 

Η φωνολογικό ενημερότητα κατϊ τον Πόρποδα, Κ. (2002) ςχετύζεται με την 

ικανότητα που επιτρϋπει ςτον ομιλητό τησ γλώςςασ να κινηθεύ από τα 

διαφανό ςτα αδιαφανό ςτοιχεύα τησ γλώςςασ και να αποκτόςει επύγνωςη και 

ικανότητα να χειρύζεται τα βαςικϊ δομικϊ ςτοιχεύα τησ λϋξησ, όπωσ τα 

φωνόματα.   

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η φωνολογικό ενημερότητα αποτελεύται από επύπεδα τα 

οπούα ςχετύζονται εύτε με τα δομικϊ ςτοιχεύα του λόγου ( λϋξη, ςυλλαβό, 

φώνημα) ,εύτε ςχετύζονται με τισ γνωςτικϋσ απαιτόςεισ που προώποθϋτει η 

επύγνωςη του κϊθε δομικού ςτοιχεύου.  Σα επύπεδα αυτϊ εύναι α) η επύγνωςη 

τησ φωνημικόσ δομόσ του προφορικού λόγου (φωνημικό επύγνωςη), β) η 

επύγνωςη τησ ςυλλαβικόσ δομόσ του προφορικού λόγου (ςυλλαβικό 

επύγνωςη) και γ) η επύγνωςη τησ δομόσ ςτο επύπεδο μιασ γλωςςικόσ μονϊδασ 

(επύγνωςη για τα τμόματα τησ ςυλλαβόσ). Η φωνημικό επύγνωςη ςχετύζεται με 

την ικανότητα του μαθητό να αντιλαμβϊνεται ότι οι προφορικϋσ λϋξεισ 

αποτελούνται από φωνημικϊ δομικϊ ςτοιχεύα και να δύναται να χειρύζεται 

αυτϊ τα ςτοιχεύα ( να αναλύει και να ςυνθϋτει τα ςτοιχεύα τησ φωνημικόσ 

δομόσ των λϋξεων).  Η ςυλλαβικό επύγνωςη  αναφϋρεται ςτην ικανότητα του 

μαθητό να αντιλαμβϊνεται ότι η προφορικό λϋξη αποτελεύται από ςυλλαβικϊ 

τμόματα και να μπορεύ να αναλύει και να ςυνθϋτει τισ ςυλλαβϋσ κϊθε λϋξησ.  Η 

επύγνωςη για τα τμόματα τησ ςυλλαβόσ ςχετύζεται με την ικανότητα του 

μαθητό να αντιλαμβϊνεται ότι η ςυλλαβό αποτελεύται από  δύο δομικϊ 

τμόματα και ότι τα τμόματα αυτϊ εύναι μεγαλύτερα από τα φωνόματα και ότι 

το κϊθε τμόμα αποτελεύται από φωνόματα. Αυτϊ τα δομικϊ τμόματα ϋχουν 

ςυγκεκριμϋνεσ ονομαςύεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα,  το αρχικό τμόμα τησ ςυλλαβόσ 

(onset) περιλαμβϊνει το ςύμφωνο ό ςύμπλεγμα ςυμφώνων που ενδεχομϋνωσ 

υπϊρχουν ςτη ςυλλαβό, το τελικό τμόμα τησ ςυλλαβόσ ( rime) περιλαμβϊνει 
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το φωνόεν και το ςύμφωνο ό τα ςύμφωνα που ακολουθούν. Για παρϊδειγμα 

ςτη λϋξη /stop/ το αρχικό τμόμα αποτελεύ το ςύμπλεγμα /st/που αποτελεύται 

από τα φωνόματα /s/και /t/και το τελικό τμόμα αποτελούν τα φωνόματα /ο/ 

και /p/. Ψςτόςο ςτην ελληνικό γλώςςα δεν εύναι ςύγουρο ότι ιςχύουν τα 

παραπϊνω ωσ προσ τη ςυλλαβό . Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην ελληνικό γλώςςα η 

ςυλλαβό αποτελεύται από ϋνα ςύμφωνο ό ςύμπλεγμα ςυμφώνων  και φωνόεν 

ό δύψηφο φωνόεν ό από φωνόεν και ςύμφωνο. Η ςυλλαβό ςτην ελληνικό 

γλώςςα αποτελεύται από μύα διαδοχικό ςειρϊ φωνημϊτων δομημϋνων κατϊ 

ςειρϊ και γι' αυτό η δομό αυτό λϋγεται γραμμικό δομό. 

Ο Πόρποδασ, Κ. (2002) αναφϋρει ότι η φωνολογικό ενημερότητα ϋχει δύο 

επύπεδα αναπαρϊςταςησ τα οπούα ϋχει ονομϊςει ο Gombert(1992) ωσ 

επιγλωςςικό και μεταγλωςςικό. Σο επιγλωςςικό επύπεδο ςχετύζεται με την 

οργϊνωςη τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ γλώςςασ , η οπούα δεν εύναι ακόμα 

ςαφόσ. Σο μεταγλωςςικό επύπεδο ςχετύζεται με την οργϊνωςη των 

φωνολογικών ςτοιχεύων τησ γλώςςασ , η οπούα εύναι ςαφόσ και ςτα ςτοιχεύα 

τησ μπορούν να αναλυθούν.  

Παρακϊτω θα αναφερθούν  αρκετϋσ ϋρευνεσ που αποδεικνύουν ότι η 

φωνολογικό ενημερότητα αποτελεύ προώπόθεςη για την εκμϊθηςη τησ 

ανϊγνωςησ και ότι μπορεύ να διευκολύνει την μϊθηςη τησ ανϊγνωςησ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, αναφϋρονται οι παρακϊτω ϋρευνεσ που υποςτηρύζουν ότι 

υπϊρχει ςτενό και αιτιώδησ ςχϋςη μεταξύ τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ και τησ 

εκμϊθηςησ τησ ανϊγνωςησ.  ύμφωνα με τουσ Gough&Hillinger(1980), 

Gough&Tunmer(1986), Stanovich, (1986) τα παιδιϊ για να μϊθουν να 

διαβϊζουν τισ γραπτϋσ λϋξεισ τησ γλώςςασ τουσ , εύναι απαραύτητο 

προηγουμϋνωσ να ϋχουν αποκτόςει γνώςη για τη ςυςτηματικό αντιςτοιχύα 

μεταξύ φωνημϊτων και γραφημϊτων. Η γνώςη για την αντιςτούχηςη 

φωνημϊτων- γραφημϊτων διευκολύνεται από την επύγνωςη του παιδιού για 
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τη φωνολογικό δομό του προφορικού λόγου.  Η Issabelle Liberman ςυνϋδεςε 

τη δυςκολύα μϊθηςησ τησ ανϊγνωςησ με την υπόθεςη τησ ελλιπούσ γνώςησ ό 

επύγνωςησ του παιδιού για τη φωνολογικό δομό του προφορικού λόγου. Η 

Issabelle Liberman θεώρηςε την αναγνωςτικό δυςκολύα ωσ μύα γλωςςικό 

δυςκολύα που να μπορούςε να αντιμετωπιςτεύ αρχικϊ με τη ςυνειδητοπούηςη 

τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ γλώςςασ και ϋπειτα με απόκτηςη γνώςησ για την 

αντιςτοιχύα των φωνημϊτων  τησ προφορικόσ λϋξησ και των γραφημϊτων τησ 

γραπτόσ λϋξησ. τισ εργαςύεσ τησ η Issabelle Liberman μαζύ με τουσ ςυνεργϊτεσ 

τησ διατύπωςε μύα νϋα  θεωρύα κατϊ την οπούα η φωνολογικό επύγνωςη τησ 

γλώςςασ ϋχει καθοριςτικό ρόλο ςτην αντιμετώπιςη των δυςκολιών ςτη 

μϊθηςη τησ ανϊγνωςησ (Libermanetal, 1971, Shaunkweiler&Liberman, 1972, 

Liberman 1973). 

Από τα παραπϊνω, ςυμπεραύνεται ότι η αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ παύζει ςημαντικό ρόλο για την εκμϊθηςη τησ ανϊγνωςησ. Ο 

Πόρποδασ, Κ. (2002) αναφϋρει τισ μεθόδουσ αξιολόγηςησ των δεξιοτότων τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ τόςο ςε επιγλωςςικό όςο και ςε μεταγλωςςικό 

επύπεδο. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μϋθοδοι αξιολόγηςησ του επιγλωςςικού επιπϋδου τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ εύναι μϋςω των παρακϊτω τεςτ: 

1. τεςτ διϊκριςησ του διαφορετικού ό τεςτ ηχητικόσ ταξινόμηςησ 

2. τεςτ απόφαςησ για την ομοιότητα ό διαφορϊ των λϋξεων 

3. τεςτ επιςόμανςησ τησ ομοιοκαταληξύασ 

 

Οι μϋθοδοι αξιολόγηςησ του μεταγλωςςικού επιπϋδου τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ εύναι: 

1. τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ κατϊτμηςησ 

2. τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ ςύνθεςησ 
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3. τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ απαλοιφόσ 

4. τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ αντιςτροφόσ 

 

Εξύςου ςημαντικό με την αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ εύναι και 

η εξϊςκηςη των δεξιοτότων τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ όταν διαπιςτωθεύ 

ότι υπϊρχουν δυςκολύεσ μϋςω τησ αξιολόγηςησ. Ϊχουν γύνει αρκετϋσ ϋρευνεσ 

που αποδεικνύουν ότι η εξϊςκηςη ςτισ δεξιότητεσ τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα . 

 Ειδικότερα, ο  Li-Chih-Wang   ςτη μελϋτη  του " Effects of phonological training 

on the reading- related abilities of Hong Kong" εύχε ςκοπό να ςυγκρύνει  τισ 

δεξιότητεσ φωνολογικόσ ενημερότητασ, τισ ικανότητεσ ανϊγνωςησ 

χαρακτόρων τησ πειραματικόσ ομϊδασ και τησ ομϊδασ ελϋγχου πριν και μετϊ 

την εκπαύδευςη ςτην φωνολογικό ενημερότητα.  Σο δεύγμα τησ ϋρευνασ όταν 

56 παιδιϊ ςυνολικϊ , από τα οπούα τα 2/3 όταν παιδιϊ με δυςλεξύα και το 1/3 

όταν παιδιϊ με ςοβαρό κύνδυνο για εμφϊνιςη δυςλεξύασ. Όλα τα παιδιϊ 

πόγαιναν από τρύτη ϋωσ και ϋκτη τϊξη ςτο ςχολεύο.  Η πειραματικό ομϊδα 

εκπαιδεύτηκε ςτισ δεξιότητεσ φωνολογικόσ επύγνωςησ, ενώ η ομϊδα ελϋγχου 

δεν ϋλαβε καμύα θεραπεύα. Αρχικϊ , ϋγινε μύα αξιολόγηςη που περιελϊμβανε 

μϋτρηςη του μη λεκτικού iq,  αςκόςεισ φωνολογικόσ ενημερότητασ, ταχεύα- 

αυτόματη κατονομαςύα, μορφολογικό ενημερότητασ και ανϊγνωςη λϋξεων. 

τη ςυνϋχεια ακολούθηςαν 15 ημερόςιεσ ςυνεδρύεσ  εύκοςι λεπτών για 

διϊςτημα τριών εβδομϊδων.  τισ πρώτεσ ςυνεδρύεσ  διεξϊχθηκαν ηχητικϊ 

παιχνύδια ςτα οπούα τα παιδύα δημιουργούςαν ςχϋςεισ. την ςυνϋχεια, τα 

παιδιϊ διδϊχτηκαν για πρώτη φορϊ να αναγνωρύζουν και να προφϋρουν όχουσ 

που ξεκινούν ό τελειώνουν ςε ςυγκεκριμϋνο χαρακτόρα. Επιπλϋον, διδϊχτηκαν 

να προφϋρουν ξεχωριςτϊ όλουσ τουσ όχουσ ενόσ κινϋζικου χαρακτόρα ( 

ανϊλυςη) και να προφϋρουν λϋξεισ αφού ακούςουν τα φωνόματα που 

παρουςιϊςτηκαν ( ςύνθεςη).  Μετϊ την αναγνώριςη όχου οι μαθητϋσ ϊκουγαν 

ϋνα γνωςτό τραγούδι ςε κϊθε εκπαιδευτικό ςυνεδρύα. τη ςυνϋχεια, τουσ 
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ζητούταν να τραγουδόςουν το τραγούδι ακλουθώντασ τη μουςικό χωρύσ τουσ 

ςτύχουσ μετϊ από επύδειξη των εκπαιδευτών. Σϋλοσ, οι εκπαιδευτϋσ ϋδιναν 

τουσ ςτύχουσ και επεςόμαναν τισ λϋξεισ μύα- μύα , επεςόμαναν λϋξεισ με 

ςτοχευμϋνουσ κινεζικούσ χαρακτόρεσ που ϊνηκαν ςτο επύπεδο μϊθηςησ τησ 

4ησ τϊξησ του δημοτικού ςχολεύου. Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ ϋδειξαν ότι 

εύναι ωφϋλιμη τόςο η εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα όςο και η 

εκπαύδευςη ςτην ανϊγνωςη κινεζικών χαρακτόρων. Ψςτόςο, υπϊρχει 

περιοριςμόσ ωσ προσ την ηλικύα καθώσ οι πιθανότητεσ βελτύωςησ εύναι 

λιγότερεσ αν το παιδύ ξεπερνϊ τα 10 ϋτη. 

το επιςτημονικό ϊρθρο "From phonological therapy to phonological 

awareness" των Stackhouse, Wells, και Pascoe αναφϋρεται μύα μελϋτη τησ 

Gillon. H Gillon ςτη μελϋτη τησ χρηςιμοπούηςε μύα παρϋμβαςη ςτη φωνολογικό 

ενημερότητα ςε παιδιϊ ηλικύασ 5,6 ϋωσ 7,6 ετών, τα οπούα εύχαν διαταραχϋσ 

ομιλύασ. Σα παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε τρεισ ομϊδεσ και η κϊθε ομϊδα ϋλαβε 

διαφορετικού εύδουσ παρϋμβαςη. Η πρώτη ομϊδα ϋλαβε παρϋμβαςη με 

πρόγραμμα φωνολογικόσ ενημερότητασ. Η δεύτερη ομϊδα ϋλαβε πρόγραμμα 

παραδοςιακόσ παρϋμβαςησ που εςτύαζε ςτη βελτύωςη τησ ϊρθρωςησ και των 

γλωςςικών δεξιοτότων και η τρύτη ομϊδα αποτελούςε την ομϊδα ελϋγχου που 

ϋλαβε ελϊχιςτη παρϋμβαςη.  το πρόγραμμα φωνολογικόσ ενημερότητασ οι 

αςκόςεισ εύχαν ςτόχο  να βελτιώςουν την ςυνειδητοπούηςη των παιδιών ωσ 

προσ τουσ όχουσ τησ ομιλύασ και να τα βοηθόςουν να ςυνδϋςουν τα φωνόματα 

με τα γραφόματα. Σο πρόγραμμα παραδοςιακόσ παρϋμβαςησ περιλϊμβανε 

παρϋμβαςη ωσ προσ το φώνημα και την ϊρθρωςη και ςε μερικϋσ ςοβαρϋσ 

περιπτώςεισ περιελϊμβανε δραςτηριότητεσ από το πρόγραμμα Nuffield 

Dyspraxia 55 (NDP55). Σο πρόγραμμα αυτό διδϊςκει τη βαςικό τοποθϋτηςη 

ωσ προσ την ϊρθρωςη και τον ςυντονιςμό των κινόςεων τησ ομιλύασ. Αν και 

δεν υπϊρχει κϊποια πηγό που να αναφϋρει ότι το πρόγραμμα NDP55 μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για τη μεταφωνολογικό ενημερότητα, παρόλα αυτϊ το 
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πρόγραμμα αυτό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για την παρϋμβαςη ςτη 

μεταφωνολογικό ενημερότητα. Η Gillon ςτη μελϋτη τησ αναφϋρει ότι οι 

περιςςότερεσ αςκόςεισ λόγου και ομιλύασ ενςωματώνουν τη φωνολογικό 

ενημερότητα ςε κϊποιο βαθμό. τη μελϋτη τησ αποφϊνθηκε ότι ςτα παιδύα 

που ϋλαβαν εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα ανϊλογη με την ηλικύα 

τουσ, βελτιώθηκε το επύπεδο γραμματιςμού καθώσ και η ϊρθρωςη τουσ. Η 

Gillon κατϋληξε ςτο ότι η παρουςύα ςοβαρόσ φωνολογικόσ διαταραχόσ δεν 

περιορύζει τα οφϋλη που θα λϊβει το παιδύ μϋςα από την εκπαύδευςη ςτη 

φωνολογικό ενημερότητα και ότι τα παιδιϊ με φωνολογικό διαταραχό πρϋπει 

να λϊβουν ϋνα εύδοσ ϊμεςησ φωνολογικόσ διδαςκαλύασ που να εύναι 

κατϊλληλοσ για την ανϊπτυξη του γραμματιςμού τουσ.  

