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Η πιο υψηλή κατάκτηση του ανθρώπινου είδους είναι η ΟΜΙΛΙΑ και η πιο 

χρήσιμη τέχνη του είναι η ΓΡΑΦΗ. Η πρώτη είναι αυτό που κυρίως ξεχωρίζει 

τον ΑΝΘΡΩΠΟ από το ζωώδες πλάσμα, η δεύτερη από τους απολίτιστους 

αγρίους. 

(Astle, 1784, σ. i) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Τα αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών στους τομείς της εκπαίδευσης 

είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του 

σχολείου και των αλλαγών των αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών 

πρακτικών. 

Η εκμάθηση της γραφής  και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών να 

χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο για να εκφράζουν τις ιδέες τους και να 

επικοινωνούν είναι ένας βασικός τομέας της εκπαιδευτικής έρευνας. Η 

αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης προσδιορίζεται ως οργανικό μέλος της 

διδασκαλίας, απομακρύνεται από την αξιολόγηση του μαθητή και μεταβάλλεται 

σε αξιολόγηση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας και των παραγόντων που 

συμμετέχουν σε αυτήν. 

Η συμβολή της παραγωγής γραπτού λόγου στη γλωσσική και νοητική 

ανάπτυξη και στη σχολική μάθηση έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη 

διδακτική του γραπτού λόγου ως πρώτιστο διδακτικό θέμα που δεν αφορά μόνο 

το γλωσσικό μάθημα αλλά όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία με βιολογική και 

κληρονομική αιτιολογία. Η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από μία σημαντική διαφορά 

μεταξύ του προφορικού και του γραπτού λόγου από σοβαρά προβλήματα 

ανάγνωσης και ορθογραφίας και από μία πολύ μεγάλη δυσκολία στη μεταφορά 

της σκέψης στο γραπτό λόγο. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 

μου ευχαριστίες στον Καθηγητή, γιατί οι συζητήσεις μας μου προσέφεραν πολύ 

δημιουργικά και πολύτιμα σχόλια για τα θέματα που πραγματεύεται η 

συγκεκριμένη εργασία. 

Για τη διαρκή στήριξη και την ανοχή που επέδειξε σε αυτήν την προσπάθεια 

ευχαριστώ την οικογένειά μου 

Όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που με εμπιστεύτηκαν και με 

στήριξαν 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η εργασία δομείται σε δύο κύρια μέρη που το καθένα υποδιαιρείται σε 

επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας και συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές θεωρητικές αρχές της 

γλώσσας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που επιτελεί. 

Αναλύονται τα βασικότερα γλωσσολογικά ρεύματα και οι αρχές που τα διέπουν. 

Μετά από τη βασική διάκριση της γλώσσας σε λόγο και ομιλία οδηγούμαστε στη 

βασική υποκατηγοριοποίηση, στο προφορικό και γραπτό λόγο. Αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά αυτών όπως και οι βασικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στα 

δύο αυτά είδη λόγου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται βασικές θεωρίες για τη διδακτική 

προσέγγισης του γραπτού λόγου που στηρίζονται σε βασικά μοντέλα που έχουν 

προταθεί από την πλευρά της Γνωστικής ψυχολογίας, της Γλωσσολογίας και της 

Διδακτικής – Παιδαγωγικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα σημαντικότερα συμπτώματα της 

δυσλεξίας και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην 

παραγωγή γραπτού λόγου που αναφέρονται βιβλιογραφικώς. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου των 

μαθητών. Τέλος, παρατίθενται κάποιες προτάσεις- στρατηγικές για τη βελτίωση 

των κειμένων.  

Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται η μεθοδολογική προσέγγιση και τα 

εμπειρικά δεδομένα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

περιέχει: τους βασικούς προβληματισμούς, την πρωτοτυπία, το βασικό σκοπό και 

τα διερευνητικά ερωτήματα με τους γενικούς άξονες και τις υποθέσεις της 

έρευνας. Επίσης δίνεται ο ορισμός των μεταβλητών, το δείγμα της έρευνας, ο 

σχεδιασμός και η διεξαγωγή της, το είδος της μεθόδου και ο τρόπος συλλογής των 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται με αναλυτικό και περιγραφικό τρόπο τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 
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Στο έκτο κεφάλαιο ερμηνεύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα μέσα 

από την απάντηση των διερευνητικών ερωτημάτων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ 

 

 

Εισαγωγή 

 
Η γλώσσα του ανθρώπου, η κατάκτηση και η ανάπτυξή της έχει απασχολήσει 

πολλούς μελετητές πολλών επιστημονικών κλάδων όπως τη Φιλοσοφία, την 

Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, τη Φιλολογία, την Παιδαγωγική, τη Λαογραφία- 

Εθνολογία κ.α. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι η χρησιμοποίηση της γλώσσας είναι 

αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, αυτό δηλ. που ξεχωρίζει τον άνθρωπο κυρίως 

από τα άλλα όντα. Στη σύγχρονη εποχή που υπάρχει η ανάγκη για μια 

ουσιαστικότερη μορφή παιδείας η έννοια της σωστής γλωσσικής επικοινωνίας 

κατέχει εξέχουσα θέση. 

Το κεφάλαιο αυτό αρχικά μελετά την έννοια της γλώσσας μέσα από πολλούς 

ορισμούς που κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλές φορές αντιφατικούς αλλά και 

αλληλοσυμπληρούμενους. Γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

λειτουργίες της γλώσσας. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα βασικά γλωσσολογικά 

ρεύματα και οι βασικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί για να καταλήξουμε στη 

διάκριση ανάμεσα στην προφορική και τη γραπτή ποικιλία της γλώσσας και την 

περιγραφή της μεταξύ τους σχέσης. Έπειτα, γίνεται μια προσπάθεια να αναφερθούν 

τα βασικά χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου και κλείνοντας, 

επισημαίνονται οι βασικές διαφορές αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στα δύο αυτά είδη 

λόγου. 
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1.1. Μερικοί ορισμοί για τη γλώσσα 

 

Η γλώσσα θα μπορούσε να ορισθεί χονδρικά ως το κύριο μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ των ανθρώπων (Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 28). 

«Γλώσσα είναι ένας κώδικας σημείων ορισμένης μορφής (γλωσσικής) με τα 

οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας» 

(Μπαμπινιώτης Γ. 1998 σελ. 30). Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. «Γλώσσα δεν είναι, 

καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως 

αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές… παρά η έκφραση του εσωτερικού μας 

κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων 

μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, 

απαγόρευση και παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της 

καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνυξη, τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, 

τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, 

ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία- όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική και εθνική». 

(Τριανταφυλλίδης Μ.)  

Ο Lyons J. στο βιβλίο του Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (1981) δίνει μερικούς 

από τους παρακάτω ορισμούς για τη γλώσσα: Κατά τον Sapir (1921) «Η γλώσσα 

είναι αποκλειστικά ανθρώπινη και μη ενστικτώδης μέθοδος για να μεταδίδουμε ιδέες, 

συγκινήσεις και επιθυμίες με τη βοήθεια συμβόλων εκουσίως παραγομένων». Οι 

Bloch & Trager έγραφαν: «Μια γλώσσα είναι ένα σύστημα αυθαίρετων φωνητικών 

συμβόλων μέσω των οποίων τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας συνεργάζονται μεταξύ 

τους». Ο Hall (1968) λέει ότι η γλώσσα είναι «ο θεσμός χάρη στον οποίο οι άνθρωποι 

επικοινωνούν και επιδρούν ο ένας στον άλλο μέσω προφορικών- ακουστικών, 

αυθαίρετων συμβόλων που χρησιμοποιούνται καθ’ έξιν». Ο Robins (1979) δε δίνει 

έναν τυπικό ορισμό της γλώσσας: ορθά υποστηρίζει ότι τέτοιοι ορισμοί «είναι 

συνήθως τετριμμένοι και ελάχιστα πληροφοριακοί, εκτός εάν προϋποθέτουν….. 

κάποια γενική θεωρία της γλώσσας και της γλωσσικής ανάλυσης» (σελ.21-25). 

Ο Chomsky στο βιβλίο του Συντακτικές δομές (1957) δίνει ένα διαφορετικό 

σημείο στον ορισμό γλώσσα. Αναφέρει ότι «Στο εξής θα θεωρώ ότι μια γλώσσα είναι 

ένα σύνολο (πεπερασμένο ή μη) προτάσεων, καθεμιά από τις οποίες είναι 

πεπερασμένη σε έκταση και κατασκευασμένη από πεπερασμένο σύνολο στοιχείων».  

Γλώσσα είναι ένα όργανο επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη 

εμπειρία αναλύεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κοινότητα, σε μονάδες 
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προικισμένες με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο και με μια φωνητική έκφραση, τα 

μονήματα (ή μορφήματα). Αυτή η φωνητική έκφραση αρθρώνεται με τη σειρά της σε 

διακριτές και διαδοχικές μονάδες, τα φωνήματα, καθορισμένου αριθμού σε κάθε 

γλώσσα, των οποίων η φύση και οι αμοιβαίες σχέσεις διαφέρουν επίσης από γλώσσα 

σε γλώσσα. Από αυτόν τον ορισμό συνάγεται α) ότι διατηρούμε τον όρο γλώσσα για 

να δηλώσουμε ένα όργανο επικοινωνίας με διπλή άρθρωση και φωνητική εκδήλωση, 

β) ότι πέρα από την κοινή αυτή βάση όπως δηλώνουν και οι λέξεις «με διαφορετικό 

τρόπο» και «διαφέρουν» του παραπάνω ορισμού, τίποτα δεν είναι καθαρά 

«γλωσσικό» το οποίο να μην μπορεί να διαφέρει από τη μια γλώσσα στην άλλη. Έτσι 

πρέπει να νοηθεί το λεγόμενο ότι τα γλωσσικά στοιχεία είναι «αυθαίρετα» ή 

«συμβατικά» (Martinet A., 1970). 

Η ύπαρξη αυτής της γλώσσας δεν εκδηλώνεται παρά με την ομιλία. Η ομιλία 

όμως δεν είναι η γλώσσα. Η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ γλώσσας και ομιλίας 

μπορεί επίσης να εκφραστεί με τους όρους κώδικας και μήνυμα, όπου ο κώδικας είναι 

η οργάνωση που επιτρέπει την κατασκευή του μηνύματος και αυτό προς το οποίο 

παραβάλλεται κάθε στοιχείο ενός μηνύματος για να προκύψει η σημασία του 

(Martinet A., 1970). 

Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά σε 

αυτό που ορίζουμε ως γλώσσα. Αρχικά προκύπτει ότι η γλώσσα είναι αποκλειστικά 

ανθρώπινη και μη ενστικτώδης και αποδίδεται στα έλλογα όντα ως αποκλειστικός 

ανθρώπινος θεσμός. Οι περισσότεροι ορισμοί αναφέρουν ότι είναι συστήματα 

συμβόλων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της επικοινωνίας. Μέσω της γλώσσας 

μεταδίδονται πολλές  ιδέες, συγκινήσεις και επιθυμίες και καλύπτεται μεγάλο μέρος 

της επικοινωνιακής λειτουργίας των ανθρώπων. Πολλοί θεωρούν ότι η γλώσσα είναι 

ο βασικός φορέας σκέψης. Επίσης τονίζεται ο ρόλος της γλώσσας ως προσφοράς 

στην κοινωνία εστιάζοντας δηλαδή στην κοινωνική λειτουργία της γλώσσας.  

 

1.2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας  

 

Το χαρακτηριστικότερο ίσως γνώρισμα της γλώσσας, σε σύγκριση με άλλους 

κώδικες ή επικοινωνιακά συστήματα είναι η ευελιξία και η πολλαπλότητα. Μεταξύ 

των ιδιοτήτων που συμβάλλουν στην ευελιξία και πολλαπλότητα της γλώσσας 

τέσσερις αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά: το αυθαίρετο, η δυϊκότητα, η διακριτότητα ή 

ασυνέχεια και η παραγωγικότητα (Lyons J., 1981 σελ. 38-44). Ο Auroux S., 1996 
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(σελ. 41) προτάσσει ως ουσιώδεις τη δυϊκότητα, την υποκειμενικότητα και τη 

δημιουργικότητα. Από τα συνηθέστερα στη βιβλιογραφία και ως τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά των γλωσσών, αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

α) Η δυϊκότητα  της δόμησης ή διπλή άρθρωση: ένα γλωσσικό σημείο μπορεί 

να αποσυνθεθεί με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς σε στοιχειώδεις ήχους και μετά στη 

σημασία της λέξης. Αναφέρεται στην οργάνωση της γλώσσας σε δύο επίπεδα δομής, 

έτσι ώστε οι μονάδες του πρώτου επιπέδου να συγκροτούνται από τα στοιχεία του 

δεύτερου επιπέδου και καθένα από τα δύο επίπεδα να έχει τις δικές του αρχές 

οργάνωσης. Τα στοιχεία θεωρούνται δευτερεύοντα και οι μονάδες πρωτεύουσες. Ένα 

σύστημα έχει την ιδιότητα της δυϊκότητας μόνο εφόσον διαθέτει στοιχεία και μονάδες 

(Lyons J.,1981 σελ. 40). 

β) Η σημείωση της υποκειμενικότητας καθώς η ανθρώπινη γλώσσα ομιλείται 

από υποκείμενα, που δεν αρκούνται στην έκφραση ενός αναπαραστατικού 

περιεχομένου, αλλά προσφέρουν παράλληλα την άποψή τους για αυτό το 

περιεχόμενο. 

γ) Η δημιουργικότητα γιατί οποιοσδήποτε άνθρωπος γνωρίζει μια γλώσσα έχει 

τη δυνατότητα να κατανοεί και να παράγει φράσεις που δεν είχε ακούσει ποτέ του σ’ 

αυτή τη γλώσσα. Ο Lyons J. Αναφέρει ότι η παραγωγικότητα δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με τη δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα κατά τον Chomsky είναι ένα 

ανθρώπινο χαρακτηριστικό που διακρίνει τους ανθρώπους, μια δημιουργικότητα που 

διέπεται από κανόνες. Με αυτούς τους κανόνες του ορθού σχηματισμού ή της 

γραμματικότητας καθίσταται δυνατή η ιδιότητα της παραγωγικότητας που καθιστά 

δυνατή την άσκηση της παραγωγικότητας (Lyons J.,1981 σελ. 257). 

δ) Το αυθαίρετο με μια ειδική σημασία που δηλώνει κάτι «ανερμήνευτο με 

βάση μια γενικότερη αρχή». Η σύνδεση μεταξύ μορφής και σημασίας είναι αυθαίρετη 

γιατί δεδομένης της μορφής αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε τη σημασία και δεδομένης 

της σημασίας αδυνατούμε να προβλέψουμε τη μορφή. 

ε) Η διακριτικότητα ή ασυνέχεια ως ιδιότητα των δευτερευόντων στοιχείων 

σχετίζεται με την αναγνώριση της μορφής μιας λέξης που διαφέρει από μία άλλη που 

μοιάζει μορφικά και έχουν και διαφορετική σημασία π.χ. «δίνω» και «δένω». 

στ) Η εναλλαξιμότητα του μέσου με την έννοια ότι η γλώσσα είναι ανεξάρτητη 

από το μέσο με το οποίο τα γλωσσικά σήματα πραγματώνονται π.χ. με προφορικό ή 

γραπτό τρόπο. 
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Ο Αμερικανός γλωσσολόγος C.F. Hochett πρότεινε έναν κατάλογο 

χαρακτηριστικών, τα οποία συνδυασμένα χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες γλώσσες και 

τις αντιδιαστέλλουν με όλα τα υπόλοιπα συστήματα επικοινωνίας, ζωικά ή τεχνητά. 

Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος έχει γίνει αντικείμενο ευρύτατου σχολιασμού, άλλαξε 

πολλές φορές. Παρακάτω δίνεται μια αρκετά διαδεδομένη εκδοχή του, η οποία 

περιλαμβάνει δεκαέξι χαρακτηριστικά: 

1. Η χρήση του ακουστικού-φωνητικού διαύλου 

2. Η παραπεμπτικότητα της εκπομπής και της λήψης 

3. Η ταχύτητα της εξασθένισης του σήματος 

4. Η εναλλαξιμότητα: οι χρήστες είναι ο καθένας με τη σειρά του πομπός και 

δέκτης 

5. Η πλήρης αναδραστικότητα: ο πομπός αντιλαμβάνεται αναδραστικά το 

μήνυμά του. 

6. Η εξειδίκευση: έλλειψη σχέσης μεταξύ της φυσικής μορφής του μηνύματος 

και του τύπου της αντίδρασης που ενδέχεται να προκαλέσει. 

7. Η σημαντικότητα-σήμανση: ύπαρξη σχέσης μεταξύ ορισμένων στοιχείων του 

μηνύματος και ενός αντικειμένου αναφοράς. 

8. Η αυθαιρεσία: δεν υπάρχει σχέση ομοιότητας μεταξύ των σημαινόντων και 

των σημαινομένων. 

9. Ο διακριτός χαρακτήρας: ο κατάλογος των δυνατών μηνυμάτων δεν είναι 

συνεχής. 

10. Η μετατόπιση: τα μηνύματα μπορούν να παραπέμπουν σε αντικείμενα 

αναφοράς απομακρυσμένα στον τόπο και το χρόνο. 

11. Ο ανοιχτός χαρακτήρας: μπορούν να παραχθούν και να γίνουν κατανοητά 

απ’ όλους μηνύματα πρωτοφανή. 

12. Η πολιτισμικότητα: η χρήση του συστήματος επικοινωνίας μεταδίδεται 

πολιτισμικά και όχι γενετικά. 

13. Η δυϊκότητα της δόμησης: αντίστοιχο σε αυτό που αποκάλεσαν οι Γάλλοι 

στρουκτουραλιστές «διπλή άρθρωση». 

14. Η δυνατότητα προσομοίωσης: το σύστημα επιτρέπει την παραγωγή 

ψεύτικων μηνυμάτων ή μηνυμάτων απογυμνωμένων σημασίας. 

15. Η ανακλαστικότητα: είναι το αντίστοιχο της «μεταγλωσσικής» λειτουργίας 

του Jakobson. Το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να είναι το ίδιο το αντικείμενο 

ορισμένων μηνυμάτων που παράγονται μέσα σε αυτό. 
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16. Η δυνατότητα εκμάθησης: οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν περισσότερες 

από μία ανθρώπινες γλώσσες. (Auroux S., 1996 αναφορά σε C.F. Hochett σελ. 44). 

 

1.3. Οι λειτουργίες της γλώσσας 
 

Η κλασική ανάλυση θεωρούσε ως λειτουργία της γλώσσας την εξωτερίκευση 

της σκέψης. Ο K. Buhler (1934) πρότεινε τη διάκριση τριών λειτουργιών (Auroux S., 

1996): 

α) εκφραστική ή συμπτωματική λειτουργία (έκφραση της εσωτερικής 

κατάστασης και των συναισθημάτων) 

β) επισημαντική λειτουργία (κραυγή ενός πουλιού προς σήμανση κινδύνου) 

γ) περιγραφική ή αναπαραστατική λειτουργία  

Ο K. R. Popper πρότεινε επίσης τη λειτουργία του τεκμηριωμένου 

διαλόγου.(Auroux S., 1996 σελ. 39). Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στα 

πλαίσια της κοινωνικής συμβίωσης είναι: α)εσωτερική, β)διαπροσωπική, γ)ατόμου με 

ομάδα, δ)ομάδας με άτομο και ε) ομάδας με ομάδα. 

Οι Weaver & Schannon (1949) πρότειναν ένα μοντέλο για την επικοινωνία  το 

οποίο προϋποθέτει έναν πομπό που κωδικοποιεί ένα μήνυμα προκειμένου να το 

μεταδώσει μέσω μιας ορισμένης διόδου σε ένα δέκτη, ο οποίος με τη σειρά του 

επιτελεί την αντίθετη πράξη αποκωδικοποίησης. Από αυτό το σημείο ξεκινώντας ο 

Jakobson πρότεινε το ακόλουθο μοντέλο για τη γλωσσική επικοινωνία: 

 

 

 

                                                     ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ 

        ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ……          ΜΗΝΥΜΑ……                     ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

                                                     ΕΠΑΦΗ 

                                                     ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Σχήμα 1. Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο της γλωσσικής επικοινωνίας του 

Jakobson. 

 

Ως σύστημα επικοινωνίας η γλώσσα ασκεί τις παρακάτω λειτουργίες στα 

πλαίσια του ευρύτερου περιβάλλοντος επικοινωνίας. Οι λειτουργίες σχετίζονται με 
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καθένα από τα διαφορετικά στοιχεία. Μπορούμε να εντοπίσουμε εκφράσεις των 

οποίων η βασική χρήση είναι η υλοποίηση των επιμέρους λειτουργιών : 

α) Αναφορική ή δηλωτική ή παραστατική. Είναι η λειτουργία κατά την οποία ο 

πομπός παραπέμπει το δέκτη στο θέμα, χρησιμεύει στη μετάδοση πληροφοριών 

σχετικών με τα συμφραζόμενα και είναι η δεσπόζουσα λειτουργία. 

β) Συναισθηματική ή συγκινησιακή ή εκφραστική, όταν ο πομπός εκφράζει 

συναισθήματα, επικεντρωμένη στον αποστολέα (επιφωνήματα) 

γ) Συνδηλωτική ή βουλητική ή προτρεπτική ή κλητική, όταν ο δέκτης ωθείται 

να σκεφτεί ή να πράξει κάτι, προσανατολισμένη προς τον παραλήπτη (προστακτική 

έγκλιση) 

δ) Φατική ή επαφική, όταν η γλώσσα χρησιμοποιείται ως έκφραση της 

ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία και επιβεβαιώνει τη λειτουργία του 

επικοινωνιακού διαύλου («ναι, με ακούτε;») 

ε) Μεταγλωσσική, όταν εκφράζεται η ανάγκη για σαφήνεια ή διευκρίνιση 

αυτού που λέγεται, επικεντρωμένη στον κώδικα («τι θέλετε να πείτε;») 

στ) Ποιητική, όταν ο στόχος είναι η επεξεργασία της μορφής του μηνύματος 

(υφολογικά χαρακτηριστικά, ρυθμός, ρητορικά σχήματα κ.α.), επικεντρωμένη στο 

μήνυμα που καθιστά εμφανή την απτή πλευρά των σημείων  (Auroux S., 1996 σελ. 

40; Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ 27-28). 

Διαπιστώνουμε, έτσι, την ακόλουθη δομή της επικοινωνίας: 

 

                                                   ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ               ΠΟΙΗΤΙΚΗ                     ΣΥΝΔΗΛΩΤΙΚΗ 

                                                   ΦΑΤΙΚΗ 

                                                   ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ 

 

Σχήμα 2. Σχήμα που αναπαριστά τη δομή της επικοινωνίας. 
 

 

Οι δομές της σημερινής νεοελληνικής γλώσσας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από τις τάσεις που κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης 

πραγματικότητας, δηλαδή της πραγματικότητας της παγκοσμιοποίησης. Οι τάσεις 

αυτές είναι: 

α) ο πλουραλισμός της κοινωνίας 
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β) η επικράτησης της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

γ) η διεθνοποίηση της σκέψης με επίκεντρο τα οικονομικά συμφέροντα 

δ) η ιδεολογικοποίηση της πολιτικής 

ε) η εκλαΐκευση της γνώσης (Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ28 αναφορά σε 

Χαραλαμπάκη  Χ., 1995). 

 

1.4. Γλωσσική επικοινωνία:  
 
Η γλώσσα αποτελεί μοναδικό προνόμιο του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να 

αναπτύξει με τα γλωσσικά σημεία  τη σκέψη του και να αποκτήσει, πέρα από την 

ενστικτώδη και αισθητηριοπραξιακή σκέψη, που υπάρχει και στα ζώα και τη λεκτική 

σκέψη (σελ20). Τα γλωσσικά σημεία μιας γλώσσας δεν ενώνουν ένα πράγμα με ένα 

όνομα, αλλά μια ιδέα με μια ακουστική εικόνα και έχει δύο όψεις: α) τη μορφή, 

δηλαδή την ακουστική εικόνα και β) την έννοια, δηλαδή την ιδέα. Στη σύγχρονη 

γλωσσολογία αυτοί οι όροι αντικαθίστανται από τους όρους «σημαίνον» και 

«σημαινόμενο» (Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ. 20-22). 

Η επικοινωνία είναι υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου. Το πληρέστερο μέσο 

επικοινωνίας των ανθρώπων είναι η γλώσσα τους. Γι’ αυτό ο Μπαμπινιώτης Γ. 

(1998) ισχυρίζεται ότι «η γλωσσική μας ύπαρξη είναι το ίδιο σημαντική, όσο η 

νοητική ή η βιολογική μας ύπαρξη». 

Η γλώσσα είναι κώδικας σημείων ορισμένης μορφής (γλωσσικής), με τα οποία 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας 

(Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 30). 

Για να κατανοήσουμε τη λειτουργία της γλωσσικής επικοινωνίας είναι 

απαραίτητο να προσδιορίσουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

 Κώδικας (code): ένα κλειστό πεπερασμένο σε αριθμό σύστημα συστατικών 

στοιχείων με απεριόριστη δυνατότητα συνδυασμών. 

 Σημεία (signs): απαρτίζουν το κώδικα της γλώσσας και αφορούν ένα μήνυμα 

(message), μια μορφή έκφρασης, μια οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας 

(communication). Υπάρχουν διάφορα είδη σημείων, όπως διαφορετικά είναι και 

τα είδη μηνυμάτων. Έτσι το γλωσσικό μήνυμα αποτελείται από γλωσσικά 

σημεία, ήτοι από μορφήματα ή χονδρικώς από λέξεις. 

 Επικοινωνία (communication): την ανταλλαγή μηνυμάτων, την «εκπομπή» 

δηλ. εκ μέρους του «πομπού» (ομιλητή) και τη «λήψη» εκ μέρους του «δέκτη» 
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(ακροατή) διαφόρων μηνυμάτων με τα οποία πραγματοποιείται η συνεννόηση 

μεταξύ των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας (Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 

30-32). 

Τα απαραίτητα συστατικά/ παράγοντες κάθε επικοινωνίας είναι (Μπαμπινιώτης 

Γ., 1998 σελ. 30-33). 

 Οι επικοινωνούντες δηλ. ο πομπός και ο δέκτης: Πομπός είναι αυτός που 

στέλνει το μήνυμα, αυτός που μιλάει (ο ομιλητής) ή αυτός που γράφει (ο 

συγγραφέας). Δέκτης είναι αυτός που ακούει (ο ακροατής) ή διαβάζει (ο 

αναγνώστης). Από τον πομπό το μήνυμα μεταβιβάζεται με κάποιον τρόπο 

(φυσικό ή τεχνητό) στο δέκτη. Ο δέκτης είναι αυτός που λαμβάνει και 

αποκωδικοποιεί το μήνυμα. 

 Ο κώδικας είναι ένα σύστημα σημείων ή σημάτων ή συμβόλων με αρχές και 

κανόνες. Η γλώσσα είναι ένα παράδειγμα κώδικα πολύ δημιουργικού. 

 Η γνώση του κώδικα και από τον πομπό και από τον δέκτη. Ο κώδικας που 

χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κοινός, ώστε ο δέκτης να μπορεί να 

αποκωδικοποιεί το μήνυμα του πομπού. 

 Το μήνυμα, δηλ. κάθε πληροφορία, ερώτηση, απάντηση, διατύπωση σκέψεων 

κ.λ.π. 

 Ο δίαυλος, ο τρόπος (φυσικός ή τεχνητός) μεταβίβασης του μηνύματος 

 Οι λειτουργίες εγγραφής (κωδικοποίησης) και ανάγνωσης (αποκωδικοποίησης) 

του μηνύματος 

 Οι συνθήκες επικοινωνίας: εκτός από τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι 

για να γίνει η επικοινωνία , υπάρχουν και οι συνθήκες που καθορίζουν το είδος 

ή το επίπεδο της επικοινωνίας. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ο πομπός (ποιος είναι, ποια σχέση έχει μαζί 

του κ.α.) 

 το περιβάλλον της επικοινωνίας (είναι οικείο ή απρόσωπο κ.τ.λ) 

 το ύφος του μηνύματος (καθορίζεται κυρίως από το δίαυλο της επικοινωνίας) 

 ο επιδιωκόμενος στόχος (η ενημέρωση, ο επηρεασμός, η συγκίνηση κ.α.) 

Μέσα στη γλώσσα οι σχέσεις των γλωσσικών σημείων οργανώνονται σε: 1. 

επίπεδο φωνημάτων και μορφημάτων, λέξεων, φράσεων και προτάσεων, 

περιεχομένου και μορφής, λόγου και ομιλίας, γλωσσικής ικανότητας και γλωσσικής 

πλήρωσης (φωνολογικού, μορφολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού) και 2. σε 
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άξονες: α) τον οριζόντιο (συνταγματικό) και β) τον κάθετο (παραδειγματικό) 

(Μακρής Χ.Σ., 2001). Με το συνταγματικό άξονα βλέπουμε τον κανονικό τρόπο με 

τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις στο λόγο. Με τον παραδειγματικό άξονα 

εντοπίζουμε τις λέξεις ή τα σύνολα των λέξεων που διαλέγουμε κάθε φορά για να 

σχηματίσουμε λόγο (Μακρής Χ.Σ., 2001σελ. 23). 

Αυτό που καταλαβαίνουμε, μη γνωρίζοντας μια συγκεκριμένη γλώσσα , είναι 

ότι πρόκειται για μια ατελείωτη σειρά φθόγγων μια αλυσίδα λόγου που στην 

πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν αποτελεί καν λόγο. Αλλά εκείνο που κάνει τους 

φθόγγους αυτούς γλώσσα είναι κυρίως η γνώση που έχει ο ομιλητής αυτής της 

γλώσσας. Οι φθόγγοι που ακούμε είναι φορείς ορισμένων σημασιών και δι’ αυτών 

ορισμένου νοήματος ή νοημάτων που συνθέτουν κάποιο μήνυμα. Άρα τα απαραίτητα 

συστατικά κάθε γλώσσας είναι δύο: οι φθόγγοι και οι σημασίες. Αλλιώς η μορφή και 

το περιεχόμενο. Έτσι, κάθε περιγραφή γλώσσας κινείται κατ’ ανάγκην στα δύο αυτά 

επίπεδα και αποτελεί ανάλυση και ερμηνεία των τρόπων με τους οποίους οι φθόγγοι 

συνδέονται σε κάθε γλώσσα προς τις σημασίες (Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 28). 

Από τις απλούστερες μονάδες προχωρούμε στις πιο σύνθετες που ιεραρχούνται 

δομικά. (Σχήμα 3). Από τους φθόγγους στα φωνήματα, τους φθόγγους δηλ. που έχουν 

διαφοροποιητική αξία για τη σημασία των λέξεων και από τα φωνήματα στα 

μορφήματα, τις ελάχιστες δηλαδή σημασιολογικές μονάδες. Κατόπιν από τα 

μορφήματα στις λέξεις που μπορούν να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα 

μορφήματα και από τις λέξεις στις φράσεις (τα συντάγματα, τους μικρότερους 

δυνατούς συντακτικούς συνδυασμούς λέξεων). Από τις φράσεις στις προτάσεις (τα 

διάφορα δομικά σχήματα) και τέλος, από τις προτάσεις σε μεγαλύτερα σύνολα 

προτάσεων (παραγράφους, κείμενο) (Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 29). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΦΡΑΣΕΙΣ 

 

ΛΕΞΕΙΣ 
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ΜΟΡΦΗΜΑΤΑ 

 

ΦΩΝΗΜΑΤΑ 

 

ΦΘΟΓΓΟΙ 

 

Σχήμα 3. Σχήμα που αναπαριστά τη δομή της γλώσσας 

 

Αυτή η διάρθρωση που επιτρέπει σε υλικά στοιχεία, τους φθόγγους να 

λειτουργούν ως φορείς διαφορετικής υποστάσεως (άυλων) στοιχείων, των σημασιών 

περιγράφει τη διπλή διάρθρωση της γλώσσας, σε δύο επίπεδα: το επίπεδο των 

φωνημάτων και το επίπεδο των μορφημάτων ή μονημάτων (Martinet A., 1970). 

Υπάρχουν δύο είδη γλωσσικής επικοινωνίας: η προφορική και η γραπτή. Ο 

άνθρωπος χρησιμοποίησε πρώτα τον προφορικό λόγο. Άρχισε να χρησιμοποιεί το 

γραπτό από τη στιγμή που επινόησε τη γραφή. Η λογική σκέψη του ανθρώπου 

εκφράζεται με τον προφορικό λόγο ή αποτυπώνεται στα γραπτά κείμενα. Στην πρώτη 

περίπτωση χρησιμοποιούμε ηχητικά σύμβολα, τους φθόγγους, ενώ στη δεύτερη τα 

γράμματα, σύμβολα οπτικά. 

 

1.5.  Βασικά  γλωσσολογικά ρεύματα και γενικές αρχές 

 

Η γλωσσολογία συνήθως ορίζεται ως η επιστήμη της γλώσσας ή εναλλακτικά, 

ως η επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Μερικά από τα πιο βασικά κινήματα που 

διαμόρφωσαν βασικές τάσεις και θεωρίες αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. Πολλές 

από αυτές τις γλωσσολογικές σχολές άσκησαν επιδράσεις στις σχολές της άλλης. 

 

1.5.1 Ιστορικισμός 

 

 Αρχικά η γλωσσολογία έδωσε το βάρος της στην έρευνα των μεταβολών της 

γλώσσας και στην ιστορία της εξέλιξής της μέσα στο χρόνο αυτό που ονομάζουμε 

ιστορική γλωσσολογία. Η μελέτη λοιπόν της γλώσσας γινόταν με βάση τη διαχρονική 

διάσταση της γλώσσας. Σύμφωνα με τον Paul H. η γλωσσολογία στο βαθμό που είναι 

ή φιλοδοξεί να είναι επιστημονική, έχει απαραιτήτως ιστορικό χαρακτήρα (Lyons J., 

1981 σελ. 242).  
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Την πορεία της γλωσσολογικής επιστήμης μπορεί να παρακολουθήσει κανείς 

και από τις τάσεις που επικράτησαν κατά καιρούς στη μελέτη της γλώσσας μέσα από 

τη γραμματική. Έτσι, η παραδοσιακή γραμματική μελετούσε μόνο το φθογγολογικό, 

τυπολογικό και ετυμολογικό τμήμα της γλώσσας και δε μελετούσε το συντακτικό και 

σημασιολογικό τμήμα της. Η ιστορικοσυγκριτική γραμματική περιέγραφε την εξέλιξη 

καθεμιάς από τις ευρωπαϊκές κυρίως γλώσσες μέσα από τη συγκριτική μέθοδο και 

είναι διαχρονική και επιστημονική σε σύγκριση με την παραδοσιακή, που είναι 

παγχρονική και εμπειρική (Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ. 36-37). 

