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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα διερευνά κατά πόσο η αξιοποίηση ενός ειδικά διαμορφωμένου υλικού 

δραστηριοτήτων ορθογραφίας σε συνδυασμό με την υλοποίηση ασκήσεων καλλιέργειας 

φωνολογικής επίγνωσης επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ορθογραφική δεξιότητα όσον 

αφορά τη βελτίωση των φωνολογικών λαθών ορθογραφίας. Στην έρευνα συμμετείχαν δύο 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι φοιτούσαν στη ΣΤ’ Δημοτικού δημόσιου 

σχολείου της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση χορηγήθηκαν τέσσερις δοκιμασίες αξιολόγησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας και φωνολογικής επίγνωσης.  

Η ανάλυση των δεδομένων αφορά τόσο τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

διεξαγωγή των αξιολογήσεων πριν την παρέμβαση, μία μέρα μετά και τρεις εβδομάδες 

μετά τη διδακτική παρέμβαση όσο και τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στις τελικές 

αξιολογήσεις των διδασκαλιών του προγράμματος.  

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στη διαπίστωση ότι η εφαρμογή 

ενός παρεμβατικού προγράμματος ορθογραφίας συνδυασμένου με ασκήσεις φωνολογικής 

επίγνωσης δύναται να ενισχύσει την ορθογραφική δεξιότητα όσον αφορά τα φωνολογικά 

λάθη ορθογραφίας σε επίπεδο λέξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της παρούσας 

παρέμβασης διαπιστώθηκε και η βελτίωση των λαθών τονισμού, γεγονός που αναδεικνύει 

πιθανή σχέση τονισμού και φωνολογικής επίγνωσης.  

 

Λέξεις – Κλειδιά  

Μαθησιακές Δυσκολίες, ορθογραφική δεξιότητα, φωνολογική επίγνωση, διδακτική 

παρέμβαση 
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Abstract 

This study investigates whether the use of specially designed spelling activities combined 

with the implementation of phonological awareness exercises has positive effects on 

spelling skill, especially phonological spelling ones. The study involved two students with 

learning disabilities, who were attending sixth grade in a metropolitan school in West 

Thessaloniki. Evaluation of the participants took place before and after the instructional 

intervention and was based on four assessment tests of spelling skills and phonological 

awareness. 

The data analysis included results obtained by carrying out evaluations before, one day 

after and three weeks after the intervention and results from the performance of 

participants in the final evaluations of the program. 

The results of this research are summarized in the finding that implementation of a spelling 

intervention combined with phonological awareness exercises can enhance spelling skills 

regarding phonological spelling errors on a word level. It should be noted that there was an 

improvement on accentuation errors, which reveals a possible relationship between 

accentuation and phonological awareness. 

 

Keywords 

Learning disabilities, spelling skill, phonological awareness, teaching intervention 
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Α’ Μέρος: Θεωρητικά Δεδομένα 

Κεφάλαιο 1
ο
: Θεωρητική Θεμελίωση – Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η μάθηση και απόκτηση γνώσεων είναι ένα γνωστικό έργο σύνθετο στη δομή του, 

πολύπλοκο στη λειτουργία του και δύσκολο στη διεκπεραίωσή του λόγω της εξάρτησής 

του από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, καταστάσεις και συνθήκες του ατόμου που 

μαθαίνει. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα στη μάθηση και την 

απόκτηση γνώσεων δε φαίνεται ότι είναι καινούριο θέμα, καθώς οι ίδιες θα πρέπει να 

εντοπίζονται από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να μαθαίνουν και να αποκτούν γνώσεις. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερη και ταχύτερη απόκτηση γνώσεων, η 

γενίκευση της εκπαίδευσης, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και δυσκολίες, και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα των ατόμων με 

αναπηρίες ανέδειξαν τις μαθησιακές δυσκολίες ως κρίσιμο ζητήμα με εκπαιδευτικές και 

ψυχοκοινωνικές διαστάσεις (Πόρποδας, 2003). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν βρεθεί 