Οι Hose, et al. διεξόγαγαν μύα μελϋτη με τύτλο "Prevetion of Dyslexia- Short-

term and intermediate effects of promoting phonological awareness and letter-

sound correspondence with at-risk preschool children".  Η μελϋτη αυτό 

αξιολογούςε τισ βραχυπρόθεςμεσ και μεςοπρόθεςμεσ επιδρϊςεισ τησ 

προςχολικόσ εκπαύδευςησ ςτη φωνολογικό ενημερότητα και ςτην 

αντιςτούχηςη φωνόματοσ - γραφόματοσ ςε παιδιϊ που διϋτρεχαν υψηλό 

κύνδυνο εμφϊνιςησ δυςλεξύασ. Επιπλϋον, εξετϊςτηκε αν η εκπαύδευςη μεύωςε 

τη ςυχνότητα των ςυμπτωμϊτων τησ δυςλεξύασ. Εύκοςι- πϋντε παιδιϊ που 

διϋτρεχαν κύνδυνο εμφϊνιςησ δυςλεξύασ εκπαιδεύτηκαν από τουσ δαςκϊλουσ 

τουσ ςτο νηπιαγωγεύο και ςυγκρύθηκαν με εξόντα παιδιϊ που διϋτρεχαν 

κύνδυνο για εμφϊνιςη δυςλεξύασ αλλϊ δεν εύχαν εκπαιδευτεύ. Σα αποτελϋςματα 

τησ μελϋτησ ϋδειξαν ότι η φωνολογικό ενημερότητα των εκπαιδευμϋνων 

παιδιών και οι ικανότητα ανϊγνωςησ βελτιώθηκαν ςημαντικϊ ςε ςχϋςη με τα 

παιδιϊ που δεν εκπαιδεύτηκαν. Ψςτόςο , δεν υπόρξε διαφορϊ ςτισ δεξιότητεσ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ , την ορθογραφύα και την ανϊγνωςη μεταξύ των 

παιδιών τησ πρώτησ τϊξησ και τησ ομϊδασ ελϋγχου.  
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 Οι Stackhouse, Wells et al ςτη μελϋτη τουσ "From phonological therapy to 

phonological awareness" αναφϋρουν αρκετϋσ μελϋτεσ για τα αποτελϋςματα 

τησ εξϊςκηςησ ςτη φωνολογικό ενημερότητα. Ειδικότερα, οι Smith et al ςτη 

μελϋτη τουσ ςυνδύαςαν τη εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα με τη 

παραδοςιακό παρϋμβαςη ςτην ϊρθρωςη , ςε παιδιϊ που αντιμετώπιζαν 

φωνολογικϋσ διαταραχϋσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ που ϋλαβαν μϋροσ ςτην ϋρευνα 

εύχαν ηλικύα 5,8 ϋωσ 8,2 ετών και χωρύςτηκαν τυχαύα ςε δύο ομϊδεσ.  Κϊθε 

ομϊδα παρακολούθηςε μύα ςειρϊ θεραπειών και αξιολογόθηκε ανϊ 

διαςτόματα. Η παρϋμβαςη αποτελούταν από παραδοςιακό λογοθεραπεύα,  

εξϊςκηςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα ό καμύα παρϋμβαςη.  ε μύα 

ςυμβατικό κατϊςταςη θεραπεύασ χρηςιμοποιόθηκε  ϋνασ ςυνδυαςμόσ 

θεραπεύασ ϊρθρωςησ  από τα προγρϊμματα NDP55 . Οι αςκόςεισ 

περιλϊμβαναν διϊκριςη ζευγών ελϊχιςτησ διαφορϊσ, ταξινόμηςη λϋξεων με 

βϊςη τουσ αρχικούσ όχουσ και παραγωγό ζευγών ελϊχιςτησ διαφορϊσ. Οι 

Smith et al κατϋληξαν ςε δύο ςυμπερϊςματα:   

1) παρόλο που αυτϋσ οι αςκόςεισ αναφϋρονται ωσ ςυμβατικό θεραπεύα, 

βαςύζονται ςτισ μεταφωνολογικϋσ δεξιότητεσ  

2) η εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα εύναι χρόςιμη όταν 

χρηςιμοποιεύται παρϊλληλα με παραδοςιακϋσ προςεγγύςεισ ςτη παρϋμβαςη.  

την ύδια μελϋτη αναφϋρεται και η μελϋτη των Hatcher et al. Οι Hatcher et al 

ςυνεργϊςτηκαν με παιδιϊ ηλικύασ 7 ετών με καθυςτϋρηςη ςτην ανϊγνωςη και 

ςυμπϋραναν ότι η εξϊςκηςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα οδηγεύ ςτη 

βελτύωςη των δεξιοτότων που ςχετύζονται με τη φωνολογικό ενημερότητα 

χωρύσ αυτό να ϋχει αντύκτυπο ςτην ανϊγνωςη.  Επιπλϋον, διαπύςτωςαν ότι 

μόνο τα παιδιϊ που ϋλαβαν εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα και 

ςτην ανϊγνωςη ςημεύωςαν μεγαλύτερη πρόοδο από την ομϊδα ελϋγχου ςτην 

ανϊγνωςη και την ορθογραφύα ςτο τϋλοσ τησ μελϋτησ.  
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Κεφϊλαιο 1.5 - ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ                      

 

 Ο ςκοπόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι να εξεταςτεύ το εξόσ                                           

ερευνητικό ερώτημα : “ ποια εύναι η γνώςη των λογοθεραπευτών για την 

φωνολογικό ενημερότητα και τα επύπεδα τησ; “ 

Αρχικϊ γύνεται μια αναςκόπηςη ςτον οριςμό τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ, ςτα 

επιμϋρουσ επύπεδα τησ, ςτην ςημαςύα αξιολόγηςησ τησ αλλϊ και ςτισ μεθόδουσ 

αξιολόγηςησ τησ. Ϊπειτα παρουςιϊζεται ϋνα ερωτηματολόγιο με την 

παραπϊνω υπόθεςη. 

Σο ερώτημα αυτό τύθεται για να φανεύ κατϊ πόςο ϋνασ επαγγελματύασ 

λογοθεραπευτόσ  εύναι ςε θϋςη να χειρύζεται και να γνωρύζει ϋναν τομϋα ο 

οπούοσ δεν ανόκει κατϊ κύριο λόγο ςτα δικϊ του καθόκοντα. Η υπόθεςη 

λοιπόν που προκύπτει εύναι κατϊ ποςό ϋνασ λογοθεραπευτόσ ϋχει αρχικϊ 

εκπαιδευτεύ ςτον τομϋα τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ και δεύτερον κατϊ ποςό 

μπορεύ να χρηςιμοποιεύ τα εργαλεύα αξιολόγηςησ με τϋτοιον τρόπο ώςτε να 

φτϊνει ςε ϋνα αςφαλϋσ ςυμπϋραςμα για το εκϊςτοτε παιδύ. 
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Κεφϊλαιο 1.6 -Ερευνητικϋσ υποθϋςεισ και ερευνητικϊ ερωτόματα 

 

Οι ερευνητικϋσ υποθϋςεισ που προϋκυψαν από την αναςκόπηςη τησ 

βιβλιογραφύασ εύναι οι παρακϊτω: 

1. Oι λογοθεραπευτϋσ κατϋχουν τισ απαραύτητεσ θεωρητικϋσ γνώςεισ για την 

φωνολογικό ενημερότητα και τα επιμϋρουσ επύπεδα τησ; 

 

2. Οι λογοθεραπευτϋσ γνωρύζουν τα ηλικιακϊ ορόςημα για την κατϊκτηςη 

τησ και ςε περύπτωςη κακόσ επύδοςησ των παιδιών με ποιεσ μαθηςιακϋσ 

δυςκολύεσ ϋρχονται τα παιδιϊ αντιμϋτωπα; 

 3. Οι λογοθεραπευτϋσ χρηςιμοποιούν εγκεκριμϋνουσ / ςταθμιςμϋνουσ 

τρόπουσ αξιολόγηςησ και θεραπεύασ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ; 

4. Οι λογοθεραπευτϋσ εύναι ςε ςυνεχό επικοινωνύα και ςυνεργαςύα  με ϊλλεσ 

ειδικότητεσ όπωσ νηπιαγωγού, ειδικού παιδαγωγού;  

Όλα αυτϊ ςχετύζονται μεταξύ τουσ με μια κοινό βϊςη, η οπούα εύναι το πόςο 

ςημαντικό εύναι η φωνολογικό ενημερότητα και  το γεγονόσ ότι παύζει 

καταλυτικό ρόλο ςτην κατϊκτηςη τησ ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ .Επύςησ 

μπορεύ να εύναι ϋνασ δεύκτησ για παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ που μπορεύ να 

εμφανύςουν δυςκολύεσ  ςτα επύπεδα τησ γραφόσ και τησ ανϊγνωςησ. 
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Βιβλιογραφική  Αναςκόπηςη  

 

Κεφϊλαιο 2.1 - Σι εύναι  η γλώςςα 

Ο  ταςινόσ, Δ. (2009) αναφϋρει ότι η γλώςςα ό αλλιώσ ο λόγοσ   αποτελεύ μύα 

ικανότητα του ανθρώπου,  χϊριν ςτην οπούα ο ύδιοσ μπορεύ να ϋχει 

αλληλεπύδραςη με ϊλλουσ ανθρώπουσ ,να ςυνομιλεύ για ςημαντικϊ ζητόματα,  

να κατανοεύ τισ ςτϊςεισ και τισ αντιλόψεισ τουσ και να  ανταλλϊζει ιδϋεσ , 

αντιλόψεισ , ςυναιςθόματα , ανϊγκεσ και προβληματιςμούσ. Επιπλϋον,  μϋςω 

του λόγου και τησ γλώςςασ ο ϊνθρωποσ δύναται να αςκόςει κριτικό ςε ϊλλουσ 

ανθρώπουσ  αλλϊ και ςτον ύδιο του τον εαυτό.  Όταν ο ϊνθρωποσ χρηςιμοποιεύ 

τον λόγο/την γλώςςα μετατρϋπει τισ ςκϋψεισ του που ϋχουν ςυγκεκριμϋνα 

νοόματα ςε όχουσ και λϋξεισ χρηςιμοποιώντασ ςυντονιςμϋνα τον μηχανιςμό 

τησ ϊρθρωςησ  . Με αυτό τον τρόπο οι ςκϋψεισ και οι ανϊγκεσ του ανθρώπου 

εξωτερικεύονται ςτον κοινωνικό του περύγυρο.  Επομϋνωσ,  η γλώςςα/ο λόγοσ 

αποτελεύ ϋνα μϋςον ϋκφραςησ και επικοινωνύασ μεταξύ των ανθρώπων. 

Ο Ξυδόπουλοσ, Γ. (2005) αναφϋρει ότι η γνώςη τησ γλώςςασ εύναι η 

βαςικότερη ιδιότητα που διαφοροποιεύ τουσ ανθρώπουσ από τα υπόλοιπα 

ϋμβια όντα και  ςχετύζεται με την ικανότητα των ανθρώπων να παρϊγουν 

όχουσ που φϋρουν ςυγκεκριμϋνεσ ςημαςύεσ , καθώσ επύςησ να κατανοούν ό να 

ερμηνεύουν φθόγγουσ που παρϊγουν οι ϊλλοι ομιλητϋσ. 

Ο  Harley , T. (2008) αναφϋρει ότι η γλώςςα εύναι ϋνα  ςύςτημα ςυμβόλων και 

κανόνων που μασ επιτρϋπουν να επικοινωνούμε. Σα ςύμβολα εύναι πρϊγματα 

που αναπαριςτούν ϊλλα πρϊγματα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι λϋξεισ , γραπτϋσ ό 

προφορικϋσ , αποτελούν ςύμβολα. Οι κανόνεσ καθορύζουν τον τρόπο με τον 

οπούο οι λϋξεισ ςυντϊςςονται ώςτε να δημιουργόςουν προτϊςεισ. 

Η Κατό , Δ. (2009) αναφϋρει ότι η γλώςςα εύναι ϋνα ςύςτημα όχων και εννοιών 

που χρηςιμοποιούμε ςε κϊθε γλωςςικό κοινότητα για να επικοινωνόςουμε.  



17 
 

Επύςησ, αναφϋρεται ότι η ανθρώπινη γλώςςα βαςύζεται ςε όχουσ για να 

ςημϊνει ϋννοιεσ και ότι αποτελεύ ϋναν μηχανιςμό παραγωγόσ ϊπειρων 

εκφρϊςεων που δηλώνουν ϋννοιεσ με βϊςη τη ςυςτηματικό χρόςη των όχων.  

 

2.2 - Η δομό τησ γλώςςασ 

Οι Bloom και Lahey (1978) διαχώριςαν τη γλώςςα ςε τρύα βαςικϊ ςυςτατικϊ 

ςτοιχεύα.  

1. τη μορφό (form) που αποτελεύται από τη φωνολογύα, τη μορφολογύα 

και τη ςύνταξη. 

2. το περιεχόμενο (content) δηλαδό τη ςημαςιολογύα ό το ςημαςιολογικό 

τησ μϋροσ (semantics). 

3. τη χρόςη (use) ςε επύπεδο πραγμϊτωςησ ( δηλαδό ςε επύπεδο 

πραγματολογικό ό καθημερινόσ πρακτικόσ- pragmatics) 

ςυγκεκριμϋνων προκαθοριςμϋνων ςτόχων εκ μϋρουσ του χρόςτη τησ 

γλώςςασ ό του πραγματικού ομιλητό που κινεύται ςε ϋνα πλαύςιο 

ανθρώπινησ επικοινωνύασ. 

 

Ο  ταςινόσ , Δ. (2009)  αναφϋρει  τουσ οριςμούσ τησ μορφολογύασ, τησ 

ςύνταξησ,  τησ ςημαςιολογύασ και τησ πραγματολογύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα 

αναφϋρεται  ότι όροσ μορφολογύα  ςχετύζεται με τη φωνολογικό δομό των 

λϋξεων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςχετύζεται με τα μορφόματα , τα οπούα 

εμπεριϋχονται μϋςα ςτη λϋξη ,εύναι τα πιο μικρϊ μϋρη τησ λϋξησ που ϋχουν 

νόημα και δύνουν πληροφορύεσ για την ύδια λϋξη (χρόνοσ, γϋνοσ, αριθμόσ)  ό τη 

ςημαςιολογύα τησ.   

Ο όροσ ςύνταξη ςχετύζεται  με τον τρόπο που οι λϋξεισ θα οργανωθούν ςε μύα 

ςειρϊ ςύμφωνα με ςυγκεκριμϋνουσ κανόνεσ ( ςυντακτικούσ κανόνεσ)  μϋςα 

ςτη πρόταςη.  Μελετϊ ,δηλαδό , τη δομό των προτϊςεων και το πώσ  αυτϋσ θα 
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ςυνδυαςτούν ώςτε να παραχθούν ςωςτϋσ  γραμματικϊ, ςυντακτικϊ και 

ςημαςιολογικϊ προτϊςεισ (ταςινόσ , Δ. , 2009). 

 

Ο όροσ ςημαςιολογύα  ςχετύζεται με τον τρόπο που ο χρόςτησ τησ γλώςςασ θα 

επιλϋξει τισ κατϊλληλεσ λϋξεισ ώςτε να μπορϋςει να διατυπώςει ϋνα μόνυμα 

που θα βγϊζει νόημα και θα ςχετύζεται με το θϋμα που ςυζητεύται  .  

Αναλυτικότερα, το ςημαςιολογικό ςύςτημα περιλαμβϊνει κανόνεσ που οπούοι 

εύναι απαραύτητοι ώςτε να υπϊρχει μια αρμονύα μεταξύ των λϋξεων/εννοιών  

που υπϊρχουν ςε μύα πρόταςη(ταςινόσ , Δ. , 2009). 

 

Ο όροσ πραγματολογύα αναφϋρεται ςτον τρόπο με τον οπούο χρηςιμοποιεύται ο 

λόγοσ μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον-πλαύςιο επικοινωνύασ ςτο οπούο 

υπϊρχουν πολλού ςυνδιαλεγόμενοι. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο ϊνθρωποσ πρϋπει να  

ϋχει την ικανότητα να τροποποιεύ  τον τρόπο με τον οπούο εκφρϊζει τισ 

ανϊγκεσ ό τισ ςκϋψεισ του ςύμφωνα με τουσ κοινωνικούσ όρουσ (λεξιλόγιο, 

ύφοσ, πληθυντικόσ αριθμόσ) που επιτϊςςει το εκϊςτοτε επικοινωνιακό 

πλαύςιο(ταςινόσ , Δ. , 2009).  

 

Ο  Harley, T. (2008) αναφϋρει πωσ  η γλώςςα μπορεύ να περιγραφεύ με 

ποικύλουσ τρόπουσ. Για παρϊδειγμα, όταν αναφϋρεται κϊποιοσ ςτη γλώςςα 

μπορεύ να μιλόςει αναφορικϊ με τουσ όχουσ τησ γλώςςασ, τη ςημαςύα των 

λϋξεων τησ γλώςςασ ό τη γραμματικό, η οπούα καθορύζει ποιεσ προτϊςεισ εύναι 

επιτρεπτϋσ ςε μύα γλώςςα. Αυτού οι τύποι διακρύςεων εύναι θεμελιώδεισ ςτη 

γλωςςολογύα και ϋχουν δοθεύ διαφορετικϊ ονόματα για κϊθε μύα από τησ 

διϊφορεσ πτυχϋσ τησ γλώςςασ. Ειδικότερα, η ςημαςιολογύα ςχετύζεται με τη 

μελϋτη του νοόματοσ, η ςύνταξη ςχετύζεται με τη μελϋτη τησ ακολουθύασ των 

λϋξεων, η μορφολογύα ςχετύζεται με τη μελϋτη των λϋξεων και του 

ςχηματιςμού τουσ,  η πραγματολογύα ςχετύζεται με τη μελϋτη τησ χρόςησ τησ 
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γλώςςασ , η φωνητικό ςχετύζεται με τη μελϋτη των ανεπεξϋργαςτων όχων και 

η φωνολογύα ςχετύζεται με τη μελϋτη τησ χρόςησ των όχων ςε μύα γλώςςα. 

 

Η Πότα, Ρ. (1998) αναφϋρει τουσ οριςμούσ για τη ςημαςιολογύα, τη ςύνταξη, 

τη μορφολογύα και τη πραγματολογύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα αναφϋρει ότι τη 

ςημαςιολογύα ςυνεπϊγεται η μελϋτη του ςημαινόμενου, που μελετϊ τη 

ςυμβατικό , αυθαύρετη αλλϊ καθολικό και υποχρεωτικό ςημαςύα των λϋξεων , 

δηλαδό του νοητικού λεξικού. Η ςύνταξη  αςχολεύται με μονϊδεσ (α' 

ϊρθρωςησ) μεγαλύτερεσ όμωσ από τα μορφόματα και ειδικότερα με τον 

ςυνδυαςμό τουσ για τη δημιουργύα πρόταςησ.  Η μορφολογύα ϋχει ωσ 

αντικεύμενο τησ μονϊδεσ με διακριτικό ςημαςύα ςτισ οπούεσ μπορεύ να 

αναλυθεύ το ςημαύνον , δηλαδό τα μορφόματα και η δομό τησ λϋξησ. Επύςησ 

αναφϋρεται ότι η ικανοποιητικό μελϋτη τησ γλώςςασ προώποθϋτει μια 

πραγματολογικό προςϋγγιςη , με ϊλλα λόγια τη προςπϊθεια 

επανατοποθϋτηςησ τησ ςτο πλαύςιο τησ γλωςςικόσ επικοινωνύασ, τησ 

κατανόηςησ κανόνων κατϊλληλων για κοινωνικό χρόςη και ερμηνεύα του 

πλαιςύου , των ςυμφραζόμενων ( context) τησ εκϊςτοτε γλωςςικόσ 

επιτϋλεςησ, την ϋνταξη τησ γλωςςικόσ πραγματικότητασ ςτη πρϊξη. 
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Κεφϊλαιο 2.3.  Οριςμού 

 

 Ο ταςινόσ, Δ. (2009) αναφϋρει  τουσ οριςμούσ για το φώνημα, τον φθόγγο 

και τη ςυλλαβό . Πιο ςυγκεκριμϋνα , αναφϋρεται  ότι τα φωνόματα εύναι τα πιο 

μικρϊ ό αλλιώσ ελϊχιςτα τεμϊχια μύασ λϋξησ που μπορούν να ϋχουν νόημα. Σα 

τεμϊχια αυτϊ τεύνουν να διαφοροποιούν τισ ςημαςύεσ των λϋξεων και 

αναπαριςτώνται  γραφικϊ μεταξύ δύο κϊθετων διαγωνύων  και με ςύμβολα 

του φωνητικού αλφϊβητου.  