 

1.5.2 Δομισμός 

 

Ο Ελβετός Ferdinard de Sausure, ο «πατέρας» της σύγχρονης γλωσσολογίας  με 

τη μεταθανάτια έκδοση του έργου του Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας που έκανε 

το διάστημα 1906-1911 στη Γενεύη, έδωσε άλλη κατεύθυνση στη γλωσσολογία. 

Οι όροι «δομή», «δομισμός» οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Saussuure 

παρουσίαζαν τη γλώσσα ως ένα οικοδόμημα το οποίο συναρμολογείται από 

μικρότερες δομές και αυτές από ακόμα μικρότερες μέχρι τα ελάχιστα στοιχεία. Η 

δομή είναι ένα άθροισμα από κανόνες που περιγράφουν τις σχέσεις και τα στοιχεία 

ενός συνόλου. Στην παραδοσιακή γλωσσολογία η γλώσσα είναι ένα οργανωμένο 

σύνολο στοιχείων, είναι πάνω από όλα σύστημα, σύστημα γλωσσικών σημείων. Η 

διαφορά στο δομισμό έγκειται στο ότι αναγνωρίζει την προτεραιότητα της δομής 

απέναντι στο γλωσσικό στοιχείο. Έδωσε κοινωνικό χαρακτήρα στη γλώσσα και 

τόνισε την ανάγκη να μελετηθεί ως κοινωνικό παράγωγο, συνδεδεμένο με ορισμένο 

χρόνο, δηλαδή ως συγχρονία (Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ.32). Η έμφαση που δόθηκε στη 

δομή της γλώσσας οδήγησε στο κίνημα του δομισμού  (στρουκτουραλισμού < 

structuralisme < structura).  

Η πρώτη διάκριση που έκανε ήταν ανάμεσα στη διαχρονική και συγχρονική 

διάσταση της γλώσσας δίνοντας έμφαση στη συγχρονία εγκαινιάζοντας έτσι την αρχή 

του κινήματος του δομισμού. Η περιγραφή μπορεί να είναι 1) συγχρονική να 

βασίζεται δηλ. αποκλειστικά σε παρατηρήσεις που έγιναν σε χρονική περίοδο τόσο 

σύντομη, που να μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά σαν ένα σημείο στον άξονα του 

χρόνου (σε μια χρονική «στιγμή») και 2) διαχρονική, κάθε μελέτη που περιλαμβάνει 

τη σύγκριση διαφόρων χρήσεων της ίδιας γλώσσας με το σκοπό να βγουν 

συμπεράσματα σχετικά με το χαρακτήρα της εξελίξεως («μέσα στο χρόνο») (Martinet 
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A., 1970). Σύμφωνα με τον Saussuure ο συγχρονικός και ο διαχρονικός τρόπος 

ερμηνείας ήταν συμπληρωματικοί και ο δεύτερος ήταν λογικά εξαρτώμενος απ’ τον 

πρώτο (Lyons J., 1981 σελ.244). 

 Η δεύτερη διμερής διάκριση της γλώσσας είναι ανάμεσα στο λόγο και την 

ομιλία. Πρώτος ο Ferdinand de Saussure, στα Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, 

όρισε ότι το περιεχόμενο του όρου γλώσσα (langue) προκύπτει από την αντιπαράθεσή 

του με τον όρο ομιλία (parole), ενώ και οι δύο όροι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 

πανανθρώπινου φαινομένου, της ικανότητας του λόγου (langage), που χαρακτηρίζει 

αποκλειστικά και μόνο τον άνθρωπο. Η γλώσσα συνιστά την κοινωνική πλευρά του 

λόγου, η ομιλία την ατομική. Η πρώτη έννοια (langue) παραπέμπει στο κοινωνικό 

σύνολο, στις κοινωνικές συμβάσεις, κατά συνέπεια στο ομοιογενές του λόγου, ενώ η 

δεύτερη (parole) εστιάζεται στο άτομο, στις ατομικές ιδιαιτερότητες και 

διαφοροποιήσεις, στο ετερογενές του λόγου. Η αλληλεξάρτηση των δύο αυτών 

όψεων συνοψίζεται από τον Saussure στα ακόλουθα: « Η γλώσσα είναι ταυτόχρονα 

το όργανο και το προϊόν της ομιλίας». Έτσι η σύγχρονη γλωσσολογία μελετά 

αποκλειστικά τη γλώσσα, το σύστημα με τους κανόνες του, ενώ η ψυχογλωσσολογία 

ξεκινά την έρευνα από την ομιλία, την πραγμάτωση του συστήματος (Πήτα Ρία, 

1998). 

Αυτή η τόσο χρήσιμη διάκριση μεταξύ γλώσσας και ομιλίας μπορεί να μας 

παρασύρει να πιστέψουμε ότι η ομιλία είναι μια οργάνωση ανεξάρτητη από εκείνη 

της γλώσσας, έτσι που θα μπορούσαμε π.χ. να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια 

γλωσσολογία της ομιλίας ξεχωριστή από τη γλωσσολογία της γλώσσας. Πρέπει 

λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι με την ομιλία συγκεκριμενοποιείται απλώς η 

οργάνωση της γλώσσας. Μόνο με την εξέταση της ομιλίας και των αντιδράσεων που 

αυτή προκαλεί στη συμπεριφορά των ακροατών μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση 

της γλώσσας (Martinet A., 1970).  

Ο λόγος που είναι αντικείμενο της γλωσσολογίας, υπάρχει μόνο με τη μορφή 

διαφόρων γλωσσών. Οι γλώσσες μεταβάλλονται, χωρίς ποτέ να πάψουν γι’ αυτό να 

λειτουργούν και ότι είναι πιθανό η γλώσσα της οποίας τη λειτουργία επιχειρούμε να 

περιγράψουμε να διέρχεται από ένα στάδιο αλλαγών (Martinet A., 1970). 

Σύμφωνα με τον Saussure η γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Είναι ένα 

σύστημα σημείων με το οποίο τα μέλη μιας κοινότητας στέλνουν και δέχονται 

μηνύματα (Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, 1979). Από την άποψη αυτή η 

γλώσσα, είτε ως λεξίγλωσσα (λέξεις) είτε ως μιμόγλωσσα (σωματικές κινήσεις και 



 - 21 -

εκφράσεις), αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο με νόμους και εξαιρέσεις, με βάση το 

οποίο τα μέλη μιας κοινότητας επικοινωνούν μεταξύ τους (σελ.15-16). Συνεπώς, η 

γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν, το οποίο γεννήθηκε από την ανθρώπινη επικοινωνία 

και υπηρετεί την κοινωνία ως μια διαρκής ενέργεια και αλληλενέργεια που παράγεται 

και αναπαράγεται από τα κοινωνικώς δρώντα μέλη μιας κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι 

η γλώσσα παρακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας και, καθώς αλλάζει η κοινωνία, 

αλλάζει κι εκείνη στους επιμέρους τομείς της ή ακόμη εμπλουτίζεται με τη γέννηση 

νέων λέξεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και ανάγκες της ζωής 

(Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ.17). 

Η έννοια του συστήματος οδήγησε στην έρευνα των συστατικών που συνθέτουν 

το σύστημα της γλώσσας, στις λεγόμενες γλωσσικές μονάδες (φθόγγο, φώνημα, 

μόρφημα κ.λ.π.) στις σχέσεις μεταξύ τους και με το σύστημα. Έτσι έφτασαν στις 

λεγόμενες γλωσσικές λειτουργίες (functions) που επιτελούν τα συστατικά στοιχεία 

της γλώσσας. Για τον καθορισμό των λειτουργιών αυτών διαπιστώθηκε ότι ήταν 

απαραίτητο να ληφθούν υπ’ όψιν οι δύο βασικές συντεταγμένες των στοιχείων της 

γλώσσας, των συνταγματικών και των παραδειγματικών σχέσεων. Ακόμη ιδιαίτερα ο 

Saussure τόνισε πως η παρουσία κάθε στοιχείου μέσα στο σύστημα των 

συνταγματικών και παραδειγματικών σχέσεων της γλώσσας δεν μπορεί να νοηθεί 

παρά μόνον ως αξία (value). Η γλώσσα ορίστηκε έτσι από τον Saussure ως «σύστημα 

αξιών» (Μπαμπινιώτης Γ., 1998). 

Η έννοια των παραδειγματικών και συνταγματικών σχέσεων που πρώτος 

θεμελιώνει αποτελεί σαφή απόδειξη της σύλληψης της γλώσσας ως συστήματος 

σχέσεων. Λόγω της δυνατότητας που έχει μια γλωσσική μονάδα να εμφανίζεται σε 

συγκεκριμένα συμφραζόμενα, αποκτά σχέσεις δύο διαφορετικών ειδών. Αποκτά 

παραδειγματικές σχέσεις με όλες τις μονάδες που μπορούν να εμφανιστούν στα ίδια 

συμφραζόμενα (ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιπαρατίθενται ή βρίσκονται σε 

ελεύθερη ποικιλία με τη μονάδα για την οποία γίνεται λόγος). Και αποκτά 

συνταγματικές σχέσεις με τις άλλες μονάδες του ίδιου επιπέδου με τις οποίες 

εμφανίζεται και οι οποίες αποτελούν συμφραζόμενά της (Lyons J., 1968, Εισαγωγή 

στη θεωρητική γλωσσολογία σελ. 105-106). 

Η δομική γραμματική με ποικίλες τάσεις, από τις οποίες επικρατέστερη είναι η 

ταξινομική , με κύριο εκπρόσωπό της τον Leonard Bloomfielld, έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό την κατάτμηση του λόγου σε μικρά υπαρκτά στοιχεία (λέξεις), την 

ένταξη των στοιχείων αυτών σε κατηγορίες και τον προσδιορισμό της 
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λειτουργικότητάς τους. Η λειτουργική γραμματική ορίζει ότι πρέπει να διδάσκονται 

διαπλεκόμενα τα μορφοσυντακτικά και σημασιοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας. 

Για τη λειτουργική γραμματική, εκφραστική μονάδα δεν είναι η λέξη αλλά η φράση 

(Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ. 37).  

 

1.5.3 Γενετισμός 

 

Το δομισμό ως γλωσσολογική θεωρία διαδέχθηκε η Γενετική-

Μετασχηματιστική Γλωσσολογία. Ο Chomsky κατευθύνει το ενδιαφέρον της 

γλωσσολογίας προς τον ομιλητή. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον ο Chomsky 

ορίζει τη γλώσσα όχι ως κόρπους δεδομένων αλλά ως σύνολο προτάσεων που είναι 

άπειρες τον αριθμό. Η απειρότητα των προτάσεων μιας γλώσσας επιβεβαιώνεται από 

το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε ως ομιλητές και κατανοούμε ως ακροατές συνεχώς 

νέες προτάσεις τις οποίες δεν έχουμε συναντήσει πριν. Σύμφωνα με τον Chomsky 

κεντρικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η δημιουργικότητά της αλλά και ότι η 

γλώσσα θεωρείται αναπόσπαστη από τον άνθρωπο: η εξέτασή της δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς να ληφθεί υπόψη ο ομιλητής (Chomsky N.,19 ). Ο Chomsky υποστηρίζει τον 

έμφυτο χαρακτήρα της ανθρώπινης γλώσσας. Η γλωσσική χρήση δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά η συγκεκριμένη πραγμάτωση της γλωσσικής ικανότητας του ανθρώπου 

(Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ. 36; Lyons J., 1981 σελ.258). 

Μια σημαντική διαφορά με τους ματασοσυριανούς δομιστές είναι η θέση 

απέναντι στα καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών. Ενώ εκείνοι υποστήριζαν τη 

δομική ανομοιότητα των γλωσσών, οι γενετιστές, αντίθετα, ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τα κοινά χαρακτηριστικά των γλωσσών, επιστρέφοντας στην 

παράδοση της καθολικής γραμματικής με διαφορετική σκοπιά. Ο Chomsky 

ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτά τα καθολικά χαρακτηριστικά της γλώσσας που 

δεν μπορούν να περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο: δηλαδή για ό, τι είναι καθολικό αλλά 

αυθαίρετο. Κατά τον Chomsky, υπάρχουν διάφορα πολύπλοκα τυπικά 

χαρακτηριστικά που συναντώνται σ’ όλες τις γλώσσες κι όμως είναι αυθαίρετα, με 

την έννοια ότι δεν εξυπηρετούν ένα σαφή σκοπό ούτε μπορεί να τα συναγάγει κανείς 

από οτιδήποτε σχετίζεται με τα ανθρώπινα όντα ή με τον κόσμο όπου ζούνε (Lyons 

J., 1981 σελ. 258). 

Η έννοια της γενέσεως ή παραγωγής των προτάσεων της γλώσσας εντάσσει τη 

θεωρία του Chomsky στις λεγόμενες γενετικές ή παραγωγικές γραμματικές 
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(Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 163). Κατά τη μετασχηματιστική-γενετική γραμματική, 

η γλώσσα είναι μηχανισμός ο οποίος, ενώ αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο 

στοιχείων, έχει τη δυνατότητα να παράγει άπειρο πλήθος λεκτικών μορφών. Η νέα 

γραμματική ονομάζεται και Γενετική, γιατί σε μια φυσική γλώσσα με έναν 

πεπερασμένο αριθμό στοιχείων και νόμων παράγεται πλήθος γραμματικά ορθών 

προτάσεων, αφού κάθε πρόταση μπορεί να νοηθεί αυξανόμενη στο άπειρο με την 

προσθήκη νέων στοιχείων (Μακρής Χ.Σ., 2001 σελ. 38-39). 

Το πεπερασμένο σύστημα της γλώσσας αποτελεί η λεγόμενη συντακτική βάση 

από την οποία κτίζεται το οικοδόμημα της γλώσσας. Από τη βάση δηλ. 

δημιουργούνται γενικά συντακτικά σχήματα (βαθείες δομές), τα οποία αποτελούν τη 

βασική συντακτική υποδομή, τον σκελετό κάθε πρότασης που εμφανίζεται στο λόγο. 

Τα σχήματα αυτά προτού λάβουν την τελική συντακτική τους μορφή, προτού 

καταστούν επιφανειακές δομές, υφίστανται κανονικά σειρά μετασχηματισμών, δηλ. 

περνούν από μεταβατικές μορφές, οι οποίες καθορίζονται σε μία γλώσσα από ένα 

σύστημα κανόνων ή νόμων, που ονομάζονται μετασχηματισμοί. Από τους 

μετασχηματιστικούς αυτούς νόμους η γραμματική αυτή θεωρία ονομάστηκε 

μετασχηματιστική (Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 162-163). 

Βάση, βαθειά δομή, μετασχηματιστικό τμήμα, επιφανειακή δομή αποτελούν 

τμήματα του τομέα της σύνταξης. Το κέντρο βάρους της γλώσσας μετατοπίζεται 

πλέον από τη λέξη του Αριστοτέλη και της παραδοσιακής γραμματικής και από το 

μόρφημα της δομιστικής ανάλυσης της γλώσσας στην πρόταση, σε γλωσσική μονάδα 

ανώτερου επιπέδου, που προϋποθέτει τη συντακτική λειτουργία της γλώσσας 

(Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 169). 

Χρησιμοποιώ μια συγκεκριμένη γνώση παρά μια άλλη σημαίνει ότι 

συμπεριφέρομαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο παρά με κάποιον άλλο. Τόσο η γλώσσα 

εν γένει όσο και οι συγκεκριμένες γλώσσες μπορούν να θεωρηθούν ως συμπεριφορά 

ή δραστηριότητα, μέρος της οποίας τουλάχιστον είναι παρατηρήσιμο και 

αναγνωρίσιμο ως γλωσσική συμπεριφορά. Όταν λέμε ότι κάποιος μιλάει μια 

συγκεκριμένη γλώσσα μπορεί να εννοούμε δύο πράγματα: είτε ότι, συνήθως ή 

περιστασιακά, ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς («επιτέλεση») είτε 

ότι έχει την ικανότητα να ακολουθήσει το συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς 

(«ικανότητα») (Lyons J., 1981 σελ. 27-28). Η επιτέλεση προϋποθέτει την ικανότητα, 

ενώ η ικανότητα δεν προϋποθέτει την επιτέλεση. Η γλωσσική ικανότητα κάποιου 

είναι η γνώση που έχει μιας συγκεκριμένης γλώσσας. 
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Ο Chomsky χρησιμοποίησε τον όρο «γλωσσική ικανότητα» για να δηλώσει τη 

γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Η ικανότητα είναι αυτό που μπορούμε να 

πετύχουμε, δηλαδή η τέλεια εφαρμογή των γραμματικών κανόνων. Η «γλωσσική 

επιτέλεση», από την άλλη μεριά, είναι η γλώσσα που παράγουν οι άνθρωποι, η οποία 

συχνά είναι λιγότερο σωστή γραμματικά (Hartland J.,  σελ.16). 

Ο Chomsky υποστήριξε ότι η γλώσσα πρέπει να αναλυθεί σε έναν αριθμό 

διαφορετικών επιπέδων (π.χ. τη δομή επιφανείας και τη δομή βάθους). Επιπροσθέτως, 

υπάρχουν και διαφορετικά συστατικά στη γλώσσα: 

 Συντακτικό συστατικό: Είναι το σύστημα κανόνων που καθορίζουν τις 

επιτρεπόμενες φράσεις σε μια γλώσσα. 

 Φωνολογικό συστατικό: Αφορά τους πραγματικούς ήχους της γλώσσας και 

τους κανόνες που διέπουν τη χρήση τους 

 Σημασιολογικό συστατικό: Αφορά τη σημασία μιας πρότασης, είναι το 

σύστημα κανόνων που καθορίζει την ερμηνεία των φράσεων οι οποίες 

δημιουργήθηκαν από το συντακτικό συστατικό. 

 

1.6. Γλώσσα: Λόγος – Ομιλία 
 

Ο λόγος και η ομιλία συνιστούν δύο βασικές πλευρές της γλώσσας.  Ο λόγος 

αναφέρεται στη γλώσσα ως εσωτερικό σύστημα, ως δομικό σύστημα που 

χαρακτηρίζει τη δομή μιας φυσικής γλώσσας και η ομιλία, στη γλώσσα ως εφαρμογή 

αυτού του γλωσσικού συστήματος κατά άτομα. Ο Πλάτωνας σε πολλά χωρία ταυτίζει 

το λόγο και τη διάνοια, τη σκέψη. Η σκέψη είναι ο εσωτερικός διάλογος που η ψυχή 

διατηρεί με τον εαυτό της, ενώ ο λόγος, η ομιλία, είναι η σκέψη που διαρρέει από την 

ψυχή προς το εξωτερικό με τη μορφή του φωνητικού ρεύματος. Οι στωικοί 

χρησιμοποιούσαν τη διάκριση μεταξύ λόγου ενδιάθετου (εσωτερική σκέψη ή 

εσωτερική γλώσσα) και λόγου προφορικού (προφερόμενη γλώσσα) (Auroux S., 

1996). Η διάκριση αυτή έχει νόημα αν μελετηθεί κάτω από συγκεκριμένες 

παραμέτρους.  

1) Την κοινωνική και ατομική γλώσσα: Ο λόγος (langue) είναι η γενική, υπερ-

ατομική γλώσσα των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας Ο κοινωνικός χαρακτήρας 

του λόγου δηλώνει ότι ο άνθρωπος δεν «κατασκευάζει» τη γλώσσα του κάθε φορά 

από την αρχή, αλλά παραλαμβάνει και μαθαίνει ένα «έτοιμο» και, συνεπώς, 

συμβατικό σύστημα, που εφαρμόζει στην επικοινωνία του με τα άλλα μέλη της 
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γλωσσικής κοινότητας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν κώδικα που 

μαθαίνει το άτομο από τα πρώτα έτη της ηλικίας του στην επαφή του με τα μέλη 

(ομάδες) της κοινότητας (ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον) και που διαρκώς 

συμπληρώνει, διευρύνει και βελτιώνει. 

 

 
Σχήμα 4. Σχήμα που αναπαριστά τη διάκριση της γλώσσας. 

 

 

Αντιθέτως προς τον λόγο, η ομιλία (parole) είναι η ατομική πλευρά της 

γλώσσας. Η ομιλία ως εφαρμογή του λόγου προϋποθέτει πάντοτε συγκεκριμένο 

εκτελεστή, το άτομο που μιλάει. Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας σε αντίθεση με το 

λόγο είναι:  

α) η επιλογή υπό τη μορφή της ιδιολέκτου στην ομιλία του κάθε άτομο (όχι 

όμως και στο λόγο) επιλέγει, διαλέγει τα μέσα με τα οποία θα εκφραστεί. 

β) η ποικιλία στη φωνητική πραγμάτωση του λόγου 

2) Την εσωτερική και εξωτερική γλώσσα: Ο λόγος είναι η εσωτερική πλευρά 

της γλώσσας, η εσωτερικευμένη, ασυνείδητη εν πολλοίς γνώση ενός συστήματος 

επικοινωνίας. Η ομιλία, αντιθέτως, είναι πάνω από όλα πράξη, συνειδητή, πρακτική 

εφαρμογή της γνώσης της γλώσσας που έχει το άτομο, για να πληρώσει ορισμένη 

επικοινωνιακή του ανάγκη. Η ομιλία ανήκει στη φυσική πραγματικότητα, είναι δηλ. 

προσιτή στις αισθήσεις και μπορεί να καταγραφεί με ανάλογα όργανα. Είναι υπαρκτή 

και συγκεκριμένη. Σε αντίθεση λοιπόν με την ομιλία που έχει προσωρινό, στιγμιαίο, 

περιπτωσιακό χαρακτήρα ο λόγος διακρίνεται για τη μόνιμη, σταθερή υφή του. Ο 

λόγος έχει μια σταθερότητα στη μορφή του, έναν μονιμότερο χαρακτήρα, μεγαλύτερη 

διάρκεια, ενώ η ομιλία η οποία για διάφορα αίτια μπορεί να αφαιρεθεί ο λόγος είναι 

κάτι αναφαίρετο. 

3) Τη συστηματική και α-συστηματική γλώσσα. Κύριο χαρακτηριστικό του 

λόγου είναι ότι απαρτίζει σύστημα. Αποτελείται δηλ. από έναν αριθμό στοιχείων, που 
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επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και διαπλέκονται σε δίκτυο σχέσεων. Η ομιλία 

από την πλευρά αυτή καλείται να εφαρμόσει το σύστημα αυτό στην πράξη. Η ομιλία 

δεν είναι το πρότυπο του συστήματος, αλλά οι συγκεκριμένες κατ’ άτομο εφαρμογές 

του, που μπορούν και να αποκλίνουν σε αυτόν ή εκείνον το βαθμό και που μπορούν 

να περιέχουν ακόμα και λάθη. Έτσι, η ομιλία υποτάσσεται ιεραρχικά στο λόγο, που 

αποτελεί το «κατ’ εξοχήν» σύστημα, υπό την έννοια δε αυτή μπορεί η ομιλία να 

θεωρηθεί ότι κείται εκτός του συστήματος, είναι εξωσυστηματική ή α-συστηματική 

(Μπαμπινιώτης Γ., 1998 σελ. 56-59).  

 

1.7 Ομιλία: Προφορική – Γραπτή } Προφορικός και Γραπτός λόγος 
 

Όταν μιλάμε για προφορικό και γραπτό λόγο στην ουσία μιλάμε για 

υποκατηγοριοποίηση  της ομιλίας σε προφορική και γραπτή. Η πραγμάτωση του 

λόγου η ομιλία (parole), είναι εκείνη που δηλώνεται κατά προφορικό ή γραπτό τρόπο 

και όχι ο ίδιος ο λόγος (langue) (Μπαμπινιώτης Γ., 1998). 

 

 
Σχήμα 5. Σχήμα που αναπαριστά τη διάκριση της ομιλίας. 
 

 

Ο λόγος είναι η εσωτερική γλώσσα του Saussure (η αφηρημένη πλευρά δηλ. η 

δομή της γλώσσας), ενώ η ομιλία είναι η εξωτερική γλώσσα (η ορατή πλευρά δηλ. η 

χρήση της γλώσσας), ο τρόπος κατά τον οποίο εκδηλώνεται και πραγματώνεται ο 

λόγος. 

Η ορατή πλευρά της γλώσσας, ο επιτελεσμένος λόγος, πραγματώνεται, με βάση 

τις δυνατότητες που παρέχει το αφηρημένο σύστημα, κυρίως μέσω δύο 

επικοινωνιακών αλλαγών: των ηχητικών κυμάτων, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
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προφορικού λόγου και των γραφηματικών συμβόλων, με αποτέλεσμα την παραγωγή 

γραπτού λόγου (Αρχάκης Α., 2005 σελ.48). 

Η πιο φυσική έκφραση της γλώσσας θεωρείται ο προφορικός και όχι ο γραπτός 

λόγος. Κάποια από τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη είναι: 

 Η ιστορική προτεραιότητα του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου, 

δεδομένου ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες επικοινωνούσαν με τον προφορικό λόγο 

πολλές χιλιετίες πριν από την ανακάλυψη της γραφής. Ο Μπαμπινιώτης Γ. (σελ. 83) 

αναφέρει ότι πρόκειται για την ιστορική διάσταση καθώς ο άνθρωπος ξεκινά ως 

«ομιλών άνθρωπος» («homo loquens»), για να περάσει με την ανακάλυψη τα γραφής 

στον «γράφοντα άνθρωπο» («homo scribens»). 

 Η οντογενετική προτεραιότητα εξηγείται από την άποψη ότι το παιδί κατακτά 

πρώτα τη γλώσσα στην προφορική της μορφή. Η διαδικασία του γραπτού λόγου είναι 

μια επίκτητη ικανότητα, αποτέλεσμα συστηματικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

 Ο προφορικός λόγος αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη του γραπτού. Στις 

περισσότερες μορφές γραφής τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, λ.χ. τα αλφαβητικά, 

βασίζονται – χωρίς πάντα να ισοδυναμούν λόγω ιστορικών παραγόντων- σε μονάδες 

του προφορικού λόγου (Lyons J., 1995 σελ. 31-36; Αρχάκης Α., 2005 σελ. 49-50) 

Το γεγονός ότι η γλώσσα ως προφορική ομιλία υπάρχει πρωτίστως δεν 

συνεπάγεται την ανωτερότητα του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου. Όπως 

αναφέρθηκε ο προφορικός λόγος έχει ιστορική, οντογενετική και δομική 

προτεραιότητα και αποτελεί την πλέον φυσική κατάσταση της γλώσσας και όχι μια 

υποδεέστερη ή ατελή μορφή της, όπως συχνά πιστεύεται. Τόσο ο προφορικός όσο και 

ο γραπτός λόγος είναι δύο ισότιμες αλλά λειτουργικά διαφορετικές, μορφές λόγου 

που εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες. Κατά συνέπεια ο 

πραγματώμενος λόγος μπορεί να είναι είτε προφορικός είτε γραπτός, χωρίς το μέσο 

εκφοράς του να προϋποθέτει ή να υπονοεί αξιολόγηση (Αρχάκης Α., 2005 σελ. 50). 

Πρόκειται απλώς για δύο διαφορετικά είδη λόγου το καθένα από τα οποία 

παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητές του. 

 

1.7.1 Χαρακτηριστικά προφορικού λόγου 
 

Ο προφορικός λόγος είναι εφήμερος. Η ευθύγραμμη ροή του γρήγορα σβήνει 

με τις στιγμές του χρόνου, καθώς τα ακουστικά αισθήματα που προκαλεί έρχονται 

και παρέρχονται με γοργό ρυθμό, μένοντας τόσο μόνο όσο το ακουστικό μας 
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αισθητήριο ή η συνείδησή μας και η μνήμη μας είναι δυνατό να τα συγκρατήσουν. Γι’ 

αυτό και ακούμε συχνά να λένε ότι ο προφορικός λόγος γίνεται αθάνατος με το 

γραπτό λόγο. Στον προφορικό λόγο, εκτός από το λεκτικό εκφώνημα έχουν σημασία 

και κάποια άλλα γνωρίσματα της ομιλίας που το συνοδεύουν, όπως (ΟΕΔΒ σελ. 92-

93 τεύχος α΄): 

-τα παραγλωσσικά γνωρίσματα (επιτονισμός, παύσεις, προφορά, ένταση 

φωνής) 

-τα εξωγλωσσικά γνωρίσματα (χειρονομίες, κινήσεις, έκφραση προσώπου, 

βλέμμα, διάθεση) 

Ο προφορικός λόγος έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

-Είναι θερμός, εκφραστικός, παραστατικός 

-Είναι αυθόρμητος, απροσχεδίαστος, άμεσος, πηγαίος και διακρίνεται από 

φυσικότητα 

-Εξυπηρετεί τις ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας 

-Μπορεί να χρησιμοποιείται και από τους αγράμματους 

-Συμπληρώνεται με εξωγλωσσικά στοιχεία τα οποία του δίνουν ιδιαίτερο 

χρώμα και τον κάνουν πιο επικοινωνιακό 

Ωστόσο, ο προφορικός λόγος έχει και μειονεκτήματα, δηλ. 

-Είναι εφήμερος, πρόσκαιρος (διαρκεί όσο το επιτρέπει η μνήμη των 

ανθρώπων) 

-Είναι πρόχειρος, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, με λεξιλόγιο καθημερινό, 

σύντομες, ελλειπτικές ή μισοτελειωμένες προτάσεις, ανολοκλήρωτες φράσεις, κενά, 

ανακολουθίες, ασύμβατες συντακτικές δομές και ασυνταξίες. 

-Είναι ανοργάνωτος, βιαστικός, ελλιπής και χαλαρός (χωρίς συνοχή των 

νοημάτων) 

-Είναι γεμάτος διακοπές, επαναλήψεις, διορθώσεις, κομπιάσματα 

-Χαρακτηρίζεται από την τάση να αλλάζει την αρχή της πρότασης και να 

ξαναδιατυπώνει παραλλαγμένο το ίδιο νόημα, σε μια προσπάθεια ορθότερης 

έκφρασης. 

-Είναι γεμάτος με λέξεις και φράσεις χωρίς σημασία, που αποτελούν αμήχανα 

«παραγεμίσματα» (να πούμε, ας πούμε, ξέρω ΄γω, ξέρεις, έτσι, που λες, εντάξει, 

βασικά κ.α.) 

Βέβαια όλα τα παραπάνω ισχύουν για το μέσο άνθρωπο – για ένα φυσιολογικό 

χειριστή της γλώσσας. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι με πολύ υψηλό επίπεδο 
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προφορικού λόγου, οι οποίοι είναι συναρπαστικοί ομιλητές, με γλώσσα που ρέει, που 

έχει πλούσιο και εύστοχο λεξιλόγιο, ενώ εφαρμόζονται σε αυτήν όλοι οι κανόνες της 

γραμματικής και του συντακτικού.  

 

1.7.2 Χαρακτηριστικά γραπτού λόγου 
 

Στην επικοινωνία με προφορικό λόγο το μήνυμα εκπέμπεται από τον πομπό και 

την ίδια χρονική στιγμή προσλαμβάνεται από το δέκτη που βρίσκεται συνήθως στον 

ίδιο χώρο. Αντίθετα η επικοινωνία με το γραπτό λόγο είναι κατά κανόνα μοναχική 

δραστηριότητα στην οποία ο πομπός απευθύνεται σε δέκτη απόντα που 

προσλαμβάνει το μήνυμα ύστερα από ένα χρονικό διάστημα (ΟΕΔΒ σελ. 96-99 

τεύχος α΄). 

Ο γραπτός λόγος με τη σειρά του έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

-Έχει μοναχικότητα και διαχρονικότητα, δηλαδή ότι γράφεται παραμένει 

αναλλοίωτο με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, μπορούν οι γνώσεις να είναι κτήμα 

όλων των ανθρώπων του μέλλοντος. 

-Όσα γράφουμε τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε, αφού είχαμε όλο το χρόνο 

γι’ αυτό, επιλέγουμε τις καταλληλότερες λέξεις για να εκφράσουμε τις σκέψεις μας 

στο θέμα για το οποίο κάνουμε λόγο, να ακριβολογήσουμε και να αποφύγουμε τα 

χαλαρό ύφος, τις φλυαρίες, τις επαναλήψεις και ό, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το 

λόγο ανιαρό και κουραστικό. 

-Ο συντάκτης ενός γραπτού κειμένου έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει πρώτα 

ένα σχέδιο και με βάση αυτό να συνθέσει και να οργανώσει το κείμενό του, το οποίο 

στη συνέχεια μπορεί να το επεξεργαστεί και να κάνει όσες διορθώσεις κρίνει 

απαραίτητες. 

-Στο γραπτό λόγο υπάρχει συνοχή των νοημάτων και σ’ αυτό συντελεί σε 

μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση των συνδετικών (διαρθρωτικών και μεταβατικών) 

λέξεων και φράσεων 

-Στην τελική μορφή το κείμενο έχει εμφανή στοιχεία οργάνωσης: 

απαριθμήσεις, πίνακες, επισημάνσεις με τυπογραφικά σημάδια (βελάκια, κουκίδες, 

παύλες κ.α.) 

Όμως και ο γραπτός λόγος έχει τα μειονεκτήματά του. Έτσι: 
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-Είναι ψυχρός, τυπικός και απρόσωπος, δηλ. δεν έχει εκείνη τη ζεστασιά της 

άμεσης και ζωντανής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων (του πομπού και του 

δέκτη). 

-Είναι προσχεδιασμένος και υπολογισμένος, χωρίς τον αυθορμητισμό του 

προφορικού λόγου. 

-Είναι βραδύς (ως προς τον επικοινωνιακό του στόχο) χωρίς την αμεσότητα και 

την ταχύτητα του προφορικού λόγου. 

-Χρησιμοποιείται μόνο από ανθρώπους που ξέρουν γράμματα. 

 

1.7.3. Διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου 
 

Η επιλογή του προφορικού ή γραπτού λόγου ως μέσο επικοινωνίας εξαρτάται 

από τις διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις και αυτό έχει ως συνέπεια να υπηρετούν 

διαφορετικούς στόχους. Έτσι, προκύπτουν κάποιες διαφορές που οφείλονται στη 

διαφορετική φύση τους και σχετίζονται με τις διαφορετικές συνθήκες παραγωγής, με 

τη μορφή και τις λειτουργίες που υπηρετούν.   