επανειλημμένα στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, καθώς έχουν αναδειχθεί 

ως ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, 

σχετίζεται αφενός με το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και αφετέρου με τη μη έγκαιρη 

ανίχνευσή τους ή την αδυναμία παροχής αποτελεσματικής εκπαιδευτικής στήριξης. Είναι 

σαφές ότι η ανάδειξη της σημασίας και της φύσης των μαθησιακών δυσκολιών θα 

συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπισή τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

πρακτικής.  
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Ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών. Το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών 

έχει διαμορφώσει ένα πεδίο προβληματισμού και διαλόγου στους κύκλους της 

επιστημονικής κοινότητας. Αυτή η απόπειρα αποσαφήνισης της έννοιας των μαθησιακών 

δυσκολιών ξεκίνησε από την περιγραφή κλινικών περιπτώσεων ατόμων με εμφανή 

φυσιολογική νοητική ικανότητα, τα οποία, όμως, αντιμετώπιζαν σχολικές δυσκολίες, μέχρι 

τις τελευταίες διατυπώσεις για ομαδική αντιμετώπιση μαθητών με αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της «ενταξιακής εκπαίδευσης» (Τζουριάδου, 2011).  

Στα πλαίσια των επιστημονικών αναζητήσεων έχει διατυπωθεί μία πληθώρα 

επίσημων ορισμών, οι οποίοι υπόκεινται σε συνεχή κριτική ανάλυση και υφίστανται 

προσαρμογές (Ysseldyke, 2005), μιας και δε δίνουν μία αποκρυσταλλωμένη περιγραφή 

της κατάστασης, αντίθετα συγκλίνουν σε μία γενικευμένη εικόνα μίας ομάδας του 

σχολικού πληθυσμού που έχει δυσκολίες μάθησης, χωρίς να καθίσταται σαφής η αιτιώδης 

σχέση μεταξύ φαινομενολογίας των μαθησιακών δυσκολιών και των παραγόντων που την 

προκαλούν (Τζουριάδου, 2011). 

Η αδυναμία οριοθέτησης και διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού σημαίνει 

ότι όσοι ορισμοί έχουν ήδη διατυπωθεί υπολείπονται δυο στοιχείων: της κατανόησης που 

αναφέρεται στη φύση του προβλήματος και ερμηνείας που αφορά στο γιατί ένας μαθητής 

έχει μαθησιακές δυσκολίες (Τζουριάδου, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη και ο 

ορισμός μίας διαταραχής, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, προϋποθέτουν: διακριτή 

ορολογία, χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν εύκολα, σαφή πρόγνωση και 

πρόβλεψη σε σχέση με τα αποτελέσματα της παρέμβασης (Pumfrey & Reason, 1995).  

Ο Samuel Kirk το 1962 ήταν ο πρώτος που αποπειράθηκε να οριοθετήσει το πεδίο 

των μαθησιακών δυσκολιών στα πλαίσια ενός συνεδρίου γονέων με παιδιά που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες μάθησης και επαγγελματιών ειδικής αγωγής (Μπότσας & 
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Παντελιάδου, 2007). Ο Kirk, λοιπόν, χρησιμοποιεί τον όρο μαθησιακές δυσκολίες για να 

προσδιορίσει «μία καθυστέρηση ή διαταραχή της ανάπτυξης σε μία ή περισσότερες 

λειτουργίες του γραπτού ή προφορικού λόγου (όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή, η 

ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας ή διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθημάτων». Κατά τον Kirk, αυτές «οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε νοητική ή αισθητηριακή υστέρηση του παιδιού ή σε 

αρνητικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες» (Kirk, 1962: 263).  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, διατυπώθηκαν, κυρίως στις Η.Π.Α., και άλλοι 

(συμπληρωματικοί ή περισσότερο διευκρινιστικοί) ορισμοί για τις μαθησιακές δυσκολίες, 

από μελετητές ή επιστημονικές ομάδες εργασίας (πχ. από τους Bateman, 1965, Clements, 