 

Η Πότα, Ρ. (2009) αναφϋρει ότι το φώνημα εύναι η βαςικό φωνολογικό μονϊδα 

και ορύζεται ωσ η μικρότερη διακριτικό και εναλλϊξιμη μονϊδα τησ ϋκφραςησ. 

Με τον όρο "εναλλϊξιμη" εννοεύται η δυνατότητα αποκατϊςταςησ ενόσ 

φωνόματοσ από ϋνα ϊλλο ςτο ύδιο περιβϊλλον(παραδειγματικό ςχϋςη). Με τον 

όρο "διακριτικό" ςημαύνει ότι το φώνημα ςυμβϊλλει ςτη διϊκριςη ενόσ 

γλωςςικού ςημεύου από ϋνα ϊλλο , οπότε η αντικατϊςταςη του ςτο ύδιο 

περιβϊλλον ( ςε ςυνταγματικό ςχϋςη με τα ϊλλα φωνόματα) δημιουργεύ μύα 

νϋα μονϊδα ανώτερου επιπϋδου . Επιπροςθϋτωσ, αναφϋρεται ότι το ύδιο το 

φώνημα δεν αποτελεύ γλωςςικό ςημεύο εφόςον δεν εύναι φορϋασ ςημαςύασ, 

αλλϊ η αντύληψη , διϊκριςη και αναγνώριςη του επιτρϋπει και ςυντελεύ ςτη 

κατανόηςη τησ γλώςςασ.  

 

Ο φθόγγοσ εύναι το προώόν το οπούο παρϊγεται με την εκπνοό του αϋρα ο 

οπούοσ εξϋρχεται από τουσ πνεύμονεσ, περνϊ από τισ δονούμενεσ φωνητικϋσ 

χορδϋσ και διαμορφώνεται ηχητικϊ από  τα όργανα τησ ϊρθρωςησ ςτη 

ςτοματικό κοιλότητα ( εκπνευτικού φθόγγοι) (ταςινόσ, Δ. ,2009).   

 

Η Υιλλιπϊκη- Warburton, Ε. (1992) αναφϋρει ότι οι φθόγγοι ό φωνϋσ (phones) 
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 ονομϊζονται τα ελϊχιςτα φθογγικϊ ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν την ϋκφραςη, τη 

χαρακτηριςτικό προφορϊ μιασ γλώςςασ και που λειτουργούν μϋςα ςε ϋνα 

φωνητικό ςύςτημα.  

 

 Η ςυλλαβό ςτο φωνολογικό επύπεδο αποτελεύ μύα ενότητα που αποτελεύται 

από ϋναν πυρόνα τουλϊχιςτον.  Ο πυρόνασ ςτην ελληνικό γλώςςα εύναι ϋνα 

φωνόεν. Ψςτόςο, υπϊρχουν γλώςςεσ ςτισ οπούεσ ο πυρόνασ τησ ςυλλαβόσ 

εύναι ςύμφωνο.  Μύα ςυλλαβό μπορεύ να ϋχει τη μορφό -Υ  και να αποτελεύται 

από ϋνα ςύμφωνο και ϋνα φωνόεν (πχ  /pa/ , /ma/ ) Ψςτόςο, μπορεύ να ϋχει 

και τη μορφό --Υ ό ---Υ και να αποτελεύται από  δύο ό τρύα ςύμφωνα 

και ϋνα φωνόεν (πχ /vra/, /tre/  και  /skro/ , /sfra/ )Σο ςύμφωνο το οπούο 

προηγεύται του φωνόεντοσ ονομϊζεται ςυλλαβικό ϋμβαςη (onset)  και  ςτα 

παραπϊνω παραδεύγματα εύναι ςτα /p/, /m/, /vr/, /tr/, /skr/, /spr/. 

Επιπροςθϋτωσ, οι ςυλλαβϋσ τεύνουν να διακρύνονται ςε ανοιχτϋσ και κλειςτϋσ.  

Οι ανοιχτϋσ ςυλλαβϋσ εύναι αυτϋσ που τελειώνουν ςε φωνόεν . Αντιθϋτωσ, οι 

κλειςτϋσ ςυλλαβϋσ εύναι εκεύνεσ που τελειώνουν ςε ςύμφωνο , αυτό το 

ςύμφωνο ςυνόθωσ εύναι ρινικό, υγρό ό κλειςτό ( ταςινόσ, Δ. ,2009) .  

 

Η Πότα, Ρ. (1998) αναφϋρει ότι η ςυλλαβό αποτελεύ μύα ακολουθύα 

φωνημϊτων με ιδιαύτερη ςημαςύα και περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον ϋνα φώνημα 

που μπορεύ να εύναι ο φορϋασ του τόνου (η πιο απλό τησ μορφόσ -Υ ό Υ-). 

 

Ο  Ξυδόπουλοσ, Γ. (2005) αναφϋρει ότι  τα μορφόματα αποτελούν τισ πιο 

μικρϋσ- ελϊχιςτεσ  μονϊδεσ που μπορούν να ϋχουν γλωςςικό ςημαςύα ό 

γραμματικό λειτουργύα.  Μύα λϋξη μπορεύ να αποτελεύται από πολλϊ και 

διαφορετικού εύδουσ μορφόματα.  Σα μορφόματα διακρύνονται ςε διϊφορεσ 

κατηγορύεσ.  Αρχικϊ υπϊρχουν τα λεξικϊ μορφόματα τα οπούα αποτελούν την 

ρύζα τησ λϋξησ και δεν αναλύονται ςε μικρότερα μϋρη  και αποτελούν τη 

μεγαλύτερη ομϊδα λϋξεων . Ϊπειτα, υπϊρχουν τα προςφόματα (πχ  προ-, δυς-) 
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που όταν ςυνδυαςτούν με ϋνα μόρφημα ρύζασ τότε ςυγκροτούν ϋνα θϋμα ό 

αλλιώσ μύα λϋξη.  Επύςησ ,  τα μορφόματα χωρύζονται ςε ελεύθερα και 

δεςμευμϋνα.  Σα ελεύθερα μορφόματα εύναι αυτϊ που ςτϋκονται μόνα τουσ 

ςτο λόγο και δεν χρειϊζεται να ςυνδυαςτούν με ϊλλα μορφόματα (πχ  χθεσ, 

πύςω) . Σα δεςμευμϋνα μορφόματα  εύναι τα μορφόματα που πρϋπει να 

προςκολληθούν ςε ϊλλα μορφόματα και δεν μπορούν να ςταθούν μόνα τουσ 

ςτο λόγο. Σα δεςμευμϋνα μορφόματα διακρύνονται ςε προθόματα, ενθόματα 

και επιθόματα και περιθόματα.  Πιο αναλυτικϊ, τα προθόματα μπαύνουν πριν 

το θϋμα και τη ρύζα, τα ενθόματα ανϊμεςα , τα επιθόματα μετϊ και τα 

περιθόματα μπαύνουν γύρω από τα θϋματα και τισ ρύζεσ.  

Ο Harley, T. (2008) αναφϋρει η λϋξη αποτελεύ μύα γλωςςικό μονϊδα, αλλϊ ςτη 

πραγματικότητα υπϊρχουν πολλϋσ γλωςςικϋσ μονϊδεσ , όπωσ για παρϊδειγμα 

οι όχοι και οι φρϊςεισ. Επύςησ αναφϋρεται ότι ο Crystal(1997) ορύζει τη λϋξη 

ωσ τη μικρότερη μονϊδα τησ γραμματικόσ , η οπούα μπορεύ να υφύςταται μόνη 

τησ ωσ ολοκληρωμϋνη εκφορϊ , χωριζόμενη από διαςτόματα ςτον γραπτό 

λόγο. Οι λϋξεισ  αποτελούν ακολουθύεσ από φθόγγουσ που ϋχουν ςχϋςη με 

ςυγκεκριμϋνεσ ϋννοιεσ . Όταν ϋνασ ϊνθρωποσ γνωρύζει καλϊ μύα γλώςςα, τότε 

γνωρύζει και τισ  ςχϋςεισ  μεταξύ των φθόγγων  τησ γλώςςασ. Οι λϋξεισ 

μπορούν να διακριθούν ςε λϋξεισ περιεχομϋνου ό ανοιχτόσ τϊξησ και ςε 

λειτουργικϋσ λϋξεισ ό κλειςτόσ τϊξησ. Οι λϋξεισ περιεχομϋνου περιλαμβϊνουν τα 

ουςιαςτικϊ, τα ρόματα, τα επύθετα και τα επιρρόματα. Οι λϋξεισ περιεχομϋνου 

ονομϊζονται και λϋξεισ ανοιχτόσ τϊξησ διότι μπορούν να προςτύθενται  νϋεσ 

λϋξεισ με τη πϊροδο του χρόνου. Οι  λειτουργικϋσ λϋξεισ ϋχουν γραμματικό 

λειτουργύα , ονομϊζονται και λϋξεισ κλειςτόσ τϊξησ διότι δεν μπορούν να 

προςτεθούν νϋεσ λϋξεισ.   Οι λϋξεισ διακρύνονται ςε λϋξεισ που ϋχουν υψηλό 

ςυχνότητα χρόςησ και ςε λϋξεισ που ϋχουν χαμηλό ςυχνότητα χρόςησ. Οι λϋξεισ 

με υψηλό ςυχνότητα χρόςησ εύναι εκεύνεσ που εύναι πιο οικεύεσ ςτο ϊτομο και 

εμφανύζονται πιο ςυχνϊ ςτην ομιλύα του. Αντύθετα , οι λϋξεισ χαμηλόσ 
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ςυχνότητασ εύναι οι λϋξεισ που δεν χρηςιμοποιούνται τόςο ςυχνϊ από το 

ϊτομο .Οι λϋξεισ διαχωρύζονται ςε λϋξεισ υψηλόσ εικονοπούηςησ και ςε λϋξεισ 

χαμηλόσ εικονοπούηςησ . Οι λϋξεισ υψηλόσ εικονοπούηςησ εύναι εύτε οι λϋξεισ 

που εύναι ομόφωνεσ ( ακούγονται το ύδιο αλλϊ ϋχουν διαφορετικό ςημαςύα πχ 

λύπη-λεύπει-λύπη) που ϋχουν την ύδια φωνοτακτικό δομό αλλϊ παραπϋμπουν 

ςε διαφορετικϋσ εικόνεσ .Οι λϋξεισ χαμηλόσ εικονοπούηςησ εύναι αυτϋσ που 

παραπϋμπουν ςε μύα "ςυγκεκριμϋνη εικόνα " ςε ςχϋςη με τισ λϋξεισ υψηλόσ 

εικονοπούηςησ (πχ ςπύτι-λύπη) 
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Κεφάλαιο 3.1 -  Οριςμόσ τησ Υωνολογίασ και τησ Υωνητικήσ 

 

Η Nespor, M. (1999) αναφϋρει τον  όρο φωνολογύα ωσ ϋναν τομϋα τησ 

γραμματικόσ ο οπούοσ ςχετύζεται με τουσ φθόγγουσ  ( όχουσ) που 

χρηςιμοποιούνται ςτισ φυςικϋσ γλώςςεσ για να μεταβιβαςτούν  ςημαςύεσ 

μεταξύ των ανθρώπων. Υωνολογύα εύναι η ικανότητα του ανθρώπου να 

διακρύνει τουσ φθόγγουσ ( όχουσ) τησ γλώςςασ του,  να διακρύνει πραγματικϋσ 

λϋξεισ τησ γλώςςασ του που ϋχουν νόημα από μη πραγματικϋσ (ψευδολϋξεισ) , 

η γνώςη του για το πού πρϋπει να τοποθετηθούν οι φθόγγοι και πώσ αν 

αλλϊξουν οι φθόγγοι ςε μύα λϋξη θα αλλϊξει και το νόημα τησ.   

ύμφωνα με τον οργανιςμό τησ ASHA η φωνολογύα αφορϊ διαφορετικϋσ 

λειτουργύεσ με βϊςη το αν αναφερόμαςτε  ςτον προφορικό λόγο ό ςτον 

γραπτό λόγο. Ο προφορικόσ λόγοσ περιλαμβϊνει την ακουςτικό και την 

προφορικό τροπικότητα.  την ακουςτικό τροπικότητα, η φωνολογύα 

ςχετύζεται με την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρύζει και να διακρύνει τα 

φωνόματα κατϊ την ακρόαςη (φωνολογικό ενημερότητα) . την προφορικό 

τροπικότητα, η φωνολογύα αναφϋρεται ςτην  ικανότητα του ανθρώπου να 

χρηςιμοποιεύ κατϊλληλα τα φωνολογικϊ πρότυπα ενώ μιλϊει.  Ο γραπτόσ 

λόγοσ περιλαμβϊνει την ανϊγνωςη και τη γραφό.  χετικϊ με τη ανϊγνωςη, η 

φωνολογύα ςχετύζεται με την  αντιςτούχηςη γραφόματοσ - φωνόματοσ 

(φωνητικό). Αναφορικϊ με την γραφό, η φωνολογύα ςχετύζεται με την  ακριβό 

ορθογραφύα των λϋξεων (Language in brief, ASHA). 

ύμφωνα με την Πότα, Ρ. (1998) η φωνητικό μελετϊ τουσ όχουσ τησ γλώςςασ 

από τη ςκοπιϊ τησ ύλησ . Αντικεύμενο τησ φωνητικόσ εύναι οι όχοι που 

παρϊγονται από τα ανθρώπινα φωνητικϊ όργανα , οι οπούοι παύζουν 

καθοριςτικό ρόλο ςτη γλώςςα και ονομϊζονται φθόγγοι.  Η φωνητικό 

διακρύνεται ςε τρεισ επιμϋρουσ κλϊδουσ: 
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α) την ακουςτικό φωνητικό που αςχολεύται με τουσ φθόγγουσ κατϊ τη φϊςη 

που μεςολαβεύ ανϊμεςα ςτη παραγωγό τουσ από τα ανθρώπινα φωνητικϊ 

όργανα και ςτη λόψη τουσ από τα όργανα τησ ακοόσ. 

β) την ακροατικό φωνητικό που μελετϊ τη φϊςη τησ λόψησ των ηχητικών 

κυμϊτων από τα όργανα τησ ακοόσ . 

γ) την αρθρωτικό φωνητικό που αποτελεύ τον αρχαιότερο κλϊδο τησ 

φωνητικόσ και εξετϊζει τη παραγωγό των φθόγγων από τα ανθρώπινα 

φωνητικϊ όργανα, την φώνηςη.  
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Κεφάλαιο 3.2-  τάδια  Υωνολογικήσ Εξέλιξησ 

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται τα ςτϊδια τησ φωνολογικόσ εξϋλιξησ 

των παιδιών όπωσ αυτϊ προϋκυψαν από τη δοκιμαςύα "φωνητικόσ και 

φωνολογικόσ εξϋλιξησ" του Πανελλόνιου υλλόγου Λογοπεδικών. 

Πύνακασ 1 :  Ηλικύα κατϊκτηςησ φωνημϊτων 

ΣΤΑΔΙΑ 
 

ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1οςτάδιο 
 
2,6-3,0  

m , p , b, (f), (v), 
t, (n), (d), (l), k, 
g 
(x) , (γ), ç, j, λ, 

Απλοποίηςη 
ςυμπλεγμάτων 
ςυμφώνων 
 
Πτώςη 
φωνημάτων ή 
ςυμπλεγμάτων 
ςυμφώνων 
 
Αρμονία 
 
Μετάθεςη-
μετακίνηςη 

Εμπροςθοποίηςη 
Οπιςθοποίηςη 
Στιγμικοποίηςη 
 
 

2ο ςτάδιο 
 
3,0-3,6  

m , p, b (f), v , t, 
n, (d),(θ) , (ð) 
,(l), (s), (z), (ts), 
(dz), c, j, x, g, γ, 
ɲ, ɟ, 

Πτώςη ςυλλαβήσ 
 
Πτώςη 
φωνημάτων 
κλειςτήσ 
ςυλλαβήσ 
 
Αρμονία 
 
Μετάθεςη-
μετακίνηςη 
 
Απλοποίηςη 
ςυμπλεγμάτων 
ςυμφώνων 

Στιγμικοποίηςη 
 

3ο ςτάδιο m , p , b, f, v, t, Πτώςη ςυλλαβήσ  
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ΣΤΑΔΙΑ 
 

ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
3,6-4,0  
 
 
 
3ο ςτάδιο 
 
3,6-4,0  

n, d, (θ) , (ð) , l , 
s, z, (ts) , (dz), ɲ, 
c, ɟ,  ç , j, (ʎ), k, 
g, x, γ 

 
Πτώςη 
φωνήματοσ 
κλειςτήσ 
ςυλλαβήσ 
 
Μετάθεςη- 
μετακίνηςη 
 
Εμφάνιςη 
οριςμζνων 
ςυμπλεγμάτων 
εκτόσ 
ςυμπλεγμάτων 
με /r/ 

4ο ςτάδιο 
 
4,0-4,6  

m , p, b, f, v, t, 
n, d, θ,  ð, l , s, 
z, (ts), (dz), ɲ, 
c, ɟ, ç, ʝ, ʎ, k, 
g,x, ɣ 

Πτώςη 
φωνήματοσ 
κλειςτήσ 
ςυλλαβήσ μζςα 
ςτη λζξη 
 
Εμφάνιςη 
ςυμπλεγμάτων 
ςτιγμιαίο 
ςφμφωνο+ /r/ 

 

5o ςτάδιο 
 
4,6-5,0 

m, p, b, f, v, t, 
n, d, θ, ð, l, s,z 
dz, ts ,(r), ɲ, c, 
ɟ, ç, ʎ, k,g, x, ɣ 

Πτώςη  
φωνήματοσ 
κλειςτήσ 
ςυλλαβήσ  μζςα 
ςτη λζξη 
 
Εμφάνιςη 
ςυμπλεγμάτων 
εξακολουθητικό 
ςφμφωνο+ /r/ 

 

7ο ςτάδιο 
 
5,6-6,0 

m, p, b, f, v, t, 
n, d, θ, ð, l, s,z 
dz, ts ,r, ɲ, c, ɟ, 

Κατάκτηςη 
ςυμφώνων με 3 
ςφμφωνα εκτόσ 
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ΣΤΑΔΙΑ 
 

ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ç, ʎ, k,g, x, ɣ από το /ftç/ 

 

Πύνακασ 2: Ηλικύα κατϊκτηςησ ςυμπλεγμϊτων 

Ηλικία Συμπλζγματα 

3,6-4,0 sp , pl, kl, vl, kn, pn, pç, vγ 

4,0-4,6 fl , st, sk, sc, ps, sc, ps, ks, xt, tr, 
kr, ðγ, zm, mn 

4,6-5,0 sf, vr, dr, xn, zγ, ft 

5,0-5,6 γr , γr, str 

5,6-6,0 ðr,  θr, xtr, ftç 
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Κεφάλαιο 4.1 - Οριςμοί για τη φωνολογική ενημερότητα 

 

Η φωνολογικό ενημερότητα εύναι η ικανότητα του ατόμου να μπορεύ να 

αναγνωρύζει και να χειρύζεται ςυνειδητϊ τα φωνολογικϊ ςτοιχεύα τησ 

γλώςςασ.  