Αρχικά οι διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου οφείλονται στις 

διαφορετικές συνθήκες παραγωγής τους ως προς το πλαίσιο της επικοινωνιακής 

περίστασης. Ο προφορικός λόγος χρησιμοποιείται περισσότερο στην καθημερινή 

επικοινωνία, σε περιβάλλον οικειότητας και ικανοποιεί τρέχουσες ανάγκες της 

καθημερινότητας. Έτσι εμπεριέχει το στοιχείο του αυθορμητισμού που καθιστά πιο 

πηγαία την επικοινωνία.. Προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα, γιατί πρόκειται 

για μια ζώσα επικοινωνιακή διαδικασία. Παρέχει στον πομπό τη δυνατότητα να 

παρουσιάσει αναλυτικά τις σκέψεις, τις απόψεις και τους προβληματισμούς του. Ο 

ομιλητής μπορεί να αναδιατυπώσει το μήνυμα, ώστε να το καταστήσει σαφές και να 

παράσχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις στο δέκτη. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα 

επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Αντιθέτως ο γραπτός λόγος τις 

περισσότερες φορές είναι δίαυλος συμβατικής ή επίσημης επικοινωνίας (Πολίτης). 

Άρα είναι πιο επιμελημένος και λιγότερο αυθόρμητος. Ο συγγραφέας δεν έχει άμεση 

επαφή με τους αναγνώστες του, απευθύνεται σε δέκτες απόντες οι οποίοι θα 

προσλάβουν το κείμενό του ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα και που μόνο τότε 

μπορούν να αντιδράσουν στα γραφόμενα του (Αρχάκης Α., 2005  σελ.52-54). 

Σύμφωνα με τον Αρχάκη από τη σχέση τους με το άμεσο, φυσικό πλαίσιο της 

επικοινωνιακής περίστασης ο προφορικός λόγος είναι πλαισιωμένος, ενώ ο γραπτός 
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λόγος αποπλαισιωμένος. Στον προφορικό λόγο το νόημα θεμελιώνεται από τη συνεχή 

αλληλεπίδραση κειμενικών και εξωκειμενικών, άμεσα παρόντων, παραγόντων, 

Δηλαδή τα άμεσα ορατά στοιχεία της περίστασης, ο επιτονισμός, οι εκφράσεις και οι 

κινήσεις του σώματος, τα άμεσα ορατά στοιχεία της περίστασης, οι κοινές γνώσεις 

ομιλητή και ακροατή συνδυάζονται και συσχετίζονται με τα κειμενικά στοιχεία. 

Αντίθετα ο γραπτός λόγος είναι λόγος αποπλαισιωμένος, απελευθερωμένος από το 

συνομιλητή, το χώρο και το χρόνο. Η πρόσβαση στο άμεσο, φυσικό πλαίσιο της 

περίστασης δεν είναι δυνατή. Ο συγγραφέας έτσι πολλές φορές καλείται να 

παρουσιάσει μέσα στο ίδιο του το κείμενο το πλαίσιο της επικοινωνιακής περίστασης 

(Αρχάκης Α., 2005 σελ 51). 

Στις διαφορετικές συνθήκες παραγωγής συγκαταλέγεται και ο τρόπος 

μετάδοσης των πληροφοριών. Η έλλειψη και η πίεση του χρόνου καθιστούν τον 

προφορικό λόγο απροσχεδίαστο, καθώς τις περισσότερες φορές διαμορφώνεται τη 

στιγμή που εκφωνείται. Αντίθετα, ο γραπτός λόγος είναι πιο επιμελημένος και 

λιγότερο αυθόρμητος, επειδή είναι συνήθως προσχεδιασμένος και επομένως εκφράζει 

με μεγαλύτερη σαφήνεια τις σκέψεις του πομπού. Ο πομπός έχει τη δυνατότητα να 

οργανώσει τις σκέψεις του, τη χρονική ευχέρεια να δομήσει το κείμενό του με τον 

καλύτερο κατά την κρίση του, τρόπο και να το επεξεργαστεί λεξιλογικά.. Διακρίνεται 

για την ακριβόλογη διατύπωση και την απαλλαγή του από εκφραστικές ατέλειες χάρη 

στη δυνατότητα προσεκτικού σχεδιασμού. 

Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο είδη λόγου σχετίζεται 

με τη μορφή δηλ. τη σύνταξη, τη διατύπωση, το λεξιλόγιο, τη νοηματική πυκνότητα 

και τη συνοχή. Στην επικοινωνία με το γραπτό λόγο ο πομπός έχει συνήθως το χρόνο 

να προσχεδιάσει και να επιμεληθεί το λόγο του, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην 

επικοινωνία με τον προφορικό λόγο, ο οποίος είναι γενικά αυθόρμητος και 

απροσχεδίαστος. Ο γραπτός λόγος είναι, επομένως, προσχεδιασμένος και γι’ αυτό πιο 

επιμελημένος από κάθε άποψη από τον προφορικό. 

Η διατύπωση είναι πιο επιμελημένη στο γραπτό λόγο. Συγκεκριμένα, στον 

προφορικό λόγο παρουσιάζονται συχνά ελλειπτικές προτάσεις ή ανολοκλήρωτες 

φράσεις. Υπάρχει μια προχειρότητα στην έκφραση, παρόλο που ορισμένες φορές 

φαίνεται καθαρά η προσπάθεια του ομιλητή να αλλάξει ή να βελτιώσει μια φράση 

που χρησιμοποίησε. Αντίθετα μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι εμφανής στο γραπτό 

κείμενο, αφού έχουμε μόνο την τελική του μορφή. Στον προφορικό λόγο υπάρχουν 

πολλά γυρίσματα και παύσεις (εεε…, ας πούμε…, χμ….). 
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Ο γραπτός λόγος πρέπει να είναι σαφής και ακριβής, γιατί χρειάζεται να 

προβλέπει τις απορίες του δέκτη, που είναι συνήθως απών. Γενικά στο γραπτό λόγο 

το λεξιλόγιο είναι πιο επεξεργασμένο. Η σύνταξη είναι πιο φροντισμένη και 

εμφανίζεται συχνά η υποτακτική σύνταξη και ο μακροπερίοδος λόγος. Αντίθετα ο 

προφορικός λόγος είναι συνήθως λιγότερο ακριβής, δεδομένου ότι ο δέκτης που είναι 

παρών, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διευκρινίσεις. Χρησιμοποιείται συνήθως η 

παρατακτική σύνταξη και συνηθίζονται οι μικρές φράσεις ενώ κάποιες φορές 

συναντούμε και ασυνταξίες. 

Η συνοχή και η συνεκτικότητα είναι πιο επιμελημένη στο γραπτό λόγο, όπου 

χρησιμοποιείται γενικά μεγαλύτερος αριθμός και ποικιλία μεταβατικών λέξεων και 

φράσεων από ότι στον προφορικό λόγο. Τέλος, η οργάνωση του γραπτού λόγου είναι 

πιο φροντισμένη από αυτήν του προφορικού. Στο γραπτό λόγο ο πομπός έχει το 

χρόνο να οργανώσει το κείμενό του, για να παρουσιάσει με λογική σειρά τις ιδέες 

του, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην προφορική επικοινωνία. 

Παλαιότερα η προσήλωση των λογίων στα γραπτά κείμενα και η αποξένωσή 

τους από την ζωντανή γλώσσα οδήγησαν στην αντίληψη ότι ο γραπτός λόγος είναι 

σημαντικότερος από τον προφορικό. Ωστόσο, η σύγχρονη γλωσσολογία δίνει 

προτεραιότητα στον προφορικό λόγο (ΟΕΔΒ σελ. 107 τεύχος α΄). 

Τέλος, ανάμεσα στα δύο αυτά είδη λόγου εντοπίζονται κάποιες διαφορές ως 

προς τις λειτουργίες που υπηρετούν. Από το γεγονός ότι ο γραπτός λόγος είναι μονής 

κατεύθυνσης, ενώ ο προφορικός λόγος αμφίδρομος προκύπτει και η διαφορετική 

κοινωνική λειτουργίας τους. Ο προφορικός λόγος είναι ο λόγος μέσω του οποίου 

θεμελιώνονται και διατηρούνται οι διανθρώπινες σχέσεις, διευκολύνεται η γνωριμία 

των συνομιλητών και διευρύνεται η μεταξύ τους οικειότητα. Είναι ο λόγος της 

διατύπωσης και διαπραγμάτευσης γνωμών και της έκφρασης και ανταλλαγής 

συναισθημάτων που αποτελούν το θεμέλιο κάθε επικοινωνιακής πράξης. Ο γραπτός 

λόγος, αντίθετα έχει «αποθηκευτική» λειτουργία στηρίζεται δηλ. στην 

προγραμματισμένη καταχώρηση πληροφοριών μέσα στο κείμενο. Είναι ο λόγος της 

διανομής των πληροφοριών. Συμπερασματικά, ο προφορικός λόγος είναι ο λόγος της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, ενώ ο γραπτός λόγος της κοινωνικής χρησιμότητας 

(Πολίτης Π. 2001) 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a10/index.html ). 

Συγκρίνοντας τις δύο μορφές λόγου δεν υποδηλώνεται αξιολογική στάση, ούτε 

ότι συνιστούν τα αποκλίνοντα μέλη μιας διχοτομίας, αλλά διαφαίνονται πληρέστερα 
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οι διαφορετικές συνθήκες παραγωγής τους, καθώς και τα πρωτοτυπικά τους 

χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Πολίτη, είναι προτιμότερο οι δύο 

μορφές λόγου να αντιμετωπίζονται ως ακρότατα ενός συνεχούς και υπό το πρίσμα 

αυτό να προσεγγίζονται πολυδιάστατα (Πολίτης Π., 2001). 

 

 
 

Σχήμα 6. Σχήμα που αναπαριστά τα χαρακτηριστικά του προφορικού και γραπτού 
λόγου ανακτημένο από το δικτυακό τόπο 
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/ProforikosGraptosLogos.htm 

 

1.7.4. Ομοιότητες προφορικού και γραπτού λόγου 
 
 
Πέρα από τις διαφορές, υπάρχουν και πολλές ομοιότητες ανάμεσα στον 

προφορικό και γραπτό λόγο. 

Όπως έχει αναφερθεί και τα δύο είδη λόγου εξυπηρετούν βασικές 

επικοινωνιακές ανάγκες και σε πολλές περιστάσεις υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

του ενός ή του άλλου λόγου αντίστοιχα. Επίσης λειτουργούν ως φορείς σκέψης, 

καθώς οι ιδέες, οι σκέψεις και τα συναισθήματα μπορούν να μεταφερθούν και με τους 

δύο τρόπους.  
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Με το γράψιμο αποκτώνται νέες γλωσσικές δομές και λειτουργίες και 

μεταφέρονται στον προφορικό λόγο. Αντίστοιχα η καλή χρήση του προφορικού 

λόγου βοηθάει τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Είτε ομιλούμε είτε γράφουμε, 

οφείλουμε να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε ένα σύνολο κανόνων της γλώσσας, 

ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, ώστε να πετύχουμε αμοιβαία κατανόηση. 

Μία ακόμα ομοιότητα μεταξύ του γραπτού κειμένου και του διαλόγου είναι ότι τόσο 

οι ομιλητές όσο και οι συγγραφείς μπορούν να προβλέψουν τις πιθανές αντιδράσεις 

των αποδεκτών του μηνύματος και αναλόγως να πράξουν. Επιπλέον, τόσο ο 

προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος βοηθούν τη μαθησιακή διαδικασία, αφού 

μιλώντας ή γράφοντας το άτομο επεξεργάζεται καλύτερα τη γνώση που κατέχει, 

συνειδητοποιεί τα κενά ή τις ατέλειες που υπάρχουν στα γνωστικά του σχήματα και 

δημιουργεί νέες υποθέσεις για καλύτερη κατανόηση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

Εισαγωγή 

 
Στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για τη διδακτική προσέγγισης 

του γραπτού λόγου και έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί τρόποι για τη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου, που εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις για τη γλώσσα, το 

γραπτό λόγο και τη διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα έχουν προταθεί διάφορα 

μοντέλα που συσχετίζουν τη διδακτική του γραπτού λόγου με α) κλάδους της 

Γνωστικής Ψυχολογίας που ασχολούνται με τη σκέψη και την παραγωγή του γραπτού 

λόγου, β) την Κειμενογλωσσολογία και γ) την Κοινωνικο-πολιτισμική Ψυχολογία, 

που μελετούν τους παραπάνω τομείς. 

Η Γνωστική Ψυχολογία δίνει έμφαση στη διαδικασία παραγωγής του γραπτού 

λόγου και στις γνωστικές δεξιότητες που λαμβάνουν μέρος, η κειμενογλωσσολογία 

τονίζει τη δομή του περιεχομένου του παραγόμενου κειμένου και η Κοινωνικο-

Πολιτιστική Ψυχολογία ερμηνεύει το πλαίσιο παραγωγής του γραπτού λόγου. 
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Στο δεύτερο αυτό μέρος της μελέτης αρχικά παρουσιάζονται τα γνωστότερα 

γνωστικά μοντέλα που έχουν προταθεί για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου από το 

χώρο της Γνωστικής και της Κοινωνικογνωστικής ψυχολογίας. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται οι κυριότερες θεωρίες διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου. 

Κατόπιν, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην εξέλιξη της διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος και μια σύντομη ιστορική αναδρομή της διδασκαλίας παραγωγής γραπτού 

λόγου στην Ελλάδα. Αφού γίνει αναφορά στον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης της 

παραγωγής γραπτού λόγου θα καταλήξουμε στις νέες θεωρίες που προέκυψαν ως 

ανάγκη, την Επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική προσέγγιση, τις επιδράσεις που 

δέχτηκαν αλλά και άσκησαν στη μελέτη διδακτικής του γραπτού λόγου. 

 

2.1. Γνωστικά μοντέλα 

 

Τα γνωστικά μοντέλα προσέγγισης της παραγωγής γραπτού λόγου 

προσπάθησαν να περιγράψουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες στις 

οποίες εμπλέκεται ο μαθητής-συγγραφέας κατά την προσπάθειά του να γράψει ένα 

κείμενο. Προσεγγίζουν τη γραφή ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος (Bereiter 

& Scardamalia, 1987). Κατά τη σύνθεση ενός κειμένου ο συγγραφέας εργάζεται 

σκόπιμα και μεθοδευμένα για να επιλύσει το κοινωνικό του πρόβλημα. 

(Ματσαγγούρας, 2000). Τα μοντέλα αυτά διασπούν τη διαδικασία του γραψίματος σε 

υποδιαδικασίες, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος παραγωγής των γραπτών κειμένων. 

Τα σημαντικότερα γνωστικά μοντέλα που επηρέασαν τόσο την προσέγγιση και 

παραγωγή του γραπτού λόγου όσο και τα αναλυτικά προγράμματα αναφέρονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

 
2.1.1. Το μοντέλο των Flower & Hayes (1980) 
 
Οι Flower & Hayes περιέγραψαν την γραφή ως μια διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος. Η δομή αυτού του μοντέλου επικεντρώνεται στα τρία βασικά στοιχεία 

του γραψίματος: 
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Σχήμα 7. Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο των Flower & Hayes (1980), παράθεση 
από Σπαντιδάκης 2010 
 

 

α) Το περιβάλλον εργασίας: Περιλαμβάνει την εργασία που έχει ανατεθεί στο 

συγγραφέα και όλους εκείνους τους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με τον ίδιο 

όπως το θέμα του κειμένου, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, τους στόχους που 

έχει θέσει και το κείμενο που ήδη γράφεται 

β) Τη μακρόχρονη μνήμη του συγγραφέα: Επιμερίζεται στη γνώση του 

θέματος, τη γνώση του ακροατηρίου και τα αποθηκευμένα σχέδια γραφής. 

γ) Η διαδικασία επίλυσης προβλήματος έχει τέσσερις υπο-διαδικασίες: 1. το 

σχεδιασμό, όπου με τη βοήθεια της μακρόχρονης μνήμης ανακαλεί τις πληροφορίες 

που διαθέτει και μαζί με αυτές παράγει νέες και τις οργανώνει με βάση τους στόχους 

που έχει θέσει 2. την καταγραφή κατά την οποία καταγράφονται οι ιδέες που 

προέκυψαν 3. την αναθεώρηση-βελτίωση, μέσω της οποίας ο συγγραφέας διαβάζει 

αυτά που έχει γράψει και προχωρεί σε διορθώσεις και 4. τον έλεγχο που αφορά την 
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επίβλεψη των παραπάνω διαδικασιών και το χρόνο που θα χρειαστεί στην 

προσπάθειά του να ολοκληρώσει την εργασία. 

Με το μοντέλο των Flower & Hayes η διαδικασία του γραπτού λόγου ξεφεύγει 

από τη θεώρηση της απλής γραμμικής δραστηριότητας και αντιμετωπίζεται ως 

δυναμική και πολύπλοκη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπο-διαδικασίες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο συγγραφέας καταστρώνει σχέδιο, αναζητά τη γνώση, 

την κατάλληλη δομή με βάση τους στόχους που έχει θέσει αφού αντιμετωπίζει την 

παραγωγή γραπτού λόγου ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Το μοντέλο αυτό 

περιγράφεται ως γνωστικό μοντέλο και όχι ως μοντέλο σταδίων (Flower & Hayes, 

1981). 

 
2.1.2. Τα αναπτυξιακά μοντέλα των Bereiter & Scardamalia (1987) 
 
Οι Bereiter & Scardamalia (1987) περιγράφουν τις διαδικασίες με τις οποίες 

εμπλέκονται οι συγγραφείς καθώς γίνονται όλο και πιο έμπειροι και προτείνουν δύο 

μοντέλα κατά τη διαδικασία της σύνθεσης ενός κειμένου: 

α)Το μοντέλο παράθεσης πληροφοριών (knowledge telling) 



 - 38 -

 
Σχήμα 8. Σχήμα που αναπαριστά τη δομή του knowledge- telling μοντέλου των 

Bereiter & Scardamalia (1987), παράθεση από Σπαντιδάκης 2010 

 

Σύμφωνα με τους Bereiter & Scardamalia οι αρχάριοι συγγραφείς 

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κατά την παραγωγή νέων κειμένων. Κάποια από 

αυτά σχετίζονται με τη μεταφορά του προφορικού λόγου στο γραπτό. Δυσκολεύονται 

να παράγουν νέες ιδέες και χρησιμοποιούν στοιχεία είτε από το θέμα τους, είτε από 

το κείμενο που δίνεται ως αφόρμηση. Δεν αφιερώνουν καθόλου χρόνο ή ελάχιστο στο 

σχεδιασμό και έτσι παράγουν απλά κείμενα χρησιμοποιώντας την τεχνική «και μετά 

τι;», καταγράφοντας οτιδήποτε τους έρχεται στο μυαλό. 

Το κείμενο που γράφουν απευθύνεται περισσότερο προς τους ίδιους παρά στους 

αναγνώστες. Δεν παίρνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, ούτε δίνουν 

βάση στις επικοινωνιακές περιστάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει αναπτυχθεί 

αρκετά η αφαιρετική σκέψη για να μπορούν να μεταφέρουν τα στοιχεία του 

προφορικού λόγου στο γραπτό όταν μάλιστα ο συνομιλητής είναι απών. Έτσι δεν 
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υπάρχει η ανατροφοδότηση και ο συγγραφέας οφείλει να παράγει ένα κείμενο χωρίς 

βοήθεια. 

β)Το μοντέλο μετασχηματισμού πληροφοριών (knowledge transforming) 

 

 
Σχήμα 9. Σχήμα που αναπαριστά τη δομή του knowledge- transforming μοντέλου των 

Bereiter & Scardamalia (1987), παράθεση από Σπαντιδάκης 2010 

 

Πρόκειται για το μοντέλο των έμπειρων συγγραφέων, το οποίο γνωστικά είναι 

πιο απαιτητικό και δύσκολο από το μοντέλο της παράθεσης πληροφοριών, 

απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα γνωστικών λειτουργιών και ο συγγραφέας 

αποκομίζει περισσότερα γνωστικά οφέλη. 

Οι περισσότεροι μαθητές-συγγραφείς θέτουν στόχους και σχεδιάζουν τις 

πληροφορίες. Λαμβάνουν υπόψη τους το είδος του κειμένου, το ακροατήριο στο 

οποίο απευθύνονται και τις επικοινωνιακές περιστάσεις. Κατόπιν  εξετάζουν το 

παραγόμενο κείμενο και ελέγχουν την πληροφορικότητά του. Σε αντίθεση με το 
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μοντέλο παράθεσης πληροφοριών, η παραγωγή γραπτού λόγου προσανατολίζεται στο 

ακροατήριο παρά προς το συγγραφέα. 

 
 
2.1.3. Το μοντέλο του Kellog (1996) 
 
 
Ο Kellog (1996) πρότεινε ένα μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης σχετικά με την 

παραγωγή του γραπτού λόγου. Η εργαζόμενη μνήμη αποτελείται από τρία μέρη: 

 

 
 

Σχήμα 10. Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο του Kellog (1996), παράθεση από 
Σπαντιδάκης 2010 
 

 

 Τον κεντρικό έλεγχο που συντονίζει τα άλλα δύο υποσυστήμτα δηλαδή 

 Το φωνολογικό σημειωματάριο που επεξεργάζεται τις οπτικοχωρικές 

λειτουργίες και 

 Τη φωνολογική επανάληψη που επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις ακουστικές 

και λεκτικές πληροφορίες. 

Ο συγγραφέας κατά την παραγωγή του γραπτού λόγου προχωρεί στις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

α) τη διατύπωση, κατά την οποία αρχικά σχεδιάζει τι θα γράψει βάζοντας 

στόχους και παράγοντας ιδέες σχετικές με τους στόχους που είχε θέσει και κατόπιν τα 

μεταφέρει αυτά σε προτάσεις 
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β) την εκτέλεση που εμπλέκει τις υπο-διαδικασίες του προγραμματισμού των 

νεύρων και των κινητήριων μυών και της καταγραφής μέσω της εκτέλεσης των 

μυϊκών κινήσεων 

γ) την παρακολούθηση-έλεγχο που αφορά τις υπο-διαδικασίες της ανάγνωσης 

του κειμένου που έχει ήδη γραφεί και τις παρεμβάσεις/ τροποποιήσεις που κάνει ο 

συγγραφέας. 

Το μοντέλο αυτό του Kellog (1996) δέχεται ότι μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονη 

ενεργοποίηση των διαδικασιών του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου, 

εφόσον οι απαιτήσεις που τίθενται στον κεντρικό έλεγχο δεν υπερβαίνουν τα όριά 

του. Οι αποφάσεις που παίρνει επηρεάζουν τόσο την ίδια τη διαδικασία του 

σχεδιασμού όσο και την ίδια τη λεκτική διατύπωση (Σπαντιδάκης, 2010). 

 

2.2. Κοινωνικο-γνωστικά μοντέλα  

 

Μια προέκταση των γνωστικών μοντέλων είναι τα κοινωνιο-γνωσιακά μοντέλα. 

Συγκεκριμένα αυτά δεν αφορούν μόνο την περιγραφή των γνωστικών διαδικασιών 

που εκτελεί ένας συγγραφέας καθώς γράφει αλλά λαμβάνουν υπόψη και το 

κοινωνικο-πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγεται και 

χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος. Η κριτική που ασκήθηκε στο μοντέλο των Flower 

& Hayes (1980) τους οδήγησε τον καθένα χωριστά σε διαφορετικές προσεγγίσεις και 

ερμηνείες για τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου.  

 

2.2.1 Το αναθεωρημένο μοντέλο του Hayes (1996) 

 

Ο Hayes (1996) προτείνει ένα νέο μοντέλο το οποίο περιγράφει και ερμηνεύει 

αποτελεσματικότερα τις νοητικές διαδικασίες παραγωγής του γραπτού λόγου και την 

ίδια τη διαδικασία της παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ασκήθηκε, 

υιοθετεί κάποιες αλλαγές και τις ενσωματώνει στο προηγούμενο μοντέλο. 

Αρχικά τονίζει το σημαντικό ρόλο της εργαζόμενης μνήμης, η οποία δεν 

επηρεάζει μόνο την υπο-διαδικασία του σχεδιασμού αλλά και τη διαδικασία του 

σχεδιασμού στο σύνολο και συγκεκριμένα της καταγραφής και της βελτίωσης. 

Επίσης τονίζει περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η παραγωγή γραπτού 

λόγου και το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε είναι έξω από το συγγραφέα. Έτσι το 

μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται ως κοινωνιο-γνωστικό καθώς περιγράφει πως 
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αλληλεπιδρά ο συγγραφέας με το περιβάλλον του στην προσπάθειά του να παράγει 

γραπτό λόγο. 

 

 
Σχήμα 11. Σχήμα που αναπαριστά το αναθεωρημένο μοντέλο του Hayes (1996), 
παράθεση από Σπαντιδάκης 2010 
 

 

Τα δύο βασικά μέρη αυτού του μοντέλου είναι:  
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 το περιβάλλον εργασίας που περιλαμβάνει το κοινωνικό και φυσικό 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα το κοινωνικό περιβάλλον περιλαμβάνει το 

ακροατήριο για το οποίο γράφει ο συγγραφέας και τους συνεργάτες του, ενώ το 

φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει το κείμενο που είναι ήδη γραμμένο και τα 

μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του γραπτού 

λόγου. Τα δύο αυτά περιβάλλοντα αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν 

κατά την παραγωγική διαδικασία. 

 το άτομο-συγγραφέας που περιλαμβάνει τα κίνητρα, τα συναισθήματα, τις 

γνωστικές διαδικασίες, την εργαζόμενη μνήμη και τη μακρόχρονη μνήμη. Η 

εργαζόμενη μνήμη περιλαμβάνει τη φωνολογική, τη σημασιολογική, και τη 

χωρική-οπτική αναπαράσταση γραφικών πινάκων και εικόνων και συμβάλλουν 

στην κατανόηση του μηνύματος του κειμένου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 

είναι ο ρόλος των κινήτρων και των συναισθημάτων του συγγραφέα. Επίσης 

τονίζεται η ανάγκη γνωσιακής και ερμηνευτικής απευαισθητοποίησης για την 

ολοκλήρωση της ερμηνευτικής διαδικασίας (Σπαντιδάκης, 2010). 

 

2.2.2  Μοντέλο κατασκευής του διαπραγματευόμενου νοήματος (Flower, 

1994) 

 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης του γνωστικού 

συστήματος και του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου με μεγαλύτερη 

έμφαση στο πρώτο. 

Σύμφωνα με το μοντέλο, η συγγραφή είναι ενεργητική διαδικασία κατασκευής 

νοήματος (εποικοδομιστική διαδικασία), μια κοινωνική και ρητορική πράξη κατά την 

οποία το νόημα που δίνει ο συγγραφέας στο κείμενό του και κατασκευάζει ο 

αναγνώστης προκύπτει μέσα από τη διαπραγμάτευση μεταξύ των αναπαραστάσεων 

του συγγραφέα και του αναγνώστη (διαπραγματευόμενο νόημα) αλλά και μεταξύ 

αυτών και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, των πρακτικών και των συμβάσεων 

της κοινότητας Λόγου, τις οποίες ο συγγραφέας και ο αναγνώστης προσπαθούν να 

διαχειριστούν και να τις μετασχηματίσουν σε σημαντικούς γι’ αυτούς σκοπούς και 

εναλλακτικούς στόχους, όταν συγκρούονται με τις δικές τους αναπαραστάσεις 

(δραστηριότητα γραμματισμού) ( Σπαντιδάκης Γ., 2010 αναφορά σε Flower,1994 

σελ.51). 
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Χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι: 

 Οι συγγραφείς και αναγνώστες δομούν το νόημα μέσα σε ένα σύνθετο 

κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει και τη γλώσσα και τις 

συμβάσεις λόγου, δηλαδή τις κοινωνικές δυνάμεις/ πιέσεις που ασκούν επιρροή 

στο συγγραφέα  

 Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν την ενεργοποιημένη γνώση, τη γνώση 

δηλαδή που ενεργοποιείται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγγραφής και 

τους στόχους που τίθενται από το συγγραφέα ή τον αναγνώστη και επιδρούν στη 

διαδικασία της παραγωγής. 

 Η επίγνωση είναι ένα δομικό στοιχείο του μοντέλου και αφορά είτε τη 

σαφή και συνειδητή εικόνα των κατασκευαστών νοημάτων είτε την ασαφή και 

αόριστη εικόνα για τη διαδικασία κατασκευής της και των παραγόντων που 

εμπλέκονται σε αυτήν (Σπαντιδάκης Γ., 2010 σελ. 51-53). 

 

2.3. Λογοτεχνικές και Κειμενογλωσσολογικές θεωρίες 

 

Όπως παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η γλωσσολογία ξεκινώντας 

με επίκεντρο τη λέξη μπόρεσε να φτάσει μέχρι την πρόταση, έχοντας ως αντικείμενο 

τη μικροδομή, δηλαδή σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στα όρια της πρότασης. Το 

κείμενο αντιμετωπιζόταν ως άθροισμα ορισμένων προτάσεων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της γλωσσολογικής έρευνας 

μετατοπίστηκε προς γλωσσικές δομές πέρα από την πρόταση, είτε στο χώρο της 

ομιλίας είτε στο γραπτό κείμενο. Από τη λέξη και την πρόταση επικεντρώθηκε στη 

μακροδομή της γλώσσας και έδειξε ότι τα προβλήματα που γεννώνται από τις δια-

προτασιακές ή ύπερ-προτασιακές σχέσεις της γλώσσας, στο επίπεδο του κειμένου 

είναι διαφορετικής υφής. Το κείμενο δεν είναι η αθροιστική σχέση κάποιων 

προτάσεων (Μπαμπινιώτης Γ., 1991 σελ. 24). 

Η στροφή της γλωσσολογίας προς τη διακλαδική έρευνα για την αντιμετώπιση 

ορισμένων σύνθετων προβλημάτων της γλώσσας, οδήγησε στη μελέτη των 

λογοτεχνικών κειμένων. Το ενδιαφέρον για το λογοτεχνικό κείμενο εκδηλώθηκε 

αρχικά ως προβληματισμός για την υφή του κειμένου (λογοτεχνικού και μη) και τα 

ζητήματα που προκύπτουν από την ανάλυσή του. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη 
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μορφή συστηματικότερης ενασχολήσεως με το κείμενο, η πρώτη μορφή 

κειμενολογίας. 

Οι θεωρίες αυτές χωρίζονται: α) στις λογοτεχνικές, οι οποίες ασχολούνται 

αποκλειστικά με τα λογοτεχνικά κείμενα  και, πιο συγκεκριμένα με το νόημα του 

κειμένου, το σκοπό της κοινοποίησης του μηνύματος από το συγγραφέα και την 

ερμηνεία του μηνύματος από τον αναγνώστη και β) στις κειμενογλωσσολογικές, που 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους τόσο στα λογοτεχνικά όσο και στα μη 

λογοτεχνικά κείμενα καθημερινής χρήσης και, ειδικότερα, στους όρους και στις 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε ένα σύνολο γλωσσικών υπομονάδων, όπως 

είναι οι λέξεις και οι προτάσεις, να μετατραπούν σε κείμενο με γλωσσική συνοχή, 

νοηματική συνεκτικότητα και υφολογική ταυτότητα (Ματσαγγούρας, 2000, σελ. 15).  

 

 

2.3.1.  Οι λογοτεχνικές θεωρίες 

 

Η ανάλυση της γλώσσας των λογοτεχνικών κειμένων προσηλώθηκε σε τρεις 

τύπους: 1.την ανάλυση της δομής της γλώσσας του συγκεκριμένου κειμένου, 2. την 

ανάλυση του λογοτεχνικού έργου από την πλευρά του υπο-κειμένου, του δημιουργού 

και 3. την ανάλυση από την πλευρά του δέκτη του κειμένου, το αντι-κείμενο, δηλαδή 

τον αναγνώστη. Οι παραπάνω προσεγγίσεις επηρέασαν και διαμόρφωσαν τις 

λογοτεχνικές θεωρίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

α) Η «εξηγητική/ερμηνευτική του κειμένου» η «πρακτική/εφαρμοσμένη 

φιλολογική κριτική»:  Η θεωρία αυτή επικεντρώνεται στο πρόσωπο του συγγραφέα 

και στις κοινωνικές, ιστορικές και ψυχολογικές συνθήκες της εποχής του για να 

ερμηνεύσει το νόημα του κειμένου. Έτσι η μελέτη του κειμένου αποκτά χαρακτήρα 

εξωκειμενικό. Η ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου και η ανάλυσή του στηριζόταν 

κυρίως στη διαίσθηση και σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και αφορά κυρίως υφολογικά 

χαρακτηριστικά. Η θεωρία αυτή εξαρτά το λογοτεχνικό κείμενο από την ζωή και την 

προσωπικότητα του συγγραφέα, από τα συναισθήματα και τις προθέσεις του. Η 

αναζήτηση μεγαλύτερης αντικειμενικότητας οδήγησε τους μελετητές της λογοτεχνίας 

στη γλώσσα του συγκεκριμένου κειμένου (Μπαμπινιώτης, 1991, 32-33). 

β) Η Φορμαλιστική θεωρία: Η θεωρία αυτή προσπαθεί να απαλλάξει το κείμενο 

από κάθε υποκειμενική και αυθαίρετη ερμηνεία του περιεχομένου. Το ενδιαφέρον 
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στρέφεται στη μελέτη της μορφής ενός έργου, αφού το περιεχόμενο καθορίζεται από 

τη μορφή που επιλέγει ο συγγραφέας (Μπαμπινιώτης, 1991, 37-38). 

γ) Η Δομιστική θεωρία: Οι στρουκτουραλιστές εργάστηκαν αποκλειστικά με το 

κείμενο και κυρίως με τη γλωσσολογική μέθοδο. Δέχονται ότι ένα λογοτεχνικό 

κείμενο είναι ένα αυτοδύναμο και αυτοτελές σύστημα, το οποίο μπορεί κανείς να το 

προσεγγίσει, στην αρχή γλωσσολογικά και, στη συνέχεια, να επιχειρήσει να 

αποκαλύψει τα αξιακά συστήματα που το διέπουν και να τα αποτιμήσει, 

προχωρώντας σε αξιολογικές κρίσεις. Ο δομισμός, ως λογοτεχνική θεωρία, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ανάδειξη των κειμενικών δομών και των 

συμβάσεων, μέσα από τις οποίες ο γραπτός λόγος αποκτά κειμενικότητα και το 

κείμενο μπορεί να γίνει προσπελάσιμο και κατανοητό. Στόχος των δομιστών είναι να 

αποκαλύψουν τη δομή ενός κειμένου στο σύνολό της, τα μέρη από τα οποία 

απαρτίζεται και τέλος τις σχέσεις που διέπουν τις επιμέρους δομές, γι’ αυτό κάνουν 

λόγο για τη γραμματική των κειμένων (Μπαμπινιώτης, 1991, 36). 