1966, Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Υστερούντα Παιδιά, 1970 κ.ά.). Ωστόσο, 

επίσημα υιοθετήθηκαν δύο ορισμοί: ο ένας συμπεριλαμβάνεται στο νόμο της Ειδικής 

Αγωγής των ΗΠΑ (IDEA, 2004) και ο άλλος έχει διατυπωθεί από το National Joint 

Committee on Learning Disabilities (NJCLD, 1991), οργανισμό που αντιπροσωπεύει 

συλλόγους και οργανώσεις που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες (Τζουριάδου, 

2011).  

Ειδικότερα, ο πρώτος ορισμός του IDEA (1977) που ισχύει ακόμη και σήμερα στις 

ΗΠΑ αναφέρει: 

«οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διαταραχές σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη 

χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν ως συνέπεια «ατελή» 

ικανότητα ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, 

ορθογραφίας, μαθηματικών ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως 

αντιληπτική ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, 
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δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν εμπεριέχονται περιπτώσεις 

παιδιών των οποίων το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα οπτικής, ακουστικής ή 

κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης ή προέρχονται από δυσμενείς 

περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές συνθήκες». 

(IDEA, Individuals with Disabilities Educational Act,                                     

2004, 108 – 466) 

Έπειτα, ο δεύτερος ορισμός διατυπώνεται από το National Joint Committee on 

Learning Disabilities και αναφέρει:  

«οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε 

μία ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με σοβαρές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και τη χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής 

σκέψης και των μαθηματικών. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς, θεωρείται ότι 

οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και ενδέχεται 

να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν με προβλήματα στην αυτορρύθμιση  της 

συμπεριφοράς, στην κοινωνική αντίληψη και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, 

αλλά οι δυσκολίες αυτές από μόνες τους δεν αποτελούν μαθησιακές δυσκολίες. 

Παρά το γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται 

ταυτόχρονα με άλλες διαταραχές (π.χ. αισθητηριακά ελλείμματα, νοητική 

υστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές) ή με περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (π.χ. πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), 

δεν αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιρροών».   

(National Joint Committee on Learning Disabilities, 

1991, σελ. 16) 
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Στον τελευταίο ορισμό τονίζεται η ετερογένεια και η επιμονή των μαθησιακών 

δυσκολιών, αναφέρεται ότι πρόκειται για μία πρωτογενή διαταραχή, δηλαδή ότι οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το αποτέλεσμα άλλων διαταραχών, είναι εγγενείς και τα 

συμπτώματα που τις χαρακτηρίζουν ενδέχεται να συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές 

(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006 ˙ Παντελιάδου, 2011).  

Από τη μελέτη αυτού του ορισμού που έχει αναδειχθεί ως ευρύτερα αποδεκτός 

αναδεικνύονται κάποια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες από τους τυπικούς συμμαθητές τους ή από μαθητές με άλλες δυσκολίες. Οι 

μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με μία σειρά χαρακτηριστικών, που δεν είναι κοινά 

σε όλο τον πληθυσμό της κατηγορίας, γεγονός που δυσχεραίνει αφενός τη δόμηση ενός 

κεντρικού προφίλ και αφετέρου τη διαμόρφωση μίας διδακτικής πρότασης κατάλληλης για 

όλους τους μαθητές. Επίσης, έχουν ενδογενή οργανική αιτιολογία, η οποία εδράζεται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, γεγονός που αποκλείει την επίδραση 

εξωγενών παραγόντων. Τέλος, χαρακτηρίζονται από σοβαρές αδυναμίες στη σχολική 

επίδοση. Η ποσοτικοποίηση της χαμηλής επίδοσης πραγματοποιείται με το κριτήριο της 

απόκλισης μεταξύ νοητικού δυναμικού και επίδοσης, σε απόκλιση του λεκτικού από τον 

πρακτικό δείκτη νοημοσύνης και σε σταθμισμένες δοκιμασίες ακαδημαϊκού τύπου 

αντίστοιχα (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007: 8 – 9).  