ύμφωνα με την Sprenger- Charolles (1991), ο όροσ φωνολογικό ενημερότητα 

υποδηλώνει το ςύνολο των γλωςςικών/ εκφραςτικών εκδηλώςεων του 

υποκειμϋνου που δεύχνουν ότι ϋχει την ικανότητα να κατατϋμνει ςυνειδητϊ τον 

προφορικό λόγο ςε μονϊδεσ που δεν εύναι φορεύσ ςημαςύασ (ςυλλαβϋσ, 

φωνόματα, ομοιοκαταληξύεσ). 

Ακόμη, η  φωνολογική ενημερότητα ορύζεται: α)ωσ η ικανότητα να 

χειρύζεται καθϋνασ τισ φωνημικϋσ μονϊδεσ του λόγου και να ςτοχϊζεται πϊνω 

ςε αυτϋσ και β)ωσ μια από τισ μεταγλωςςικϋσ ικανότητεσ οι οπούεσ 

φανερώνουν μια ςτοχαςτικό ςκϋψη και ϋνα ςυνειδητό, ςκόπιμο ϋλεγχο του 

υποκειμϋνου πϊνω ςτη δομό και τισ λειτουργύεσ τησ γλωςςικόσ διαδικαςύασ  με 

βϊςη  τον Tunmer, 1988. 

 τον ελληνικό χώρο, ο Πόρποδασ (1989, 2002) ορύζει ωσ φωνολογικό 

ενημερότητα την ικανότητα του μαθητό να αναλύει τισ προφορικϋσ λϋξεισ ςτα 

φωνημικϊ δομικϊ τουσ ςτοιχεύα και να μπορεύ να τα αναλύει και να τα 

ςυνθϋτει, ενώ οι Μουζϊκη, Πρωτόπαπασ & Σςαντούλα (2008), αναφϋρονται 

ςτη ςυνειδητοπούηςη των φωνολογικών μερών του λόγου ςε επύπεδο 

ςυλλαβόσ και φωνόματοσ, πϋρα από το νόημα και την επικοινωνιακό τουσ 

φύςη.  

Οι δεξιότητεσ που ςχετύζονται με την Υωνολογικό Επύγνωςη αναπτύςςονται 

με ϋναν παρόμοιο, αναμενόμενο, τρόπο ςε όλεσ τισ γλώςςεσ. την αρχό τα 

παιδιϊ αντιλαμβϊνονται μεγαλύτερεσ φωνητικϋσ μονϊδεσ και καθώσ 

μεγαλώνουν αντιλαμβϊνονται ολοϋνα και μικρότερεσ ( Λϋξη→υλλαβό→ 
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Υώνημα). Ομούωσ τα παιδιϊ εύναι ικανϊ να εντοπύζουν ύδιουσ ό διαφορετικούσ 

όχουσ πριν κατακτόςουν την ικανότητα να χειρύζονται τουσ όχουσ.   

Η φωνολογικό ενημερότητα χωρύζεται ςε τρύα διαφορετικϊ  επύπεδα τα οπούα 

προςδιορύζονται αφενόσ από την διαφορετικό φύςη των δομικών ςτοιχεύων 

του λόγου δηλαδό εϊν εύναι λϋξεισ, ςυλλαβϋσ, φωνόματα και αφετϋρου από τισ 

γνωςτικϋσ απαιτόςεισ  που προώποθϋτει η επύγνωςη του καθενόσ από αυτϊ τα 

ςτοιχεύα.  

Σα επίπεδα : α)  επύγνωςη τησ φωνημικόσ δομόσ του  προφορικού λόγου 

                       Β) επύγνωςη τησ ςυλλαβικόσ δομόσ του προφορικού λόγου 

                        γ)η επύγνωςη τησ δομόσ ςτο επύπεδο μιασ γλωςςικόσ μονϊδασ  

που ορύζεται μεταξύ τησ φωνημικόσ και ςυλλαβικόσ δομόσ. Αυτό το τελευταύο 

επύπεδο βϋβαια ϋχει αναφερθεύ κυρύωσ ςτην αγγλικό γλώςςα κατϊ την ϊποψη 

αρκετών γλωςςολόγων όπωσ οι Fudge, Selkirk, Treiman. 

Ο Πόρποδασ , Κ. (2002) αναφϋρει ωσ φωνημικό ενημερότητα την  ικανότητα 

του ατόμου να καταλαβαύνει ότι οι προφορικϋσ λϋξεισ  αποτελούνται από 

διϊφορα δομικϊ φωνημικϊ ςτοιχεύα και από την ϊλλη να μπορεύ να χειρύζεται 

ςυνειδητϊ αυτϊ τα ςτοιχεύα .την ελληνικό όμωσ γλώςςα ϋχει αποδειχτεύ ότι 

τα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ δυςκολεύονται ιδιαύτερα ςτην κατϊκτηςη τησ 

φωνημικόσ επύγνωςησ. Ο λόγοσ εύναι  ότι η κατϊκτηςη τησ επύγνωςησ εύναι 

αρκετϊ περύπλοκη καθώσ ςτον προφορικό λόγο που χρηςιμοποιούν τα παιδιϊ 

οι όχοι τησ ομιλύασ δεν εύναι χωριςμϋνοι αλλϊ ςυναρθρώνονται. Ϊτςι λοιπόν 

για να καταφϋρουν να φτϊςουν ςτην φωνημικό επύγνωςη  θα πρϋπει να 

αναπτύξουν  την ικανότητα ανϊλυςησ και ςύνθεςησ τησ δομόσ μιασ λϋξησ, 

δηλαδό για κϊτι που  από την φύςη του δεν μπορεύ να γύνει εύκολα αντιληπτό 

και κατανοητό. 
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Η ςυλλαβικό επύγνωςη ςχετύζεται με την  ικανότητα του ατόμου να 

καταλαβαύνει ότι μια προφορικό λϋξη αποτελεύται από ςυλλαβϋσ και επιπλϋον 

να μπορεύ να ςυνθϋτει και να αναλύει τισ ςυλλαβϋσ κϊθε λϋξησ. Η διαδικαςύα 

αυτό εύναι αρκετϊ πιο εύκολη και γι΄αυτό αποκτϊται νωρύτερα από την 

φωνημικό επύγνωςη. Οι ςυλλαβϋσ εύναι πιο εύκολα αντιληπτϋσ και 

αναγνωρύςιμεσ ςύμφωνα με τουσ Wagner&Torgesen ,1987. υνεπώσ , όταν ϋνα 

παιδύ θϋλει να αναλύςει  μια πολυςύλλαβη λϋξη πχ την λϋξη /μαξιλϊρι/ μπορεύ 

να τα καταφϋρει παρϊγοντασ την λϋξη τμηματικϊ  πχ (/ μα/ -/ξι/-/λα/-/ρι/) . 

(Πόρποδασ, Κ. 2002) 

Σϋλοσ ,ο Πόρποδασ, Κ. (2002) αναφϋρεται ςτην επύγνωςη για τα τμόματα τησ 

ςυλλαβόσ ςχετύζοντϊσ την  ωσ την ικανότητα του ατόμου να καταλαβαύνει ότι 

μια ςυλλαβό αποτελεύται από δυο δομικϊ τμόματα : α) το αρχικό τμήμα μιασ 

ςυλλαβόσ ,το οπούο περιλαμβϊνει το ςύμφωνο η το ςύμπλεγμα των 

ςυμφώνων που υπϊρχουν ςτην ςυλλαβό και το β) τελικό τμήμα μιασ 

ςυλλαβόσ, το οπούο περιλαμβϊνει το φωνόεν και το ςύμφωνο η τα ςύμφωνα 

που ακολουθούν. Αυτό η  ϊποψη γι' αυτού του εύδουσ τη δομό τησ ςυλλαβόσ 

τησ αγγλικόσ γλώςςασ  εύναι γνωςτό ωσ ιεραρχική δομή τησ ςυλλαβόσ όπωσ 

επιςημαύνουν οι Fugde, Roll&Turner,Treiman&Baron, Selkirk .  

την ελληνικό γλώςςα όμωσ η δομό εύναι γραμμικό διότι η ςυλλαβό 

αποτελεύται από μια διαδοχικό ςειρϊ φωνημϊτων  δομημϋνα κατϊ ςειρϊ γι' 

αυτό και δεν εύναι απαραύτητη η επύγνωςη τησ ιεραρχικόσ δομόσ τησ αγγλικόσ 

γλώςςασ όπωσ και ϋχει αποδειχτεύ αυτό ερευνητικϊ. ύγουρα πϊντωσ το θϋμα 

αυτό χρόζει περιςςότερησ ϋρευνασ και διερεύνηςησ για να δοθεύ μια πιο 

ξεκϊθαρη εικόνα.( Πορποδασ Κ., 2002) . 
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Κεφάλαιο 4.2 -  Μέθοδοι αξιολόγηςησ και εξάςκηςησ  του επιγλωςςικού 

επιπέδου τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

 

ύμφωνα με το μοντϋλο ανϊγνωςησ των Seymour 1990,1997,1999, 

Seymour&Duncan, 2001,  η φωνολογικό επύγνωςη ϋχει δύο επύπεδα 

αναπαρϊςταςησ , το επιγλωςςικό και το μεταγλωςςικό. 

Κατϊ τον Πόρποδα, Κ. (2002) το επιγλωςςικό επύπεδο  τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ ςχετύζεται με την οργϊνωςη τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ 

γλώςςασ , η οπούα δεν εύναι ακόμα ςαφόσ. ύμφωνα με τουσ Gombert(1992) 

και Seymour&Duncan (2001), ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ αξιολόγηςησ και 

εξϊςκηςησ ςτο επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ εύναι το 

τεςτ διϊκριςησ τησ ομοιότητασ ό διαφορϊσ μεταξύ των προφορικών λϋξεων.  

Οι κύριεσ εκδοχϋσ αυτού του τεςτ εύναι τρεισ : 

α) Σο τεςτ διϊκριςησ του διαφορετικού ό τεςτ ηχητικόσ ταξινόμηςησ 

β) Σο τεςτ απόφαςησ για την ομοιότητα ό διαφορϊ των λϋξεων 

γ) Σο τεςτ επιςόμανςησ τησ ομοιοκαταληξύασ  
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Κεφάλαιο 4.3 - Μέθοδοι αξιολόγηςησ και εξάςκηςησ  του 

μεταγλωςςικού επιπέδου τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

 

Ο Πόρποδασ, Κ. (2002) αναφϋρει ότι το μεταγλωςςικό επύπεδο αναφϋρεται 

ςτην οργϊνωςη τησ φωνολογικόσ δομόσ τησ γλώςςασ ,η οπούα εύναι ςαφόσ και 

τα ςτοιχεύα τησ μπορούν να αναλυθούν.  Ο καλύτεροσ τρόποσ αξιολόγηςησ και 

εξϊςκηςησ του μεταγλωςςικού επιπϋδου τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ εύναι 

εκεύνα τα τεςτ που αξιολογούν την ικανότητα που ϋχει το παιδύ ωσ προσ το να 

διαχωρύζει, να απομονώνει, να χειρύζεται, να ςυνθϋτει και να αρθρώνει τα 

φωνολογικϊ τμόματα τησ λϋξησ, κυρύωσ ςτο επύπεδο του φωνόματοσ ό/και τησ 

ςυλλαβόσ . Σα τεςτ που αξιολογούν τισ παραπϊνω ικανότητεσ και 

χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςη ςυλλαβικόσ και φωνημικόσ επύγνωςησ 

του παιδιού  εύναι: 

α) Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ κατϊτμηςησ 

β) Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ ςύνθεςησ 

γ) Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ απαλοιφόσ 

δ) Σο τεςτ ςυλλαβικόσ ό φωνημικόσ αντιςτροφόσ 
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Κεφάλαιο 4.4-  Η ςημαςία τησ αξιολόγηςησ τησ φωνολογικήσ 

ενημερότητασ 

 

Σα τελευταύα χρόνια ϋχει βρεθεύ ςτο επύκεντρο των ερευνών η ανϊπτυξη τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ ςτα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ . Αυτό ςυμβαύνει 

διότι η φωνολογικό επύγνωςη εύναι  ζωτικόσ ςημαςύασ για την κατϊκτηςη τησ 

ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ. 

ύμφωνα με τουσ ερευνητϋσ η ςχϋςη αυτό υπϊρχει και παρϊ τισ 

αντικρουόμενεσ απόψεισ που επικρατούν το μόνο ςύγουρο ςτο οπούο ϋχουν 

καταλόξει εύναι ότι η ςχϋςη αυτό εύναι αμοιβαύα και ανταποδοτικό. Τπϊρχουν 

πολλϊ δεδομϋνα  από ϋρευνεσ που υποςτηρύζουν διϊφορεσ απόψεισ ςχετικϊ με 

αυτό την ςχϋςη. Οι παρακϊτω αναφορϋσ ςε ϋρευνεσ αλλϊ και τεκμηριωμϋνεσ 

απόψεισ ϋχουν παρουςιαςτεύ από τον Πόρποδα Κ. (2002). 

Πιο ςυγκεκριμϋνα , δυο βρετανού καθηγητϋσ οι Βryant&Goswami το 1987 

(ς.439 ),διατύπωςαν ότι υπϊρχει ςτενό ςχϋςη μεταξύ τησ κατϊκτηςησ τησ 

ανϊγνωςησ και τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ και ότι αυτό αποτελεύ μια από τισ 

μεγαλύτερεσ επιτυχύεσ ςτην ύγχρονη Χυχολογύα.  

Μια ακόμη ϊποψη ,η οπούα προκύπτει από τουσ Gough&Hillinger 1980, 

Gough&Tunmer 1986, Stanovich 1986,  εύναι ότι υπϊρχει μια αιτιώδησ ςχϋςη 

μεταξύ τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ και τησ μϊθηςησ τησ ανϊγνωςησ που 

βαςύζεται ςτο γεγονόσ ότι τα παιδιϊ πρϋπει να γνωρύζουν την αντιςτοιχύα 

γραφημϊτων-φωνημϊτων .Η γνώςη αυτό διευκολύνεται εϊν το παιδύ κατϋχει 

την φωνολογικό δομό του προφορικού λόγου. 

Tα αποτελϋςματα από ϋρευνεσ που ϋγιναν ςε διαφορετικϋσ γλώςςεσ ϋδειξαν 

ότι όταν το παιδύ ςυνειδητοποιεύ  την φωνολογικό δομό του προφορικού 

λόγου διευκολύνει και την εκμϊθηςη τησ ανϊγνωςησ. Μϋςα ςτισ γλώςςεσ που 

ϋγιναν οι κυριότερεσ ϋρευνεσ όταν και η ελληνικό γλώςςα, ςτην οπούα η ϋρευνα 



35 
 

διεξόχθη ςτο Πανεπιςτόμιο Πατρών από τον Κων/νο Πόρποδα. Οι ϊλλεσ 

γλώςςεσ όταν η ιταλικό, η ρωςικό ,η ςουηδικό και η αγγλικό. 

Σο ςυμπϋραςμα ϋπειτα από την αναλυτικό και ςυςτηματικό ϋρευνα ςτην 

ελληνικό γλώςςα όταν ότι όταν κϊποιοσ αποκτϊ με εξϊςκηςη φωνολογικό 

επύγνωςη  πριν από την εκμϊθηςη τησ ανϊγνωςησ παύζει καθοριςτικό ρόλο 

ςτην μετϋπειτα κατϊκτηςη και τησ ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ. Παρόμοιο 

αποτϋλεςμα προϋκυψε και ςτισ ϋρευνεσ των υπολούπων γλωςςών. 

Τπόρχαν όμωσ και κϊποιοι υποςτηριχτϋσ,  όπωσ ο Jose Morais από το 

Ελεύθερο Πανεπιςτόμιο Βρυξελλών ,οι οπούοι πύςτευαν μια αντύθετη ϊποψη. Η 

ϊποψη αυτό όταν ότι η μϊθηςη τησ ανϊγνωςησ εύναι εκεύνη που διευκολύνει 

την απόκτηςη τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ. Μετϊ από ϋρευνεσ ο Morais και οι 

ςυνεργϊτεσ του ςυμπϋραναν ότι η μϊθηςη τησ ανϊγνωςησ αποτελεύ 

προώπόθεςη για την κατϊκτηςη τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ. Αυτό η 

διατύπωςη ςχολιϊςτηκε εκτενώσ από ϊλλουσ ερευνητϋσ και εύχε απόχηςη 

ςτην διεθνό επιςτημονικό κοινότητα. 

Ϊχει διατυπωθεύ και μια τρύτη ϊποψη η οπούα λϋει ότι η μϊθηςη τησ 

ανϊγνωςησ και η φωνολογικό επύγνωςη ϋχουν μια ςχϋςη αμοιβαιότητασ και 

αλληλεπύδραςησ. Αυτό η ςχϋςη δεν εμφανύζεται ςτην προςχολικό ηλικύα του 

παιδιού αλλϊ με την φούτηςη του ςτην Α’ τϊξη του Δημοτικού. 

Η ϊποψη αυτό υποςτηρύζεται από διαφόρουσ ερευνητϋσ ςε διϊφορεσ γλώςςεσ  

όπωσ από τουσ Perfetti για την αγγλικό γλώςςα ,από τουσ Wimmer για την 

γερμανικό κ.α. Ενιςχύεται επύςησ και από τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ του 

Hatcher όπωσ και από ϋρευνα των Roth&Schneider,2001. 

υμπεραςματικϊ , με βϊςη τα δεδομϋνα των ερευνών ςυμπεριλαμβανομϋνησ 

και τησ ελληνικόσ γλώςςασ προκύπτουν τα ακόλουθα :  
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1.Hφωνολογικό επύγνωςη  μπορεύ να αναπτυχτεύ και ανεξϊρτητα από την 

ανϊγνωςη και πριν την εκμϊθηςη τησ ανϊγνωςησ. 

2.Εαν κϊποιοσ εύναι φωνολογικϊ ενόμεροσ αποτελεύ ϋναν ευνοώκό παρϊγοντα 

για την μϊθηςη τησ ανϊγνωςησ (Πόρποδασ, Κ. , 2002) 

 

Κεφάλαιο 4.5- Η ςημαςία τησ θεραπείασ τησ φωνολογικήσ 

ενημερότητασ 

Σα τελευταύα εύκοςι χρόνια ϋχουν διεξαχθεύ παγκοςμύωσ πολλϋσ ϋρευνεσ που 

αποδεικνύουν την αποτελεςματικότητα τησ εκπαύδευςησ ςτην φωνολογικό 

ενημερότητα. 