δ) Η Νεοκριτική θεωρία: Κοινό χαρακτηριστικό της κειμενικής αυτής 

προσέγγισης με την εξηγητική και ερμηνευτική μέθοδο είναι η αντίληψη πως η 

επίμονη, έντονη και εξαντλητική σπουδή της γλώσσας του κειμένου οδηγεί στην 

ανακάλυψη των ιδεών, του μηνύματος που δηλώνει το κείμενο. Η γλώσσα είναι το 

μέσον, το όχημα που φέρει το περιεχόμενο, το μήνυμα που αποτελεί τον 

αντικειμενικό στόχο. Βασική θέση της θεωρίας αυτής είναι ότι το κείμενο πρέπει να 

μελετάται ως γλωσσικό δημιούργημα και να εξετάζεται με τη μέθοδο της 

ενδοκειμενικής ανάλυσης, χωρίς συσχετίσεις με τα εξωκειμενικά δεδομένα που 

αφορούν την εποχή και τις υποτιθέμενες προθέσεις του συγγραφέα. Το κείμενο είναι 

αυτοτελής δημιουργία, με οργανική ολότητα και ενότητα, η οποία επιδέχεται 

εσωτερικές αναλύσεις, χωρίς αναφορές σε εξωκειμενικούς παράγοντες, όπως είναι ο 

συγγραφέας και ο αναγνώστης (Μπαμπινιώτης, 1991, 37,63). 

ε) Η θεωρία της Πρόσληψης και της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης: Η έρευνα 

των λογοτεχνικών κειμένων στηρίχτηκε πολλές φορές στις αντιδράσεις των 

αναγνωστών (Μπαμπινιώτης, 1991, 51).  Η θεωρία αυτή αμφισβητεί την αυτονομία 

του κειμένου και δίνει προτεραιότητα στον αναγνώστη, ο οποίος συμμετέχει ενεργά 

στη νοηματοδότηση του λογοτεχνικού κειμένου με τις πληροφορίες που αυτός 

κατέχει. Ο αναγνώστης παύει να περιορίζεται στον παθητικό ρόλο και 

μετασχηματίζεται σε συμπαραγωγό του κειμένου, εφόσον το νοηματοδοτεί ανάλογα 

με τις επιθυμίες του. Γλωσσολογικά η προσπέλαση του κειμένου από την πλευρά του 
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αντικειμένου, του δέκτη στηρίζεται σε δύο παράγοντες: α) στον κώδικα της γλώσσας 

που κατέχει ο δέκτης και β) στις γλωσσικές προσδοκίες που δημιουργεί κατά 

περίπτωση ο κώδικας αυτός στα άτομα (Μπαμπινιώτης, 1991, 52). 

 

2.3.2. Οι κειμενογλωσσολογικές θεωρίες 

 

Η κειμενογλωσσολογία μελετάει επιστημονικά τη γλωσσική δομή, τη 

λειτουργία ενός  κειμένου και τα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα ανάλυσής 

του. Έχει προχωρήσει στη μελέτη των σχέσεων μέσα στο κείμενο τόσο σε 

σημασιολογικό όσο και σε συντακτικό και λειτουργικό επίπεδο.  Στα κείμενα είτε 

είναι λογοτεχνικά είτε όχι, υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του συντάκτη κάθε κειμένου 

να επικοινωνήσει, να ανακοινώσει ένα μήνυμα. Πέρα από την  πρόθεση, ο στόχος 

στον οποίο αποβλέπει ο συντάκτης κάθε μηνύματος είναι διαφορετικός, γεγονός που 

καθορίζει τη μορφή και το αλληλένδετο περιεχόμενο κάθε μηνύματος. 

Όπως η λέξη είναι προϊόν αφαίρεσης από ένα μεγαλύτερο, σύνθετο σύνολο την 

πρόταση, έτσι και η ίδια η πρόταση είναι με τη σειρά της, απλό συστατικό και προϊόν 

αφαίρεσης από ένα μεγαλύτερο και πιο σύνθετο και πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, το 

κείμενο. Αυτή η επιστροφή στο κείμενο, από όπου ξεκίνησε η έρευνα της γλώσσας με 

τους αρχαίους γραμματικούς, διαπραγματεύεται με νέους όρους και γλωσσολογικούς 

προβληματισμούς. 

Βασικές αρχές της κειμενογλωσσικής θεωρίας αποτελούν: 

 Βασική μονάδα ανάλυσης του λόγου δεν είναι πλέον η λέξη ή η πρόταση, αλλά 

το κείμενο. Άρα εξετάζεται η γλώσσα σε υπερπροτασιακό επίπεδο. 

 Υπάρχουν διακριτά είδη λόγου (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, 

χρηστικά κέιμενα, κ.α.) και καθένα από αυτά έχει τη δική του δομή. 

 Το κείμενο εξετάζεται όχι μόνο σε σχέση με τα δομικά του στοιχεία, αλλά και 

με το επικοινωνιακό και το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον. 

 Όλα τα είδη του λόγου παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον και δε δίνεται 

προτεραιότητα στα λογοτεχνικά κείμενα. 

 Στην ανάλυση των κειμένων συνεξετάζονται οι τρεις βασικοί παράγοντες 

παραγωγής του: ο συγγραφέας, το ίδιο το κείμενο, ο αναγνώστης. 

Στη συνέχεια θα διασαφηνιστούν κάποιες κειμενογλωσσολογικές έννοιες με 

σκοπό την κατανόηση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας του κειμένου από την 
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επίδραση του πλαισίου και τη σκοπιά της κοινωνικοπολιτισμικής ψυχολογίας προς 

την κατεύθυνση για μία νέα θεωρητική προσέγγιση του γραπτού λόγου, την 

επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση. 

 

2.4. Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες 

 

Οι κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες συνθέτουν ένα διεπιστημονικό πλαίσιο με 

ποικίλη ορολογία, εστιάζοντας στη σημασία της πολιτισμικής διαμεσολάβησης στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη (Σπαντιδάκης, 2010, σελ.115 αναφορά σε Flower, 2003). Ο 

άνθρωπος βρίσκεται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο. Βασική έννοια σε αυτές τις θεωρίες είναι η έννοια της 

δραστηριότητας. Η μάθηση και η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, όπως της 

γραφής και της ανάγνωσης, δεν είναι μια απλή ψυχολογική διαδικασία αλλά 

πρωτίστως κοινωνικο-ψυχολογική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Vygotsky (1978) 

το κοινωνικό προηγείται του ατομικού και διαμορφώνει το γνωστικό. Το κείμενο 

(προφορικό και γραπτό) αντιμετωπίζεται ως εξαρτώμενο από τις κοινωνικές 

παραμέτρους της επικοινωνίας, ταυτόχρονα όμως από τη στιγμή της εκφοράς του 

δημιουργεί νέες κοινωνικές παραμέτρους και συνέπειες (Ματσαγγούρας, 2007). 

 

2.4.1. Η θεωρία της δραστηριότητας 

 

Τις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες καθόρισε η έρευνα του Vygotsky για τον 

αναδυόμενο γραμματισμό και τους τρόπους με τους οποίους ο γραπτός λόγος 

διαμεσολαβεί στην επίλυση προβλημάτων και το ρόλο και τη σημασία του στη 

λειτουργία της μνήμης. 

Στη θεωρία της δραστηριότητας κεντρικές έννοιες είναι η εμπρόθετη 

ανθρώπινη δράση και το περιβάλλον που μαζί αποτελούν το σύστημα 

δραστηριότητας, μέσα στο οποίο εντάσσονται και αποκτούν νόημα οι ατομικές 

εμπρόθετες πράξεις (Σπαντιδάκης, 2010, 117). Η δραστηριότητα ορίζεται ως ένα 

εμπρόθετο σύστημα όπου το γνωσιακό σύστημα, η συμπεριφορά και τα κίνητρα 

ενσωματώνονται και οργανώνονται από το μηχανισμό της αυτό-καθοδήγησης προς 

την επίτευξη ενός εμπρόθετου στόχου (Σπαντιδάκης, 2010 αναφορά σε Bendy & 

Karwowski, 2007). Μέσα σε αυτό το εμπρόθετο- λειτουργικό σύστημα 

αλληλεπιδρούν το υποκείμενο (πρόσωπο ή πρόσωπα), ο στόχος ή οι στόχοι και τα 
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κοινά εργαλεία. Κεντρικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων μέσα 

στο σύστημα δραστηριότητας και τα κοινά πολιτιστικά εργαλεία και όχι η 

ατομικότητα.  

Τα κείμενα (προφορικά, γραπτά, πολυτροπικά) αντιμετωπίζονται ως εργαλεία 

μέσω των οποίων μπορεί να εκτελεστούν διάφορες δραστηριότητες και ποικίλουν 

ανάλογα με το σκοπό. Η δομή τους, το περιεχόμενό τους, το ύφος τους και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το σχεδιασμό και από την εργασία 

που επιτελείται μέσω της χρήσης τους. Η μάθηση των βασικών δεξιοτήτων σχετικά 

με τη σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων δομείται εντός συστημάτων δραστηριότητας 

και μέσω των αλληλεπιδράσεων στις οποίες εμπλέκονται οι συγγραφείς για την 

επίτευξη των στόχων τους με τη χρήση των κοινών μέσων και εργαλείων. Έτσι, ο 

μαθητής-συγγραφέας δομεί τα διάφορα είδη κειμένων μέσα στο πεδίο της 

δραστηριότητας, όπου η γραφή φαίνεται να είναι ένα εργαλείο που αλλάζει, 

τροποποιείται, μετασχηματίζεται, αναδομείται, για να χρησιμοποιηθεί για την 

ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών επικοινωνίας. Οι κοινωνικο-πολιτισμικές 

θεωρίες αντιλαμβάνονται το γραπτό λόγο ως ένα μέσο κοινωνικής δράσης και όχι 

απλά ως ένα μέσο επικοινωνίας (Σπαντιδάκης, 2010, 118-122).  

 

2.4.2. Θεωρία της εγκαθίδρυσης 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η μάθηση είναι μια κοινωνικο-πολιτισμική 

λειτουργία που λαμβάνει χώρα μέσω της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το 

κοινωνικο-πολιτισμικό και φυσικό του περιβάλλον κα της επικοινωνίας του με τους 

άλλους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές καθορίζουν τις γνωστικές λειτουργίες. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της θεωρίας είναι: 

 Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζεται ο μαθητής-συγγραφέας  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή στη δόμηση των αναγκαίων 

γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από τη «μαθητεία» η οποία περιλαμβάνει τις 

φάσεις της μοντελοποίησης, της στήριξης, της εξασθένισης και της 

εκγύμνασης. Αρχικά ο μαθητευόμενος μπορεί να σχηματίσει το κατάλληλο 

νοητικό μοντέλο εκτέλεσης του έργου παρακολουθώντας τον επαΐοντα. 

Η κατανόηση των γνωστικών και μεταγνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται 

στην εκτέλεση δύσκολων έργων όπως είναι η παραγωγή γραπτού λόγου. Τις γνώσεις 
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αυτές αφού τις μοντελοποιήσει ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να βρεθεί ο 

κατάλληλος τρόπος εξωτερίκευσης των διαδικασιών της σκέψης και η εφαρμογή τους 

για τη σύνθεση ενός επικοινωνιακού κειμένου (Σπαντιδάκης, 2010, 124-126). 

 

2.5. Επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική προσέγγιση 

 

Ο όρος «επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική προσέγγιση» είναι μία εννοιολογική 

κατασκευή που αναφέρεται στη σύζευξη της επικοινωνιακής προσέγγισης 

(communicative approach) και της κειμενοκεντρικής προσέγγισης (genre based 

approach) (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010, 114). Πρόκειται για προσεγγίσεις που 

επηρέασαν με καταλυτικό τρόπο τη διδασκαλία της γλώσσας. Επιδίωξαν να 

αντικαταστήσουν την παραδοσιακή γραμματικοκεντρική  προσέγγιση, η οποία ήταν 

μονομερώς επικεντρωμένη στο αντικείμενο της διδασκαλίας, στη γνώση, δηλαδή των 

κανόνων του γλωσσικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι επιδίωξαν να 

αποκαταστήσουν την αποπλαισιωμένη μελέτη των γραμματικοσυντακτικών δομών με 

τη λειτουργική σπουδή και επεξεργασία τους και να αναδείξουν τη σημασία του 

περικειμένου, εντός και εκτός τάξης, ως προς τη δόμηση επικοινωνιακά κατάλληλου 

κειμενικού λόγου. 

Ο ρόλος των δύο συγκεκριμένων προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του 

λειτουργικού γραμματισμού, με την έννοια της αποτελεσματικής κατανόησης και 

παραγωγής ποικίλων κειμένων, είναι σημαντικός. Παρά τα κομβικά σημεία 

σύγκλισής τους, οι δύο προσεγγίσεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Καταρχήν, και 

εξ ορισμού, η επικοινωνιακή προσέγγιση επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, γενικά, ενώ η κειμενοκεντρική προσέγγιση δίνει βαρύτητα στην 

κειμενική επικοινωνία, μέσω της δόμησης διακριτών μεταξύ τους κειμενικών ειδών, 

ειδικότερα (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2008). 

 

2.5.1. Η επικοινωνιακή προσέγγιση 

 

Η νεότερη γλωσσολογία σε συνδυασμό με ψυχογλωσσολογικούς και 

κοινωνιογλωσσολογικούς κλάδους διαμόρφωσαν ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας της 

γλώσσας το οποίο στηρίζεται στην επικοινωνία και είναι γνωστό ως επικοινωνιακή 

προσέγγιση ή ως επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία. 
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Η γλωσσική διδασκαλία δεν είναι μια τυποποιημένη δραστηριότητα αλλά μια 

δυναμική διαδικασία στα πλαίσια της οποίας η γλώσσα κατακτιέται με φυσιολογικό 

τρόπο και με την παραγωγή αυθεντικού λόγου (προφορικού και γραπτού) 

προσαρμοσμένου στις εκάστοτε συνθήκες επικοινωνίας (Μήτσης Ν., 2001, σελ.154). 

Το σύστημα της γλώσσας, ως κώδικας, έχει ως κύρια λειτουργία την επίτευξη 

της επικοινωνίας. «Γνωρίζω μια γλώσσα» δεν σημαίνει απλά ότι μπορώ να λέω ή να 

γράφω κάποιες γραμματικά σωστές προτάσεις, αλλά προπάντων σημαίνει ότι ξέρω να 

χρησιμοποιώ τις προτάσεις αυτές για να πετύχω ένα καλύτερο επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα. Ξέρω, δηλαδή, να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για σκοπούς 

επικοινωνιακούς (Μήτσης Ν., 2001, σελ. 154). 

Κάθε φυσικός ομιλητής πέρα από τη γνώση του συστήματος που συνιστά τη 

γλωσσική του ικανότητα πρέπει να διαθέτει ταυτόχρονα και την ικανότητα για 

προσαρμογή του λόγου στο περιβάλλον και στις εκάστοτε συνθήκες επικοινωνίας. Η 

ικανότητα αυτή του ομιλητή η οποία βαίνει παράλληλα προς τη γλωσσική (την οποία 

και συμπληρώνει) καλείται επικοινωνιακή ικανότητα (Μήτσης Ν., 2001, σελ. 157). 

Οι μαθητές πρέπει να ασκηθούν παράλληλα με τη διδασκαλία του συστήματος 

και στη σωστή χρήση του ανάλογα με τις συνθήκες, να επιλέγουν δηλαδή εκείνα τα 

στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για μια πληρέστερη και αποτελεσματική 

επικοινωνία. Η επικοινωνιακή αυτή ικανότητα θα κατακτιέται με την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη γλωσσική δραστηριότητα η οποία θα συνδυάζεται με 

την παρουσία πραγματικών συνθηκών επικοινωνίας. 

 

2.5.2. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση 

 

Η κειμενοκεντρική προσέγγιση αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 και 

είναι συμβατή με τις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες με τις οποίες μοιράζεται πολλές 

θέσεις και αρχές, για να προτείνει αποτελεσματικότερους τρόπους διδασκαλίας της 

παραγωγής του γραπτού λόγου, μετατοπίζοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον των 

γλωσσολόγων από την πρόταση στο κείμενο το οποίο θεωρεί σημαίνουσα μονάδα. 

Βασική αρχή της κειμενοκεντρικής προσέγγισης είναι ότι τα κείμενα πηγάζουν μέσα 

από συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας 

και διαμορφώνονται καθώς τα κοινωνικά υποκείμενα, δρώντας σκόπιμα στο πλαίσιο 

κοινωνικών θεσμών, τους δίνουν νόημα. Τα κοινωνικά υποκείμενα, ανάλογα με το 

σκοπό για τον οποίο διαβάζουν ή γράφουν ένα κείμενο, του δίνουν διαφορετική 
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ερμηνεία καθώς διαπραγματεύονται τις έννοιες κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 

διεπίδρασης (Σπαντιδάκης 2010, σελ. 137 αναφορά σε Μητσικοπούλου, 1999β; 

Fower, 1994). 

Η κειμενοκεντρική προσέγγιση όπως είναι θεμελιωμένη, στη συστημική-

λειτουργική γλωσσολογία του Haliday (1985), διαθέτει ένα ευρύτερο όρο και πιο 

εξειδικευμένο θεωρητικό υπόβαθρο από την επικοινωνιακή προσέγγιση. Στη βάση 

του υπόβαθρου αυτού, η «κλασική» επικοινωνιακή ικανότητα, από ικανότητα γνώσης 

των κανόνων χρήσης της γλώσσας, εξακτινώνεται σε γενετική-ειδολογική ικανότητα, 

σε ικανότητα, δηλαδή, γνώσης των κανόνων δόμησης των διαφόρων γενών και ειδών 

λόγου και κειμένου (Χατζηλουκά-Μαυρή 2010, αναφορά σε Sinor, 2002). 

Παράλληλα, η παραγωγή γραπτού λόγου μετεξελίσσεται, από μία απλή 

επικοινωνιακή δραστηριότητα, σε μία σύνθετη διαδικασία κατασκευής ποικίλων 

κειμενικών μορφών, οι οποίες δομούνται με βάση τα ιδιαίτερα δομικά 

(λεξικογραμματικά και υφολογικά) στοιχεία τους.  

Η μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από την πρόταση στο κείμενο 

οδήγησε στη διαμόρφωση του κλάδου της κειμενογλωσσολογίας. Η κατανόηση της 

γλώσσας γίνεται σήμερα παραδεκτό ότι είναι αδιανόητη χωρίς τη γνώση της 

λειτουργίας της μέσα σε ευρύτερες ενότητες γλωσσικής επικοινωνίας, όπως είναι το 

κείμενο (Μπαμπινιώτης, 1991, 59). 

Η κειμενογλωσσολογία (Textlinguistics) είναι ο κατεξοχήν κλάδος της 

Γλωσσολογίας που μελετάει επιστημονικά τη γλωσσική δομή των κειμένων και τα 

θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα αναλύσεώς του. Ό, τι κυρίως χαρακτηρίζει 

ένα κείμενο είναι η συνοχή μορφής και η συνεκτικότητα περιεχομένου. Πέρα από 

αυτά, στοιχεία κειμένου είναι το ενδογλωσσικό και το εξωγλωσσικό περιβάλλον του, 

που επηρεάζουν ριζικά τη σύνθεση και την κατανόηση ενός κειμένου, οι σχέσεις 

δείξεως και αναφοράς που αναπτύσσονται σε σχέση με το χρόνο, το χώρο και τα 

πρόσωπα, το πλαίσιο, οι γνωστές και οι νέες πληροφορίες  (Μπαμπινιώτης, 1991, 27). 

Έτσι, η συνεξέταση του κειμένου με το περικείμενό του είναι αναγκαία για την 

αποτελεσματικότερη ερμηνεία του. 

Παλαιότερα υποστήριζαν ότι ένα κείμενο (προφορικό και γραπτό) 

διαφοροποιείται μόνο ποσοτικά (και όχι ποιοτικά) από μια πρόταση. Κατά συνέπεια, 

η καλλιέργεια του προφορικού  και γραπτού λόγου των παιδιών  θεωρούνταν ότι 

συναρτάται άμεσα με τη διδασκαλία των γραμματικών κανόνων. Σύμφωνα με την 

κειμενογλωσσολογία, ωστόσο, ένα κείμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωστό ή 
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λάθος αλλά ως αποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία 

που μετατρέπουν ένα σύνολο προτάσεων σε αποτελεσματικό κείμενο: 

 Πρώτον, η ύπαρξη γλωσσικής και νοηματικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις 

προτάσεις που συγκροτούν το κείμενο αυτό 

 Δεύτερον, το πλαίσιο επικοινωνίας για να μπορεί να ερμηνευθεί (και κατά 

συνέπεια να θεωρηθεί αποτελεσματικό), πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο 

επικοινωνίας που μας δίνει πληροφορίες μεταξύ άλλων, για τον συγγραφέα του 

κειμένου, τον αποδέκτη, τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της επικοινωνίας. 

 Τρίτον, μια σειρά προτάσεων για να καταστεί κείμενο πρέπει να είναι 

οργανωμένη, δηλαδή να εμφανίζεται με τη μορφή ενός συγκεκριμένου τύπου 

κειμένου (Κωστούλη Τρ., 2009) 

Η κειμενογλωσσολογία υποστηρίζει ότι τόσο η έννοια της πρότασης όσο και 

εκείνη της παραγράφου αναδύονται μέσα από το κείμενο. Τα παιδιά ξεκινούν από την 

προσπάθεια μετάδοσης ενός μηνύματος  (διαδικασία που συναρτάται με την 

παραγωγή κειμένου) και οδηγούνται σταδιακά στην κατάτμηση αυτού σε μικρότερες 

μονάδες (τις παραγράφους) και τελικά στην πρόταση. 

Σε γενικές γραμμές, κοινή είναι η τάση στη σύγχρονη κειμενογλωσσολογική 

έρευνα να εντάσσει την παραγωγή και επεξεργασία της γλώσσας στο κειμενικό 

επίπεδο μέσα σε ευρύτερες επικοινωνιακές δραστηριότητες. Μέσα από τη συμμετοχή 

των μαθητών/τριών σε διάφορα επικοινωνιακά γεγονότα όπου καλούνται να 

πραγματώσουν ποικίλους ρόλους και να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο κείμενα 

επιτυγχάνεται όχι μόνο η διεύρυνση της γλωσσικής και επικοινωνιακής τους 

ικανότητας αλλά καθίσταται δυνατή και η επιζητούμενη αλληλεπίδραση του 

σχολείου με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Σταδιακά λοιπόν, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την πρόταση στη μέγιστη 

σημασιολογική δομή, το κείμενο και επικράτησε η παραδοχή πως, «όταν 

επικοινωνούμε γλωσσικά, επικοινωνούμε με κείμενα» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 

1999). Βασική μονάδα ανάλυσης είναι το κείμενο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε 

σχέση με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον. Το κείμενο δεν νοείται, όμως, ως 

άθροισμα αφηρημένων γλωσσικών μονάδων ή ως ακολουθία ορθών γραμματικά 

προτάσεων, αλλά ως μια ενότητα λόγου με λειτουργικό χαρακτήρα που 

πραγματώνεται σ’ ένα πλαίσιο συμφραζομένων και εξω-γλωσσικών παραμέτρων: 

ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, ιδεολογικών (Αρχάκης, 2005). Η γλώσσα 
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του κειμένου εξετάζεται μέσα από τον επικοινωνιακό και λειτουργικό χαρακτήρα της 

και όχι ως αποπλαισιωμένη οντότητα. Το κείμενο αντιμετωπίζεται μέσα από δύο 

πλευρές: ως κείμενο του συγγραφέα (ή ομιλητή), το «υλικό κείμενο» και ως κείμενο 

του αναγνώστη (ή ακροατή), το διαπραγματεύσιμο κείμενο (Σπαντιδάκης 2010 

σελ.139,  αναφορά σε Μητσικοπούλου, 1999β).  

Η κειμενολογική προσέγγιση προσδίδει στο λόγο τρεις βασικές διατάσεις που 

αναφέρονται:  

 Στη γλωσσική χρήση (κοινωνική διάσταση) 

 Στην αλληλεπίδραση των γλωσσικών στοιχείων με τα κοινωνικά περιβάλλοντα 

(περικειμενική διάσταση) και 

 Στην επικοινωνία απόψεων ή πεποιθήσεων (γνωστική διάσταση) 

(Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999 αναφορά σε Van Dijk, 1997). 

Βασικοί παράγοντες για την επίτευξη της γραπτής επικοινωνιακής διαδικασίας 

είναι ο δημιουργός, ο αποδέκτης και το κείμενο ως μέσο που διαμεσολαβεί μεταξύ 

αυτών των δύο. Η παραγωγή ενός κειμένου από το δημιουργό και η κατανόηση από 

τον αποδέκτη επηρεάζεται από: 

 Τη γλωσσική έκφραση του κειμένου και τις γραμματικές του δομές. 

 Την αναγνώριση των πραγματολογικών παραγόντων, έμμεσων και άμεσων (π.χ. 

ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη, επάγγελμα και πομπός, δέκτης, θέμα, σκοπός ή 

στόχος). 

 Τη δομή και διάρθρωση του κειμένου (Σπαντιδάκης, 2010, σελ. 140-141). 

 

 

2.6. Η εξέλιξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και η Ιστορική 

αναδρομή της διδασκαλίας παραγωγής γραπτού λόγου 

 

Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί τρόποι για τη διδασκαλία του 

γραπτού λόγου, που εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις για τη γλώσσα, το γραπτό 

λόγο και τη διαδικασία της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2000, σελ., 491). 

Στην κλασική και ελληνορωμαϊκή εποχή η παραγωγή γραπτού λόγου γινόταν 

μέσα από τη διδασκαλία της ρητορικής, που είχαν καθιερώσει οι σοφιστές και κυρίως 

ο Ισοκράτης. Μάθαιναν τους κανόνες σύνθεσης και εκφώνησης των ρητορικών 

λόγων. Ο Σωκράτης, σε αντίθεση με τους σοφιστές που επιδίωκαν την πολιτική 



 - 55 -

χειραγώγηση του λαού μέσω του λόγου, προφορικού και γραπτού, ήταν υπέρ της 

προφορικής διαλεκτικής αντιπαράθεσης και κατά του γραπτού ρητορικού 

(μονο)λόγου. Πίστευε ότι μόνο η προφορική, διαλεκτική αντιπαράθεση παρέχει 

δυνατότητες αναζήτησης της αλήθειας. Ο Αριστοτέλης αποδέχεται την άποψη του 

Σωκράτη και εισήγαγε τη συστηματική διδασκαλία της γλώσσας μέσω γραπτών 

ασκήσεων. Έτσι διασώθηκε η άσκηση στο γραπτό λόγο στη μέση και ανώτερη 

εκπαίδευση στο Βυζάντιο αλλά και στη λατινική Δύση. Όταν ατόνησε η ρητορική ως 

διδακτικό αντικείμενο, η διδασκαλία της γραπτής έκφρασης διασώθηκε και 

επεκτάθηκε προς τις χαμηλότερες βαθμίδες μέσω της διδασκαλίας της μητρικής 

γλώσσας (Ματσαγγούρας, 2000, σελ., 477-478). 

Αρχικά η παραγωγή γραπτού λόγου ξεκίνησε με τη μορφή της λογοτεχνίζουσας 

προσέγγισης της έκθεσης. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοσιακή 

αντίληψη για το σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης. Οι διδακτικές προσεγγίσεις 

περιορίζονται στην απλή εξάσκηση των μαθητών σε μεμονωμένες τεχνικές. 

Στις παραδοσιακές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί είναι οι φορείς της γνώσης, 

ενώ οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως παθητικοί δέκτες, ως άδεια δοχεία τα οποία 

καλείται να γεμίσει ο εκπαιδευτικός με γνώσεις (Μέσσιου, 2003 αναφορά σε Gipps, 

1994; Freire, 1970). Έτσι η μάθηση στηρίζεται στον εκπαιδευτικό. Σε παραδοσιακά 

περιβάλλοντα, έμφαση δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, το προϊόν και η 

αξιολόγηση γίνεται με τη μορφή γραπτών δοκιμίων, των κειμένων του παιδιού. Έτσι 

τα παιδιά διδάσκονται τους κανόνες που αφορούν τη γλώσσα  (διδασκαλία 

γλωσσολογικών χαρακτηριστικών) και η αποτελεσματικότητα του κειμένου κρίνεται 

από την ακρίβεια αυτών των γλωσσολογικών χαρακτηριστικών. 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση παραγωγής γραπτού λόγου: 

 Η έμφαση είναι στην παραγωγή τελειωμένων κειμένων από την πρώτη 

προσπάθεια συγγραφής 

 Τα κείμενα αυτά αξιολογούνται μόνο από το δάσκαλο και 

 Η παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται ως ατομική εργασία που αποκλείει την 

αλληλεπίδραση του παιδιού- συγγραφέα με το δάσκαλο και τα άλλα παιδιά και 

αγνοεί τη διαδικασία της γραφής (Μέσσιου, 2003). 

Μία άλλη μορφή διδασκαλίας, από τις αρχαιότερες μεθόδους, είναι η μιμητική 

και καθοδηγημένη προσέγγιση. Η διδασκαλία είναι άμεση και η μάθηση βασίζεται 

κυρίως στη μίμηση προτύπων και στην παρατήρηση. Οι μαθητές απλώς παρατηρούν 
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τις τεχνικές που αφορούν το στυλ και τη δομή του κειμένου και δεν διδάσκονται 

συστηματικά στη διαδικασία παραγωγής και οργάνωσης ιδεών. 

Η καθοδηγημένη προσέγγιση είναι η εμπλουτισμένη μορφή της μιμητικής 

προσέγγισης. Η διδακτική ξεπερνά την απλή μίμηση και αποβλέπει στην κατανόηση 

και εφαρμογή των δομών και μοτίβων μέσα σε συνθήκες άμεσης διδασκαλίας και 

φθίνουσας καθοδήγησης (Ματσαγγούρας, 2000 σελ., 493). 

Η μετονομασία της «έκθεσης» σε «σκέφτομαι και γράφω» ανέδειξε την 

προβληματική που υπήρχε στη διδακτική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Η 

παραγωγή γραπτού λόγου είναι σκόπιμη νοητική διαδικασία που αποβλέπει στην 

επίτευξη επικοινωνιακών στόχων. Κατά τη σύνθεση ενός κειμένου ο συγγραφέας 

εργάζεται σκόπιμα και μεθοδευμένα, για να επιλύσει το επικοινωνιακό του 

πρόβλημα. Έτσι, η διδακτική του γραπτού λόγου ανέδειξε τη σύνδεση της 

διαδικασίας παραγωγής με τη κριτική σκέψη (Ματσαγγούρας, 2000 σελ., 480). 

Η καθοδηγούμενη προσέγγιση για το «Σκέφτομαι και Γράφω» ίσχυε μέχρι το 

1999 με την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος του 1982. Τα νέα 

προγράμματα σπουδών δεν αναφέρονται στην καθοδηγημένη γραφή και 

επισημαίνεται η αλλαγή της ορολογίας από «γραπτή έκφραση» σε «γραπτό λόγο». 

Η γραμματικο-συντακτική προσέγγιση με τη συστηματική εξάσκηση των 

μαθητών σε δεξιότητες εφαρμογής γραμματικών και συντακτικών κανόνων 

εγκαταλείφθηκε , γιατί ωθούσε τους μαθητές σε μηχανική εξάσκηση δεξιοτήτων και 

τους αποξένωνε από κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης. Η προσέγγιση αυτή 

εξέταζε τη μικροδομή της πρότασης και της παραγράφου σε αντίθεση με τη μιμητική 

προσέγγιση που εξέταζε τις μακροδομές ολόκληρων των κειμένων. Η έμφαση όμως 

εξακολουθεί να δίνεται στο προϊόν που παράγεται.  

Η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης αναπτύχθηκε από τους φιλελεύθερους 

παιδαγωγούς κατά τη δεκαετία του 1970, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη διαδικασία 

της γραφής ως αυθόρμητη έκφραση του τρόπου με τον οποίο ο γράφων 

προσλαμβάνει τον κόσμο (Ματσαγγούρας, 2000 σελ., 495). Υποστήριζαν ότι η 

σύνθεση της γραπτής έκφρασης μαθαίνεται δεν διδάσκεται μέσα σε πλαίσια 

ελευθερίας, προσωπικής έκφρασης και όχι καθοδήγησης και αξιολόγησης. Τα 

κριτήρια του περιεχομένου, της μορφής και δομής των μαθητικών γραπτών έχουν 

νόημα μόνο μέσα από την αυθεντικότητά τους. 

Βασικά σημεία της ελεύθερης έκφρασης είναι: 
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 Οι δομές του γραπτού λόγου είναι ίδιες με εκείνες του προφορικού. Σύμφωνα 

με αυτήν την εκδοχή οι μαθητές όπως έμαθαν με φυσικό τρόπο τον προφορικό 

λόγο, μπορούν να μάθουν και το γραπτό. 

 Τα παιδιά μπορούν να μάθουν έμμεσα, ανακαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του 

«καλού» κειμένου. Όλοι οι μαθητές όμως δεν μαθαίνουν εύκολα και με τον ίδιο 

τρόπο, έχουν το δικό τους ρυθμό και θέλουν καθοδήγηση. 

Η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης δίνει έμφαση στη διαδικασία, η οποία 

θέλει να είναι ελεύθερη από δεσμεύσεις και να αποτελεί μέσο αυτό-έκφρασης των 

εσωτερικών βιωμάτων του παιδιού (Ματσαγγούρας, 2000 σελ. 496 αναφορά σε 

Moffett 1981, 89). Έτσι καθιερώθηκε ο όρος γραπτή έκφραση αντικαθιστώντας τον 

παραδοσιακό όρο έκθεση.  

Οι κριτικοί αυτής της προσέγγισης επισημαίνουν ότι δεν έχουν όλοι οι 

άνθρωποι το ταλέντο της ελεύθερης γραφής και γι’ αυτό οι περισσότεροι έχουν 

ανάγκη από καθοδήγηση και χρόνο για προετοιμασία, πριν αρχίσουν τη διαδικασία 

της συγγραφικής σύνθεσης. Επίσης, αυτή η προσέγγιση είναι απρόσφορη για τη 

διδασκαλία μορφών γραφής που απέχουν πολύ από τον προφορικό λόγο και 

γενικότερα τις εμπειρίες των παιδιών. Προσφέρεται κυρίως για το βιωματικό 

γράψιμο, για την αναβίωση και αναδιήγηση προσωπικών εμπειριών. 

Το «Σκέφτομαι και Γράφω» στο Δημοτικό Σχολείο όπως καθιερώθηκε από τους 

συντάκτες του Αναλυτικού Προγράμματος του 1982 υιοθέτησε κάποιες απόψεις των 

προοδευτικών παιδαγωγών και της προσέγγισης της ελεύθερης έκφρασης. Δεν 

περιορίστηκε μόνο σε αυτήν την προσέγγιση αλλά, ενσωμάτωσε πολλά στοιχεία των 

προοδευτικών προσεγγίσεων και της καθοδηγημένης γραφής. 