Συμπερασματικά, από την σύγκριση των δύο τελευταίων επίσημων ορισμών, 

προκύπτουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ότι οι μαθησιακές δυσκολίες 

χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια, είναι πιθανό αποτέλεσμα εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας, αφορούν ψυχολογικές διεργασίες, συνδέονται με χαμηλή επίδοση, 

εκδηλώνονται στον προφορικό και γραπτό λόγο και συνδέονται με διαταραχές 

συλλογισμού και σχολικής μάθησης, συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής, και δεν 

προέρχονται από άλλες συνθήκες ανεπάρκειας (Τζουριάδου, 2011). 
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Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελευταία ταξινόμηση της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-IV οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται ως μαθησιακές 

διαταραχές (πρώην διαταραχές σχολικών δεξιοτήτων) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 4 

διαγνωστικές κατηγορίες: η διαταραχή της ανάγνωσης, η διαταραχή των μαθηματικών, η 

διαταραχή της γραπτής έκφρασης και η μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη 

αλλιώς. Ακόμη, στην τελευταία ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών 

συμπεριφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10, 1992), «οι μαθησιακές 

δυσκολίες ορίζονται ως ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, στις 

οποίες οι φυσιολογικοί τύποι πρόσκτησης των μαθησιακών ικανοτήτων διαταράσσονται 

στα πρώιμα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης». Αναλυτικότερα, 

«περιλαμβάνονται έξι διαγνωστικές κατηγορίες: (α) ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, (β) 

ειδική διαταραχή της ορθογραφίας, (γ) ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων, (δ) 

μικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, (ε) άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των 

σχολικών ικανοτήτων, (στ) αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων μη 

καθοριζόμενη» (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2004).  

Όσον αφορά τη συχνότητα του προβλήματος, έχει υποστηριχθεί ότι το ποσοστό 

των μαθησιακών δυσκολιών κατανέμεται ανισομερώς μεταξύ των δύο φύλων, δεδομένου 

ότι, συγκριτικά, περισσότερα αγόρια, σε σχέση με τα κορίτσια, φαίνεται να παρουσιάζουν 

μαθησιακές δυσκολίες και, ιδιαίτερα, δυσκολίες που έχουν σχέση με τη λειτουργία του 

νευρικού συστήματος, με τη συμπεριφορά και με τη μάθηση της γλώσσας (πχ. δυσκολίες 

στον προφορικό λόγο, δυσλεξία, δυσορθογραφία, κ.ά.) (Πόρποδας, 2003).  

Τέλος, σχετικά με την έκταση του φαινομένου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 

ύπαρξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας, ακόμη και ήπιας μορφής, μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρότερες καταστάσεις αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η δυσκολία του ατόμου να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, το αίσθημα ότι υστερεί έναντι των 
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συνομηλίκων του και, πολύ περισσότερο, η αποτυχία του στο σχολείο ή σε άλλες 

περιπτώσεις προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα, μείωση της αυτοπεποίθησης, 

αρνητικές στάσεις έναντι του εαυτού του ή και των άλλων, τάσεις απομόνωσης ή 

επιθετικότητας, με αποτέλεσμα να περιπλέκει έτσι ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Με 

άλλα λόγια, «η ύπαρξη δυσκολίας ενδέχεται να συντελεί στην εμφάνιση και άλλων 

προβλημάτων, προκαλώντας αυτό που ορισμένοι ονομάζουν φαύλο κύκλο των μαθησιακών 

δυσκολιών»  (Σακκάς, 2002: 51).  
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Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες, 

σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, αποτελούν μία «ανομοιογενή ομάδα διαταραχών» 

στο γνωστικό, το μαθησιακό και τον ψυχοκοινωνικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

δυσκολίες αυτές είναι ενδεικτικές, καθώς, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας τους, 

ορισμένα χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με το γνωστικό και ψυχοκοινωνικό τομέα, 

συναντώνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε αρκετούς μαθητές (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006 ˙ Παντελιάδου, 2011). 