 

Ειδικότερα, ο  Li-Chih-Wang   ςτη μελϋτη  του " Effects of phonological training 

on the reading- related abilities of HongKong" εύχε ςκοπό να ςυγκρύνει  τισ 

δεξιότητεσ φωνολογικόσ ενημερότητασ, τισ ικανότητεσ ανϊγνωςησ 

χαρακτόρων τησ πειραματικόσ ομϊδασ και τησ ομϊδασ ελϋγχου πριν και μετϊ 

την εκπαύδευςη ςτην φωνολογικό ενημερότητα.  Σο δεύγμα τησ ϋρευνασ όταν 

56 παιδιϊ ςυνολικϊ , από τα οπούα τα 2/3 όταν παιδιϊ με δυςλεξύα και το 1/3 

όταν παιδιϊ με ςοβαρό κύνδυνο για εμφϊνιςη δυςλεξύασ. Όλα τα παιδιϊ 

πόγαιναν από τρύτη ϋωσ και ϋκτη τϊξη ςτο ςχολεύο.  Η πειραματικό ομϊδα 

εκπαιδεύτηκε ςτισ δεξιότητεσ φωνολογικόσ επύγνωςησ, ενώ η ομϊδα ελϋγχου 

δεν ϋλαβε καμύα θεραπεύα. Αρχικϊ , ϋγινε μύα αξιολόγηςη που περιελϊμβανε 

μϋτρηςη του μη λεκτικού iq,  αςκόςεισ φωνολογικόσ ενημερότητασ, ταχεύα- 

αυτόματη κατονομαςύα, μορφολογικό ενημερότητασ και ανϊγνωςη λϋξεων. 

τη ςυνϋχεια ακολούθηςαν 15 ημερόςιεσ ςυνεδρύεσ  εύκοςι λεπτών για 

διϊςτημα τριών εβδομϊδων.  τισ πρώτεσ ςυνεδρύεσ  διεξϊχθηκαν ηχητικϊ 

παιχνύδια ςτα οπούα τα παιδύα δημιουργούςαν ςχϋςεισ. την ςυνϋχεια, τα 

παιδιϊ διδϊχτηκαν για πρώτη φορϊ να αναγνωρύζουν και να προφϋρουν όχουσ 

που ξεκινούν ό τελειώνουν ςε ςυγκεκριμϋνο χαρακτόρα. Επιπλϋον, διδϊχτηκαν 



37 
 

να προφϋρουν ξεχωριςτϊ όλουσ τουσ όχουσ ενόσ κινϋζικου χαρακτόρα ( 

ανϊλυςη) και να προφϋρουν λϋξεισ αφού ακούςουν τα φωνόματα που 

παρουςιϊςτηκαν ( ςύνθεςη).  Μετϊ την αναγνώριςη όχου οι μαθητϋσ ϊκουγαν 

ϋνα γνωςτό τραγούδι ςε κϊθε εκπαιδευτικό ςυνεδρύα. τη ςυνϋχεια, τουσ 

ζητούταν να τραγουδόςουν το τραγούδι ακλουθώντασ τη μουςικό χωρύσ τουσ 

ςτύχουσ μετϊ από επύδειξη των εκπαιδευτών. Σϋλοσ, οι εκπαιδευτϋσ ϋδιναν 

τουσ ςτύχουσ και επεςόμαναν τισ λϋξεισ μύα- μύα , επεςόμαναν λϋξεισ με 

ςτοχευμϋνουσ κινεζικούσ χαρακτόρεσ που ϊνηκαν ςτο επύπεδο μϊθηςησ τησ 

4ησ τϊξησ του δημοτικού ςχολεύου. Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ ϋδειξαν ότι 

εύναι ωφϋλιμη τόςο η εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα όςο και η 

εκπαύδευςη ςτην ανϊγνωςη κινεζικών χαρακτόρων. Ψςτόςο, υπϊρχει 

περιοριςμόσ ωσ προσ την ηλικύα καθώσ οι πιθανότητεσ βελτύωςησ εύναι 

λιγότερεσ αν το παιδύ ξεπερνϊ τα 10 ϋτη. 

 

Η Gillon ςτη μελϋτη τησ χρηςιμοπούηςε μύα παρϋμβαςη ςτη φωνολογικό 

ενημερότητα ςε παιδιϊ ηλικύασ 5,6 ϋωσ 7,6 ετών , τα οπούα εύχαν διαταραχϋσ 

ομιλύασ. Σο πρόγραμμα παραδοςιακόσ παρϋμβαςησ περιλϊμβανε παρϋμβαςη 

ωσ προσ το φώνημα και την ϊρθρωςη και ςε μερικϋσ ςοβαρϋσ περιπτώςεισ 

περιελϊμβανε δραςτηριότητεσ από το πρόγραμμα Nuffield Dyspraxia 55 

(NDP55). Σο πρόγραμμα αυτό διδϊςκει τη βαςικό τοποθϋτηςη ωσ προσ την 

ϊρθρωςη και τον ςυντονιςμό των κινόςεων τησ ομιλύασ. Αν και δεν υπϊρχει 

κϊποια πηγό που να αναφϋρει ότι το πρόγραμμα NDP55 μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για τη μεταφωνολογικό ενημερότητα, παρόλα αυτϊ το 

πρόγραμμα αυτό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και για την παρϋμβαςη ςτη 

μεταφωνολογικό ενημερότητα. Η Gillon ςτη μελϋτη τησ αναφϋρει ότι οι 

περιςςότερεσ αςκόςεισ λόγου και ομιλύασ ενςωματώνουν τη φωνολογικό 

ενημερότητα ςε κϊποιο βαθμό. τη μελϋτη τησ αποφϊνθηκε ότι ςτα παιδύα 

που ϋλαβαν εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό ενημερότητα ανϊλογη με την ηλικύα 

τουσ, βελτιώθηκε το επύπεδο γραμματιςμού καθώσ και η ϊρθρωςη τουσ. Η 
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Gillon κατϋληξε ςτο ότι η παρουςύα ςοβαρόσ φωνολογικόσ διαταραχόσ δεν 

περιορύζει τα οφϋλη που θα λϊβει το παιδύ μϋςα από την εκπαύδευςη ςτη 

φωνολογικό ενημερότητα και ότι τα παιδιϊ με φωνολογικό διαταραχό πρϋπει 

να λϊβουν ϋνα εύδοσ ϊμεςησ φωνολογικόσ διδαςκαλύασ που να εύναι 

κατϊλληλοσ για την ανϊπτυξη του γραμματιςμού τουσ.  
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Κεφάλαιο 5ο 

Μεθοδολογία 

 

Με ςκοπό να αξιολογηθεύ η γνώςη των λογοθεραπευτών/λογοπεδικών 

ςχετικϊ με τη φωνολογικό ενημερότητα,  πραγματοποιόθηκε μια ϋρευνα κατϊ 

τη χρονικό περύοδο 04/03/2019 ϋωσ 19/03/2019. 

Σο ερωτηματολόγιο καταςκευϊςτηκε και ανϋβηκε ςτην ερευνητικό 

πλατφόρμα survey monkey. Σο δεύγμα τησ ϋρευνασ όταν πενόντα (50) 

λογοθεραπευτϋσ/λογοπεδικού, ανεξαρτότωσ ηλικύασ ,φύλου και ετών ϊςκηςησ 

του επαγγϋλματοσ. Σο ερωτηματολόγιο περιελϊμβανε τριϊντα πϋντε (35) 

ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ.  

 

Κεφάλαιο 5.1- υμμετέχοντεσ και κριτήρια 

την ϋρευνα που διεξόχθη  ςυμμετεύχαν πενόντα (50) 

λογοθεραπευτϋσ/λογοπεδικού. Σα κριτόρια των ςυμμετεχόντων όταν η κατοχό 

βαςικού πτυχύου του τμόματοσ λογοθεραπεύασ και η εργαςύα τουσ ςε κϋντρα 

ειδικών θεραπειών, ανεξαρτότωσ των ετών ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ. 

 

Κεφάλαιο 5.2- Περιγραφή  ερωτηματολογίου 

    Σο εργαλεύο που χρηςιμοποιόθηκε όταν ϋνα ερωτηματολόγιο με τριϊντα- 

πϋντε (35) ερωτόςεισ. Οι ερωτόςεισ που περιελϊμβανε το ερωτηματολόγιο 

όταν κλειςτού τύπου, με πολλαπλϋσ επιλογϋσ.  Η κϊθε ερώτηςη περιελϊμβανε 

από τϋςςερισ ϋωσ και ϋξι επιλογϋσ προσ απϊντηςη.  Οι ερωτόςεισ αφορούςαν: 

1.  δημογραφικϊ δεδομϋνα όπωσ  το φύλο, η ηλικύα,  τα ϋτη επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ, η βαθμύδα εκπαύδευςησ και παρακολούθηςη 

εκπαιδεύςεων/ςεμιναρύων ςχετικϊ με τη φωνολογικό ενημερότητα, 
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2. θεωρητικό περιεχόμενο όπωσ οριςμούσ και γενικϋσ γνώςεισ για τη 

φωνολογικό ενημερότητα . 

3.  μεθόδουσ αξιολόγηςησ  τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ 

4.  μεθόδουσ εξϊςκηςησ  των δεξιοτότων φωνολογικόσ ενημερότητασ 

   Επιπλϋον ςυγκεντρώθηκαν ςτοιχεύα από μύα μελϋτη του εξωτερικού που 

αφορούςαν τη φωνολογικό ενημερότητα .Σα ςτοιχεύα αυτϊ τροποποιόθηκαν 

και ςυμπεριελόφθηςαν ωσ ερωτόςεισ θεωρητικού και πρακτικού 

περιεχομϋνου. Η ϋρευνα όταν η παρακϊτω:  

1. Mouzaki Aggeliki, Diamanti  Vasiliki, Ralli Asimina, Antoniou Faye, 

Papaioannou Sofia , Protopapas Athanassios , "Preschool phonological and 

morphological awarerness as congitudinal predictors of early reading and 

spelling development ", Ϊτοσ : 2017  

Πηγη: NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5712002/) 

 

Κεφάλαιο 5.3-  Πιλοτική χορήγηςη ερωτηματολογίου 

Σο παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργόθηκε με βϊςει μελϋτη βιβλιογραφύασ που 

ςχετιζόταν με τη φωνολογικό ενημερότητα, τη δυςλεξύα ,τισ μαθηςιακϋσ 

δυςκολύεσ και την ανϊγνωςη. Σο ερωτηματολόγιο που χρηςιμοποιόθηκε για 

την ϋρευνα δεν αποτελεύ μϋροσ όδη υπϊρχοντοσ ερωτηματολογύου που 

τροποποιόθηκε ό μεταφρϊςτηκε από ξϋνη γλώςςα. 

 

Κεφάλαιο 5.4-  Δεοντολογικά ζητήματα έρευνασ 

   Σο ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ  ανϋβηκε ςτην πλατφόρμα survey monkey 

που ςχετύζεται με τη διεξαγωγό ερευνών και με την διεξαγωγό ποςοτικών και 

ποιοτικών αναλύςεων. τη ςυνϋχεια το ερωτηματολόγιο ςτϊλθηκε μϋςω 
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διαδικτυακού ςυνδϋςμου ςτα emails των ςυμμετεχόντων ώςτε να 

απαντόςουν και να ξεκινόςει η ϋρευνα . 

Η ςυμμετοχό των λογοθεραπευτών/λογοπεδικών  ςτην ϋρευνα όταν 

οικειοθελόσ . Οι ςυμμετϋχοντεσ ενημερώθηκαν ότι τα προςωπικϊ τουσ 

ςτοιχεύα και οι απαντόςεισ που ϋδωςαν θα παραμεύνουν  εμπιςτευτικϋσ και ότι 

τα δεδομϋνα/αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ θα χρηςιμοποιηθούν μόνο για τη 

διεξαγωγό ποςοτικών και ποιοτικών αναλύςεων.  

 

Κεφάλαιο 5.5- Μέθοδοσ διανομήσ και ανάλυςησ 

Αρχικϊ το ερωτηματολόγιο ανϋβηκε ςτην πλατφόρμα survey monkey που 

ςχετύζεται με την διεξαγωγό ερευνών και την ανϊλυςη ποςοτικών και 

ποιοτικών αναλύςεων. τη ςυνϋχεια το ερωτηματολόγιο ςτϊλθηκε μϋςω 

διαδικτυακού ςυνδϋςμου ( link) ςτο ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο (email) το όλων 

των ςυμμετεχόντων ώςτε να ενημερωθούν και να το απαντόςουν. τη 

ςυνϋχεια,  αφού ϋληξε η ϋρευνα , η πλατφόρμα survey monkey ςυνϋλεξε όλα τα 

απαραύτητα δεδομϋνα τησ ϋρευνασ ςε μορφό αρχεύου ςτο πρόγραμμα 

Microsoft power point. το τϋλοσ, ςειρϊ εύχε ο ςχολιαςμόσ και η ανϊλυςη των 

δεδομϋνων τησ ϋρευνασ.  
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Κεφάλαιο 6ο 

Ανάλυςη Αποτελεςμάτων 

 

Κεφάλαιο 6.1- Δημογραφικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων. 

 

ε αυτόν την υποενότητα θα παρουςιαςτούν τα δημογραφικϊ ςτοιχεύα των 

ςυμμετεχόντων όπωσ το φύλο, η ηλικύα, ο τύτλοσ ςπουδών, τα ϋτη 

επαγγελματικόσ εμπειρύασ, η παρακολούθηςη εκπαιδεύςεων ςχετικϊ με τη 

φωνολογικό ενημερότητα, ςε ποιεσ ηλικύεσ χορηγούν τεςτ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ ,ςε ποιεσ περιπτώςεισ το χορηγούν και αν χρηςιμοποιούν ϊτυπα 

ό ςταθμιςμϋνα τεςτ αξιολόγηςησ. 

 

Παρακϊτω θα παρουςιαςτούν τα αποτελϋςματα τισ ϋρευνασ, όπωσ αυτϊ 

προϋκυψαν από την πλατφόρμα διεξαγωγόσ ερευνών και ποιοτικών 

αναλύςεων survey monkey. 

 

Ερώτηςη 1: Επιλέξτε το φύλο ςασ 

 

Αναφορικϊ με το φύλο , το 76% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε 

ότι εύναι γυναικεύου φύλου και το 24% απϊντηςε ότι εύναι αρςενικού φύλου. 

 

Ερώτηςη 2  :  Σε ποιο ηλικιακό φάςμα ανήκετε; 

 

 
Αναφορικϊ με την ηλικύα τουσ, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 

26% ότι εύναι ηλικύασ 20 ωσ 25 ετών, κατϊ 52% ότι εύναι ηλικύασ 26 ωσ 35 

ετών , κατϊ 18% ότι εύναι ηλικύασ 36 ϋωσ 45 ετών και κατϊ 4% ότι εύναι 

ηλικύασ 46 ετών και ϊνω.   
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Ερώτηςη 3 : Ποιο τίτλο ςπουδών κατέχετε; 

 

 
 

Αναφορικϊ με τον τύτλο ςπουδών , το 58% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα 

απϊντηςε ότι εύναι απόφοιτοι τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, το 40% 

απϊντηςε ότι κατϋχει μεταπτυχιακό και το 2% απϊντηςε ότι κατϋχει 

διδακτορικό.  

 

Ερώτηςη 4: Έχετε ολοκληρώςει πτυχίο ςτη Λογοθεραπεία ςτη 

τριτοβάθμια εκπαίδευςη;  

 

 

χετικϊ με την ολοκλόρωςη πτυχύου ςτη Λογοθεραπεύα, οι ςυμμετϋχοντεσ 

ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 88% ότι ϋχουν ολοκληρώςει πτυχύο  ςτη 

Λογοθεραπεύα , ενώ το 12% απϊντηςαν ότι δεν ϋχουν ολοκληρώςει πτυχύο ςτη 

Λογοθεραπεύα. 
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Ερώτηςη 5: Έχετε παρακολουθήςει εκπαίδευςη αναφορικά με τη 

φωνολογική επίγνωςη και τη φωνολογική ενημερότητα; 

 

 
 

χετικϊ με την εκπαύδευςη ςτη φωνολογικό επύγνωςη και φωνολογικό 

ενημερότητα, το 48% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε ότι ϋχει 

παρακολουθόςει εκπαύδευςη . Αντύθετα, το 52% απϊντηςε ότι δεν ϋχει 

παρακολουθόςει εκπαύδευςη ωσ προσ τη φωνολογικό επύγνωςη και τη 

φωνολογικό ενημερότητα. 

 

Ερώτηςη 6: Παρακαλώ ςυμπληρώςτε τα έτη επαγγελματικήσ εμπειρίασ 

 
χετικϊ με τα ϋτη επαγγελματικόσ εμπειρύασ, το 46% των ςυμμετεχόντων ςτην 

ϋρευνα απϊντηςε ότι διαθϋτουν επαγγελματικό εμπειρύα μεγαλύτερη των 5 

ετών, το 32% απϊτηςε ότι διαθϋτει επαγγελματικό εμπειρύα που κυμαύνεται 

από 6 ϋωσ 9 ϋτη . Σϋλοσ, το 22% των ςυμμετεχόντων απϊντηςε ότι διαθϋτει 

επαγγελματικό εμπειρύα μικρότερη των 10 ετών. 
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Ερώτηςη 7:Για να αξιολογήςετε τη φωνολογική ενημερότητα 

χρηςιμοποιείτε: 

 

 
 

 

Αναφορικϊ με τισ μεθόδουσ αξιολόγηςησ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ , οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 2,70% ότι χρηςιμοποιούν 

ςταθμιςμϋνεσ δοκιμαςύεσ, το 45,95% απϊντηςε ότι χρηςιμοποιούν ϊτυπεσ- μη 

ςταθμιςμϋνεσ δοκιμαςύεσ και το 51,35% απϊντηςε ότι χρηςιμοποιεύ  τόςο τισ 

ϊτυπεσ- μη ςταθμιςμϋνεσ δοκιμαςύεσ όςο και τισ ςταθμιςμϋνεσ δοκιμαςύεσ 

αξιολόγηςησ.  υνεπώσ , ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των λογοθεραπευτών που 

ανϋρχεται ςτο 45,95% δεν χρηςιμοποιεύ τα ςταθμιςμϋνα εργαλεύα 

αξιολόγηςησ ( πχ ΜΕΣΑΥΨΝ, Εργαλεύο ανύχνευςησ και διερεύνηςησ των 

αναγνωςτικών δυςκολιών  ςτο νηπιαγωγεύο και Α'-Β' Δημοτικού). 