Η προσέγγιση της δημιουργικής γραφής, υπό την επίδραση των ψυχολογικών 

ερευνών, μελετάει τη δημιουργική σκέψη κατά τη συγγραφή και η διαφορά της 

έγκειται στην επιλογή και διατύπωση των θεμάτων με διαφορετικό τρόπο, ώστε να 

διευκολύνεται η έκφραση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών (Ματσαγγούρας, 

2000, σελ., 498). Προσφέρεται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία μορφών λόγου όπως είναι 

τα λογοτεχνικά κείμενα όχι όμως για τη διδασκαλία πραγματολογικών κειμένων. 

Αποτελεί δηλαδή μια εναλλακτική προσέγγιση όπως η ελεύθερη έκφραση, δεν 

καλύπτει όμως όλες τις ανάγκες των παιδιών εξοικείωσης με ποικίλες μορφές λόγου. 

Μπορεί εντούτοις να συνδυαστεί με άλλες προσεγγίσεις που αναφέρονται εν 

συνεχεία. 
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Αντιθέτως με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, όταν ακολουθούνται 

προοδευτικές προσεγγίσεις, οι μαθητές είναι στο επίκεντρο, ενεργοποιούνται, 

συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και θεωρούνται και αυτοί ως πηγές 

γνώσεων. Οι μαθητές , λοιπόν, γίνονται αυτόνομοι, οικοδομούν οι ίδιοι της γνώσεις 

τους, αυτορρυθμίζουν τη μάθησή τους. Η έμφαση στις προοδευτικές προσεγγίσεις 

μετατοπίζεται από το προϊόν στη διαδικασία. Η αξιολόγηση ξεφεύγει από τις 

παραδοσιακές μορφές δοκιμίων. Στη δεκαετία του ΄80 διαμορφώθηκε μια νέα 

αντίληψη για την παραγωγή γραπτού λόγου από τα παιδιά, που αντιμετωπίζει την 

παραγωγή γραπτού λόγου ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος που εντάσσεται 

στη φιλοσοφία της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας. 

Η διαδικαστική προσέγγιση (1960) προέκυψε από τη μετατόπιση του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος από το παραγόμενο προϊόν στη διαδικασία της 

συγγραφής και στις γνωστικές λειτουργίες που εμπλέκονται στο συγγραφικό έργο. 

Βασική θέση αυτής της προσέγγισης είναι ότι η παραγωγή του γραπτού είναι μια 

πολύπλοκη δραστηριότητα, που απαρτίζεται από αλληλοεπικαλυπτόμενες 

διαδικασίες, οι οποίες εδράζονται και αντιστοιχούν στις γνωστικές λειτουργίες της 

κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2000 σελ., 500). 

Βασικά σημεία αυτής της προσέγγισης είναι: 

 Οι φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου και  

 Οι γνώσεις που έχει ο γράφων πρώτον, για το αντικείμενο που αναπτύσσει, τη 

δομή του κειμένου, τις γλωσσικές συμβάσεις και δεύτερον, τους αποδέκτες του 

γραπτού λόγου και τον επικοινωνιακό σκοπό που επιδιώκει να επιτύχει ο 

συγγραφέας με το κείμενό του. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν το 

εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο παραγωγής του γραπτού λόγου και τονίζουν 

την εξάρτηση του παραγόμενου κειμένου από το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

παράγεται. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του λόγου αποδίδουν οι εκπρόσωποι 

της Κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης του λόγου. (Ματσαγγούρας, 2000 

σελ., 502). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
 

3.1. Ορισμός – Διαγνωστικά προβλήματα και συμπτώματα δυσλεξίας 

 
Η λέξη δυσλεξία είναι ελληνικής προέλευσης και σημαίνει χωρίς να μεταφραστεί 

με ακρίβεια, “δυσκολία με τις λέξεις” (dys= δυσκολία με, lexis=λέξη). 

Πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Berlin (1887), αλλά καθιερώθηκε στη διεθνή 

βιβλιογραφία από τον Orton (1937), και από τότε χρησιμοποιείται αντί για τον όρο 

‘τύφλωση για τις λέξεις – word blindness’ , που πρώτα περιέγραψε ο Morgan (1896), 

αλλά γενικά έχει αποδοθεί στον Hinshelwood (1917), που επίσης τη χρησιμοποίησε 

σχεδόν τον ίδιο καιρό με τον Morgan (Παυλίδης, 2004-2005). 

Τα αίτια της δυσλεξίας είναι γενετικά νευρολογικά άρα θα πρέπει να ακολουθεί 

τους κανόνες που διέπουν και τις άλλες νευρολογικές καταστάσεις, δηλαδή, να 

συναντάται σε όλα τα επίπεδα νοημοσύνης και σε όλα τα κοινωνικο-πολιτισμικά 

υπόβαθρα (Παυλίδης, 2004-2005 αναφορά σε Critchley, 1970, 1980; Miles, 1970; 

Orton, 1937; Morgan, 1980; Naido, 1972, Pavlidis, 1981,1985,1986,1990,2004). 

Ωστόσο, χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης και δυσμενές κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον έχουν εξαιρεθεί από τα αίτια της δυσλεξίας, διότι είναι γνωστό ότι αυτοί 

οι παράγοντες από μόνοι τους ή σε συνδυασμό με την χαμηλή ευφυΐα μπορούν να 

προκαλέσουν παρόμοια σοβαρά αναγνωστικά προβλήματα και μαθησιακή 

καθυστέρηση. 

  Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την δυσλεξία και για τους 

τρόπους διάγνωσής της. Μέχρι σήμερα ισχύουν κριτήρια αποκλεισμού, δηλαδή όταν 

η αναγνωστική ορθογραφική του αποτυχία δεν μπορεί να αποδοθεί στους παράγοντες 

που γνωρίζουμε πως προκαλούν αναγνωστικά προβλήματα. Η δυσλεξία οφείλεται 

στη δυσλειτουργία ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου που μπορεί να είναι και 

μεγαλοφυής. Μολονότι είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η αιτία της 

δυσλεξίας είναι νευρολογικής φύσης, η ακριβής θέση των δυσλειτουργούντων 

κυκλωμάτων του εγκεφάλου δεν έχει ακόμη εντοπισθεί με απόλυτη ακρίβεια. 

Περίπου 1%-3% του συνολικού πληθυσμού υποφέρει από δυσλεξία, ενώ 20-30% των 

περιπτώσεων που για διάφορους λόγους παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι 

δυσλεξικοί (Παυλίδης Γ.Θ., 1986). 
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Ένας ορισμός που αναφέρεται συχνά είναι αυτός που υιοθετήθηκε το 1968 από 

την Παγκόσμια Ομοσπονδία της Νευρολογίας και τροποποιήθηκε από τον Critchley 

το 1978 σύμφωνα με τον οποίο η “ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία είναι  μαθησιακή 

δυσκολία η οποία αρχικά εκδηλώνεται με μία δυσκολία στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης και αργότερα με έντονη ανορθογραφία και  έλλειψη κυρίως στο γραπτό 

λόγο σε αντίθεση με τον προφορικό. Η αιτία είναι γνωστική κυρίως και γενετικά 

καθορισμένη. Δεν προκύπτει από πνευματική ανεπάρκεια ή από έλλειψη 

κοινωνικοπολιτισμικών ευκαιριών, ή από συναισθηματικούς λόγους ή από κάποια 

γνωστή δυσλειτουργία στον εγκέφαλο. Πιθανώς αφορά μια συγκεκριμένη 

ανωριμότητα η οποία τείνει να περιορίζεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και είναι ικανό 

για βελτίωση κυρίως όταν προσφέρεται κατάλληλη βοήθεια εγκαίρως”. (Παυλίδης 

1981, αναφορά σε Critchley and Critchley, 1978).   

Κάποια από τα βασικά συμπτώματα που αναφέρονται είναι ότι διαβάζουν αργά 

και με δυσκολία, ενώ σπάνια διαβάζουν για ευχαρίστηση. Έχουν μεγάλη δυσκολία 

στο συλλαβισμό και την ορθογραφία. Διαβάζουν δύσκολα χειρόγραφο κείμενο, 

ακόμα και δικό τους. Συχνά δεν διαβάζουν σωστά ακόμα και απλές λέξεις, γράμματα 

και ονόματα. Μερικές φορές αργούν να μιλήσουν. Μερικοί δεν μπορούν να 

ξεχωρίσουν το αριστερά από το δεξιά. Δεν μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν 

προφορικές οδηγίες. Συνήθως δεν έχουν εμπιστοσύνη στην επιτυχία τους, δεν έχουν 

αυτοπεποίθηση και είναι ευαίσθητοι. Δεν αγαπούν το σχολείο. Τα πιο συνήθη 

προβλήματα που παρουσιάζουν είναι: 

 Προβλήματα αλληλοδιαδοχής 

 Αργή ανάγνωση με πολλά προβλήματα ακρίβειας 

 Έλλειψη προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης 

 Σύντομα χρονικά διαστήματα προσοχής-προσήλωσης  

 Υπερκινητικότητα 

 Ακολουθία προφορικών οδηγιών 

 Προβλήματα μνήμης –ακολουθίας 

 Συντονισμός συγχρονισμένων πράξεων (Παυλίδης Γ.Θ., 1986). 
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3.2. Οι μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφημένη γραπτή έκφραση 

(δυσγραφία) 

 
Η γραφή κατά τον Luria φαίνεται να διαταράσσεται λόγω βλαβών στο αριστερό 

ημισφαίριο όπου έχουν την έδρα τους οι γλωσσικές λειτουργίες, τα οπτικοβρεγματικά 

πεδία και στα αριστερά αισθησιοκινητήρια πεδία. Γεγονός όμως είναι ότι η ικανότητα 

αυτή, η οποία είναι συναφής με την αναγνωστική ικανότητα, , απαιτεί την 

ενεργοποίηση των ίδιων πολύπλοκων μηχανισμών και εκτός αυτών τον μυϊκό έλεγχο 

και τη συνεργασία μυών και χεριού (Καλαντζή/Αζίζη-Ζαφειροπούλου, 2004). 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές της γραφής συχνά έχουν γενικότερα 

κινητικά προβλήματα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις έχουν αδυναμίες στην 

οπτική αντίληψη των περιγραμμάτων των γραμμάτων και των λέξεων με αποτέλεσμα 

τις ατελείς ή λανθασμένες αναπαραστάσεις τους στη μνήμη, και κατά συνέπεια 

προβλήματα στη φωνημική-γραφημική αντιστοίχιση. Υπάρχουν επίσης  περιπτώσεις 

δυσκολιών στην ορθογραφημένη γραφή που προέρχονται από ελλιπή φοίτηση στο 

σχολείο, από τη διδασκαλία και τη στάση του δασκάλου απέναντι στον μαθητή, 

ακόμη και από την πίεση του αριστερόχειρα να γράψει με το δεξί χέρι. Τα 

προβλήματα γραφής επομένως είναι πολλά και διαφορετικά, όπως άλλωστε και τα 

προβλήματα στην ανάγνωση. 

Είναι σημαντικός ο ρόλος της διαφορικής διάγνωσης , διότι πολύ συχνά οι 

δυσκολίες στη γραφή είναι απόρροια της αναγνωστικής διαταραχής. Απαραίτητος 

είναι επίσης ο περιγραφικός ορισμός της συγκεκριμένης δυσκολίας, καθώς και η 

εξατομικευμένη παροχή βοήθειας. Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες σε αυτή την 

περιοχή είναι ο πολύ αργός ρυθμός, οι παραλείψεις, οι προσθέσεις ή οι 

αντικαταστάσεις γραμμάτων, η λανθασμένη κατεύθυνση του περιγράμματος 

γραμμάτων ή αριθμών, η απουσία τόνων ή ο παρατονισμός των λέξεων, η πορεία 

γραφής λέξεων ή προτάσεων από δεξιά προς τα αριστερά, η έλλειψη ορίων ανάμεσα 

στις λέξεις και η αδυναμία του παιδιού να γράψει σε ευθεία γραμμή, ακόμα και όταν 

υπάρχει η γραμμή του τετραδίου. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτά 

παρατηρούνται στους μαθητές της Α’  τάξης κατά τους πρώτους μήνες της φοίτησης 

τους στο σχολείο και είναι απόλυτα φυσιολογικά. Επίσης συχνά παρατηρούνται σε 

αριστερόχειρους μαθητές   και σε αυτή την περίπτωση πάλι δεν πρέπει να θεωρούνται 

αποκλίνοντα χαρακτηριστικά. 
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Ιδιαίτερα σημαντικά στην περίπτωση της Μαθησιακής δυσκολίας στη γραπτή 

έκφραση είναι τα ορθογραφικά λάθη τα οποία επιμένουν παρά την εκπαιδευτική 

καθοδήγηση. Η ορθογραφημένη γραφή μιας λέξης είναι μια σύνθετη διαδικασία η 

οποία απαιτεί, εκτός από την αντιστοίχιση των φωνημάτων με γραφήματα και 

ανάκληση της ορθογραφικής δομής των λέξεων (εφόσον αυτές είναι γνωστές) καθώς 

και εφαρμογή ορθογραφικών κανόνων και γνώση των αντίστοιχων εξαιρέσεων.  

Τα λάθη συνεπώς είναι πολλαπλά. Τέτοια λάθη παρατηρούνται και στη γνωστή 

ορθογραφία και στην αντιγραφή λέξεων, πολύ δε περισσότερο στην ελεύθερη γραπτή 

έκφραση, δηλαδή στο «Σκέπτομαι και Γράφω». Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 

διαδικασία γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη, διότι η σκέψη του παιδιού κατακλύζεται 

από τις ιδέες και τον εσωτερικευμένο λόγο που ρέει, ενώ συγχρόνως πρέπει να 

εφαρμοστούν συντακτικοί, γραμματικοί και ορθογραφικοί κανόνες. Αρκετά 

προβλήματα επίσης στην ελεύθερη γραπτή έκφραση δημιουργούνται και από ελλιπή 

κατανόηση του θέματος, έλλειψη ιδεών σχετικά με το θέμα σύγχυση απόψεων, φτωχό 

λεξιλόγιο, αδυναμία στη συγκρότηση ολοκληρωμένων προτάσεων, στη χρήση 

υποτακτικής σύνδεσης, στο σχηματισμό αιτιολογικών κρίσεων, καθώς και αδυναμία 

στην οργάνωση και τη σύνδεση των επιμέρους νοημάτων. 

Εξαιτίας όλης αυτής της πολυπλοκότητας παρατηρείται μεγαλύτερη δυσκολία 

στην αντιμετώπιση των λαθών στη γραπτή έκφραση απ’ ό, τι των αναγνωστικών 

λαθών. Έτσι, ενώ η αναγνωστική ικανότητα αποκαθίσταται, τα λάθη στη γραφή 

παραμένουν περισσότερο ή δεν εξαλείφονται ποτέ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν μέθοδοι και αντισταθμιστικές στρατηγικές, πέρα από την εκμάθηση 

κανόνων, της συνεχείς αντιγραφές και τις άκαρπες επαναλήψεις. 

 

3.3. Ο γραπτός λόγος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία 
 

Η γραφή είναι μια περίπλοκη μεταγνωστική δραστηριότητα που επαφίεται στη 

γνώση του ατόμου, στις βασικές δεξιότητες, στρατηγικές και στην ικανότητα να 

συγχρονίζει πολλές διαδικασίες (Walker et al., 2005). Ο Graham το 1997 προσδιόρισε 

τις ακόλουθες τέσσερις βασικές περιοχές στη διαδικασία της γραφής: 

1) τη γνώση της γραφής γενικά και την παραγωγή γραπτού λόγου 

2) τις δεξιότητες για την παραγωγή και επεξεργασία του κειμένου 

3) τις διαδικασίες δραστηριοποίησης και ενεργοποίησης των συμμετεχόντων με 

ενθουσιασμό όταν γράφουν και 
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4) την καθοδήγηση των σκέψεων και πράξεων μέσα από στρατηγικές για να 

πετύχουν γραπτούς στόχους. 

Συχνά αναφέρεται ότι γνωστικοί παράγοντες επηρεάζουν το γραπτό λόγο. 

Συγκεκριμένα η ταχύτητα μνήμης, ο όγκος των δεδομένων που αποθηκεύεται στη 

βραχύχρονη μνήμη, η ποσότητα και η φύση των απαιτούμενων πληροφοριών 

προσοχής και η ικανότητα του γράφοντος να εστιάσει την προσοχή ανάμεσα σε 

σημαντικά θέματα για τη διαδικασία της γραφής. 

Οι λιγότερο επιδέξιοι γραφείς βλέπουν τη διαδικασία αυτή σαν μια ευκαιρία να 

πουν ότι ξέρουν σχετικά με ένα θέμα (Walker B., et al., 2005 αναφορά σε 

Scardamalia & Bereiter, 1986). Ενώ οι επιδέξιοι γραφείς από την άλλη φαίνεται να 

γνωρίζουν τη διαδικασία επεξεργασίας του κειμένου και την ανάπτυξη ιδεών. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία συχνά βρίσκουν το γραπτό 

λόγο σαν μια εξαιρετικά δύσκολή δοκιμασία. Δυσκολεύονται περισσότερο από τους 

συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε πολλές γραπτές γλωσσικές 

δοκιμασίες. Συχνά οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολία με τις φυσικές- 

μηχανιστικές λειτουργίες και τις απαιτήσεις του γραπτού λόγου με επάρκεια. Επίσης 

έχουν αδυναμία σε υψηλότερα επίπεδα γνωστικών διαδικασιών, όπως να θέτουν 

στόχους, να γράφουν μέσα στο θέμα, να οργανώνουν το γραπτό τους, να αξιολογούν , 

να ελέγχουν  και να τηρούν στρατηγικές αυτορρύθμισης όταν γράφουν (Graham, 

1997). 

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων δεκαετιών, οι σχετικές μελέτες του 

γραπτού λόγου των μαθητών με  μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία ανέλυσαν τις 

επιδόσεις, τις ικανότητες, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

αυτοί στο γραπτό τους λόγο κι εστίασαν την προσοχή τους στα εξής σημεία: 

1. Τυχόν διαφορές κατά την παραγωγή περιγραφικών αλλά και πληροφοριακών 

κειμένων. 

2. Την ανάλυση των λαθών που κάνουν οι μαθητές με  μαθησιακές δυσκολίες 

και δυσλεξία, τον πλούτο του λεξιλογίου που χρησιμοποιούν, και την 

εφαρμογή των κανόνων γραμματικής και σύνταξης. 

3. Διαφορές στην επίδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία 

σε σχέση με τους συνομηλίκους συμμαθητές τους. 

Συστηματικές και συνάμα εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις των ερευνών αυτών 

έγιναν σε δύο επισκοπήσεις της σχετικής βιβλιογραφίας από τις Lynch και Jones το 

1989 και τις Newcomer και Barenbaum το 1991 (Δημάκος Ι.Κ.) 
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Συνοπτικά τα πορίσματα των προσπαθειών αυτών έδειξαν πως οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες γράφουν μικρότερα σε έκταση κείμενα, τόσο περιγραφικού 

όσο και πληροφοριακού τύπου. Μάλιστα, τα πληροφοριακού τύπου κείμενα των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία εμφανίζουν σαφείς αδυναμίες στην 

σωστή ενσωμάτωση γνώσεων και πληροφοριών  (Δημάκος Ι.Κ  αναφορά σε Lynch 

και Jones 1989). 

Επίσης, τα κείμενα των μαθητών αυτών χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλή 

ποιότητα, καθώς: 

1. Αν είναι γραμμένα με το χέρι, έχουν πολύ δυσανάγνωστο και ακατάστατο 

γραφικό χαρακτήρα, 

2. Περιέχουν πολλά ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη, 

3. Χαρακτηρίζονται από περιορισμένο λεξιλόγιο, ιδίως λέξεις πολυσύλλαβες και 

λέξεις από αυτές που μαθαίνουν καθημερινά οι μαθητές στα πλαίσια του 

αναλυτικού προγράμματος, 

4. Εμφανίζουν ελλείψεις στον τρόπο σύνδεσης σε επίπεδο προτάσεων, 

παραγράφων, ή και θεματικών ενοτήτων, με αποτέλεσμα τα κείμενα να 

δείχνουν ασυνεχή και ασύνδετα, 

5. Το θέμα που παρουσιάζουν είναι πλημμελώς ανεπτυγμένο χωρίς να το 

καλύπτουν πλήρως, ιδίως τα πληροφοριακού τύπου κείμενα, στα οποία η ορθή 

σύνθεση και παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών κάνει την διαφορά 

μεταξύ ενός σωστού κι ενός εκτός θέματος κειμένου. 

Επιπλέον οι Morris και Crump (1982) αναφέρουν ότι όταν συγκρίνονται με 

τυπικά αναπτυγμένους συνομηλίκους φαίνεται συγκριτικά ότι χρησιμοποιούν 

λιγότερες λέξεις στο γραπτό τους. Επίσης αναφέρεται ότι συχνά σταματούν τη 

διαδικασία της γραφής σε πρώιμα στάδια δείχνοντας δυσκολία στην ανάπτυξη 

πολλών απόψεων σχετικά με οικεία θέματα. Τείνουν να επαναλαμβάνουν 

πληροφορίες και να αναφέρουν άσχετες ιδέες με το περιεχόμενο του θέματος 

(Δημάκος Ι.Κ  αναφορά σε Lynch και Jones 1989). 

Οι δυσκολίες στη γραφή συνοδεύονται από συναισθηματικά προβλήματα  

εξαιτίας της επανειλημμένης αποτυχίας. Η αναλυτική προσέγγιση στη διαδικασία 

γραφής ωστόσο παρουσιάζει ότι τα προγράμματα καθοδήγησης από το δάσκαλο που 

παρέχουν σαφείς  και βασισμένα σε κανόνες οδηγίες, περιέχοντας συγκεκριμένες 

στρατηγικές και σχεδιασμό πριν τη συγγραφή, βοηθούν πολύ στην επιτυχία των 
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μαθητών με Μ.Δ. στο γραπτό λόγο (Walker B., et al., 2005 αναφορά σε Troia & 

Graham, 2002). 

Στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV και συγκεκριμένα στις Μαθησιακές 

Διαταραχές (πρώην Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων) συμπεριλαμβάνεται ο όρος 

Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης και αναφέρεται: 

Α. Οι δεξιότητες της γραφής, μετρούμενες με ατομικά χορηγούμενες 

σταθμισμένες δοκιμασίες (ή μη λειτουργικές εκτιμήσεις των δεξιοτήτων γραφής), 

είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του 

ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην 

ηλικία. 

Β. Η διαταραχή στο Κριτήριο Α παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση ή 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν σύνθεση γραπτών κειμένων 

(π.χ. γραφή γραμματικά σωστών προτάσεων και οργανωμένων παραγράφων). 

Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακό ελάττωμα, οι δυσκολίες στις δεξιότητες της γραφής 

είναι μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως το συνοδεύουν. 

Όσον αφορά τα παιδιά με δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα έχει δοθεί στα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες (Joseph L.M. & Konrad M. αναφορά σε Gersten & Baker, 2001; 

Newcomer & Barenbaum, 1991). Οι περισσότεροι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν 

και να γράφουν στα πρώτα χρόνια του σχολείου. Επίσης οι περισσότερες έρευνες 

αφορούν τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης σε σχέση με τη διδασκαλία 

βασικών δεξιοτήτων γραφής που είναι λιγότερες. 

 

 
3.4. Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση στις Η.Π.Α για την εκπαίδευση των 

παιδιών με δυσκολίες μάθησης, η ανάπτυξη προγραμμάτων και η αξιολόγηση τους να 

γίνεται μέσα από κρατικούς φορείς που ελέγχουν την πρόοδο των παιδιών σε 

συγκεκριμένους τομείς. Το 2001 το No Child Left Behind Act καθιέρωσε όλες οι 

πολιτείες να εφαρμόσουν γενικά συστήματα αξιολόγησης σε όλα τα δημόσια σχολεία 

βάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια. Σύμφωνα με την νομοθεσία όλα τα σχολεία είναι 

υπεύθυνα για την εκμάθηση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων συμπεριλαμβάνοντας και 
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αυτά των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Η πρόοδος αξιολογείται ετησίως 

στοχεύοντας σε κάποια αποτελέσματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη με τα άλλα παιδιά λαμβάνοντας 

την ίδια καθοδήγηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται στην 

εξατομικευμένη παρέμβαση και διαγωνίζονται σε όλα τα μαθήματα με κατάλληλες 

προσαρμογές και τροποποιήσεις. 

Παρόλο αυτά η αξιολόγηση του γραπτού λόγου των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για παράδειγμα τα παιδιά από 8-10 

χρονών απαιτείται να γράφουν σε διαφορετικά είδη, για μια ποικιλία περιπτώσεων 

και λόγων μέσα από βασικές γραπτές απαιτήσεις  στη γραμματική, ορθογραφία και 

επικοινωνιακή έκφραση. 

Με τον όρο «αξιολόγηση» εννοούμε τη συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης 

εκπαιδευτικά σημαντικών πληροφοριών, με στόχο τη λήψη νομικών και διδακτικών 

αποφάσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής (Αγαλιώτης Ι., 2004 

αναφορά σε McLoughin, J & Lewis, R.,2001). Η αξιολόγηση είναι μια ευρύτερη 

διαδικασία που λαμβάνει μεν υπόψη της τη διάγνωση, αλλά ενδιαφέρεται πολύ 

περισσότερο για τη διαπίστωση μαθησιακών δυνατοτήτων και αδυναμιών, για την 

οργάνωση και παρακολούθηση εξατομικευμένων διδακτικών  προγραμμάτων 

(Αγαλιώτης Ι., 2004 αναφορά σε Bigge, J., Stump, C., Spagna, M., Silberman, R., 

1999). 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη Ι. (2004) τα δεδομένα που προκύπτουν από μια 

διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να δίνουν πληροφορίες που θα επιτρέπουν: 

 Την εξασφάλιση ενός κατάλληλου Αναλυτικού Προγράμματος για το μαθητή, που 

θα στηρίζεται στον προσδιορισμό των μαθησιακών δυνατοτήτων και αδυναμιών 

του. 

 Τη λήψη απόφασης για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα 

 Την επιλογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων 

 Τη συνεχή εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή 

 Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διδακτικών παρεμβάσεων 

 Την παρουσίαση της προόδου σε γονείς, μαθητές, παράγοντες της εκπαίδευσης 

(Αγαλιώτης Ι., 2004 αναφορά σε McLoughin, J & Lewis, R.,2001 & R. Taylor, 

1997). 
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Το αποτέλεσμα της εκάστοτε αξιολόγησης της παραγωγής  γραπτού λόγου 

αποτελεί τη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την επίδοση των 

μαθητών. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι προϊόν διάδρασης ανάμεσα στο ζητούμενο, 

στον εξεταζόμενο, στο γραπτό του, στον αξιολογητή και στον τρόπο αξιολόγησης του 

γραπτού που θα επιλεγεί. Ωστόσο, από αυτούς τους παράγοντες δύο παίζουν τον 

κεντρικό ρόλο: 1) ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης των γραπτών, και 2) η 

διαβεβαίωση ότι οι βαθμολογητές χρησιμοποιούν την αξιολογική κλίμακα σταθερά 

και με συνέπεια (Ηλιοπούλου Κ. αναφορά σε Weigle S.,2002: 108). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερις προσεγγίσεις στον τρόπο 

αξιολόγησης των επικοινωνιακών δοκιμασιών του γραπτού λόγου: 

Α) η σφαιρική ή ολιστική βαθμολόγηση, όπου ο αξιολογητής αποδίδει έναν 

ενιαίο βαθμό σε κάθε γραπτό σύμφωνα με κάποια κλίμακα που προκαθορίζεται, 

Β) η αναλυτική βαθμολόγηση, όπου ο αξιολογητής απομονώνει ένα ή 

περισσότερα χαρακτηριστικά του γραπτού και αξιολογεί το καθένα χωριστά, 

Γ) η βαθμολόγηση κυρίου χαρακτηριστικού, όπου το γραπτό αξιολογείται με 

βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθορίζεται από τους αξιολογητές, επειδή 

κρίνεται ως το πλέον καθοριστικό για το είδος γραπτού λόγου που καλείται να 

παράγει ο μαθητής, 

Δ) η βαθμολόγηση πολλαπλών κύριων χαρακτηριστικών, η οποία προτείνεται 

από μια σειρά μελετητών ιδιαίτερα για την αξιολόγηση των παραγόμενων 

δοκιμασιών σε μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με αυτήν, το γραπτό 

αξιολογείται με βάση ορισμένα- συνήθως τρία ή τέσσερα- χαρακτηριστικά. 

Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις αξιολόγησης, ωστόσο οι παραπάνω 

αναφέρονται κυρίως συνδεδεμένες με την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Τα κριτήρια που προτείνονται κυρίως για την αξιολόγηση 

αφορούν: 

 Το περιεχόμενο του κειμένου 

 Το είδος του κειμένου, που καθορίζει την οργάνωση των πληροφοριών και τη 

δομή του 

 Την έκφραση και το ύφος 

Πολλές φορές όμως προκύπτουν πολλά προβλήματα στη βαθμολόγηση 

εξαιτίας της ασάφειας αυτών των κριτηρίων παραδοσιακής προσέγγισης. Αυτό 
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επομένως που επιβάλλεται για τη διόρθωση και αξιολόγηση είναι η σαφής 

περιγραφή του τι αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο κάθε μαθητής. 

Πρόβλημα όμως δημιουργεί και η ακριβής βαθμολογία. Αυτή με βάση τις 

οδηγίες καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους της διδασκαλίας στη συγκεκριμένη 

διδακτική ενότητα και στη συγκεκριμένη τάξη. Δε γίνεται, ωστόσο αναφορά σε 

συγκεκριμένη βαθμολογική προσέγγιση, τουλάχιστον για τα εκάστοτε κύρια 

χαρακτηριστικά. Παρόμοια προβλήματα δημιουργούνται και για τις οδηγίες για 

την αξιολόγηση των εξεταστικών δοκιμασιών. Ειδικότερα στις οδηγίες για τη 

διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο (2005: 164-165) 

αναφέρεται ότι για την αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης του μαθητή 

λαμβάνονται υπόψη: 

 Το περιεχόμενο 

 Η χρήση της γλώσσας (σύνταξη, διατύπωση, στίξη) 

 Η οργάνωση του λόγου (συνοχή και συνεκτικότητα) 

 Η καταλληλότητα του ύφους 

 Η αποτελεσματικότητα του κειμένου 

Για τη βαθμολόγηση αυτών των κριτηρίων υπογραμμίζεται ότι: «για την 

αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα γνωστά κριτήρια αξιολόγησης του κειμένου: 

περιεχόμενο (5 μονάδες), έκφραση (3 μονάδες), δομή-οργάνωση του λόγου (2 

μονάδες). Επίσης αναφέρεται αόριστα ότι τα κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με 

την τάξη της βαθμίδας στην οποία βρίσκεται ο μαθητής, χωρίς όμως να 

διευκρινίζεται πως γίνεται αυτό (Ηλιοπούλου Κ.) 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιοπιστία της αξιολόγησης της ελεύθερης 

παραγωγής γραπτού λόγου αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Είναι αναγκαίο λοιπόν η υιοθέτηση της αξιολόγησης των πολλαπλών 

κύριων χαρακτηριστικών.  

 
 

3.5. Παρέμβαση για τη βελτίωση του γραπτού λόγου στις ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία 
 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

ελλείψεις που κυμαίνονται από χαμηλού επιπέδου μεταγνωστικές δυσκολίες σε 
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μεγάλα γνωστικά και μεταγνωστικά προβλήματα (Bui Y.N. et al., 2006). Αυτές οι 

δυσκολίες σχετίζονται με περιοχές όπως:  

 Η προσέγγιση ενός θέματος 

 Η οργάνωση του γραπτού και η χρήση στρατηγικών οργάνωσης 

 Η χρήση βασικών δεξιοτήτων γραπτού λόγου όπως ορθογραφία, σχηματισμός 

προτάσεων, η έναρξη με κεφαλαία, η γραφή ολοκληρωμένων και περίπλοκων 

προτάσεων και η χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών επανάληψης και 

διόρθωσης. 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι γραπτές εκθέσεις των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες να είναι φτωχότερης ποιότητας από αυτές των παιδιών χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες (Graham S.,et al., 2001 αναφορά σε Graham S., & Harris K.R., 1988). Η 

περιορισμένη αυτή ικανότητα στη γραφή σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια να 

εκδηλώνουν την ικανότητά τους μέσω αυτής συμβάλλει στη χαμηλή επίδοσή τους 

γενικά. 

Οι έρευνες που σχεδιάστηκαν για την παρέμβαση των παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες περιλαμβάνουν: 

 Καθοδήγηση με στρατηγικές σχεδιασμού πριν από το γράψιμο αυξάνοντας 

το χρόνο σχεδιασμού και την έκταση των γραπτών κάνοντας μικρές 

βελτιώσεις στην ποιότητα των γραπτών τους. 

 Για τη δομή-είδος  κειμένου. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε καθοδήγηση 

μέσω αφηγηματικών κειμένων έχει βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν την 

έκταση των ιστοριών τους και την ποσότητα και ποιότητα των γραμματικών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ιστορίες τους. 

 Στρατηγικές για την παραγωγή γραπτού λόγου και κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Έχει βοηθήσει κυρίως τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων 

βελτιώνοντας τις γραπτές τους δεξιότητες γράφοντας ολοκληρωμένες 

προτάσεις, καλά οργανωμένες παραγράφους, βρίσκοντας και διορθώνοντας τα 

λάθη τους  και γράφοντας καλά οργανωμένα θέματα. 

Η διδασκαλία του γραπτού λόγου όπως αναφέρθηκε είναι μέρος του αναλυτικού 

προγράμματος. Οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές που αναφέρονται για τη 

διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνει: 1) σχεδιασμό, παραγωγή 

και έλεγχο του γραπτού λόγου, 2) άμεση παρέμβαση με συγκεκριμένα βήματα όπως 

για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου, το είδος ή μέγεθος του 



 - 70 -

κειμένου και 3) πρόβλεψη για ανατροφοδότηση με πληροφορίες που διδάσκονται με 

ακρίβεια. Πολλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφέρονται να είναι αποτελεσματικές 

όπως η 1) αυτοκαθοδηγούμενη στρατηγική (SRSM: Self- Regulated Strategy 

Model) ο εκπαιδευτικός αρχικά επιδεικνύει πώς να οργανώνει ή πως να χρησιμοποιεί 

τη στρατηγική αυτή δρώντας ως πρότυπο και μετά υποστηρίζει τους μαθητές μέχρι να 

δουλεύουν ανεξάρτητα. Περιλαμβάνει κυρίως τη διδασκαλία σχεδιασμού και 

επανάληψη στρατηγικών βελτιώνοντας την απόδοση των μαθητών στην ποιότητα της 

γραφής, της γνώσης για τη γραφή και την αυτοαποτελεσματικότητα (Graham S.,et al., 

2001 αναφορά σε Graham S.,& Harris K.R., 1999), 2) η βοήθεια της τεχνολογίας 

και 3) η μέθοδος project που εστιάζει στη συνεργασία κατά τη συγγραφή (OSEP 

Special Project 2002 αναφορά σε Baker & Gersten). 