 

 Ερώτηςη 8: Σε ποιεσ ηλικίεσ χορηγείτε εςείσ το τεςτ φωνολογικήσ 

ενημερότητασ;  

 

την ερώτηςη " ε ποιεσ ηλικύεσ χορηγεύτε εςεύσ το τεςτ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ; " ,  το 41,46% των ςυμμετεχόντων απϊντηςε "4-6 ετών" , το 

26,83% απϊντηςε "6-8 ετών" και το 31,71% απϊντηςε " ςε όλεσ τισ ηλικύεσ" . 

ε αυτόν ερώτηςη η ςωςτό απϊντηςη όταν ότι το τεςτ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ χορηγεύται ςτα παιδιϊ που διατρϋχουν κύνδυνο να εμφανύςουν 

δυςκολύεσ  εύτε που ϋχουν εμφανύςει δυςκολύεσ ςε όποια ηλικύα και αν 

βρύςκονται. Οι δυςκολύεσ μπορεύ να ςχετύζονται εύτε με την ανϊπτυξη τησ 
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ϊρθρωςησ και τησ φωνολογύασ εύτε με δυςκολύεσ ςτη μϊθηςη.  Αναφορικϊ με 

την ϊρθρωςη και τη φωνολογύα , η ακουςτικό διϊκριςη βοηθϊει τα παιδιϊ 

ςχολικόσ και προςχολικόσ που μπερδεύουν-ςυγχϋουν  τα φωνόματα. Αντύθετα, 

ςτα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ η αξιολόγηςη και εξϊςκηςη τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ προλαμβϊνει τισ δυςκολύεσ ςτην ανϊγνωςη και κατ' επϋκταςη 

τισ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ. 

 

 

 

Κεφάλαιο 6.2 - Η γνώςη των λογοθεραπευτών για τα επίπεδα τησ 

φωνολογικήσ ενημερότητασ. 

 

ε αυτόν την ενότητα θα παρουςιαςτούν οι απαντόςεισ που ϋδωςαν οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα, οι οπούεσ  αξιολογούν τισ γνώςεισ των 

λογοθεραπευτών για την φωνολογικό ενημερότητα και τα επύπεδα τησ. 

 

Ερώτηςη 9: Με ποιεσ δραςτηριότητεσ αξιολογείται το επιγλωςςικό 

επίπεδο αναπαράςταςησ τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ;  
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την ερώτηςη " Με ποιεσ δραςτηριότητεσ αξιολογεύται το επιγλωςςικό 

επύπεδο αναπαρϊςταςησ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ; " , το 36,59% των 

ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε" επιςόμανςη και δημιουργύα 

ομοιοκαταληξύασ", το 4,88% απϊντηςε " ακουςτικό διϊκριςη λϋξεων", το 

34,15% απϊντηςε " διϊκριςη τησ λϋξησ που διαφϋρει φωνολογικϊ από τισ 

ϊλλεσ δύο " . Σο 31,71% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε  " 

διϊκριςη του αρχικού φωνόματοσ" , το 56,10% απϊντηςε " όλα τα παραπϊνω" 

και το 2,44%  " κανϋνα από τα παραπϊνω". Σο γεγονόσ ότι υπϊρχει  μεγϊλη 

απόκλιςη ςτα ποςοςτϊ των απαντόςεων δεύχνει ότι ϋνα ςημαντικό ποςοςτό 

των ςυμμετεχόντων ϋδωςε παραπϊνω από μύα απαντόςεισ ςτη ερώτηςη αντύ 

να επιλϋξει την απϊντηςη " όλα τα παραπϊνω" που όταν η ςωςτό απϊντηςη.  

Αυτό το ποςοςτό των λογοθεραπευτών πιθανότατα δεν γνώριζε ότι το 

επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ αξιολογεύται με 

αςκόςεισ που ςυμπεριλαμβϊνουν τόςο  την επιςόμανςη και δημιουργύα 

ομοιοκαταληξύασ, την  ακουςτικό διϊκριςη λϋξεων, τη διϊκριςη τησ λϋξησ που 

διαφϋρει φωνολογικϊ από τισ ϊλλεσ δύο όςο και  τη διϊκριςη του αρχικού 

φωνόματοσ.   

 

Ερώτηςη 10: Με ποιεσ δραςτηριότητεσ αξιολογείται το μεταγλωςςικό 

επίπεδο αναπαράςταςησ τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ;  

 

την ερώτηςη  "Με ποιεσ δραςτηριότητεσ αξιολογεύται το μεταγλωςςικό 

επύπεδο αναπαρϊςταςησ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ; " , το 2,44% των 

ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε "ςυλλαβικό και φωνημικό ςύνθεςη", 

το 95,12% απϊντηςε " όλα τα παραπϊνω" και το 2,44% απϊντηςε " κανϋνα 

από τα παραπϊνω", τϋλοσ ποςοςτό 0,00% ςυγκϋντρωςαν οι επιλογϋσ 

"ςυλλαβικό και φωνημικό κατϊτμηςη λϋξεων" ,"ςυλλαβικό και φωνημικό 

απαλοιφό λϋξησ" και "ςυλλαβικό και φωνημικό αντιςτροφό". υνεπώσ, το 
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95,12% των λογοθεραπευτών γνώριζε τισ δραςτηριότητεσ με τισ οπούεσ 

αξιολογεύται το μεταγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ. 

 

Ερώτηςη 11: Το επιγλωςςικό επίπεδο τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

κατακτάται: 

 

Αναφορικϊ με το πότε κατακτάται το επιγλωςςικό επίπεδο τησ φωνολογικήσ 

ενημερότητασ, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 75,61% ότι 

κατακτϊται ςτο νηπιαγωγεύο, κατϊ 4,88% ότι κατακτϊται ςτο δημοτικό και το 

19,51% απϊντηςε ότι κατακτϊται τόςο ςτο νηπιαγωγεύο όςο και ςτο 

δημοτικό.  Σο ποςοςτό των Λογοθεραπευτών  που δεν γνώριζε ότι το 

επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ κατακτϊται τόςο ςτο 

νηπιαγωγεύο όςο και ςτο δημοτικό ανϋρχεται ςτο 80,49%. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 

ςύμφωνα με τη Παντελιϊδου, . (2000)  τα παιδιϊ από τη νηπιακό ηλικύα 

χρηςιμοποιούν τισ ομοιοκαταληξύεσ που ανόκουν ςτο επιγλωςςικό επύπεδο ςε 

παιχνύδια και τραγούδια . Ψςτόςο ,με την γλωςςικό εξϋλιξη και ανϊδυςη του 

γραμματιςμού ςτην Α' δημοτικού  οι διεργαςύεσ τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ εμπλουτύζονται και η φωνολογικό επεξεργαςύα του λόγου 

πραγματοποιεύται ςε δυςκολότερα επύπεδα περνώντασ από το ςυλλαβικό ςτο 

φωνημικό επύπεδο. 
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Ερώτηςη 12: Σε ποιεσ περιπτώςεισ χορηγείται αξιολόγηςη τησ 

φωνολογικήσ ενημερότητασ; 

 

την ερώτηςη " ε ποιεσ περιπτώςεισ χορηγεύται αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ;" οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 46,34% ότι η 

αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ χορηγεύται όταν υπϊρχουν 

αναγνωςτικϋσ δυςκολύεσ, το 14,63% απϊντηςε όταν υπϊρχει φωνολογικό 

διαταραχό, το 36,59% απϊντηςε "όλα τα παραπϊνω" και το 2.44% απϊντηςε 

"κανϋνα από τα παραπϊνω".  υνεπώσ, μόνο το 36,59% των λογοθεραπευτών 

γνώριζε ότι η αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ χορηγεύται τόςο 

όταν υπϊρχουν αναγνωςτικϋσ δυςκολύεσ, αρθρωτικό διαταραχό, φωνολογικό 

διαταραχό όςο και όταν υπϊρχει καθυςτϋρηςη λόγου. 

 

Ερώτηςη  13: Το μεταγλωςςικό επίπεδο τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

κατακτάται: 

 

 
 

 

Αναφορικϊ με το πότε κατακτϊται το μεταγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ , το 16,67% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε ότι 

κατακτϊται ςτο νηπιαγωγεύο, το 66,67%  απϊντηςε ότι κατακτϊται ςτο 

δημοτικό και το 16,67% απϊντηςε " όλα τα παραπϊνω". υνεπώσ , μόνο το 

33,34% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι το μεταγλωςςικό επύπεδο τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ κατακτϊται ςτο δημοτικό. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 

αυτό ςυμβαύνει διότι το μεταγλωςςικό επύπεδο αναπαρϊςταςησ τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ περιλαμβϊνει ανώτερεσ δεξιότητεσ (πχ φωνημικό 
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αντιςτροφό , φωνημικό απαλοιφό κ.α.)  που απαιτούν πλόρη κατανόηςη και 

ςυςτηματικό χρόςη του αλφαβητικού κώδικα. 

 

Ερώτηςη 14: Με τι ςχετίζεται το επιγλωςςικό επίπεδο τησ φωνολογικήσ 

ενημερότητασ; 

 

την ερώτηςη  " με τι ςχετύζεται το επιγλωςςικό επύπεδο τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ " οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 13,51% ότι 

ςχετύζεται με την ανϊλυςη των φωνολογικών μερών ςε μύα λϋξη , το 16,22% 

απϊντηςε ότι ςχετύζεται με την κατανόηςη ότι οι λϋξεισ αποτελούνται από 

διακριτϊ μϋρη, το 67,57% απϊντηςε " όλα τα παραπϊνω" και το 2,70% 

απϊντηςε " κανϋνα από τα παραπϊνω". υνεπώσ , μόνο το 32,43% των 

λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι το επιγλωςςικό επύπεδο αναπαρϊςταςησ 

ςχετύζεται τόςο με τη ανϊλυςη τησ δομόσ των λϋξεων και με την αναγνώριςη 

των φωνολογικών μερών μύασ λϋξησ όςο και με την κατανόηςη ότι οι 

προφορικϋσ λϋξεισ αποτελούνται από διακριτϊ τμόματα δηλαδό από ςυλλαβϋσ 

και φωνόματα. 

 

Ερώτηςη 15 : Ανάλογα με το είδοσ τησ φωνολογικήσ μονάδασ που 

απαιτείται από το παιδί να χειριςτεί, η φωνολογική ενημερότητα 

διακρίνεται ςε: 
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Αναφορικϊ με την ερώτηςη "Ανϊλογα με το εύδοσ τησ φωνολογικόσ μονϊδασ 

που απαιτεύται από το παιδύ να χειριςτεύ, η φωνολογικό ενημερότητα 

διακρύνεται ςε " οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 0,00%  

"ςυλλαβικό", κατϊ 0,00% "φωνημικό" , κατϊ 0,00% "φωνολογικό" , κατϊ 

78,38% απϊντηςαν " ςυλλαβικό και φωνημικό" και κατϊ 21,62% "ςυλλαβικό 

και φωνολογικό". υνεπώσ,  μόνο ϋνα μικρό ποςοςτό που αγγύζει το 21,62% 

των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι ανϊλογα με το εύδοσ τησ φωνολογικόσ 

μονϊδασ που απαιτεύται από το παιδύ να χειριςτεύ , η φωνολογικό ενημερότητα 

διακρύνεται ςε ςυλλαβικό και φωνημικό. 

 

Ερώτηςη 16: Το μεταγλωςςικό επίπεδο αναπαράςταςησ τησ 

φωνολογικήσ ενημερότητασ ςχετίζεται με:  

 

χετικϊ με την ερώτηςη "Σο μεταγλωςςικό επύπεδο αναπαρϊςταςησ τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ ςχετύζεται με"  οι ςυμμετϋχοντεσ απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 8,11% ότι ςχετύζεται με την ικανότητα του ατόμου να χειρύζεται τα 

φωνολογικϊ μϋρη ςε μύα λϋξη, ςε ποςοςτό 8,11% απϊντηςαν ότι ςχετύζεται με 

την ικανότητα του ατόμου να επιδρϊ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα του προφορικού 

λόγου και να τα χειρύζεται, ςε ποςοςτό 83,78% απϊντηςαν  " όλα τα 

παραπϊνω" και ςε ποςοςτό 0,00% απϊντηςαν "κανϋνα από τα παραπϊνω". 

υμπεραςματικϊ, μόνο το 16,22% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι το 

μεταγλωςςικό επύπεδο αναπαρϊςταςησ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ 

ςχετύζεται τόςο με την ικανότητα του ατόμου να χειρύζεται τα φωνολογικϊ 

μϋρη ςε μύα λϋξη όςο και με την ικανότητα να επιδρϊ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα του 

προφορικού λόγου και να τα χειρύζεται. 
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Ερώτηςη 17:   Η φωνολογική ενημερότητα ςυμβάλλει ςτην καλή επίδοςη 

ςε: 

 

 
 

Αναφορικϊ με την ερώτηςη "Η φωνολογικό ενημερότητα ςυμβϊλλει ςτην καλό 

επύδοςη ςε" οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 45,95% ότι 

ςυμβϊλλει ςτην ανϊγνωςη, κατϊ  0,00% απϊντηςαν ότι ςυμβϊλλει ςτην 

κατανόηςη, κατϊ 2,70% απϊντηςαν ότι ςυμβϊλλει ςτο λεξιλόγιο, κατϊ 0,00% 

απϊντηςαν ότι ςυμβϊλλει ςτην ευχϋρεια του λόγου, κατϊ 0,00% απϊντηςαν 

ότι ςυμβϊλλει ςτην ορθογραφύα. Σϋλοσ, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν κατϊ 48,65% " όλα τα παραπϊνω" και κατϊ 2,70% απϊντηςαν 

"κανϋνα από τα παραπϊνω". ύμφωνα με την επιςτημονικό ϋρευναPreschool 

phonological and morphological awareness as longitudinal predictors of early 

reading and spelling development in greek ( Diamanti, V. , Mouzaki , A. ,Ralli,A. , 

Antoniou, F. ,Papaioannou, S. , Protopapas A. , 2017) η φωνολογικό 

ενημερότητα ςυμβϊλλει ςτην καλό επύδοςη τόςο ςτην ανϊγνωςη, τη 

κατανόηςη  και το λεξιλόγιο όςο και ςτην ευχϋρεια λόγου και την ορθογραφύα.  

Σο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων που δεν εύχε γνώςη ςχετύζεται με το 51,35% 

το οπούο αποτελεύ ϋνα ςημαντικό ποςοςτό. 
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Ερώτηςη 18: Για να ανταπεξέλθουν τα παιδιά ςτισ διαδικαςίεσ γραφήσ 

και ανάγνωςησ πρέπει να έχουν:  

 

χετικϊ με την ερώτηςη " Για να ανταπεξϋλθουν τα παιδιϊ ςτισ διαδικαςύεσ 

γραφόσ και ανϊγνωςησ πρϋπει να ϋχουν " οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 13,51% ότι πρϋπει να ϋχουν κατανοόςει ότι οι λϋξεισ 

αποτελούνται από φωνόματα, ςε ποςοςτό 5,41% απϊντηςε ότι πρϋπει να 

ϋχουν κατανοόςει ότι για τον ςχηματιςμό λϋξεων χρειϊζεται ϋνασ αριθμόσ 

φωνημϊτων, ςε ποςοςτό 78,38% απϊντηςαν " τα α και β" και ςε ποςοςτό 

2,70% απϊντηςαν " κανϋνα από τα παραπϊνω". υνεπώσ, το μεγαλύτερο 

ποςοςτό  97,3% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα δεν γνώριζε ότι για να 

ανταπεξϋλθουν τα παιδιϊ ςτισ διαδικαςύεσ γραφόσ και ανϊγνωςησ πρϋπει να 

ϋχουν ςυνειδητοποιόςει ότι η προφορικό λϋξη ςυντύθεται από ςυλλαβικϊ 

τμόματα και επιπλϋον να μπορούν αναλύουν και να ςυνθϋτουν τισ ςυλλαβϋσ 

των λϋξεων. 

 

Ερώτηςη 19: Η ςυλλαβική επίγνωςη ςχετίζεται με την ικανότητα του 

παιδιού: 

 

Αναφορικϊ με την ερώτηςη "Η ςυλλαβικό επύγνωςη ςχετύζεται με την 

ικανότητα του παιδιού" οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν κατϊ 

64,86% ότι ςχετύζεται με την ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβϊνεται πωσ 

μια λϋξη  ςτο προφορικό λόγο αποτελεύται από ςυλλαβικϊ τμόματα, κατϊ 

32,43% απϊντηςαν ότι ςχετύζεται με το να αντιλαμβϊνεται πωσ μια λϋξη ςτο 

προφορικό λόγο αποτελεύται από φωνόματα και ςυλλαβικϊ τμόματα και κατϊ 

2,70% απϊντηςαν  " κανϋνα από τα παραπϊνω" .  υμπεραςματικϊ,  το 35,13% 

των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι η ςυλλαβικό επύγνωςη ςχετύζεται με την 

ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβϊνεται ότι μύα λϋξη ςτον προφορικό λόγο 

αποτελεύται από ςυλλαβικϊ τμόματα.  
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Ερώτηςη 20: Το παιδί θα μπορεί να αντιληφθεί ότι η λέξη μπορεί να 

διαςπαςτεί ςε επιμέρουσ τμήματα , δηλαδή ςυλλαβέσ και φωνήματα 

ςτην ηλικία των: 

 

Αναφορικϊ με την ερώτηςη "Σο παιδύ θα μπορεύ να αντιληφθεύ ότι η λϋξη 

μπορεύ να διαςπαςτεύ ςε επιμϋρουσ τμόματα, δηλαδό ςυλλαβϋσ και φωνόματα 

ςτην ηλικύα των"  το 10,81% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα απϊντηςε "3-4 

ετών" , το 32,43% απϊντηςε "4-5 ετών" και το 56,76% απϊντηςε "5-6 ετών" . 

υνεπώσ, το ςημαντικό ποςοςτό 67,76% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε 

ότι το παιδύ θα μπορεύ να αντιληφθεύ ότι η λϋξη μπορεύ να διαςπαςτεύ ςε 

επιμϋρουσ τμόματα, δηλαδό ςε ςυλλαβϋσ και φωνόματα ςτην ηλικύα των 4-5 

ετών.  

 

Ερώτηςη 21: Τι απαιτεί η φωνολογική ενημερότητα; 

 

χετικϊ με την ερώτηςη ¨ Τι απαιτεί η φωνολογική ενημερότητα; ¨ οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν  ςε ποςοςτό 10.81 %  ότι η 

φωνολογικό ενημερότητα απαιτεύ να υπϊρχει ακϋραιο φωνολογικό ςύςτημα 

και φυςιολογικό επεξεργαςύα των φωνολογικών ερεθιςμϊτων, ςε ποςοςτό 

2.70 %  ότι απαιτεύ να υπϊρχει καλό μνόμη εργαςύασ , ςε ποςοςτό 2,70% ότι 

απαιτεύται να υπϊρχει ταχεύα επεξεργαςύα των ακουςτικών ερεθιςμϊτων, και  

ςε ποςοςτό 83.78%  δόθηκε η απϊντηςη "όλα τα παραπϊνω". υνεπώσ, το 

83,78%των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα , γνώριζε ότι η 

φωνολογικό ενημερότητα απαιτεύ τόςο ακϋραιο φωνολογικό ςύςτημα και 

φυςιολογικό επεξεργαςύα των φωνολογικών ερεθιςμϊτων όςο καλό μνόμη 

εργαςύασ και ταχεύα επεξεργαςύα των ακουςτικών ερεθιςμϊτων.  
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Ερώτηςη 22: Ποια είναι η πρώτη μεταφωνολογική δεξιότητα που 

κατακτάται από τα παιδιά;  

  

 χετικϊ με την ερώτηςη  ¨ Ποια είναι η πρώτη μεταφωνολογική δεξιότητα 

που κατακτάται από τα παιδιά; ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 70.27% ότι εύναι ο τεμαχιςμόσ λϋξησ ςε ςυλλαβϋσ, ςε ποςοςτό 

21.62% ότι εύναι η αναγνώριςη ομοιοκαταληξύασ, ςε ποςοςτό 2.70% ότι εύναι 

ο χειριςμόσ των  φωνημϊτων και ςε ποςοςτό 5.41% ότι εύναι η κατϊτμηςη 

λϋξεων ςε φωνόματα. Η ςωςτό απϊντηςη ςτην ερώτηςη εύναι η αναγνώριςη 

τησ ομοιοκαταληξύασ καθώσ εύναι μύα δεξιότητα που κατακτϊται από την 

ηλικύα των 4-5 ετών. υνεπώσ, το 78,38% των λογοθεραπευτών  πιθανότατα 

δεν γνώριζε ότι η πρώτη μεταφωνολογικό δεξιότητα που κατακτϊται από τα 

παιδιϊ εύναι η αναγνώριςη τησ ομοιοκαταληξύασ  με αποτϋλεςμα  να επιλϋξουν 

ςε ϋνα μεγϊλο ποςοςτό 70.27% τον τεμαχιςμό τησ λϋξησ ςε ςυλλαβϋσ ο οπούοσ 

εμφανύζεται ςε παιδιϊ από 5-6 ετών.   

 

Ερώτηςη 23: Η βελτίωςη τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ βοηθά τα 

παιδιά με ______________ να φοιτήςουν μέςα ςε κανονικέσ τάξεισ. 

 

χετικϊ με την ερώτηςη¨ Η βελτίωςη τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ βοηθά τα 

παιδιά με  ______ να φοιτήςουν μέςα ςε κανονικέσ τάξεισ.  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ 

ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε ποςοςτό 13.51% ότι βοηθϊ τα παιδιϊ με 

διαταραχϋσ λογού, ςε ποςοςτό 8.11% ότι βοηθϊ παιδιϊ με διαταραχϋσ ομιλύασ, 

ςε ποςοςτό 78.38% ότι βοηθϊ παιδιϊ με δυςλεξύα ενώ κανϋνασ ςυμμετϋχων 

δεν επϋλεξε ότι βοηθϊ παιδιϊ με πραγματολογικϋσ διαταραχϋσ . υνεπώσ, το 

78,38% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η βελτύωςη τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ βοηθϊ τα παιδιϊ με δυςλεξύα να φοιτόςουν μϋςα ςε κανονικϋσ 

τϊξεισ. Εύναι ευρϋωσ γνωςτό ότι ο κύριοσ μηχανιςμόσ που δυςλειτουργεύ ςτην 

δυςλεξύα  ςχετύζεται κυρύωσ με την φωνολογικό ενημερότητα.  
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Ερώτηςη 24: Μια από τισ δυςκολίεσ φωνολογικήσ ενημερότητασ ςτο 

νηπιαγωγείο και ςτην Α’ τάξη είναι:  

 

 

 

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Μια από τισ δυςκολίεσ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

ςτο νηπιαγωγείο και ςτην Α’ τάξη είναι :  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 45.95 % ότι μύα από τισ δυςκολύεσ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ ςτο νηπιαγωγεύο και την Α΄ τϊξη  εύναι ο διαχωριςμόσ πρόταςησ 

ςε λϋξεισ, ςε ποςοςτό 24.32% ότι εύναι η αναγνώριςη ομοιοκαταληξύασ, ςε 

ποςοςτό 10.81% ότι εύναι η διϊκριςη διαφορετικόσ λϋξησ και ςε ποςοςτό 

24.32% επϋλεξαν την απϊντηςη ¨ κανϋνα από τα παραπϊνω ¨. Σο 54,05% των 

λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα δεν γνώριζε ότι μύα από τισ 

δυςκολύεσ φωνολογικόσ ενημερότητασ από το νηπιαγωγεύο ςτην Α' τϊξη εύναι 

ο διαχωριςμόσ τησ πρόταςησ ςε λϋξεισ . 
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Ερώτηςη 25: Στην θεραπεία φωνολογικήσ ενημερότητασ 

χρηςιμοποιούνται αςκήςεισ όπωσ :  

 

 
  

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Στην θεραπεία φωνολογικήσ ενημερότητασ 

χρηςιμοποιούνται αςκήςεισ όπωσ :  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 13.51% ότι  χρηςιμοποιούνται αςκόςεισ  όπωσ 

η κατϊτμηςη λϋξεων, ςε ποςοςτό 8.11% ότι χρηςιμοποιούνται αςκόςεισ όπωσ 

η ςυςχϋτιςη φωνημϊτων με γρϊμματα, ςε ποςοςτό 2.70% ότι 

χρηςιμοποιούνται αςκόςεισ όπωσ η αναγνώριςη ομοιοκαταληξύασ και ςε 

ποςοςτό 75.68% ότι χρηςιμοποιούνται αςκόςεισ  όπωσ η κατϊτμηςη  λϋξεων 

και η αναγνώριςη τησ ομοιοκαταληξύασ. υνεπώσ, το  75,68% των 

λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα γνώριζε ότι ςτην θεραπευτικό 

παρϋμβαςη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ ςυμπεριλαμβϊνονται τόςο 

αςκόςεισ αναγνώριςησ ομοιοκαταληξύασ όςο και  αςκόςεισ κατϊτμηςησ 

λϋξεων.  

  

 

Ερώτηςη 26: Στην διδαςκαλία τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ οι 

αςκήςεισ πρέπει να είναι:  

 

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Στην διδαςκαλία τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ οι 

αςκήςεισ πρέπει να είναι :  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 13.51% ότι οι αςκόςεισ πρϋπει να εύναι όμοιεσ με τισ δραςτηριότητεσ 
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αξιολόγηςησ, ςε ποςοςτό 5.41% ότι πρϋπει να εύναι διαφορετικϋσ με τισ 

δραςτηριότητεσ αξιολόγηςησ, ςε ποςοςτό 65.57% ότι πρϋπει να εύναι μια 

επϋκταςη μιασ θεματικόσ ενότητασ ,η οπούα προηγουμϋνωσ παρουςιϊςτηκε 

ςτα παιδιϊ και ςε ποςοςτό 13.51% επϋλεξαν την απϊντηςη ¨ κανϋνα από τα 

παραπϊνω ¨. υνεπώσ , το  65,57% των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν 

ςτην ϋρευνα, γνώριζε ότι οι αςκόςεισ πρϋπει να εύναι μια επϋκταςη μιασ 

θεματικόσ ενότητασ ,η οπούα προηγουμϋνωσ παρουςιϊςτηκε ςτα παιδιϊ. Για 

παρϊδειγμα, εϊν προηγουμϋνωσ διδϊχτηκαν τα μϋρη του ςώματοσ, ςτην 

ςυνϋχεια θα ακολουθόςουν αςκόςεισ φωνολογικόσ ενημερότητασ που θα 

ςχετύζονται με τα μϋρη του ςώματοσ. 

 

Ερώτηςη 27: Μια γενική αρχή ςτην επιτυχημένη εφαρμογή 

δραςτηριοτήτων είναι: 

 

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Μια γενική αρχή ςτην επιτυχημένη εφαρμογή 

δραςτηριοτήτων είναι:  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 81.08% ότι πρϋπει να δύνονται λύγα παραδεύγματα 

αλλϊ ςτοχευμϋνα ώςτε να καταλϊβει το παιδύ τι ακριβώσ του ζητϊμε να κϊνει, 

ςε ποςοςτό 2.70% ότι ακόμα και εϊν ϋνα παιδύ ςημειώνει ςυνεχόμενεσ 

αποτυχύεσ ςε μια ϊςκηςη επιμϋνουμε μϋχρι να το πετύχει ςωςτϊ και ςε 

ποςοςτό 16.22% ότι προφϋρουμε τα φωνόματα όπωσ ακούγονται οι όχοι μϋςα 

ςτισ λϋξεισ. Η πιο ςωςτό απϊντηςη ςε αυτόν την ερώτηςη εύναι ότι πρϋπει 

πϊντοτε να προφϋρουμε τα φωνόματα όπωσ ακούγονται οι όχοι μϋςα ςτισ 

λϋξεισ και όχι με τισ ονομαςύεσ των γραμμϊτων η προςθϋτοντασ ϊλλα 

φωνόεντα. Σο ποςοςτό αυτόσ τησ απϊντηςησ  εύναι πολύ μικρό κϊτι που 

δεύχνει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ εύτε δεν τον γνωρύζουν εύτε δεν το θεωρούν τόςο 

ςημαντικό. Αντύθετα, το μεγϊλο ποςοςτό τησ πρώτησ απϊντηςησ αποδεικνύει 

ότι οι περιςςότεροι λογοθεραπευτϋσ ϋχουν ωσ γενικό αρχό να δύνουν λύγα 

και ςτοχευμϋνα παραδεύγματα. Η απϊντηςη αυτό δεν όταν λϊθοσ, διότι τα 
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παραδεύγματα που θα παρουςιαςτούν ςτο παιδύ προτού ξεκινόςει την ϊςκηςη 

εύναι ςκόπιμο να εύναι μελετημϋνα και ςτοχευμϋνα ώςτε να κατανοόςει 

αμϋςωσ αυτό που του ζητεύται να κϊνει. 

 

 

Ερώτηςη  28:  Σύμφωνα με την ιεραρχία των δεξιοτήτων φωνολογικήσ 

ενημερότητασ : 
 

 
  

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Σύμφωνα με την ιεραρχία των δεξιοτήτων 

φωνολογικήσ ενημερότητασ:  ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 91.89% ότι πρώτα εύναι ο χειριςμόσ των λϋξεων με δομό «ςύμφωνο-

φωνόεν-ςύμφωνο-φωνόεν», ςε ποςοςτό 2.70% ότι πρώτα εύναι οι δομϋσ με 

ςυμπλϋγματα και ςε ποςοςτό 5.41% δόθηκε η απϊντηςη  "ϊλλη 

δραςτηριότητα" . υνεπώσ,  το 91,89% των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν 

ςτην ϋρευνα γνώριζε ότι ςτην ιεραρχύα των δεξιοτότων τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ πρώτα εύναι ο χειριςμόσ των λϋξεων με δομό «ςύμφωνο-

φωνόεν-ςύμφωνο-φωνόεν» καθώσ εύναι πιο εύκολοσ ςυνδυαςμόσ . Ϊπειτα 

ακολουθούν οι δομϋσ με ςυμπλϋγματα . 

 

Ερώτηςη 29: Η ανάπτυξη τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ δεν είναι ίδια 

για όλα τα παιδιά. Παράγοντεσ είναι:  

 

χετικϊ με την ερώτηςη¨ Η ανάπτυξη τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ δεν είναι 

ίδια για όλα τα παιδιά. Παράγοντεσ είναι : ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 37.84 % ότι παρϊγοντασ εύναι το οικογενειακό 
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περιβϊλλον και τα γλωςςικϊ κύνητρο, ςε ποςοςτό 43.24% ότι  παρϊγοντα 

αποτελεύ το γεγονόσ ότι όταν μιλϊμε δεν χωρύζουμε την γλώςςα ςτα ηχητικϊ 

ςύνολα που την αποτελούν, ςε ποςοςτό 18.92% επϋλεξαν την 

απϊντηςη ¨ κανϋνα από τα παραπϊνω ¨ , ωςτόςο κανϋνασ ςυμμετϋχων δεν 

επϋλεξε την απϊντηςη ¨ επϊγγελμα και μορφωτικό επύπεδο γονϋων ¨.την 

ερώτηςη αυτό όταν ςωςτϋσ και οι τρεισ πρώτεσ απαντόςεισ ,οι οπούεσ 

μπορούςαν να επιλεχθούν αφού όταν εφικτό ο ςυμμετϋχων να επιλϋξει 

παραπϊνω από δύο επιλογϋσ . Ψςτόςο , τα αποτελϋςματα δεύχνουν  ότι οι 

ςυμμετϋχοντεσ δεν γνώριζαν ότι παύζουν ρόλο ποικύλοι παρϊγοντεσ και 

περιορύςτηκαν ςτην επιλογό μιασ ςωςτόσ απϊντηςησ ενώ κϊποιοι ϊλλοι 

επϋλεξαν πωσ δεν ιςχύει κανϋνασ από αυτούσ τουσ παρϊγοντεσ .Η ανϊπτυξη 

τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ εύναι ξεχωριςτό για κϊθε παιδύ λόγω των 

αναφερομϋνων παραγόντων αλλϊ και ϊλλων όπωσ το ότι όταν μιλϊμε 

προςϋχουμε το νόημα των λϋξεων και όχι την δομό τουσ.  Αρκετϊ παιδιϊ, τα 

οπούα ϋρχονται αντιμϋτωπα με πολλούσ από τουσ παραπϊνω παρϊγοντεσ δεν 

μπορούν να ξεπερϊςουν τισ δυςκολύεσ ςτισ δεξιότητεσ τησ φωνολογικόσ 

ενημερότητασ κατϊ την εύςοδο τουσ ςτο ςχολεύο. Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να 

εμφανύςουν ςτη ςυνϋχεια μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ.  

  

 

Ερώτηςη 30: Είναι αποδεδειγμένο ότι:  
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 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Είναι αποδεδειγμένο ότι : ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην 

ϋρευνα απϊντηςαν ςε ποςοςτό 2.70% ότι η φωνολογικό επύγνωςη μπορεύ να 

αναπτυχτεύ πριν από την ανϊγνωςη και ανεξϊρτητα από την ανϊγνωςη ,ςε 

ποςοςτό 32.43% απϊντηςαν ότι η  χαμηλό ανϊπτυξη τησ φωνολογικόσ 

επύγνωςησ ευθύνεται ςε μεγϊλο βαθμό για την εκδόλωςη Μαθηςιακών 

Δυςκολιών, ςε ποςοςτό 64.86% απϊντηςαν  " τα α και β" ,ενώ κανϋνασ 

ςυμμετϋχων δεν επϋλεξε την απϊντηςη ¨ κανϋνα από τα παραπϊνω ¨.υνεπώσ, 

το 64,86% των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα γνώριζε ότι με 

βϊςη ερευνητικϋσ αποδεύξεισ  η φωνολογικό επύγνωςη μπορεύ να αναπτυχτεύ 

πριν από την ανϊγνωςη και ανεξϊρτητα από την ανϊγνωςη αλλϊ και ότι η 

χαμηλό ανϊπτυξη τησ φωνολογικόσ επύγνωςησ ευθύνεται ςε μεγϊλο βαθμό για 

την εκδόλωςη Μαθηςιακών Δυςκολιών. Επϋλεξαν λοιπόν ορθϊ την 

απϊντηςη ¨ α και β ¨ .Σο ποςοςτό βϋβαια τησ δεύτερησ απϊντηςησ ,το οπούο 

ανϋρχεται ςτο 32.43%  ςε ςχϋςη με το ποςοςτό τησ πρώτησ απϊντηςησ ,το 

οπούο ανϋρχεται ςτο 2.70% φανερώνει ότι ϋνα μϋροσ των ςυμμετεχόντων δεν 

γνώριζε ότι η φωνολογικό ενημερότητα μπορεύ να αναπτυχθεύ πριν αλλϊ και 

ανεξϊρτητα από την ανϊγνωςη.  

  

 

Ερώτηςη 31: Η δραςτηριότητα "ςύνθεςη ςυλλαβών είναι: 

 

χετικϊ με την ερώτηςη¨ Η δραςτηριότητα ‘ςύνθεςη ςυλλαβών’ είναι: ¨ οι 

ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε ποςοςτό 2.70% ότι 

εύναι δραςτηριότητα αξιολόγηςησ φωνολογικόσ ενημερότητασ, ςε ποςοςτό 

8.11% ότι εύναι δραςτηριότητα θεραπεύασ φωνολογικόσ ενημερότητασ, και ςε 

ποςοςτό 89.19% ότι εύναι ςωςτό η απϊντηςη ¨α και β ¨. υνεπώσ,  το 89,19% 

των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα γνώριζε ότι η ςύνθεςη 

ςυλλϊβων χρηςιμοποιεύται τόςο ωσ δραςτηριότητα αξιολόγηςησ τησ 
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φωνολογικόσ ενημερότητασ όςο και ωσ δραςτηριότητα θεραπεύασ-εξϊςκηςησ 

τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ.    

 

Ερώτηςη 32: Η φωνολογική ενημερότητα πρέπει να είναι αναπτυγμένη 

για να περάςει ένα παιδί ομαλά: 

 

χετικϊ με την ερώτηςη  ¨ Η φωνολογική ενημερότητα πρέπει να είναι 

αναπτυγμένη για να περάςει ένα παιδί ομαλά.. ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 78.38% ¨ από τον προφορικό ςτον γραπτό λόγο ¨, ςε 

ποςοςτό 5.41% ¨ από τον γραπτό ςτον προφορικό λόγο ¨, και ςε ποςοςτό 

16.22% ¨ και ςτον γραπτό και ςτον προφορικό λόγο ¨. υνεπώσ,  το 78,38% 

των λογοθεραπευτών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα γνώριζε ότι η μετϊβαςη 

από τον προφορικό ςτον γραπτό λόγο γύνεται ομαλϊ όταν η φωνολογικό 

ενημερότητα εύναι αναπτυγμϋνη. Σο παιδύ με καλλιεργημϋνη την φωνολογικό 

ενημερότητα επωφελεύται ςτο ϋπακρον από την διδαςκαλύα τησ πρώτησ 

ανϊγνωςησ.  