 Ο Baker αναφέρει ότι οι ειδικές αυτές προσαρμογές και τεχνικές βοηθούν όλα τα 

παιδιά ακόμα και αυτά που έχουν υψηλές επιδόσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

1) Κάποιες στρατηγικές που σχεδιάστηκαν με αφορμή την παρέμβαση SRSM 

για να βοηθήσουν τα παιδιά χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

 Στρατηγική POW (plan-organize-write more): σχεδιάζω-οργανώνω- γράφω 

περισσότερα 

 Στρατηγική TREE ( topic sentence- reasons- examine reasons- ending): 

θεματική  πρόταση, λεπτομέρειες, ελέγχω τις λεπτομέρειες, κατακλείδα 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: 

 Η βοήθεια στη βελτίωση υψηλότερων επιπέδων γνωστικών διαδικασιών 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας να ελέγχουν και να διαχειρίζονται το γραπτό τους 

μόνοι τους. 

 Η καλλιέργεια θετικών στάσεων σχετικά με το γραπτό λόγο και η ικανότητα 

τους ως συγγραφείς. 

2) Η υποστηρικτική τεχνολογία με τη βοήθεια υπολογιστών μπορεί να βοηθήσει 

στη βελτίωση του γραπτού λόγου. Παρόλο που η έρευνα είναι σε πρώιμα στάδια αυτό 

δε σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματική (MacArthur Ch. 1996). Στοχεύουν κυρίως 

στο σχεδιασμό εργαλείων για την κατάκτηση λέξεων και την αντιγραφή. Επίσης 

περιλαμβάνει λογισμικό για διαδικασίες αντιγραφής, ορθογραφίας και παραγωγή 

προτάσεων (π.χ. ορθογραφέας ορθογραφικών και γραμματικών λαθών). 

Επιπροσθέτως τα προγράμματα μέσω διαδικτύου υποστηρίζουν τη συνεργασία και 

επικοινωνία που είναι απαραίτητα κατά τη συγγραφική διαδικασία. Ο MacArthur Ch. 
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συνιστά την προσοχή για τη χρήση των Η/Υ καθώς ενώ μπορεί να βελτιώνει τα 

μηχανικά λάθη και να διευκολύνει τους μαθητές που δυσκολεύονται με τη σωστή 

χρήση των γραμμάτων ωστόσο μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη φτωχή παραγωγή 

ιδεών για το περιεχόμενο του κειμένου. Γι’ αυτό κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένη αποφεύγοντας κάποια λάθη που μπορεί να δημιουργηθούν 

στην προσπάθεια να αποτραπούν κάποια άλλα (OSEP Special Project 2002). 

3) “Η έμφαση πρέπει να δίνεται στη διάδραση και επικοινωνία μεταξύ δασκάλων 

και μαθητών και γενικότερα στο πλαίσιο για την παραγωγή γραπτού λόγου παρά στη 

γνώση καθ’ αυτή”(Engglert C.S). Ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στηριζόμενο σε 

αυτή τη λογική είναι το ELP (Early Literacy Project). Σύμφωνα με αυτό το 

πρόγραμμα αρχικά ξεκινάει μια συνεργατική προσπάθεια ανάμεσα στους δασκάλους 

γενικής και ειδικής αγωγής. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η εκτίμηση ενός 

προγράμματος βασισμένου στην προσέγγιση και στις αρχές του κονστροκτιβισμού. 

Οι μαθητές λοιπόν σχεδιάζουν από κοινού, οργανώνουν, ελέγχουν, συνθέτουν και 

διορθώνουν. Οι δάσκαλοι παρέχουν το πρότυπο σε αυτή τη διαδικασία με τη 

διδασκαλία συγκεκριμένων στρατηγικών. Η υποστήριξη και η εξάσκηση είναι 

απαραίτητα πριν ξεκινήσουν να γράφουν ανεξάρτητα. Οι μαθητές δουλεύουν σε 

μικρότερες ομάδες και πολλές φορές κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν την 

καθοδήγηση με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής. Η Hicks K., μια δασκάλα ειδικής 

αγωγής, αναφέρει ότι η συνεργασία σε ομάδες σε αυτή τη φάση αυξάνει τις 

προσδοκίες για όλους τους μαθητές επειδή η διαδικασία από μόνη της δίνει τη 

δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν (OSEP Special Project 2002).  

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Nicholas K.R., et al., (2005) στόχος ήταν να 

βρεθούν τα αποτελέσματα από  ένα δομημένο πρόγραμμα για την ποιότητα της 

παραγωγής γραπτών εκθέσεων που εφαρμόστηκε σε 36 Αφρικοαμερικανούς σε 

φοιτητές ενός κολεγίου με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα δομήθηκε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ένα θέμα και τις κύριες ιδέες  

σε μορφή παραγράφων, χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις στην ανάπτυξη του 

κειμένου.  

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μία ομάδα που δεχόταν την εκπαίδευση της 

συγκεκριμένης παρέμβασης και με μία ομάδα ελέγχου που δεχόταν γενική 

εκπαίδευση χωρίς κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Η έρευνα έδειξε ότι αυτοί που 

δέχθηκαν την δομημένη στρατηγική παρέμβαση βελτίωσαν σημαντικά τη χρήση 

λεπτομερειών κατά την ανάπτυξη του θέματος χρησιμοποιώντας συνδετικές λέξεις. 
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Αυτό που παρατηρήθηκε και για τις δύο ομάδες ήταν η ενίσχυση της 

αυτοαποτελεσματικότητας στο τέλος της εκπαίδευσης γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

παραγωγή γραπτού λόγου διδάσκεται και τα οφέλη είναι σημαντικά ανεξάρτητα 

γενικής ή ειδικής υποστήριξης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

Εισαγωγή 

 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή 

γραπτού λόγου είναι μια ανώτερη διεργασία κατά την οποία εμπλέκονται πολλοί 

παράγοντες γεγονός που καθιστά τη συγγραφή ενός κειμένου μία από τις 

δυσκολότερες διαδικασίες. Οι περισσότεροι μαθητές συναντούν πολλές δυσκολίες 

στα περισσότερα στάδια. Η παρέμβαση στη διδασκαλία για την παραγωγή γραπτού 

λόγου δεν είναι ικανοποιητική και τα παιδιά σπάνια λαμβάνουν κατάλληλη 

ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της γραφής τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα 

πολλά κριτήρια που εμπλέκονται και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

συγγραφή καθιστούν την παραγωγή γραπτού λόγου πολλές φορές μία δυσβάσταχτη 

εργασία που οι μαθητές θέλουν να αποφεύγουν. 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής του ερευνητικού 

θέματος και επεξηγείται ο βασικός σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα του σχεδίου 

έρευνας. Συγκεκριμένα περιγράφονται οι διαδικασίες για τη συλλογή των εμπειρικών 

δεδομένων. Έτσι, ορίζονται οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες μεταβλητές, το δείγμα 

και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που πήραν μέρος στην έρευνα. Στη 

συνέχεια, αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξέταση των 

συμμετεχόντων και, τέλος, περιγράφεται το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση των γραπτών κειμένων των μαθητών. 
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4.1 Κριτήρια επιλογής του ερευνητικού θέματος – Πρωτοτυπία έρευνας 

 

Από τις έρευνες που αναφέρονται στη διεθνή αρθρογραφία και τις ελάχιστες 

στη χώρα μας, μελετώνται κυρίως μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν κυρίως 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κυρίως στο δημοτικό και στις τελευταίες τάξεις). 

Λίγες έρευνες εστιάζονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς όπως π.χ. μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, νοητική υστέρηση, 

υπερκινητικότητα/παρορμητικότητα κ.α. Σπάνια δε συναντάμε μελέτες που 

συγκρίνουν τις επιδόσεις στην παραγωγή γραπτού λόγου μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

και μαθητών με συγκεκριμένες δυσκολίες. Όπως έχει αναφερθεί η αξιολόγηση 

παραγωγής γραπτού λόγου βασίζεται σε πολλές παραμέτρους και γίνεται μέσα από 

πολλά επίπεδα: συντακτικό, γραμματικό, σημασιολογικό/ πραγματολογικό. Πολλές 

έρευνες, λοιπόν, επιλέγουν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης που ανήκουν σε ένα 

από τα παραπάνω επίπεδα ή κάποια συγκεκριμένα. Κάποιες προσπαθούν να 

αξιολογήσουν περισσότερα κριτήρια που εμπίπτουν σε πολλές κατηγορίες, εκεί 

ωστόσο περιορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων που αξιολογούνται. 

Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να καλύψει τις περισσότερες από τις 

ανάγκες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πρωτοτυπία της έγκειται:  

 στη μελέτη σύγκρισης δύο διαφορετικών ομάδων που ανήκουν σε 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πληθυσμούς (ομάδα ελέγχου και ομάδα 

δυσλεξίας) 

 το πλαίσιο εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκουν (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο) 

 στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση, καθώς τα 

περισσότερα κριτήρια περιλαμβάνονται σε πολλά επίπεδα αξιολόγησης του 

γραπτού λόγου. 

 στον ικανοποιητικό αριθμό του δείγματος από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου 

(Α΄, Β΄ και Γ΄) και από τους δύο πληθυσμούς (συνολικά έλαβαν μέρος 50 

μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης). 

 στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων δίνοντας έτσι 

πληροφορίες και περιγραφικές αλλά και ποσοτικές. 
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Στην έρευνα αυτή μελετάται η ικανότητα χρήσης του αφηγηματικού λόγου και 

πιο συγκεκριμένα η σύνταξη επιστολής/γράμματος σε οικείο ύφος. Αυτό έγινε 

σκόπιμα προκειμένου όλοι οι μαθητές, όλων των τάξεων να έχουν διδαχθεί όπως 

προβλέπεται το συγκεκριμένο είδος λόγου, για να μην προκύψουν διαφορές που 

οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπαρκή διδασκαλία. Όπως επίσης και το θέμα δεν 

επιλέχθηκε τυχαία. Συγκεκριμένα η επιλογή του θέματος έγινε με γνώμονα έτσι ώστε 

‘όλοι οι μαθητές να έχουν να πουν κάτι’. Προνοήσαμε λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε 

τις διαφορές που βασίζονται σε έλλειψη επαρκών γνώσεων, επιλέγοντας ένα θέμα 

που ανταποκρίνεται στις εμπειρίες των περισσότερων μαθητών. Στόχος ήταν να 

εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες διαφορές που οφείλονται σε ελλείψεις του 

παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος. Καθώς όμως είναι αδύνατο να παραβλέψουμε 

το διαφορετικό κοινωνικό, γνωστικό υπόβαθρο, τις επιδόσεις και τα κίνητρα των 

μαθητών θέλαμε να παράσχουμε μια ‘κοινή αφετηρία’ και ‘κοινή βάση’ κατά 

κάποιον τρόπο για τη δράση όλων των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

 

4.2 Βασικός σκοπός – Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός των πιθανών ομοιοτήτων και 

διαφορών στην αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου μεταξύ των δυσλεκτικών και 

μη μαθητών στο Γυμνάσιο και η σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, θέσαμε μια σειρά από ερευνητικά 

ερωτήματα: α) Είναι τα παιδιά του Γυμνασίου ικανά να παράγουν γραπτό 

(αφηγηματικό) λόγο; β) Υπάρχει έκταση- ανάπτυξη  στα κείμενά τους; γ) Ποια 

χαρακτηριστικά της μορφής, οργάνωσης και περιεχομένου διέπουν τα γραπτά κείμενα 

των παιδιών αυτών των τάξεων (δυσλεκτικών και μη); δ) Ποιες είναι οι ομοιότητες 

και διαφορές που εντοπίζονται στα χαρακτηριστικά παραγωγής γραπτού λόγου 

ανάμεσα στις δύο ομάδες (δυσλεξία και ομάδα ελέγχου); 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα που οργανώθηκε για να απαντηθούν τα 

παραπάνω ερωτήματα. 
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4.3. Γενικοί άξονες έρευνας - Υποθέσεις 

 

Με βάση τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω, οι βασικοί άξονες της 

έρευνας πάνω στις οποίες διατυπώθηκαν και οι υποθέσεις είναι:  

 Η παραγωγή γραπτού λόγου των δυσλεκτικών μαθητών σε σχέση με 

συγκεκριμένα κριτήρια ευφράδειας (έκτασης και ανάπτυξης του κειμένου), 

περιεχομένου, οργάνωσης του κειμένου και των γραμματικών και οπτικών 

λαθών. 

 Η παραγωγή γραπτού λόγου των μη δυσλεκτικών μαθητών σε σχέση με 

συγκεκριμένα κριτήρια ευφράδειας (έκτασης και ανάπτυξης του κειμένου), 

περιεχομένου, οργάνωσης του κειμένου και των γραμματικών και οπτικών 

λαθών. 

 Ομοιότητες και διαφορές (σύγκριση) στην παραγωγή γραπτού λόγου 

δυσλεκτικών και μη μαθητών σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια ευφράδειας 

(έκτασης και ανάπτυξης του κειμένου), περιεχομένου, οργάνωσης του κειμένου 

και των γραμματικών και οπτικών λαθών. 

 

Οι υποθέσεις που επιχειρούνται να διερευνηθούν μέσα από την πορεία 

εφαρμογής του σχεδίου της έρευνας και της συλλογής των εμπειρικών δεδομένων 

είναι: 

 Ως προς την ευφράδεια (έκταση και ανάπτυξη του κειμένου),  οι δυσλεκτικοί 

μαθητές παράγουν μικρότερο σχετικά κείμενο σε σχέση με τους μη 

δυσλεκτικούς μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των λέξεων, των 

προτάσεων και των παραγράφων που χρησιμοποιούν αναμένεται να είναι 

μικρότερος σε σύγκριση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. Αυτό συνεπάγεται 

ότι και ο πλούτος και το περιεχόμενο των ιδεών των δυσλεκτικών μαθητών 

αναμένεται να είναι φτωχότερος σε σύγκριση με τους μη δυσλεκτικούς. 

 Ως προς το περιεχόμενο και τις ιδέες που παράγουν, οι δυσλεκτικοί μαθητές 

αναφέρονται λιγότερο στο πλαίσιο (τόπος και χρόνος), στα πρόσωπα που 

παίρνουν μέρος και τις δράσεις των συμμετεχόντων σε σύγκριση με τους μη 

δυσλεκτικούς. 

 Το λεξιλόγιο των δυσλεκτικών μαθητών περιλαμβάνει περισσότερες απλές και 

λιγότερες σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιούν λιγότερο τις συνδετικές λέξεις/ 



 - 76 -

φράσεις και  κάνουν περισσότερες επαναλήψεις σε σύγκριση με τους μη 

δυσλεκτικούς μαθητές.  

 Η συνάφεια των ιδεών που παράγουν οι μη δυσλεκτικοί μαθητές είναι ποιοτικά 

καλύτερη από αυτή των δυσλεκτικών μαθητών. 

 Ως προς την οργάνωση σε επίπεδο πρότασης-παραγράφου οι δυσλεκτικοί 

μαθητές παράγουν κείμενα που δεν έχουν συνήθως λογική αλληλουχία ιδεών 

και συχνά το κείμενό τους είναι ενιαίο χωρίς στίξη σε σχέση με τους μη 

δυσλεκτικούς μαθητές. 

 Ως προς την οργάνωση της δομής του κειμένου οι δυσλεκτικοί μαθητές 

αναμένεται να μην λαμβάνουν υπόψη το ακροατήριο που απευθύνονται και να 

μην εφαρμόζουν τα απαραίτητα στυλιστικά (δομικά) χαρακτηριστικά του 

είδους του κειμένου σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

 Τα γραμματικά και οπτικά λάθη των δυσλεκτικών μαθητών αναμένεται να είναι 

περισσότερα σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

 

 Οι δυσλεκτικοί μαθητές κάνουν λιγότερο χρήση των σημείων στίξης και των 

πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

 Η συνολική εικόνα και συγκεκριμένα η ευαναγνωσία των δυσλεκτικών 

μαθητών αναμένεται να είναι χειρότερη από αυτή των μη δυσλεκτικών 

μαθητών. 

 

 

4.4. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές 

 

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας ήταν απαραίτητο να  εισάγουμε μια 

σειρά από ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Στις ανεξάρτητες μεταβλητές 

περιλαμβάνονται: 1. το φύλο του μαθητή (αν είναι αγόρι ή κορίτσι), 2. η τάξη του 

Γυμνασίου που φοιτά (αν είναι στην Α΄, στη Β΄ή στη Γ΄ Γυμνασίου), 3. η 

χρονολογική ηλικία κατά την ημέρα της αξιολόγησης και 4. η μαθησιακή δυσκολία 

που κατατάσσει τους μαθητές σε δυσλεκτικούς και μη (η ομάδα στην οποία ανήκει 

κάθε μαθητής, δυσλεξία και ομάδα ελέγχου). Στην παρούσα έρευνα θεωρήσαμε 

σκόπιμο να μην εξετάσουμε τις διαφορές που πιθανώς εντοπίζονται ανάμεσα στα δύο 
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φύλα, ούτε τις διαφορές στις επιδόσεις που πιθανώς εμφανίζονται σε κάθε τάξη λόγω 

περισσότερης διδασκαλίας και εξάσκησης.  

Έχοντας δεδομένες τις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές για κάθε μαθητή 

που συμμετείχε στην έρευνα , θελήσαμε να εξετάσουμε  κατά πόσο οι μεταβλητές 

αυτές και κυρίως η ομάδα στην οποία ανήκει κάθε μαθητής (δυσλεξία και ομάδα 

ελέγχου) επηρεάζει την ικανότητα του παιδιού να συνθέτει (αφηγηματικό) λόγο 

γραπτώς (εξαρτημένη μεταβλητή). Αυτή η εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε από 

κάποιες παραμέτρους τις οποίες θέσαμε ως συγκεκριμένα  κριτήρια για τις ανάγκες 

αυτής της έρευνας. Η επίδοση του μαθητή σε κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια 

(ευφράδεια/έκταση, περιεχόμενο, οργάνωση, γραμματικά και οπτικά λάθη) 

αντιπροσωπεύει το εννοιολογικό περιεχόμενο της μεταβλητής «παραγωγή γραπτού 

(αφηγηματικού) λόγου». 

Οι μεταβλητές αυτές διακρίνονται σε: 

 Κατηγορικές: η μεταβολή δηλ. γίνεται εξαιτίας της διαφορετικής ομάδας που 

ανήκουν (δυσλεξία και ομάδα ελέγχου) 

 Ποιοτικές: το περιεχόμενο και συγκεκριμένα τις ιδέες που χρησιμοποιούν, τη 

συνάφεια του περιεχομένου με το θέμα. Επίσης, την οργάνωση του κειμένου 

και συγκεκριμένα στο επίπεδο πρότασης- παραγράφου, τη λογική αλληλουχία 

ιδεών, αν αποτελεί ένα ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη, ενώ στο επίπεδο οργάνωσης 

της μακροδομής του κειμένου αν λαμβάνεται υπόψη το ακροατήριο και αν 

τηρούνται τα βασικά στυλιστικά/ δομικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, στις 

μεταβλητές στίξη, πεζά-κεφαλαία και ευαναγνωσία-συνολική εικόνα του 

κειμένου δόθηκαν κατηγορικά στοιχεία κατάταξης. 

 Ποσοτικές: Στις μεταβλητές αυτές συμπεριλαμβάνονται η έκταση του κειμένου 

και η ευφράδεια με τις μεταβολές στην ποσότητα των λέξεων ανά κείμενο, των 

προτάσεων και τον αριθμό των παραγράφων. Στο περιεχόμενο και 

συγκεκριμένα στο λεξιλόγιο, υπολογίζεται ο αριθμός των απλών και των 

σύνθετων λέξεων, των συνδετικών λέξεων/φράσεων, των λέξεων που 

επαναλαμβάνονται  σε όλο το κείμενο καθώς και το συνολικό αριθμό των 

λέξεων χωρίς τις επαναλήψεις. Στα είδη ορθογραφικών λαθών επιλέγονται 

κυρίως τα γραμματικά και τα οπτικά λάθη. 
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4.5. Πληθυσμός – δείγμα 

 

Οι πενήντα (50) μαθητές, που έλαβαν μέρος στην έρευνα μας και αποτέλεσαν 

το δείγμα μας, ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα του μαθητικού πληθυσμού και 

συγκεκριμένα τριών αστικών Γυμνασίων του νομού Θεσσαλονίκης όλων των τάξεων 

(Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με κριτήριο τη 

μαθησιακή δυσκολία, δηλαδή τη διάγνωση ή όχι δυσλεξίας. Την ομάδα δυσλεξίας 

αποτέλεσαν 20 μαθητές, ενώ την άλλη ομάδα χωρίς διάγνωση δυσλεξίας, που τέθηκε 

ως ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 30 μαθητές. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε την  

παραγωγή γραπτού λόγου που συνέθεσε κάθε μαθητής. 

 

4.5.1. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Συνολικά ο αριθμός των αγοριών ήταν 28(56%) και των κοριτσιών 22(44%).  

ΣΥΝΟΛΟ

56%

44%

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 
 

 

Στην ομάδα ελέγχου τα αγόρια ήταν 16 (57%), ενώ στην ομάδα δυσλεξία 

12(43%)  
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ΑΓΟΡΙΑ

57%

43%
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 
 

και αντίστοιχα τα κορίτσια  14(64%) και 8(36%) για τις δύο ομάδες. 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

64%

36%

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 
 

 

Όσον αφορά την τάξη φοίτησης σκόπιμα επιλέχθηκαν στην ομάδα ελέγχου 

ισάριθμα, δέκα μαθητές από κάθε τάξη με περίπου ίδια αναλογία αγοριών και 

κοριτσιών. Στην ομάδα δυσλεξία ο αριθμός των δυσλεκτικών μαθητών ήταν 

αντίστοιχα για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη 6,8 και 6 δυσλεκτικοί μαθητές. 
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ΤΑΞΗ Α΄ Β΄ Γ΄ 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 10 10 10 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 6 8 6 
 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 

4.6. Διεξαγωγή της έρευνας 

 

4.6.1 Επιλογή του δείγματος 

 

Αρχικά επισκεφθήκαμε τρία αστικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης 

προκειμένου να επιλέξουμε το δείγμα που θα έπαιρνε μέρος στην έρευνά μας. Η 

επιλογή των τριών τάξεων που καθορίσθηκε ως ομάδα ελέγχου έγινε με τυχαίο 

τρόπο. Ειδικότερα επιλέχθηκαν ένα τμήμα για κάθε τάξη, δηλ συνολικά τρία τμήματα 

για τις τρεις τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου). Από κάθε τμήμα επιλέχθηκαν 10 

μαθητές (αγόρια και κορίτσια). Σκόπιμα όμως οι μαθητές που επιλέχθηκαν να 

αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου φροντίσαμε να βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο 

της γενικής επίδοσης της τάξης για το γλωσσικό μάθημα ‘Νεοελληνική Γλώσσα’. Σε 

συνεννόηση με τους καθηγητές που δίδασκαν το αντίστοιχο μάθημα πρόσφατα  αλλά 

και από τους βαθμούς που είχαν συγκεντρώσει και στα τρία τρίμηνα μαζί με τις 

γραπτές εξετάσεις στο τέλος, επιλέξαμε τους τριάντα (30) μαθητές που αποτέλεσαν 

την ομάδα ελέγχου. Σκοπός αυτής της επιλογής ήταν να αποφευχθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο να συμπεριληφθούν στο δείγμα μας μαθητές που πιθανώς να εμφάνιζαν 

κάποια μαθησιακή δυσκολία που δεν είχε διαγνωστεί ακόμα επίσημα και να αλλοίωνε 

με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Όσον αφορά τους δυσλεκτικούς μαθητές η διαδικασία εύρεσης του δείγματος 

δεν ήταν εύκολη, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα είναι απολύτως εμπιστευτική. 

Όλοι οι μαθητές με δυσλεξία έχουν την επίσημη αναγνώριση από διάφορους 

κρατικούς φορείς και οι περισσότεροι από αυτούς φοιτούν σε τμήματα ένταξης στα 

οποία η ερευνήτρια είχε πρόσβαση ως διδάσκουσα κατά καιρούς των συγκεκριμένων 

παιδιών. Παρόλο αυτά τα ονόματα των παιδιών για λόγους τήρησης των προσωπικών 

τους δικαιωμάτων παραμένουν κρυφά. Βασική προϋπόθεση ήταν να εξασφαλιστεί 
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μια ομάδα που να περιλαμβάνει αμιγώς μαθητές με δυσλεξία, έτσι ώστε τα 

χαρακτηριστικά της παραγωγής του γραπτού λόγου να είναι κυρίως απόρροια των 

συγκεκριμένων δυσκολιών τους. Οι δυσλεκτικοί μαθητές που συμπληρώνουν την 

ομάδα δυσλεξία είναι είκοσι (20). 

 

4.6.2. Διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων 

 

Αρχικά ήρθαμε σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων και τους 

εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τμημάτων οι οποίοι μας βοήθησαν αρκετά για την 

ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια ενημερώσαμε τους μαθητές για τους 

στόχους διεξαγωγής της έρευνας. Χαρακτηριστικά αναφερόταν και στις δύο ομάδες 

ότι ‘επιδιώκουμε να ερευνήσουμε πως γράφουν παιδιά της ηλικίας σας’ και ότι 

στόχος δεν ήταν η κατηγοριοποίηση ή η βαθμολόγηση των μαθητών που θα επηρέαζε 

τους δασκάλους και τις αντίστοιχες βαθμολογίες τους καθώς τα αποτελέσματα δεν θα 

φανερώνονταν προσωπικά για κάθε παιδί. 

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των δεδομένων ήταν μια 

φόρμα που επινοήσαμε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Στο πάνω μέρος 

οι μαθητές συμπλήρωναν τα προσωπικά τους στοιχεία και ακριβώς από κάτω ήταν το 

θέμα της αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου με τίτλο: «Να γράψεις γράμμα 

σε ένα φίλο ή φίλη σου και να του/της εξηγήσεις πως πέρασες στην τελευταία 

εκδρομή του σχολείου σου». 

Οι οδηγίες που δίνονταν κάθε φορά στους μαθητές ήταν συγκεκριμένες 

προκειμένου να μην προκύψουν διαφορές στις επιδόσεις που να οφείλονται σε 

προσωπικά σχόλια του ερευνητή. Ως χρόνος διεξαγωγής της διαδικασίας ορίστηκαν 

12 λεπτά. Στα 10 λεπτά υπήρχε μια προειδοποίηση ότι έχουν απομείνει ακόμα 2 

λεπτά. Δεν δινόταν καμία άλλη νύξη και καμία διευκρίνιση για το θέμα. Ο χρόνος 

ήταν συγκεκριμένος προκειμένου να περιοριστούν οι μαθητές να γράψουν μέσα σε 

αυτά τα χρονικά περιθώρια και να μην αναλωθούν σε περιττά σχόλια και 

λεπτομέρειες. Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά 

σταματούν πολύ νωρίς το γράψιμο γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να πουν και αν πρέπει 

να συνεχίσουν να γράφουν πολλές φορές αναπαράγουν αυτά που ήδη έχουν πει.  
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4.6.3. Περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των κειμένων 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης που αφορά τις δυσκολίες και δυνατότητες 

παραγωγής γραπτού λόγου και ορίστηκε ως μέθοδος ανάλυσης των δειγμάτων πήρε 

τη μορφή της αρχικής αξιολόγησης. Στόχος δηλαδή ήταν ο προσδιορισμός των 

ομοιοτήτων και διαφορών του γραπτού λόγου δυσλεκτικών και μη μαθητών. Η 

αρχική αυτή αξιολόγηση στη συνέχεια μπορεί να βοηθήσει και στη διαμορφωτική 

αξιολόγηση για τον καθορισμό των παρεμβάσεων και των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην τελική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο 

επιτυγχάνονται  οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται κάθε φορά. Το σημαντικότερο δε, 

είναι ότι οι διαφορές που πιθανώς παρουσιάζουν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού 

λόγου είναι αυτές που στην ουσία διαφοροποιούν το προφίλ των δυσλεκτικών και μη 

μαθητών. 

Η αξιολόγηση του προϊόντος έγινε σε επίπεδο λέξης, πρότασης, παραγράφου 

και συνολικής δομής του κειμένου. Επιλέξαμε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης 

τα οποία εντάξαμε σε γενικότερες κατηγορίες για την ευκολότερη κωδικοποίησή 

τους. Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στα γενικότερα επίπεδα οργάνωσης του 

λόγου γραμματικής/ σύνταξης, πραγματολογίας/σημασιολογίας και στη δομή του 

κειμένου. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Ποσότητα (ευφράδεια/ έκταση) 

2. Περιεχόμενο 

3. Οργάνωση 

4. Είδη ορθογραφικών λαθών 

Από αυτές τρία κριτήρια αναφέρονται στην ποσότητα, και τρία στο περιεχόμενο 

με υποκατηγορίες που εξετάζουν τις ιδέες, το λεξιλόγιο και την καταλληλότητα του 

περιεχομένου. Επίσης, στην οργάνωση του κειμένου δύο επίπεδα: πρότασης- 

παραγράφου  με δύο υποκατηγορίες και κειμένου με τρεις υποκατηγορίες και τα είδη 

ορθογραφικών λαθών με τέσσερις υποκατηγορίες.  

Πιο συγκεκριμένα οι παράμετροι που αναφέρονται 1. στην ποσότητα είναι α) ο 

αριθμός των λέξεων, β) των προτάσεων και γ) των παραγράφων. Οι κατηγορίες αυτές 

αφορούν το γενικότερο γλωσσικό άξονα και αναφέρονται κυρίως ποσοτικά, στην 

έκταση του κειμένου αλλά και δευτερευόντως μπορούν να συναχθούν βασικές 

πληροφορίες για το περιεχόμενο και την επάρκεια των ιδεών.  



 - 83 -

Στην κατηγορία 2. περιεχόμενο διακρίνονται τρία κριτήρια: α) οι ιδέες με τρεις 

υποκατηγορίες (πότε, που, πρόσωπα και δράσεις). Οι ιδέες αυτές αναφέρονται 

γενικότερα στο χωροχρονικό πλαίσιο, στα πρόσωπα και τις δράσεις των 

συμμετεχόντων, β) το λεξιλόγιο που περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες (απλές λέξεις, 

σύνθετες λέξεις, συνδετικές λέξεις/φράσεις και τις επαναλήψεις των λέξεων), γ) την 

καταλληλότητα του περιεχομένου με την υποκατηγορία συνάφεια, που αναφέρεται 

στο αν υπάρχει σχέση των ιδεών που αναφέρονται με το θέμα του κειμένου ή κατά 

πόσον οι πληροφορίες είναι άσχετες και ξεφεύγουν από το θέμα. 

Στην κατηγορία 3. οργάνωση του κειμένου τέθηκαν δύο κριτήρια: α) η 

οργάνωση πρότασης-παραγράφου με δύο υποκατηγορίες: τη λογική αλληλουχία 

ιδεών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι ιδέες που εκφράζουν τα παιδιά οργανώνονται 

σε λόγο που ρέει με νοηματική και χρονική ακολουθία, εφόσον πρόκειται για 

αφηγηματικό λόγο και το ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη, αν και κατά πόσον δηλαδή οι 

ιδέες οργανώνονται σε προτάσεις και παραγράφους με συνεχή ροή χωρίς να 

υποδηλώνεται η αλλαγή του θέματος και β) η οργάνωση κειμένου που αναφέρεται 

συγκεκριμένα σε κάποιες παραμέτρους του είδους του αφηγηματικού κειμένου, 

δηλαδή της δομής  της  επιστολής/ γράμματος και αναδύει και την επικοινωνιακή 

διάσταση του παραγόμενου γραπτού λόγου. Οι υποκατηγορίες αυτές είναι η 

προσφώνηση και η επιφώνηση δηλ. αν κάνουν χρήση και αν αντιλαμβάνονται τον 

δέκτη και πομπό της επικοινωνίας αντίστοιχα. Μία άλλη υποκατηγορία που 

περιλαμβάνεται στην οργάνωση του κειμένου είναι ένα στυλιστικό χαρακτηριστικό, η 

αναγραφή ή όχι της ημερομηνίας που μαζί με την αναφορά στον πομπό και το δέκτη 

ορίζουν ως ‘σήμα κατατεθέν’ τη μορφή της επιστολής/ γράμματος. 

Τέλος, στην κατηγορία 4. είδη ορθογραφικών λαθών που αναφέρονται τα 

τυπικά – φορμαλιστικά, γλωσσικά χαρακτηριστικά και οι γραμματικές συμβάσεις, 

περιλαμβάνονται πέντε κριτήρια: α) τα γραμματικά και β) τα οπτικά λάθη. Σκόπιμα 

επιλέχθηκαν μόνο αυτά από την πληθώρα των ορθογραφικών λαθών που 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς στόχος δεν αποτελεί ο εντοπισμός των 

ορθογραφικών λαθών αλλά μια γενική εικόνα αυτών. Ως γραμματικό λάθος νοείται 

οποιαδήποτε παράβαση των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, ενώ το οπτικό 

λάθος, όταν το λάθος της λέξης δεν οφείλεται στη μη γνώση του γραμματικού κανόνα 

αλλά σε λάθος ιστορικής ορθογραφίας. Άλλα κριτήρια που εντάσσονται σε αυτή την 

κατηγορία είναι γ) η σωστή ή λανθασμένη χρήση  των σημείων στίξης, δ) των πεζών 
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κεφαλαίων γραμμάτων και ε) η ευαναγνωσία, η γενικότερη δηλ. συνολική εικόνα του 

κειμένου. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση αυτή τη φόρμα αξιολόγησης, θελήσαμε να 

εξετάσουμε: 

Την ποσότητα (έκταση/ ευφράδεια) 

1) Αριθμός λέξεων (ποσοτική μεταβλητή) 

2) Αριθμός προτάσεων (ποσοτική μεταβλητή) 

3) Αριθμός παραγράφων (ποσοτική μεταβλητή) 

 

Το περιεχόμενο 

Α) ιδέες  

4) Πότε (ποιοτική μεταβλητή) 

5) Που (ποιοτική μεταβλητή) 

6) Πρόσωπα (ποιοτική μεταβλητή) 

7) Δράσεις (ποιοτική μεταβλητή) 

Β) Λεξιλόγιο 

8) Απλές λέξεις (ποσοτική μεταβλητή) 

9) Σύνθετες λέξεις (ποσοτική μεταβλητή) 

10) Συνδετικές λέξεις/ φράσεις (ποσοτική μεταβλητή) 

11) Επανάληψη λέξεων (ποσοτική μεταβλητή) 

Γ) Καταλληλότητα 

12) Συνάφεια (ποιοτική μεταβλητή) 

 

Οργάνωση 

Α) Πρότασης- παραγράφου 

13) Λογική αλληλουχία ιδεών (ποιοτική μεταβλητή) 

14) Ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη (ποιοτική μεταβλητή) 

Β) Κειμένου 

15) Προσφώνηση (δέκτης) (ποιοτική μεταβλητή) 

16) Επιφώνηση (πομπός) (ποιοτική μεταβλητή) 

17) Ημερομηνία  (ποιοτική μεταβλητή)  

 

Είδη ορθογραφικών λαθών 

18) Γραμματικά (ποσοτική μεταβλητή) 
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19) Οπτικά (ποσοτική μεταβλητή) 

20) Στίξη (ποιοτική μεταβλητή) 

21) Πεζά – κεφαλαία (ποιοτική μεταβλητή) 

22) Ευαναγνωσία – συνολική εικόνα (ποιοτική μεταβλητή) 

Τα παραπάνω κριτήρια τα οποία θεωρήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές οι 

1,2,3, 8,9,10,11,18,19 αποτελούν τις ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες παίρνουν ως 

τιμές πραγματικούς αριθμούς, ενώ οι 4,5,6,7,15,16,17 αποτελούν ποιοτικές 

μεταβλητές με βαθμολογία 0 (όταν δεν εμφανίζεται η συγκεκριμένη μεταβλητή δηλ. 

όχι) και 1(όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη μεταβλητή δηλ. ναι). Επίσης, οι 

μεταβλητές 12, 13, 14, 20, 21, 22 είναι ποιοτικές με τιμές 0 (όταν δεν εμφανίζεται η 

συγκεκριμένη μεταβλητή), 1(όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη μεταβλητή) και 2 

(όταν εμφανίζεται εν μέρει). Συνολικά οι ποσοτικές μεταβλητές είναι 9 και οι 

ποιοτικές 13.   

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τη 

στατιστική ανάλυση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνάς μας, ύστερα 

από ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση των κατάλληλων παραμετρικών κριτηρίων. 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο S.P.S.S.15.0. (Statistical Package for Social Sciences). 

 

5.1.  Περιγραφικά στατιστικά 

 

Παρακάτω επιλέξαμε να παρουσιάσουμε από τους δείκτες κεντρικής τάσης και 

τους δείκτες διασποράς τους μέσους όρους (x), τις τυπικές αποκλίσεις (s) και τις 

μικρότερες-μεγαλύτερες τιμές (min-max) όλων των παραμέτρων της εξαρτημένης 
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μεταβλητής «κριτήρια παραγωγής γραπτού (αφηγηματικού) λόγου» για τις δύο 

ομάδες δυσλεξία και ομάδα ελέγχου. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (x), οι τυπικές 

αποκλίσεις (s) και οι μικρότερες-μεγαλύτερες τιμές (min-max) των ποσοτικών 

εξαρτημένων μεταβλητών για την ομάδα ελέγχου (κανονικοί) και δυσλεξία 

(δυσλεκτικοί) και στη συνέχεια παρατίθεται για ευκολότερη κατανόηση ένας 

συγκριτικός πίνακας με τις επιδόσεις και των δύο ομάδων (Κ – Δ). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ x s min max 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
Αριθμός λέξεων 184,40 51,44 97,00 309,00 
Αριθμός προτάσεων 14,47 5,76 4,00 29,00 
Αριθμός παραγράφων 3,23 1,72 1,00 8,00 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   
Απλές λέξεις 166,27 44,58 84,00 268,00 
Σύνθετες λέξεις 18,47 10,72 4,00 45,00 
Συνδετικές λέξεις 21,00 7,06 8,00 37,00 
Επαναλήψεις 11,80 6,39 2,00 28,00 
Αριθμό λέξεων - Επαναλήψεις 172,60 48,56 93,00 291,00 

ΕΙΔΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ   
Γραμματικά λάθη 1,67 1,92 0,00 7,00 
Οπτικά λάθη 1,83 2,09 0,00 7,00 

 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – μεγαλύτερη τιμή για τα στοιχεία 

δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή (αφηγηματικού) γραπτού λόγου» της ομάδας ελέγχου 

 

 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ x s min max 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   
Αριθμός λέξεων 115,10 41,94 62,00 204,00 
Αριθμός προτάσεων 6,10 2,94 2,00 14,00 
Αριθμός παραγράφων 1,80 1,20 1,00 4,00 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   
Απλές λέξεις 110,10 39,44 60,00 196,00 
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Σύνθετες λέξεις 5,00 3,67 0,00 13,00 
Συνδετικές λέξεις 14,90 8,10 5,00 39,00 
Επαναλήψεις 11,25 5,81 2,00 22,00 
Αριθμό λέξεων - Επαναλήψεις 103,85 37,87 51,00 188,00 

ΕΙΔΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ   
Γραμματικά λάθη 6,10 5,55 0 22,00 
Οπτικά λάθη 9,30 6,02 0 21,00 

 
Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – μεγαλύτερη τιμή για τα στοιχεία 

δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή (αφηγηματικού) γραπτού λόγου» της ομάδας 

δυσλεξίας 

 

 

 
 

Πίνακας 4. Συγκριτικοί μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – μεγαλύτερη τιμή για τα 

στοιχεία δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή (αφηγηματικού) γραπτού λόγου» της ομάδας 

ελέγχου με την ομάδα δυσλεξία 
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Πίνακας 5. Μέσοι όροι κριτηρίων για την ομάδα ελέγχου  και δυσλεξία 

 

Όπως παρατηρούμε από τις τιμές των μέσων όρων (x) στον Πίνακα 5 , οι 

επιδόσεις των παιδιών με δυσλεξία αποκαλύπτουν μια αποθαρρυντική εικόνα σε όλες 

σχεδόν τις παραμέτρους/ κριτήρια. Στην ποσότητα/ευφράδεια που αφορά γενικότερα 

την έκταση του κειμένου οι δυσλεκτικοί χρησιμοποιούν λιγότερο αριθμό λέξεων στα 

κείμενά τους, λιγότερες προτάσεις και χωρίζουν λιγότερες παραγράφους σε σχέση με 

τους μη δυσλεκτικούς που υπερέχουν σημαντικά. Στο περιεχόμενο σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται στις απλές, σύνθετες και συνδετικές λέξεις με τους 

δυσλεκτικούς να χρησιμοποιούν λιγότερες. Αυτό ερμηνεύεται λογικά αφού στο 

σύνολο χρησιμοποιούν λιγότερες λέξεις, έτσι αναμένεται ο αριθμός των λέξεων σε 

αυτές τις κατηγορίες να είναι μικρότερος. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν παρουσιάζεται 

σημαντική διαφορά στις επαναλήψεις και ότι και οι δύο ομάδες κάνουν περίπου τον 

ίδιο αριθμό επαναλήψεων. Αυτό ερμηνεύεται διαφορετικά αν λάβουμε υπόψη ότι 

στην ομάδα ελέγχου οι μη δυσλεκτικοί μαθητές γράφουν περισσότερο άρα κάνουν 
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περισσότερες επαναλήψεις, ενώ οι δυσλεκτικοί μαθητές κάνουν τον ίδιο αριθμό 

επαναλήψεων παρόλο που γράφουν λιγότερο. Επίσης, διαφέρουν σημαντικά στην 

παράμετρο είδη ορθογραφικών λαθών, καθώς ο αριθμός και των γραμματικών και 

των οπτικών λαθών των δυσλεκτικών μαθητών είναι περισσότερος σε σύγκριση με 

τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

Στις παραμέτρους περιεχόμενο και είδη ορθογραφικών λαθών και 

συγκεκριμένα στις κατηγορίες λεξιλόγιο, ορθογραφικά και γραμματικά λάθη 

θεωρήσαμε απαραίτητο να εξετάσουμε σε ποσοστά τον αριθμό των απλών, των 

σύνθετων και συνδετικών λέξεων, τις επαναλήψεις, τον αριθμό των λέξεων χωρίς τις 

επαναλήψεις, τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη ως προς τον συνολικό αριθμό 

των παραγόμενων λέξεων προκειμένου να συγκρίνουμε αυτά τα κριτήρια ανάλογα με 

τον αριθμό των λέξεων που έχει γράψει ο κάθε μαθητής. Για παράδειγμα όταν ένας 

μη δυσλεκτικός μαθητής έχει 28 επαναλήψεις με συνολικό αριθμό λέξεων 223 

(12,56%) έχει διαφορετική σημασία από τον δυσλεκτικό που έχει 13 επαναλήψεις 

στις 76 λέξεις (17,11%).  Συγκριτικά ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος 

στη δεύτερη περίπτωση.  

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους παρουσιάζεται στην κατηγορία των σύνθετων λέξεων, με τους μη 

δυσλεκτικούς να γράφουν περισσότερες σύνθετες λέξεις και να κάνουν λιγότερες 

επαναλήψεις από τους δυσλεκτικούς. Αξιοσημείωτη διαφορά παρατηρείται στα 

ορθογραφικά λάθη, καθώς οι δυσλεκτικοί φαίνεται να έχουν μεγαλύτερους μέσους 

όρους και στα γραμματικά αλλά και στα οπτικά λάθη (η μεγαλύτερη διαφορά: 7,5 

μονάδες). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Κ  Δ Κ Δ Κ Δ 
Ενιαίο κείμενο χωρίς 
στίξη 0 1 30 10 0 9 

Υπάρχει στίξη 30 5 0 1 0 14 

Χρήση πεζών - κεφαλαίων 30 15 0 0 0 5 

Συνάφεια 25 4 0 2 5 14 

Λογική αλληλουχία ιδεών 26 3 0 11 4 6 
Ευαναγνωσία/ συνολική 
εικόνα 26 6 0 3 4 11 

Πίνακας 6. Κατανομή των τιμών των ποιοτικών μεταβλητών με συσχέτιση 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

  Κ  Δ Κ Δ Κ Δ 

Ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη 0 5 100 50 0 45 

Υπάρχει στίξη 100 25 0 5 0 70 

Χρήση πεζών - κεφαλαίων 100 75 0 0 0 25 

Συνάφεια 83,3 20 0 10 16,7 70 

Λογική αλληλουχία ιδεών 86,7 15 0 55 13,3 30 
Ευαναγνωσία/ συνολική 
εικόνα 86,7 30 0 15 13,3 55 

 
Πίνακας 7. Κατανομή του ποσοστού των ποιοτικών μεταβλητών με συσχέτιση 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7 κανένας μαθητής στην ομάδα ελέγχου (μη 

δυσλεκτικοί) δεν έγραψε κανένα ενιαίο κείμενο χωρίς να έχει στίξη, ενώ από τους 

δυσλεκτικούς μαθητές οι μισοί (50%) έδωσαν μια εικόνα γραπτού ενιαία χωρίς στίξη, 

μόνο το (5%) είχε κείμενο με στίξη και το άλλο 45% εφάρμοσε το κριτήριο εν μέρει. 

Αυτό επαληθεύεται και από το επόμενο κριτήριο για τη χρήση της στίξης με τους μη 

δυσλεκτικούς να τη χρησιμοποιούν σε ποσοστό 100%, ενώ οι δυσλεκτικοί τη 

χρησιμοποιούν ικανοποιητικά μόνο σε ποσοστό 25%.  

Ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη
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Υπάρχει στίξη
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Στη χρήση πεζών – κεφαλαίων γραμμάτων τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα 

και για τις δύο ομάδες, όλοι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία (30 συνολικά)  και το 75% 

των δυσλεκτικών  (15 δυσλεκτικοί από τους 20) γράφει με κεφαλαία γράμματα μετά 

από τελεία όπως γράφουν με κεφαλαία και τα κύρια ονόματα κάνοντας σωστή 

αναλογία πεζών – κεφαλαίων.  
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Η συνάφεια αναφέρεται στο κατά πόσο οι μαθητές χρησιμοποιούν ιδέες που να 

σχετίζονται με τα κείμενά τους, να είναι μέσα στο θέμα τους δίνοντας όσο το δυνατόν 

λιγότερες άσχετες πληροφορίες. Για τους μη δυσλεκτικούς υπάρχει συνάφεια σε 
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ποσοστό 83,3 %, ενώ για τους δυσλεκτικούς μαθητές μόνο το 20% έχει συνάφεια, το 

10% δεν έχει καθόλου και το 70% έχει εν μέρει.  

Συνάφεια
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Στο κριτήριο λογική αλληλουχία που θέλαμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει ροή 

στη σκέψη και στην οργάνωση των ιδεών τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια. Το 

86,7 %  των μη δυσλεκτικών μαθητών έχουν αλληλουχία, ενώ οι δυσλεκτικοί έχουν 

μόνο 15%. Αξιοσημείωτο στα περισσότερα κριτήρια είναι ότι οι μη δυσλεκτικοί δεν 

έχουν ποσοστά για τις τιμές όχι, ενώ οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται στο ναι – 

υπάρχει ή υπάρχει εν μέρει. Το 55% των δυσλεκτικών δεν έχει αλληλουχία στα 

κείμενά τους.  

 

Λογική αλληλουχία ιδεών
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Τέλος, από τις μεταβλητές που βρέθηκε να έχουν συσχέτιση το κριτήριο 

ευαναγνωσία και συγκεκριμένα η συνολική εικόνα των γραπτών είναι αυξημένη για 

τους μη δυσλεκτικούς από τους οποίους 86,7% έχουν ευανάγνωστα κείμενα με καλή 
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εικόνα και μόνο το 13,3 % έχει εν μέρει. Αντιθέτως, το 30% των κειμένων των 

δυσλεκτικών μαθητών είναι ευανάγνωστο με καλή εικόνα, το 15% δεν έχει καθόλου 

καλή εικόνα και το 55% έχει εν μέρει. 

 

Ευαναγνωσία - συνολική εικόνα
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5.2. Επαγωγικά στατιστικά 

 

Τα δεδομένα της έρευνάς μας αναλύθηκαν περαιτέρω με την εφαρμογή 

επαγωγικών στατιστικών μεθόδων. Για να ελεγχθούν οι διαφορές ανάμεσα στους δύο 

πληθυσμούς σε σχέση πάντοτε με τις συγκεκριμένες παραμέτρους και τις 

υποκατηγορίες τους χρησιμοποιήσαμε διάφορα στατιστικά κριτήρια, διαφορετικά για 

τις ποσοτικές και διαφορετικά για τις ποιοτικές μεταβλητές. Στόχος ήταν να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και αν και κατά πόσο οι 

μεταβλητές είναι συσχετίσιμες.  

 

5.2.1. Ποσοτικές μεταβλητές – Έλεγχος της κατανομής 
 
 

Προκειμένου να ελέγξουμε την ύπαρξη ή όχι συσχετίσεων μεταξύ των ποσοτικών 

μεταβλητών για τις δύο ομάδες απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να καθορίσουμε εκ των 

προτέρων αν η κατανομή τους ήταν κανονική ή όχι. Αυτό εξυπηρετεί στο να 

εφαρμοστούν μετέπειτα τα ανάλογα στατιστικά τεστ για να προσδιοριστεί η ύπαρξη ή 

μη στατιστικής σημαντικότητας αυτών. Αν η κατανομή ήταν κανονική τότε θα 

εφαρμόζονταν παραμετρικά κριτήρια για τον έλεγχο των μεταβλητών, ενώ αν η 
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κατανομή διέφερε από την κανονική, τότε θα προβαίναμε σε μη παραμετρικό έλεγχο 

των μεταβλητών. 

Αρχικά, λοιπόν ο παρακάτω πίνακας δείχνει το είδος της κατανομής για κάθε μία 

μεταβλητή. Όταν οι τυποποιημένες τιμές μιας μεταβλητής (Skewness / Std. Error  και 

Kurtosis / Std. Error) ανήκουν στο διάστημα [-2, 2], θεωρούμε ότι η κατανομή των 

παρατηρήσεων δεν διαφέρει από την κανονική. Αντιθέτως, όταν οι τυποποιημένες 

τιμές (Skewness / Std. Error  και Kurtosis / Std. Error) δεν ανήκουν στο διάστημα [-2, 

2], θεωρούμε ότι η κατανομή των παρατηρήσεων διαφέρει από την κανονική. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

  

Skewness
/ Std. 
Error   

Kurtosis
/ Std. 
Error   

Skewness
/ Std. 
Error   

Kurtosis
/ Std. 
Error     

Αριθμός λέξεων 0,95 0,35 1,93 0,2 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Αριθμός 
προτάσεων 1,44 0,35 2,2 1,5 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Αριθμός 
παραγράφων 1,45 0,6 2,03 0,66 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Απλές λέξεις 0,36 0,24 1,91 0,31 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Σύνθετες λέξεις 2,7 0,65 2,05 0,11 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Συνδετικές 
λέξεις/φράσεις 0,31 0,63 2,7 3,06 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Επανάληψη λέξεων 1,31 0,04 0,52 0,67 ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Γραμματικά λάθη 3,04 1,4 2,8 2,29 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Οπτικά λάθη 3,19 1,27 1,04 0,57 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΠΟΣΟΣΤΑ           
Απλές λέξεις  1,512 0,577   1,156 0,744   ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Σύνθετες λέξεις  1,632 0,840   1,156  0,747  ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Συνδετικές λέξεις  0,405 1,182   0,939 0,628   ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Επανάληψη λέξεων  1,348 0,228   0,628  0,581  ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Λέξεις - 
Επαναλήψεις  10,12 27,24   0,628 0,582   ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Γραμματικά λάθη  2,096 0,202   2,722 2,377   ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
Οπτικά λάθη  2,423 0,163   2,587 1,662   ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

 
Πίνακας 8. Στατιστικός έλεγχος 1ος  skewness και kurtosis για τον έλεγχο της κατανομής 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι μεταβλητές αριθμός λέξεων, 

προτάσεων, οι απλές λέξεις και η επανάληψη των λέξεων δεν διαφέρουν πολύ από 

την κανονική κατανομή, ενώ η κατανομή των μεταβλητών: αριθμός παραγράφων, 

σύνθετες, συνδετικές λέξεις και γραμματικά, οπτικά λάθη δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. 
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Έπειτα εφαρμόσαμε επιπλέον και ένα δεύτερο τεστ κανονικότητας, αυτό των 

Kolmogorov-Smirnova  και Shapiro-Wilk. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό η αρχική 

υπόθεση ήταν ότι η κατανομή ήταν κανονική. Όταν λοιπόν το Sig. > 0,05 τότε 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση και η κατανομή είναι κανονική, ενώ όταν το Sig. < 0,05 

τότε η υπόθεση απορρίπτεται και η κατανομή διαφέρει από την κανονική. 

 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Ομάδα 
ελέγχου 

0,103 30 ,200* 0,957 30 0,265 

Αριθμός 
λέξεων Δυσλεξία 0,17 20 0,131 0,895 20 0,033 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,13 30 ,200* 0,968 30 0,494 

Αριθμός 
προτάσεων Δυσλεξία 0,18 20 0,09 0,906 20 0,054 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,154 30 0,067 0,924 30 0,034 

Αριθμός 
παραγραφων Δυσλεξία 0,398 20 0 0,672 20 0 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,121 30 ,200* 0,964 30 0,381 

Απλές λέξεις Δυσλεξία 0,172 20 0,124 0,901 20 0,043 
Ομάδα 
ελέγχου 

0,217 30 0,001 0,877 30 0,002 

Σύνθετες 
λέξεις Δυσλεξία 0,25 20 0,002 0,862 20 0,008 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,094 30 ,200* 0,981 30 0,853 

Συνδετικές 
λέξεις/φράσεις Δυσλεξία 0,156 20 ,200* 0,888 20 0,024 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,111 30 ,200* 0,964 30 0,392 

Επανάληψη 
λέξεων Δυσλεξία 0,109 20 ,200* 0,961 20 0,56 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,203 30 0,003 0,824 30 0 

Γραμματικά 
λάθη Δυσλεξία 0,197 20 0,04 0,867 20 0,011 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,255 30 0 0,804 30 0 

Οπτικά λάθη Δυσλεξία 0,12 20 ,200* 0,953 20 0,422 

 
Πίνακας 9. Στατιστικός έλεγχος 2ος  Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk για τον έλεγχο της 

κατανομής 
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Τα αποτελέσματα με αυτό το τεστ δεν διαφέρουν από τον πρώτο έλεγχο καθώς 

οι μεταβλητές, αριθμός λέξεων, προτάσεων, οι απλές λέξεις και η επανάληψη των 

λέξεων έχουν κανονική κατανομή, γιατί το sig.> 0,005 ενώ η κατανομή διαφέρει από 

την κανονική για τις μεταβλητές αριθμός παραγράφων, σύνθετες λέξεις και 

γραμματικά, οπτικά λάθη, γιατί το sig.< 0,05. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στις 

συνδετικές λέξεις/ φράσεις που σε αυτόν τον έλεγχο βρέθηκε ότι το sig.= 0,200, άρα 

το sig.> 0,005, οπότε η κατανομή είναι κανονική. 

 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,082 30 ,200* 0,962 30 0,352 

Απλές λέξεις Δυσλεξία 0,127 40 0,1 0,951 40 0,082 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,093 30 ,200* 0,964 30 0,385 

Σύνθετες 
λέξεις Δυσλεξία 0,127 40 0,1 0,951 40 0,082 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,132 30 0,192 0,957 30 0,26 
Συνδετικές 
λέξεις/ 
φράσεις Δυσλεξία 0,136 40 0,061 0,927 40 0,013 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,163 30 0,041 0,957 30 0,265 

Επαναλήψεις Δυσλεξία 0,135 40 0,064 0,95 40 0,078 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,363 30 0 0,458 30 0 
Αριθμός 
λέξεων - 
Επαναλήψεις Δυσλεξία 0,135 40 0,065 0,95 40 0,079 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,192 30 0,006 0,859 30 0,001 

Γραμματικά 
λάθη Δυσλεξία 0,232 40 0 0,864 40 0 

Ομάδα 
ελέγχου 

0,167 30 0,033 0,851 30 0,001 

Οπτικά λάθη Δυσλεξία 0,222 40 0 0,864 40 0 

 
Πίνακας 10. Στατιστικός έλεγχος 2ος  Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk για τον έλεγχο της 

κατανομής στα κριτήρια ποσοστά 
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Για τις τέσσερις μεταβλητές (αριθμός λέξεων, προτάσεων, απλές λέξεις και 

επαναλήψεις) που βρέθηκε να έχουν κανονική κατανομή θα γίνει παραμετρικός 

έλεγχος, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις μεταβλητές (αριθμός παραγράφων, σύνθετες 

λέξεις, συνδετικές λέξεις/ φράσεις και γραμματικά, οπτικά λάθη) που δεν βρέθηκε να 

έχουν κανονική κατανομή θα γίνει μη παραμετρικός έλεγχος προκειμένου να βρεθεί 

αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

5.2.2.  Παραμετρικός έλεγχος T – TESTS 
 

Πιο συγκεκριμένα, για να γίνει κάποιος έλεγχος t σε ανεξάρτητα δείγματα, 

λαμβάνονται δείγματα από δύο πληθυσμούς (ένα δείγμα απ’ τον κάθε πληθυσμό). Τα  

δύο δείγματα µετρώνται µε βάση κάποια μεταβλητή που µας ενδιαφέρει. Ένας 

έλεγχος t  θα καθορίσει αν οι μέσοι όροι  των κατανομών των δύο δειγμάτων 

διαφέρουν σημαντικά  ο ένας από τον άλλο. 
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Πίνακας 11. Στατιστικός έλεγχος (t – test) 

 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν μέσο όρο Αριθμού Λέξεων 184,40, ενώ τα 20 παιδιά με 

Δυσλεξία έχουν μέσο όρο Αριθμού Λέξεων 115,10  και  θα εξετάσουμε αν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  των  

∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει ότι οι διακυµάνσεις 

(ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα παιδιά με Δυσλεξία  

δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  0,361).  Θεωρούμε 

το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και παρατηρούμε ότι οι 

μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 0,05 (p = 0,000).  Αυτό 
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προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο δεν περιέχει το μηδέν 

(41,493 έως 97,107). 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν µέσο όρο Αριθμού Προτάσεων 14,47, ενώ τα 20 παιδιά με 

Δυσλεξία έχουν µέσο όρο Αριθμού Προτάσεων 6,10  και  θα εξετάσουμε αν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  των  

∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει ότι οι διακυµάνσεις 

(ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα παιδιά με Δυσλεξία  

δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  0,012).  Θεωρούμε 

το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και παρατηρούμε ότι οι 

μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 0,05 (p = 0,000).  Αυτό 

προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο δεν περιέχει το μηδέν 

(5,556 έως 11,177). 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν µέσο όρο Απλών Λέξεων 166,27, ενώ τα 20 παιδιά με 

Δυσλεξία έχουν µέσο όρο Απλών Λέξεων 110,10  και  θα εξετάσουμε αν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  των  

∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει ότι οι διακυµάνσεις 

(ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα παιδιά με Δυσλεξία  

δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  0,423).  Θεωρούμε 

το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και παρατηρούμε ότι οι 

μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 0,05 (p = 0,000).  Αυτό 

προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο δεν περιέχει το μηδέν 

(31,429 έως 80,904). 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν µέσο όρο Επαναλήψεων 11,80, ενώ τα 20 παιδιά με 

Δυσλεξία έχουν µέσο όρο Επαναλήψεων 11,25  και  θα εξετάσουμε αν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  των  

∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει ότι οι διακυµάνσεις 

(ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα παιδιά με Δυσλεξία  

δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  0,638).  Θεωρούμε 

το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και παρατηρούμε ότι οι 

μέσοι όροι  δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 0,05 (p =0,759).  
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Αυτό προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο  περιέχει το μηδέν 

(-3,028 έως 4,128). 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν µέσο όρο Συνδετικών λέξεων/ φράσεων 21,00, ενώ τα 20 

παιδιά με Δυσλεξία έχουν µέσο όρο Συνδετικών λέξεων/ φράσεων 14,90  και  θα 

εξετάσουμε αν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  

την  Ισότητα  των  ∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει 

ότι οι διακυµάνσεις (ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα 

παιδιά με Δυσλεξία  δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  

0,918).  Θεωρούμε το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και 

παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 

0,05 (p =0,007).  Αυτό προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο 

δεν περιέχει το μηδέν (1,753 έως 10,447). 
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Πίνακας 12. Στατιστικός έλεγχος (t – test) ποσοστών 

 

 

Αυτή η ανάλυση ελέγχου  t σε ανεξάρτητα δείγματα δείχνει ότι 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν μέσο όρο Ποσοστό Απλών Λέξεων 90,3980, ενώ τα 20 

παιδιά με Δυσλεξία έχουν μέσο όρο Αριθμού Λέξεων 95,8449  και  θα εξετάσουμε αν 

είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  

των  ∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει ότι οι 

διακυµάνσεις (ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα παιδιά 

με Δυσλεξία  δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  0,001).  

Θεωρούμε το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και 

παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 
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0,05 (p = 0,000).  Αυτό προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο 

δεν περιέχει το μηδέν (-6,98999 έως -3,90391). 

Επίσης, τα 30 παιδιά από την ομάδα Ελέγχου έχουν μέσο όρο Ποσοστό 

Σύνθετων Λέξεων 9,76, ενώ τα 20 παιδιά με Δυσλεξία έχουν 4,1551  και  θα 

εξετάσουμε αν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  

την  Ισότητα  των  ∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει 

ότι οι διακυµάνσεις (ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα 

παιδιά με Δυσλεξία  δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  

0,002).  Θεωρούμε το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και 

παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 

0,05 (p = 0,000).  Αυτό προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο 

δεν περιέχει το μηδέν (4,09927 έως 7,11059). 

Όσον αφορά το ποσοστό των συνδετικών λέξεων/φράσεων τα 30 παιδιά από 

την ομάδα Ελέγχου έχουν μέσο όρο 11,51, ενώ τα 20 παιδιά με Δυσλεξία έχουν 

13,0190  και  θα εξετάσουμε αν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  

έλεγχος Levene  για  την  Ισότητα  των  ∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of 

Variances) δείχνει ότι οι διακυµάνσεις (ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι 

διακυµάνσεις για  τα παιδιά με Δυσλεξία  δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, 

θεωρούνται ίσες  (p =  0,007).  Θεωρούμε το t-test για έλεγχο μέσων τιμών 

υποθέτοντας ίσες διασπορές και παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι δεν διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 0,05 (p = 0,150).  Αυτό προκύπτει και από το 

95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο περιέχει το μηδέν (-3,57692 έως 0,56021 ). 

Τέλος, τα 30 παιδιά από την ομάδα Ελέγχου έχουν μέσο όρο Ποσοστό 

Επαναλήψεων 6,3917, ενώ τα 20 παιδιά με Δυσλεξία έχουν 9,7675  και  θα 

εξετάσουμε αν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά αυτή. Ο  έλεγχος Levene  για  

την  Ισότητα  των  ∆ιακυµάνσεων  (Levene’s test for Equality of Variances) δείχνει 

ότι οι διακυµάνσεις (ή διασπορά) για την Ομάδα ελέγχου και οι διακυµάνσεις για  τα 

παιδιά με Δυσλεξία  δεν  διαφέρουν  σημαντικά μεταξύ  τους, θεωρούνται ίσες  (p =  

0,023).  Θεωρούμε το t-test για έλεγχο μέσων τιμών υποθέτοντας ίσες διασπορές και 

παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  σε  επίπεδο  p < 

0,05 (p = 0,000).  Αυτό προκύπτει και από το 95% διάστημα Εμπιστοσύνης το οποίο 

δεν περιέχει το μηδέν (-5,17944 έως -1,57223 ). 
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5.2.3.  Μη παραμετρικός έλεγχος – Mann & Whitney 
 

Ο U- έλεγχος των Mann και Whitney, βασικά ελέγχει αν δύο ανεξάρτητα 

δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια διάμεσο. Είναι το 

αντίστοιχο του t- ελέγχου για τους μέσους δύο ανεξάρτητων πληθυσμών. 

Προϋποθέτει ότι οι πληθυσμοί έχουν την ίδια μορφή, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί 

σε διαφορετική διασπορά. Η στατιστική ελέγχου βασίζεται στη βαθμολόγηση 

(ranking) των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων. 

Για τις παρακάτω 5 μεταβλητές επειδή δεν ισχύει η προϋπόθεση του t-test 

(κανονική κατανομή) χρησιμοποιούμε το μη παραμετρικό test Mann-Whitney. 

 

 
Πίνακας 13. Στατιστικός έλεγχος (Mann & Whitney) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τις τιμές του Mann-Whitney U 

στατιστικού και την πιθανότητα σφάλματος Ι Asymp. Sig(2-tailed) που είναι 0,000 < 

0,05 για τις τέσσερις μεταβλητές (αριθμός παραγράφων, σύνθετες λέξεις, γραμματικά 

και οπτικά λάθη) και 0,001 < 0,05 για την μεταβλητή συνδετικές λέξεις/ φράσεις. 

Συνεπώς απορρίπτουμε την υπόθεση ότι τα παιδιά από την ομάδα Ελέγχου  έχουν τον 

ίδιο αριθμό παραγράφων, σύνθετων λέξεων, συνδετικών λέξεων/ φράσεων, 

γραμματικά και οπτικά λάθη με τα παιδιά της Δυσλεξίας.  
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Test Statisticsa 

ΠΟΣΟΣΤΑ Γραμματικά 
λάθη Οπτικά λάθη 

Αριθμός λέξεων - 

Επαναλήψεις 

Mann-Whitney U 165,000 65,000 316,000 

Wilcoxon W 630,000 530,000 1136,000 

Z -5,180 -6,363 -3,371 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 

a. Grouping Variable: 1=omada elenxoy, 2= dyslexia 
 

Πίνακας 14. Στατιστικός έλεγχος (Mann & Whitney) ποσοστών 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τις τιμές του Mann-Whitney U 

στατιστικού και την πιθανότητα σφάλματος Ι Asymp. Sig(2-tailed) που είναι 0,000 < 

0,05 για τις δύο μεταβλητές (ποσοστά γραμματικών, οπτικών λαθών) και 0,001 < 

0,05 για την μεταβλητή ποσοστό λέξεων εκτός τις επαναλήψεις. Συνεπώς 

απορρίπτουμε την υπόθεση ότι τα παιδιά από την ομάδα Ελέγχου  έχουν το ίδιο 

ποσοστό γραμματικών, οπτικών λαθών και ποσοστό λέξεων εκτός τις επαναλήψεις με 

τα παιδιά της Δυσλεξίας. 

 

 

5.2.4. Συσχετίσεις 
 
 
Από τον παρακάτω πίνακα 15 παρατηρώντας την τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson |-0.045| < 0.05  της μεταβλητής Επανάληψη Λέξεων, 

διαπιστώνουμε ότι είναι η μοναδική ποσοτική μεταβλητή που δεν έχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Ομάδα Ελέγχου και την Ομάδα Δυσλεξίας.   

Εφαρμόζοντας το συντελεστή συσχέτισης Spearman οδηγούμαστε στα ίδια 

συμπεράσματα, καθώς η μοναδική ποσοτική μεταβλητή που δεν έχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Ομάδα Ελέγχου και την Ομάδα Δυσλεξίας είναι η 

Επανάληψη Λέξεων, γιατί ο συντελεστής συσχέτισης Spearman |-0,030| < 0,05. 
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Pearson 

1=omada 
elenxoy, 

2= 
dyslexia 

Αριθμός 
λέξεων 

Αριθμός 
προτάσεων 

Αριθμός 
παραγράφων 

Απλές 
λέξεις 

Σύνθετες 
λέξεις 

Συνδετικές 
λέξεις/ 

φράσεις 
Επανάληψη 

λέξεων 
Γραμματικά 

λάθη 
Οπτικά 
λάθη 

Pearson 
Correlation 

1 -,586** -,654** -,424** -,550** -,614** -,377** -0,045 ,504** ,672** 

Sig. (2-
tailed) 

  

0 0 0,002 0 0 0,007 0,759 0 0 

1=omada 
elenxoy, 
2= 
dyslexia 

Sum of 
Squares 
and Cross-
products 

12 -832 -100,4 -17,2 -674 -162 -73,2 -6,6 53,2 89,6 

Spearman's rho 

1=omada 
elenxoy, 

2= 
dyslexia 

Αριθμός 
λέξεων 

Αριθμός 
προτάσεων 

Αριθμός 
παραγράφων 

Απλές 
λέξεις 

Σύνθετες 
λέξεις 

Συνδετικές 
λέξεις/ 

φράσεις 
Επανάληψη 

λέξεων 
Γραμματικά 

λάθη 
Οπτικά 
λάθη 

Correlation 
Coefficient 

1 -,604** -,718** -,439** -,569** -,741** -,413** -0,03 ,514** ,683** 

Sig. (2-
tailed) 

. 0 0 0,001 0 0 0,003 0,837 0 0 

1=omada 
elenxoy, 
2= 
dyslexia 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
Πίνακας 15. Στατιστικός έλεγχος Pearsoon και Spearman 

 

 
Από τον παρακάτω πίνακα 16 παρατηρώντας την τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson p> 0.05 διαπιστώνουμε ότι όλες οι παραπάνω μεταβλητές της 

ομάδας ελέγχου, έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ομάδα δυσλεξίας. 