   

 

Ερώτηςη 33: Η επίδοςη των παιδιών ςτην αξιολόγηςη τησ  φωνολογικήσ 

ενημερότητασ εξαρτάται από:  

 

χετικϊ με την ερώτηςη¨ Η επίδοςη των παιδιών ςτην αξιολόγηςη τησ 

φωνολογικήσ ενημερότητασ εξαρτάται από: ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

απϊντηςαν ςε ποςοςτό 40.54% από το εύδοσ του τεςτ, ςε ποςοςτό 43.24% 

από τον τρόπο χορόγηςησ του τεςτ, ςε ποςοςτό 40.54% από τα υλικϊ του 

τεςτ, ςε ποςοςτό 54.05% από την ηλικύα παιδιού και ςε ποςοςτό 45.95% η 

απϊντηςη ¨  α, β, γ ¨ δηλαδό από το εύδοσ του τεςτ, τον τρόπο χορόγηςησ του 

αλλϊ και από τα υλικϊ του τεςτ. την ερώτηςη αυτό εύναι ςωςτϋσ όλεσ οι 

απαντόςεισ καθώσ η επύδοςη των παιδιών εύναι ςε ϊμεςη εξϊρτηςη με όλουσ 
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τουσ παραπϊνω παρϊγοντεσ.  Όταν λοιπόν αξιολογεύται η φωνολογικό 

ενημερότητα πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη  η ηλικύα του παιδιού αλλϊ και να 

δύνεται μεγϊλη προςοχό ςτην επιλογό του τεςτ, ςτην ςύνταξη του όπωσ και 

ςτον τρόπο χορόγηςησ του. Με βϊςη αυτό, θα ϋπρεπε  να εύναι το  

ύδιο ποςοςτό ςτισ τϋςςερισ απαντόςεισ εκτόσ τησ απϊντηςησ ¨  α, β, 

γ ¨.Αντιθϋτωσ, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα δεν επϋλεξαν και τισ τϋςςερισ 

απαντόςεισ αλλϊ μια απϊντηςη και λύγοι περιςςότεροι επικεντρωθόκαν ςτην 

ηλικύα του παιδιού. υνεπώσ, αυτό δεύχνει ότι δεν γνώριζαν  όλοι οι παραπϊνω 

παρϊγοντεσ ςυμβϊλλουν   ςτην επύδοςη του παιδιού  και πωσ η επιτυχύα 

ό η αποτυχύα του εύναι αποτϋλεςμα πολλών παραμϋτρων ταυτόχρονα.  

 

 

Ερώτηςη 34:  Οι παράγοντεσ που επηρεάζουν τον βαθμό δυςκολίασ μιασ 

δραςτηριότητασ είναι :  

 

 
 

 χετικϊ με την ερώτηςη¨ Οι παράγοντεσ που επηρεάζουν τον βαθμό δυςκολίασ 

μιασ δραςτηριότητασ είναι: ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε 

ποςοςτό 37.84% ότι ο βαθμόσ δυςκολύασ μιασ δραςτηριότητασ επηρεϊζεται 

από το μϋγεθοσ φωνολογικόσ μονϊδασ, ςε ποςοςτό 45.95% ότι επηρεϊζεται 

από  θϋςη τησ μονϊδασ ςτην λϋξη, ςε ποςοςτό 40.54%  ότι επηρεϊζεται από το 

μόκοσ λϋξησ ,ςε ποςοςτό 51.35%  ότι επηρεϊζεται από το αν το παιδύ γνωρύζει 

την λϋξη και ςε ποςοςτό 46.65%  δόθηκε η απϊντηςη ¨ α, β, γ ¨. ε αυτό την 

ερώτηςη η ςωςτό απϊντηςη εύναι το ¨ α, β, γ ¨. Οι τρεισ πρώτεσ  επιλογϋσ εύναι 
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ςωςτϋσ γι' αυτό και η πιο ορθό απϊντηςη εύναι η επιλογό  του ¨ α, β, γ ¨ διότι 

όλα αυτϊ εύναι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν  τον βαθμό δυςκολύασ μιασ 

δραςτηριότητασ. Σο γεγονόσ ότι όλεσ οι απαντόςεισ ϋχουν υψηλϊ ποςοςτϊ 

οφεύλεται ςτο ότι ςε αυτόν την ερώτηςη οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν τη 

δυνατότητα να επιλϋξουν παραπϊνω από μύα απϊντηςη. Επιπλϋον, εύναι 

αξιοςημεύωτο το γεγονόσ ότι λύγο μεγαλύτερο ποςοςτό από την ςωςτό 

απϊντηςη ϋχει το ¨ αν το παιδύ γνωρύζει την λϋξη ¨ κϊτι το οπούο ςε ϋρευνεσ που 

ϋχουν γύνει δεν ϋχει ςημειωθεύ ωσ παρϊγοντασ δυςκολύασ ενόσ παιδιού 

.Επομϋνωσ, πολλού ςυμμετϋχοντεσ επϋλεξαν μια λϊθοσ απϊντηςη και αυτό 

αποδεικνύει πωσ δεν το γνώριζαν .Βϋβαια, το ποςοςτό τησ επιλογόσ  του ¨α, β, 

γ  ¨ εύναι κοντϊ με τα ποςοςτϊ που κατϋλαβαν η κϊθε μια ξεχωριςτϊ από τισ 

τρεισ πρώτεσ επιλογϋσ. Αυτό φανερώνει ότι δεν εύναι ξεκϊθαρα γνωςτό ςε 

όλουσ τουσ λογοθεραπευτϋσ ότι επηρεϊζουν και οι τρεισ παρϊγοντεσ και όχι 

ϋνασ από αυτούσ. 

  

Ερώτηςη 35: Η επιτυχία τησ θεραπείασ τησ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

εξαρτάται και από:  

 

χετικϊ με την ερώτηςη ¨ Η επιτυχία τησ θεραπείασ φωνολογικήσ ενημερότητασ 

εξαρτάται και από : ¨ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα απϊντηςαν  ςε ποςοςτό 

2.70%  ότι εξαρτϊται από το φύλο παιδιού, ςε ποςοςτό 67.57 %  ότι εξαρτϊται 

από το εύδοσ δραςτηριοτότων και ςε ποςοςτό 37.84% ότι εξαρτϊται από την  

ςυνεργαςύα δαςκϊλασ/δαςκϊλου ό/και λογοθεραπεύτριασ / λογοθεραπευτό 

με γονεύσ. Σο γεγονόσ ότι υπϊρχουν υψηλϊ ποςοςτϊ ςτισ απαντόςεισ, 

οφεύλεται ςτο ότι ςε αυτόν την ερώτηςη δινόταν η δυνατότητα ςτουσ 

ςυμμετϋχοντεσ να επιλϋξουν παραπϊνω από μύα ερώτηςη.  Η ςωςτό απϊντηςη 

ςε αυτό την ερώτηςη εύναι η ςυνεργαςύα δαςκϊλου ό/και  λογοθεραπευτό, η 

οπούα όμωσ δεν κατϋλαβε το μεγαλύτερο ποςοςτό των απαντόςεων των 

ςυμμετεχόντων(37,84%).Αντιθϋτωσ ,η απϊντηςη ¨ το εύδοσ των 
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δραςτηριοτότων ¨ ϋλαβε τισ περιςςότερεσ απαντόςεισ και αυτό δεύχνει ότι 

κϊποιοι λογοθεραπευτϋσ δεν λαμβϊνουν ωσ ϋναν ςημαντικό παρϊγοντα ςτην 

επιτυχύα τησ θεραπεύασ την ςυνεργαςύα ειδικού με τουσ γονεύσ .Η εξϊςκηςη 

όμωσ του παιδιού ςε δραςτηριότητεσ  που ϋχουν δοθεύ από τον ειδικό  και 

γύνονται ςτο ςπύτι με την βοόθεια του γονϋα ϋχει πολύ θετικϊ αποτελϋςματα.  

υνεπώσ, οι δραςτηριότητεσ ναι μεν παύζουν ρόλο ςτην θεραπεύα τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ αλλϊ η θεραπεύα γύνεται ακόμα πιο 

αποτελεςματικό όταν μπορεύ ο ειδικόσ να τισ διδϊςκει και να καθοδηγεύ τουσ 

γονεύσ  ώςτε να τισ εξαςκούν με τα παιδιϊ τουσ και ςτο ςπύτι.  
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Κεφάλαιο 7 

 υμπεράςματα- υζήτηςη 

  

την παρούςα ϋρευνα χρηςιμοποιόθηκε ϋνα ερωτηματολόγιο που χορηγόθηκε 

διαδικτυακϊ μϋςω τησ ερευνητικόσ πλατφόρμασ survey monkey ςε 

επαγγελματύεσ  λογοθεραπευτϋσ. Σο ερωτηματολόγιο χορηγόθηκε με ςκοπό να 

αξιολογηθούν οι γνώςεισ των λογοθεραπευτών αναφορικϊ με τη φωνολογικό 

ενημερότητα και τα επύπεδα τησ.  

 

   Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ απϋδειξαν ότι οι επαγγελματύεσ 

λογοθεραπευτϋσ ϋχουν γνώςη για τη φωνολογικό ενημερότητα και τα επύπεδα 

τησ αλλϊ και για τισ μεθόδουσ αξιολόγηςησ και θεραπεύασ-εξϊςκηςόσ τουσ. 

Ειδικότερα,  από τισ εύκοςι- ϋξι (26) ερωτόςεισ που ςχετύζονταν με θεωρητικϋσ 

γνώςεισ και ορολογύα απϊντηςαν ςωςτϊ ςτισ δεκαπϋντε ερωτόςεισ (15) και 

λανθαςμϋνα ςτισ ϋντεκα (11). 

 

   Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι λογοθεραπευτϋσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα εύχαν 

γνώςη για τα παρακϊτω: 

 

1. Σο 56,10% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι το επιγλωςςικό επύπεδο τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ αξιολογεύται με αςκόςεισ όπωσ επιςόμανςη και 

δημιουργύα ομοιοκαταληξύασ, ακουςτικό διϊκριςη λϋξεων, διϊκριςησ λϋξησ που 

διαφϋρει φωνολογικϊ από τισ ϊλλεσ δύο και διϊκριςη αρχικού φωνόματοσ. 

2. Σο 95,12% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι το μεταγλωςςικό επύπεδο 

τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ αξιολογεύται με δραςτηριότητεσ όπωσ 

ςυλλαβικό και φωνημικό κατϊτμηςη λϋξησ, ςυλλαβικό και φωνημικό 

απαλοιφό λϋξησ, ςυλλαβικό και φωνημικό ςύνθεςη και ςυλλαβικό και 

φωνημικό αντιςτροφό. 
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3. Σο 66,67% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι το μεταγλωςςικό επύπεδο 

τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ κατακτϊται ςτο δημοτικό. 

4. Σο 67,57% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι το επιγλωςςικό επύπεδο τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ ςχετύζεται τόςο με την ανϊλυςη τησ δομόσ των 

λϋξεων και την αναγνώριςη των φωνολογικών μερών ςε μύα λϋξη, όςο και με 

την κατανόηςη ότι οι λϋξεισ αποτελούνται από διακριτϊ μϋρη. 

5. Σο 78,38% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η φωνολογικό ενημερότητα 

διακρύνεται ςε ςυλλαβικό και φωνημικό αναλόγωσ με το εύδοσ τησ 

φωνολογικόσ μονϊδασ που απαιτεύται από το παιδύ να χειριςτεύ. 

6. Σο 83,78% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι το μεταγλωςςικό επύπεδο 

αναπαρϊςταςησ  τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ ςχετύζεται τόςο με την 

ικανότητα του ατόμου να χειρύζεται τα φωνολογικϊ μϋρη ςε μύα λϋξη , όςο και 

με την ικανότητα να επιδρϊ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα του προφορικού λόγου και να 

τα χειρύζεται.  

7. Σο 64,86% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η ςυλλαβικό επύγνωςη 

ςχετύζεται με την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβϊνεται ότι μύα λϋξη ςτον 

προφορικό λόγο αποτελεύται από ςυλλαβικϊ τμόματα. 

8. Σο 83,78% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η φωνολογικό ενημερότητα 

απαιτεύ τόςο ακϋραιο φωνολογικό ςύςτημα και φυςιολογικό επεξεργαςύα των 

φωνολογικών ερεθιςμϊτων όςο και καλό μνόμη εργαςύασ και ταχεύα 

επεξεργαςύα των ακουςτικών ερεθιςμϊτων.  

9. Σο 78,38% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η βελτύωςη τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ βοηθϊ τα παιδιϊ με δυςλεξύα να φοιτόςουν μϋςα 

ςε κανονικϋσ τϊξεισ. 

10. Σο 67,57% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι ςτη διδαςκαλύα τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ οι αςκόςεισ πρϋπει να εύναι μύα επϋκταςη μύασ 

θεματικόσ ενότητασ , η οπούα παρουςιϊςτηκε προηγουμϋνωσ ςτα παιδιϊ. 
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11. Σο 75,68% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι ςτη θεραπεύα τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ χρηςιμοποιούνται αςκόςεισ όπωσ κατϊτμηςη 

λϋξεων και αναγνώριςη ομοιοκαταληξύασ. 

12. Σο  91,89% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι ςτην ιεραρχύα των 

δεξιοτότων τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ πρώτα εύναι ο χειριςμόσ ων 

λϋξεων με δομό " ςύμφωνο-φωνόεν-ςύμφωνο-φωνόεν" 

13. Σο 64,86% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η φωνολογικό ενημερότητα 

μπορεύ να αναπτυχθεύ πριν από την ανϊγνωςη και ανεξϊρτητα από την 

ανϊγνωςη και ότι η χαμηλό ανϊπτυξη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ 

ευθύνεται ςε μεγϊλο βαθμό για την εκδόλωςη μαθηςιακών δυςκολιών. 

14. Σο 89,19% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η δραςτηριότητα "ςύνθεςη 

ςυλλαβών" αποτελεύ τόςο δραςτηριότητα αξιολόγηςησ όςο και 

δραςτηριότητα θεραπεύασ-εξϊςκηςησ τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ. 

15. Σο 78,38% των λογοθεραπευτών γνώριζε ότι η μετϊβαςη από τον 

προφορικό λόγο ςτον γραπτό λόγο γύνεται ομαλϊ όταν η φωνολογικό 

ενημερότητα εύναι ανεπτυγμϋνη. 

 
Αντιθϋτωσ , οι λογοθεραπευτϋσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα παρουςύαςαν 

ελλιπό γνώςη ςε ςχϋςη με τα παρακϊτω: 

 

1. Σο 80,49% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι το επιγλωςςικό επύπεδο 

τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ κατακτϊται τόςο ςτο νηπιαγωγεύο όςο και 

ςτο δημοτικό 

2. Σο 63,41% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι η αξιολόγηςη τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ χορηγεύται τόςο όταν υπϊρχουν αναγνωςτικϋσ 

δυςκολύεσ , αρθρωτικό ό φωνολογικό διαταραχό όςο και όταν υπϊρχει 

καθυςτϋρηςη ςτην ανϊπτυξη του λόγου. 

3. Σο 97,3% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι για να ανταπεξϋλθουν τα 

παιδιϊ ςτισ διαδικαςύεσ τησ ανϊγνωςησ και τησ γραφόσ πρϋπει να ϋχουν 
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ςυνειδητοποιόςει ότι η προφορικό λϋξη ςυντύθεται από ςυλλαβικϊ τμόματα 

και  να μπορούν να αναλύουν και να ςυνθϋτουν τισ ςυλλαβϋσ των λϋξεων. 

4. Σο 67,76% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι ϋνα παιδύ μπορεύ να 

αντιληφθεύ ότι η λϋξη μπορεύ να διαςπαςτεύ ςε επιμϋρουσ τμόματα , δηλαδό ςε 

ςυλλαβϋσ και φωνόματα, ςτην ηλικύα των 4-5 ετών . 

5. Σο 78,38% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι η πρώτη 

μεταφωνολογικό δεξιότητα που κατακτϊται από τα παιδιϊ εύναι η αναγνώριςη 

τησ ομοιοκαταληξύασ. 

6. Σο  54,95% των λογοθεραπευτών  δεν γνώριζε ότι μύα από τισ δυςκολύεσ 

που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ από το νηπιαγωγεύο ςτην Α' τϊξη εύναι ο 

διαχωριςμόσ τησ πρόταςησ ςε λϋξεισ. 

7. Σο 83,78% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι μύα γενικό αρχό ςτη 

επιτυχημϋνη εφαρμογό των δραςτηριοτότων εύναι να προφϋρουμε τα 

φωνόματα όπωσ ακούγονται οι όχοι μϋςα ςτισ λϋξεισ. 

8. Πολλού λογοθεραπευτϋσ δεν γνώριζαν ότι ςτην ανϊπτυξη τησ 

φωνολογικόσ ενημερότητασ παύζουν ρόλοι ποικύλοι παρϊγοντεσ όπωσ το 

επϊγγελμα και το μορφωτικό επύπεδο των γονϋων, το οικογενειακό 

περιβϊλλον και τα γλωςςικϊ κύνητρα, αλλϊ και το γεγονόσ πωσ όταν μιλϊμε 

δεν χωρύζουμε τη γλώςςα ςτα ηχητικϊ ςύνολα που την αποτελούν. 

9. Πολλού λογοθεραπευτϋσ δεν γνώριζαν ότι η επύδοςη των παιδιών ςτην 

αξιολόγηςη τησ φωνολογικόσ ενημερότητασ εξαρτϊται τόςο από το εύδοσ του 

τεςτ, τον τρόπο χορόγηςησ του τεςτ όςο και από τα υλικϊ και την ηλικύα του 

παιδιού. 

10. Σο 51,35% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι ςτουσ παρϊγοντεσ που 

επηρεϊζουν ςτον βαθμό δυςκολύασ μύασ δραςτηριότητασ παύζει ςημαντικό 

ρόλο τόςο το μϋγεθοσ τησ φωνολογικόσ μονϊδασ και η θϋςη τησ μονϊδασ ςτη 

λϋξη όςο και το μόκοσ τησ λϋξησ. 
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11. Σο 62,16% των λογοθεραπευτών δεν γνώριζε ότι η επιτυχύα τησ 

θεραπεύασ ςτη φωνολογικό ενημερότητα εξαρτϊται και από τη ςυνεργαςύα 

δαςκϊλου ό/και λογοθεραπευτό με τουσ γονεύσ. 

 

την ϋρευνα που διεξϊχθηκε υπόρξαν παρϊγοντεσ που επηρϋαςαν ςε 

ςημαντικό βαθμό την πορεύα των αποτελεςμϊτων. ε αυτούσ τουσ παρϊγοντεσ 

περιλαμβϊνεται  το γεγονόσ ότι αρκετού ςυμμετϋχοντεσ δεν απϊντηςαν ςε όλεσ 

τισ ερωτόςεισ του ερωτηματολογύου, το γεγονόσ ότι ϋνα ποςοςτό των 

ςυμμετεχόντων δεν γνώριζε την ορολογύα και το ότι αρκετού λογοθεραπευτϋσ 

χορηγούν αξιολόγηςη για τη  φωνολογικό ενημερότητα χωρύσ να τη 

διαχωρύζουν ωσ προσ τα επύπεδα τησ ( επιγλωςςικό και μεταγλωςςικό) 
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