 
 
 

Pearson Ποσοστά 
1=omada 
elenxoy, 

2= 
dyslexia 

Επανάληψη 
λέξεων 

Απλές 
λέξεις 

Σύνθετες 
λέξεις 

Συνδετικών 
λέξεων/ 

φράσεων 
Γραμματικά 

λάθη 
Οπτικά 
λάθη 

Αριθμός 
λέξεων - 

Επαναλήψεις 
Pearson 
Correlation 

1 ,428** ,609** -,631** 0,187 ,590** ,698** -0,232 

Sig. (2-
tailed)   

0,002 0 0 0,193 0 0 0,104 

1=omada 
elenxoy, 
2= 
dyslexia 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Spearman's rho 
Ποσοστά 1=omada 

elenxoy, 
2= 

dyslexia 
Επανάληψη 

λέξεων 
Απλές 
λέξεις 

Σύνθετες 
λέξεις 

Συνδετικών 
λέξεων/ 

φράσεων 
Γραμματικά 

λάθη 
Οπτικά 
λάθη 

Αριθμός 
λέξεων - 

Επαναλήψεις 
1=omada 
elenxoy, 

Correlation 
Coefficient 

1 ,402** ,656** -,687** 0,132 ,620** ,760** -,402** 
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Sig. (2-
tailed) 

. 0,004 0 0 0,362 0 0 0,004 2= 
dyslexia 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
 
 

Πίνακας 16. Στατιστικός έλεγχος Pearsoon και Spearman ποσοστών 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρώντας την τιμή του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson p> 0.05 διαπιστώνουμε ότι όλες οι παραπάνω μεταβλητές της ομάδας 

ελέγχου, έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ομάδα δυσλεξίας. 

 
 

 

5.2.5. Ποιοτικές μεταβλητές – έλεγχος συσχετίσεων 
 
 

Όσον αφορά τον έλεγχο των ποιοτικών μεταβλητών προκειμένου να 

διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη συσχέτισης διατυπώσαμε την υπόθεση ανεξαρτησίας 

των μεταβλητών. Αν το sig < 0,05, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα 

στις μεταβλητές, οπότε απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας. Ενώ αν το sig > 0,05, 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές, οπότε 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση ανεξαρτησίας. 

 
 

Μεταβλητές με συσχέτιση 
Chi-Square Tests 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Value df Asymp. Sig.(2-sided)  
Συνάφεια 20,281 2 0 
Λογική αλληλουχία ιδεών 28,793 2 0 
Ενιαίο κείμενο χωρίς στίξη 18,75 2 0 
Στίξη 32,143 2 0 
Πεζά - κεφαλαία 8,333 1 0,004 

Pearson 
Chi- 
Square 

Ευαναγνωσία - Συνολική εικόνα 17,465 2 0 
 

Πίνακας 17. Συγκεντρωτικός  πίνακας των μεταβλητών με συσχέτιση 
 
 
 

Μεταβλητές χωρίς συσχέτιση 
Chi-Square Tests 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Value df Asymp. Sig.(2-sided)  
Ιδέες (πότε) 2,211 1 0,137 Pearson 

Chi- Ιδέες (πού) 5,159 2 0,076 
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Ιδέες (πρόσωπα) 0,284 2 0,867 
Ιδέες (δράσεις) 3,912 2 0,141 
Προσφώνηση (δέκτης) 1,107 1 0,293 
Επιφώνηση (πομπός) 0,98 1 0,322 

Square 

Ημερομηνία (γράμματος) 1,531 1 0,216 
 
 

Πίνακας 18. Συγκεντρωτικός  πίνακας των μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΟΜΑΔΑ ΜΔ  Δ ΜΔ Δ ΜΔ Δ 

Πότε 25 13 5 7 0 0 

Που 28 14 2 5 0 1 

Πρόσωπα 19 12 8 5 3 3 

Δράσεις 29 16 1 3 0 1 

Προσφώνηση 26 15 4 5 0 0 

Επιφώνηση 8 8 22 12 0 0 

Ημερομηνία 0 1 30 19 0 0 
 

Πίνακας 19. Κατανομή των τιμών των ποιοτικών μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 
ΟΜΑΔΑ ΜΔ  Δ ΜΔ Δ ΜΔ Δ 

Πότε (χρόνος) 83,3 65 16,7 35 0 0 
Που  (πότε) 93,33 70 6,66 25 0 5 
Πρόσωπα 63,3 60 26,7 25 10 15 
Δράσεις 96,7 80 3,3 15 0 5 
Προσφώνηση 86,7 75 13,3 25     
Επιφώνηση 26,7 40 73,3 60     
Ημερομηνία 0 5 100 95     

 
Πίνακας 20. Κατανομή του ποσοστού των ποιοτικών μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 

 
Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των μεταβλητών που δεν 

βρέθηκαν να έχουν συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο δείγματα οι ανεξάρτητες 

δηλαδή μεταβλητές (μη δυσλεκτικοί – δυσλεκτικοί μαθητές) έχουν τις ίδιες περίπου 

τιμές, μη συσχετίσιμες σημαντικά για καθένα από τα παραπάνω κριτήρια. 
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Συγκεκριμένα οι μη δυσλεκτικοί μαθητές αναφέρονται στο χρόνο και συγκεκριμένα 

πότε πήγαν την τελευταία εκδρομή σε ποσοστό 83,3 % και το 16,7% δεν αναφέρθηκε 

καθόλου, ενώ οι μαθητές με δυσλεξία 65% και 35% αντίστοιχα. Στον τόπο, δηλαδή 

που πήγαν εκδρομή αναφέρονται 93,33% οι μη δυσλεκτικοί και μόλις το 6,66% δεν 

αναφέρεται, ενώ οι δυσλεκτικοί αναφέρονται σε ποσοστό 70%, δεν αναφέρονται σε 

25% και το 5% εν μέρει, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αναφέρονταν 

ξεκάθαρα για το μέρος που πήγαν αλλά άφηναν να εννοηθεί από τα συμφραζόμενα.  
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Στα πρόσωπα και στις δράσεις των συμμετεχόντων οι μη δυσλεκτικοί 

αναφέρθηκαν 69,3% και 96,7% αντίστοιχα, ενώ οι δυσλεκτικοί 60% και 80% 

αντίστοιχα.  
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Επίσης, οι δυσλεκτικοί συμπεριελάμβαναν προσφώνηση στο γράμμα τους σε 

ποσοστό 86,7%, ενώ οι μη δυσλεκτικοί 75%. Από αυτό συνεπάγεται ότι λάμβαναν 

υπόψη τον αποδέκτη του κειμένου τους σε ικανοποιητικό βαθμό και οι δύο ομάδες. 

Αντίθετα, και οι δύο ομάδες είχαν λιγότερα ποσοστά στην κατηγορία επιφώνηση 

όπου αναφέρονταν σε μικρότερο βαθμό 26,7% για τους μη δυσλεκτικούς και 40% για 

τους δυσλεκτικούς. Φαίνεται, έτσι ότι και οι δύο ομάδες δεν έμπαιναν στο ρόλο του 

πομπού αν και έμπαιναν στη διαδικασία της επικοινωνίας αναφερόμενοι περισσότερο 

στο δέκτη.   
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Στο τελευταίο κριτήριο που περιλαμβάνει την ημερομηνία του γράμματος 

(αναγνωρίσιμο στοιχείο δομής και οργάνωσης του κειμένου) τα δεδομένα είναι 

αποθαρρυντικά γιατί και οι δύο ομάδες, κανένας από την ομάδα ελέγχου και μόλις 

ένας δυσλεκτικός μαθητής (5%) έδειχναν να ξέρουν να τη χρησιμοποιούν. 

 

Ημερομηνία γράμματος
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5.2.6. Γραμμική Παλινδρόμηση (βηματική) 
 
 

Η Βηματική Παλινδρόμηση μας βοηθάει να διαλέξουμε το πιο αποτελεσματικό 

σετ μεταβλητών πρόβλεψης για ένα κριτήριο. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι οι: 

1. Αριθμός Λέξεων 
2. Αριθμός Προτάσεων 
3. Αριθμός Παραγράφων 
4. Ποσοστά Απλών Λέξεων 
5. Ποσοστά Σύνθετων λέξεων 
6. Ποσοστά Συνδετικών Λέξεων-Φράσεων 
7. Ποσοστό Επαναλήψεων 
8. Ποσοστά Γραμματικών λαθών 
9. Ποσοστά Οπτικών λαθών 
 

Στην δική μας περίπτωση το πιο αποτελεσματικό σετ όπως θα δούμε παρακάτω 

αποτελείται από 3 μεταβλητές: Αριθμός Προτάσεων,. Ποσοστά Σύνθετες Λέξεις,  

Ποσοστά Οπτικά. Αυτό συνεπάγεται ότι οι μεταβλητές αυτές συναντώνται πιο 

συχνά και φαίνεται να διακρίνουν τα γραπτά κείμενα των δυσλεκτικών μαθητών από 

αυτά που ανήκουν στην ομάδα ελέγχου (μη δυσλεκτικών μαθητών). 

 
 

 
Πίνακας 21. Πίνακας Συντελεστών πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο 

 
 

Στον παραπάνω Πίνακα 21 και σύμφωνα με τις τιμές του R Square (Συντελεστή 

πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο) βλέπουμε ότι το 48% της διακύμανσης στο 

κριτήριο οφείλεται ή αποδίδεται στην μεταβλητή πρόβλεψης Αριθμός Προτάσεων 

(πρώτο μοντέλο), η μεταβλητή πρόβλεψης Ποσοστά Σύνθετες Λέξεις μαζί με την 

μεταβλητή Αριθμός Προτάσεων είναι υπεύθυνες για το 63% της διακύμανσης στο 
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κριτήριο ( δεύτερο μοντέλο), και η Ποσοστά Οπτικά μαζί με τις προηγούμενες δύο 

μεταβλητές πρόβλεψης είναι υπεύθυνες για το 70% της διακύμανσης στο κριτήριο. 

 
 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,130 ,082  25,851 ,000 1 

ar.protaseon -,058 ,007 -,694 -7,956 ,000 

(Constant) 2,305 ,078  29,633 ,000 

ar.protaseon -,040 ,007 -,486 -5,764 ,000 

2 

pososta_sunthetes_lexeis -,052 ,010 -,438 -5,198 ,000 

(Constant) 2,017 ,103  19,636 ,000 

ar.protaseon -,033 ,007 -,402 -5,045 ,000 

pososta_sunthetes_lexeis -,040 ,010 -,333 -4,091 ,000 

3 

pososta_optika ,026 ,007 ,308 3,874 ,000 

a. Dependent Variable: 0=omada elenxoy, 1= dyslexia 
 

Πίνακας 22. Πίνακας Συντελεστών Γραμμικής Παλινδρόμησης 
 

 
Από τον παραπάνω πίνακα κατασκευάζουμε την εξίσωση γραμμικής 

παλινδρόμησης που είναι:  y = 2,017 -0,033 * Αριθμό Προτάσεων -0,040 * 

Ποσοστά Σύνθετων λέξεων + 0,026 * Ποσοστά Οπτικά. 

Αν λύσουμε την παραπάνω εξίσωση (βλέπε παρακάτω πίνακα 23) για κάθε 

περίπτωση του δείγματος παίρνουμε τις τιμές της στήλης Εξίσωση παλινδρόμησης. 

Οι αναμενόμενες τιμές είναι 1 για την Ομάδα Ελέγχου και 2 για την Δυσλεξία. Στην 

στήλη ταξινόμηση θεωρούμε ότι οι τιμές της εξίσωσης παλινδρόμησης που είναι 

μεγαλύτερες από 1.5 ανήκουν στην κατηγορία Δυσλεξίας και οι υπόλοιπες στην 

Ομάδα Ελέγχου. Σύμφωνα με το διαχωρισμό αυτό πετυχαίνουμε σωστή ταξινόμηση 

σε ποσοστό 98% (ίσως τυχαία) αφού έχουμε μόνο μία λάθος ταξινόμηση για την 

Ομάδα Ελέγχου (βλέπε πίνακα 23). 
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Αρ.Προτάσεων Ποσοστά_Σύνθετες_Λ
έξεις

Ποσοστά_
Οπτικά Εξίσωση παλινδρόμησης Αναμενόμενη τιμή Ταξινόμηση

14 4 0,57 1,40982 1 Oμάδα ελέγχου
9 9,32 0 1,3472 1 Oμάδα ελέγχου
9 5,45 1,21 1,53346 1 Δυσλεξία

12 7,69 1,1 1,342 1 Oμάδα ελέγχου
15 3,13 0 1,3968 1 Oμάδα ελέγχου
26 6,94 3,24 0,96564 1 Oμάδα ελέγχου
17 4,09 0,45 1,3041 1 Oμάδα ελέγχου
20 8,53 2,84 1,08964 1 Oμάδα ελέγχου
13 6,74 2,25 1,3769 1 Oμάδα ελέγχου
10 6,12 0,68 1,45988 1 Oμάδα ελέγχου
8 9,48 0,86 1,39616 1 Oμάδα ελέγχου

18 10,37 0 1,0082 1 Oμάδα ελέγχου
13 8,72 1,74 1,28444 1 Oμάδα ελέγχου
8 21,2 0 0,905 1 Oμάδα ελέγχου
9 9,58 1,2 1,368 1 Oμάδα ελέγχου
4 13,4 1,03 1,37578 1 Oμάδα ελέγχου

19 8,26 0 1,0596 1 Oμάδα ελέγχου
10 10,76 0 1,2566 1 Oμάδα ελέγχου
20 5,88 1,47 1,16002 1 Oμάδα ελέγχου
15 13,48 0,56 0,99736 1 Oμάδα ελέγχου
29 13,27 0 0,5292 1 Oμάδα ελέγχου
16 6,86 0,98 1,24008 1 Oμάδα ελέγχου
12 11,86 0 1,1466 1 Oμάδα ελέγχου
7 10,86 0,9 1,375 1 Oμάδα ελέγχου

13 14,04 0,43 1,03758 1 Oμάδα ελέγχου
23 16,03 0,42 0,62772 1 Oμάδα ελέγχου
21 15,2 0 0,716 1 Oμάδα ελέγχου
15 13,95 2,91 1,03966 1 Oμάδα ελέγχου
14 7,69 1,36 1,28276 1 Oμάδα ελέγχου
15 9,87 3,14 1,20884 1 Oμάδα ελέγχου
14 5 6,11 1,51386 2 Δυσλεξία
3 0 3,16 2,00016 2 Δυσλεξία
4 3,41 23,86 2,36896 2 Δυσλεξία
6 5,43 7,61 1,79966 2 Δυσλεξία
6 1,83 7,34 1,93664 2 Δυσλεξία
2 5,45 8,91 1,96466 2 Δυσλεξία
4 4,35 7,25 1,8995 2 Δυσλεξία
9 8,28 8,28 1,60408 2 Δυσλεξία
7 4,24 5,08 1,74848 2 Δυσλεξία
6 9,3 3,1 1,5276 2 Δυσλεξία
7 3,95 21,05 2,1753 2 Δυσλεξία
7 4,65 12,79 1,93254 2 Δυσλεξία
4 3,92 4,41 1,84286 2 Δυσλεξία
4 3,23 6,45 1,9235 2 Δυσλεξία
3 2,38 10,32 2,09112 2 Δυσλεξία

11 2,44 16,26 1,97916 2 Δυσλεξία
6 2,41 7,23 1,91058 2 Δυσλεξία
9 1,71 0 1,6516 2 Δυσλεξία
4 4,55 8,18 1,91568 2 Δυσλεξία
6 6,58 2,63 1,62418 2 Δυσλεξία  

 
 
 
 
 
Πίνακας 23. Πίνακας Ταξινόμησης Δυσλεκτικών και μη Δυσλεκτικών (Ομάδα Ελέγχου) 
σύμφωνα με την εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 

6.1 Συζήτηση – Γενικά Συμπεράσματα 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό σκοπό, τα γενικά ερευνητικά ερωτήματα και 

τους άξονες της έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα ως προς τις 

υποθέσεις που διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 3 της έρευνας: 

Ως προς την ευφράδεια, την έκταση δηλαδή των κειμένων οι δυσλεκτικοί 

μαθητές παράγουν μικρότερο σχετικά κείμενο από τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

Αυτό φαίνεται από το μέσο όρο του αριθμού των λέξεων, των προτάσεων και των 

παραγράφων που χρησιμοποιούν. Οι δυσλεκτικοί μαθητές γράφουν κατά μέσο όρο 

115 λέξεις στα κείμενά τους, ενώ οι μη δυσλεκτικοί μαθητές γράφουν 184 λέξεις. Ο  

αριθμός των προτάσεων των δυσλεκτικών μαθητών είναι κατά μέσο όρο 6 ενώ των 

μη δυσλεκτικών μαθητών 14. Επίσης οι δυσλεκτικοί μαθητές γράφουν κατά μέσο όρο 

1 παράγραφο, ενώ οι μη δυσλεκτικοί μαθητές γράφουν 3. Από τα ευρήματα αυτά 

επαληθεύεται η αρχική υπόθεση της έρευνας ότι οι δυσλεκτικοί μαθητές παράγουν 

μικρότερο σχετικά κείμενο σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. Από αυτό 

συνεπάγεται ότι και ο πλούτος και το περιεχόμενο των ιδεών των δυσλεκτικών 

μαθητών είναι μικρότερος σε σύγκριση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. 

Ως προς το περιεχόμενο και τις ιδέες που παράγουν οι δυσλεκτικοί μαθητές 

σχετικά με το αν αναφέρονται λιγότερο στο πλαίσιο (τόπος και χρόνος), στα πρόσωπα 

που παίρνουν μέρος και στις δράσεις των συμμετεχόντων δεν παρουσιάστηκε 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς μαθητές. Συγκεκριμένα, όπως 

φάνηκε από την έρευνά μας δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά σ’ αυτή την 

κατηγορία, δηλαδή και οι δύο ομάδες μαθητών δίνουν παρόμοιες τιμές σε αυτές τις 

μεταβλητές. 

Αξιόλογα συμπεράσματα προέκυψαν στην κατηγορία λεξιλόγιο. Οι διαφορές 

εντοπίστηκαν καλύτερα στα ποσοστά των απλών και σύνθετων λέξεων, των 

συνδετικών λέξεων και τις επαναλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές στα κείμενά 

τους. Όπως φάνηκε και οι δύο ομάδες μαθητών χρησιμοποιούν περισσότερο απλές 

και λιγότερες σύνθετες λέξεις στα κείμενά τους συγκριτικά. Οι δυσλεκτικοί μαθητές 

όμως γράφουν λιγότερες σύνθετες λέξεις, κατά μέσο όρο 4,16 ενώ οι μη δυσλεκτικοί 

μαθητές γράφουν περισσότερες σε ποσοστό 9,76 λέξεις. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά 
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στο ποσοστό των συνδετικών λέξεων καθώς οι δυσλεκτικοί μαθητές χρησιμοποιούν 

κατά  μέσο όρο 13,02 τις συνδετικές λέξεις/ φράσεις και οι μη δυσλεκτικοί μαθητές 

11,51. Μεγαλύτερη διαφορά εντοπίστηκε στο ποσοστό επανάληψη λέξεων επί του 

συνόλου του κειμένου. Οι δυσλεκτικοί μαθητές κάνουν περισσότερες επαναλήψεις σε 

σχέση με τον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιούν με ποσοστό  9,77 ενώ οι μη 

δυσλεκτικοί μαθητές 6,39. 

Στην κατηγορία συνάφεια ιδεών στα κείμενα των μαθητών βρέθηκε ότι όντως 

στους μη δυσλεκτικούς μαθητές υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια σε ποσοστό 83,3 %, 

ενώ το ποσοστό των δυσλεκτικών μαθητών με συνάφεια στα κείμενά τους είναι 20%. 

Η υπόθεση ως προς την οργάνωση σε επίπεδο πρότασης-παραγράφου ήταν ότι 

οι δυσλεκτικοί μαθητές παράγουν κείμενα που δεν έχουν συνήθως λογική αλληλουχία 

ιδεών και συχνά το κείμενό τους είναι ενιαίο χωρίς στίξη σε σχέση με τους μη 

δυσλεκτικούς μαθητές. Όπως διαπιστώθηκε το 86,7 %  των μη δυσλεκτικών μαθητών 

έχουν αλληλουχία, ενώ οι δυσλεκτικοί έχουν μόνο 15% και το 55% των δυσλεκτικών 

δεν έχει αλληλουχία στα κείμενά τους.  

Σχετικά με την οργάνωση της δομής του κειμένου και συγκεκριμένα με το αν 

λαμβάνουν υπόψη το ακροατήριο που απευθύνονται και τα απαραίτητα στυλιστικά 

χαρακτηριστικά του είδους του κειμένου δε βρέθηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όπως φάνηκε και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν σε μεγάλο 

ποσοστό προσφώνηση στο γράμμα τους (86,7 %  οι μη δυσλεκτικοί και 75% οι 

δυσλεκτικοί).  Αντίθετα, και οι δύο ομάδες είχαν λιγότερα ποσοστά στην κατηγορία 

επιφώνηση όπου αναφέρονταν σε μικρότερο βαθμό 26,7% για τους μη δυσλεκτικούς 

και 40% για τους δυσλεκτικούς. Στο τελευταίο κριτήριο που περιλαμβάνει την 

ημερομηνία του γράμματος (αναγνωρίσιμο στοιχείο δομής και οργάνωσης του 

κειμένου) τα δεδομένα είναι αποθαρρυντικά γιατί και οι δύο ομάδες, κανένας από την 

ομάδα ελέγχου και μόλις ένας δυσλεκτικός μαθητής έδειχναν να ξέρουν να τη 

χρησιμοποιούν. 

Όσον αφορά την υπόθεση για τα μηχανικά στοιχεία της γραφής και 

συγκεκριμένα την ορθογραφία φάνηκε πως υπάρχει σημαντική διαφορά και στα 

γραμματικά και στα οπτικά λάθη των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των 

γραμματικών λαθών των δυσλεκτικών μαθητών είναι 5,44 ενώ των μη δυσλεκτικών 

είναι μόλις 0,9 επί του συνόλου των λέξεων των γραπτών τους. Πιο μεγάλη διαφορά 

παρατηρείται και στο ποσοστό των  οπτικών λαθών με τους δυσλεκτικούς να 

συγκεντρώνουν ποσοστό 8,5 ενώ οι μη δυσλεκτικοί 0,98. 
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Σχετικά με τη χρήση των σημείων στίξης όπως φάνηκε από τα κείμενα των μη 

δυσλεκτικών μαθητών δεν υπήρχε κανένα ενιαίο κείμενο χωρίς να έχει στίξη, ενώ 

από τους δυσλεκτικούς μαθητές οι μισοί (50%) έδωσαν μια εικόνα γραπτού ενιαία 

χωρίς στίξη. Αυτό επαληθεύεται και από το κριτήριο μεμονωμένα για τη χρήση της 

στίξης με τους μη δυσλεκτικούς να τη χρησιμοποιούν σε ποσοστό 100%, ενώ οι 

δυσλεκτικοί τη χρησιμοποιούν ικανοποιητικά μόνο σε ποσοστό 25%. Στη χρήση 

πεζών – κεφαλαίων γραμμάτων τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και για τις δύο 

ομάδες, καθώς όλοι οι μαθητές χωρίς δυσλεξία και το 75% των δυσλεκτικών γράφει 

με κεφαλαία γράμματα μετά από τελεία, και τα κύρια ονόματα κάνοντας σωστή 

αναλογία πεζών – κεφαλαίων. 

Ολοκληρώνοντας με το κριτήριο της συνολικής εικόνας και της ευαναγνωσίας 

των κειμένων των μαθητών παρατηρήθηκε ότι τα κείμενα των δυσλεκτικών μαθητών 

διαφοροποιούνται από αυτά των μη δυσλεκτικών και αναγνωρίζονται ως λιγότερα 

ευανάγνωστα και με λιγότερο καλή εικόνα με ποσοστό 55% έναντι του 86,7% των μη 

δυσλεκτικών μαθητών που έχουν καλύτερα και πιο ευανάγνωστα κείμενα. 

Από τα πιο αξιόλογα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα τρία κριτήρια που 

ξεχωρίζουν τα γραπτά κείμενα των δυσλεκτικών μαθητών ως προς τον αριθμό των 

προτάσεων, το ποσοστό των σύνθετων λέξεων που χρησιμοποιούν και των οπτικών 

λαθών που κάνουν. Όπως φάνηκε οι δυσλεκτικοί μαθητές ανταποκρίνονται λιγότερο 

σε αυτούς τους παράγοντες και δυσκολεύονται περισσότερο από τους μη 

δυσλεκτικούς μαθητές κάνοντας περισσότερα λάθη. Επιπλέον, σύμφωνα με τα 

δεδομένα της έρευνας μας και τα στοιχεία που προέκυψαν, τα κριτήρια που 

συμβάλλουν περισσότερο στην πρόβλεψη δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών 

(κανονικών) μαθητών είναι ο αριθμός των προτάσεων με 48%, ο αριθμός των 

προτάσεων και τα ποσοστά σύνθετων λέξεων με 63% και ο αριθμός των προτάσεων, 

τα ποσοστά σύνθετων λέξεων και τα ποσοστά οπτικών λαθών με 70%. Εν κατακλείδι, 

τονίζοντας το ποσοστό προβλεψιμότητας στην έρευνά μας, επισημαίνουμε ότι οι 

μεταβλητές/ κριτήρια που θέσαμε στην αξιολόγηση των γραπτών κειμένων των 

μαθητών  και αναφέρονται ως:  

 Αριθμός Λέξεων 

 Αριθμός Προτάσεων 

 Αριθμός Παραγράφων 

 Ποσοστά Απλών Λέξεων 

 Ποσοστά Σύνθετων λέξεων 
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 Ποσοστά Συνδετικών Λέξεων-Φράσεων 

 Ποσοστό Επαναλήψεων 

 Ποσοστά Γραμματικών λαθών 

 Ποσοστά Οπτικών λαθών 

Επιβεβαιώνουν την ταξινόμηση σε δυσλεκτικούς και μη δυσλεκτικούς μαθητές σε 

ποσοστό 98%. 

 

6.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Οι αδυναμίες της έρευνας που επισημαίνονται ως εφαλτήριο για την κάλυψη 

περισσοτέρων αναγκών και ελλείψεων στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς και προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα είναι: 

Η παραγωγή αφηγηματικού λόγου είναι ένα συγκεκριμένο είδος λόγου το οποίο 

δεν εξασφαλίζει ότι τα παιδιά θα έχουν τις ίδιες επιτυχίες ή αποτυχίες και επιδόσεις 

και σε άλλα είδη λόγου. Αυτό ισχύει και για το θέμα, γιατί τα παιδιά παράγουν 

γραπτό λόγο ξεκινώντας με διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και κίνητρα για την 

ανάπτυξη του θέματος γεγονός που μπορεί να επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα 

στην ανάπτυξη ενός άλλου θέματος. Προτείνεται λοιπόν σε άλλο επίπεδο και η 

σύγκριση παραγωγής γραπτού λόγου σε διαφορετικά είδη με ποικιλία θεμάτων και 

ύφους. 

Επίσης, προτείνεται η επιλογή περισσότερων κριτηρίων ποσοτικών και 

ποιοτικών στη διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών κειμένων των μαθητών με 

πολλές διαβαθμίσεις από διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης λόγου προκειμένου να 

προκύψουν σταθμισμένες δοκιμασίες και  νόρμες για περαιτέρω χρήση και 

αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και δυνατοτήτων στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. 

Αν και η διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών κειμένων όλων των μαθητών 

δυσλεκτικών και μη είναι μια χρονοβόρος διαδικασία που απαιτεί προσοχή και 

έλεγχο είναι απαραίτητο ο ερευνητής να θέτει ξεκάθαρα κριτήρια προς ανάλυση με 

όσο το δυνατόν πιο ακριβείς διαβαθμίσεις, ώστε να καθιστούν την αξιολόγηση μια 

πιο αντικειμενική δοκιμασία με ξεκάθαρα αποτελέσματα. Σε αυτό σημαντικό ρόλο 

παίζει και ο αριθμός του δείγματος καθώς είναι γνωστό ότι μεγαλύτερος αριθμός 

ατόμων σε μια έρευνα συμβάλλει περισσότερο στη γενίκευση των αποτελεσμάτων, 
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γι’ αυτό προτείνεται σε μια μελλοντικά ανάλογη έρευνα μεγαλύτερος αριθμός 

συμμετεχόντων στη διαδικασία. 

Ολοκληρώνοντας, αυτό που θέλαμε να τονίσουμε με την έρευνά μας είναι ότι η 

παραγωγή γραπτού λόγου σε μια εγγράμματη κοινωνία όπου το μεγαλύτερο μέρος 

της διακίνησης των πληροφοριών γίνεται μέσω του γραπτού λόγου (sms, e-mail, 

facebook) καθιστά την κατάκτηση μια σημαντική διαδικασία. Επίσης, μελλοντικά 

προωθεί την ομαλή κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή του σύγχρονου πολίτη σε 

δραστηριότητες πολιτισμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα της 

καθημερινής ζωής. Όπως μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. Είναι ωφέλιμο να γίνει κατανοητό ότι η κατάκτηση της παραγωγής 

γραπτού λόγου δεν αφορά μόνο τους μαθητές καθώς διαχέεται σε όλο το σχολικό 

πρόγραμμα είτε ως τυπική είτε ως μια άτυπη διαδικασία αξιολόγησης και πολλές 

φορές συμβάλλει στη σχολική επιτυχία ή αποτυχία άλλα κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ως 

μοχλός και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και προόδου. Η προσφορά της 

συγκεκριμένης εργασίας στα πλαίσια μιας υγιούς εκπαιδευτικής κοινότητας που 

λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώματα όλων των μαθητών έγκειται αρχικά 

στην εκπαιδευτική παρέμβαση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών όλων 

των μαθητών και όχι μόνο αυτών με δυσλεξία. Ειδικότερα, μπορεί να συμβάλλει στην 

αξιολόγηση δυσλεκτικών και μη μαθητών με βάση τα γραπτά κείμενα των μαθητών 

και ευκταίο είναι να γεννηθούν ιδέες και να προκύψουν σταθμισμένες δοκιμασίες και 

νόρμες για την αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου όλων των μαθητών. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
Σχήμα 1 Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο της γλωσσικής επικοινωνίας του 

Jakobson 

 

Σχήμα 2 Σχήμα που αναπαριστά τη δομή της επικοινωνίας 

 

Σχήμα 3 Σχήμα που αναπαριστά τη δομή της γλώσσας 

 

Σχήμα 4 Σχήμα που αναπαριστά τη διάκριση της γλώσσας 

 

Σχήμα 5 Σχήμα που αναπαριστά τη διάκριση της ομιλίας 

 

Σχήμα 6 Σχήμα που αναπαριστά τα χαρακτηριστικά του προφορικού και γραπτού 

λόγου 

 

Σχήμα 7 Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο των Flower & Hayes (1980) 

 

Σχήμα 8 Σχήμα που αναπαριστά τη δομή του knowledge- telling μοντέλου των 

Bereiter & Scardamalia (1987) 

 

Σχήμα 9 Σχήμα που αναπαριστά τη δομή του knowledge- transforming μοντέλου των 

Bereiter & Scardamalia (1987) 

 

Σχήμα 10 Σχήμα που αναπαριστά το μοντέλο του Kellog (1996) 

 

Σχήμα 11 Σχήμα που αναπαριστά το αναθεωρημένο μοντέλο του Hayes (1996) 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 
 
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – μεγαλύτερη τιμή για 

τα στοιχεία δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή (αφηγηματικού) γραπτού 

λόγου» της ομάδας ελέγχου 

 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – μεγαλύτερη τιμή για 

τα στοιχεία δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή (αφηγηματικού) γραπτού 

λόγου» της ομάδας δυσλεξίας 

 

Πίνακας 4. Συγκριτικοί μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη – 

μεγαλύτερη τιμή για τα στοιχεία δομής της εξαρτημένης μεταβλητής «παραγωγή 

(αφηγηματικού) γραπτού λόγου» της ομάδας ελέγχου με την ομάδα δυσλεξία 

 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι κριτηρίων για την ομάδα ελέγχου  και δυσλεξία 

 

 

Πίνακας 6. Κατανομή των τιμών των ποιοτικών μεταβλητών με συσχέτιση 

 

Πίνακας 7. Κατανομή του ποσοστού των ποιοτικών μεταβλητών με συσχέτιση 

 

Πίνακας 8. Στατιστικός έλεγχος skewness και kurtosis για τον έλεγχο της 

κατανομής 

 

Πίνακας 9. Στατιστικός έλεγχος Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk για τον 

έλεγχο της κατανομής 
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Πίνακας 10. Στατιστικός έλεγχος 2ος  Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk για 

τον έλεγχο της κατανομής στα κριτήρια ποσοστά 

 

Πίνακας 11. Στατιστικός έλεγχος (t – test)  

 

Πίνακας 12. Στατιστικός έλεγχος (t – test) ποσοστών 

 

Πίνακας 13. Στατιστικός έλεγχος (Mann & Whitney) 

 

Πίνακας 14. Στατιστικός έλεγχος (Mann & Whitney) ποσοστών 

 

Πίνακας 15. Στατιστικός έλεγχος Pearsoon και Spearman 

 

Πίνακας 16. Στατιστικός έλεγχος Pearsoon και Spearman ποσοστών 

 

Πίνακας 17. Συγκεντρωτικός  πίνακας των μεταβλητών με συσχέτιση 
 

Πίνακας 18. Συγκεντρωτικός  πίνακας των μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 
 

Πίνακας 19. Κατανομή των τιμών των ποιοτικών μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 

 

Πίνακας 20. Κατανομή του ποσοστού των ποιοτικών μεταβλητών χωρίς συσχέτιση 

 

Πίνακας 21. Πίνακας Συντελεστών πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο 
 
 
Πίνακας 22. Πίνακας Συντελεστών Γραμμικής Παλινδρόμησης 
 
 
Πίνακας 23. Πίνακας Ταξινόμησης Δυσλεκτικών και μη Δυσλεκτικών (Ομάδα 

Ελέγχου) σύμφωνα με την εξίσωση γραμμικής παλλινδρόμησης 

 