Ειδικότερα, μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εμφανίσουν όλα τα άτομα 

ανεξάρτητα από το φύλο τους, τη φυλή τους, την κοινωνική και γεωγραφική τους 

προέλευση, την οικονομική τους κατάσταση, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή τη γλώσσα 

την οποία ομιλούν και γράφουν (Μαριδάκη-Κασσωτάκη,2005). 

Κατά καιρούς, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ομαδοποίησης των 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επειδή, όμως, τα 

παιδιά (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες) δεν είναι ίδια μεταξύ τους, θεωρείται επόμενο 

να μην είναι εύκολη η ανάπτυξη μίας τυπικής συμπτωματολογίας. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι ερευνητές ξεχωρίζουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία πιθανώς να 

εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως π.χ. η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο ανεπαρκής 

συναισθηματικός έλεγχος, το έντονο άγχος, οι αντιδράσεις χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, η κακή 

προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, οι κακής ποιότητας σχέσεις με συνομηλίκους κλπ. 

(Πόρποδας, 2003). 
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Γνωστικός τομέας. Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες εντοπίζονται σε πρώτο επίπεδο στο γνωστικό τομέα, και συγκεκριμένα στους 

τομείς της αντίληψης, της προσοχής και της γλώσσας.  

Σχετικά με την αντίληψη, παρότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης ή ακοής, επικράτησε η άποψη ότι διαφέρουν από 

τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης πρώτα στην οπτική και αργότερα στην 

ακουστική αντίληψη και επεξεργασία (Παντελιάδου, 2011).  

Σε ό, τι αφορά την οπτική αντίληψη και επεξεργασία, οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στην οπτική διάκριση, και συγκεκριμένα στη 

διάκριση σχημάτων, χαρακτήρων ή λεπτομερειών αντικειμένων, γεγονός που δικαιολογεί 

την καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 αντί ε), καθώς και την καθυστέρηση των παιδιών αυτών να 

μάθουν να αντιγράφουν σχήματα και χαρακτήρες. Οι παραπάνω δυσκολίες καταλήγουν 

μακροπρόθεσμα σε κακό γραφικό χαρακτήρα και ακατάστατη γραφή (Kaufman, 1980 ˙ 

Satz, & Morris, 1981 ˙ Willows & Terepocki, 1993, όπως αναφέρεται από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007). 

Σχετικά με τις δυσκολίες στην ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, αυτές 

εντοπίζονται στο τομέα της ακουστικής μνήμης (δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης 

προφορικών πληροφοριών) και ακουστικής ακολουθίας (δυσκολία 

ανάκλησης/αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών πληροφοριών) (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007). 

Η αδυναμία συγκέντρωσης ή προσοχής φαίνεται να είναι ένα ακόμη κοινό 

χαρακτηριστικό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Πόρποδας, 2003). Έχει 

διαπιστωθεί ότι, ενώ οι τυπικοί μαθητές παραμένουν προσηλωμένοι στο μαθησιακό έργο 

για το 60% - 80% της διδακτικής ώρας, το αντίστοιχο ποσοστό που εμφανίζουν τα παιδιά 
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με μαθησιακές δυσκολίες είναι μόνο το 30% - 60% (Hallahan, Cagar, Cohen & Tarver, 

1978). Σύμφωνα με τον Bender (2004), το μεγαλύτερο μέρος της ελλιπούς προσοχής των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πιθανόν να οφείλεται σε δυσκολίες επιλεκτικής 

προσοχής που αντιμετωπίζουν, μιας και οι ίδιοι δεν επιλέγουν ορθά τι πρέπει να 

προσέξουν. Γενικά, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν ελλείμματα σε κάθε πτυχή της 

προσοχής τους, είναι λιγότερο ενεργοί στη διεκπεραίωση των εργασιών τους, αποσπώνται 

εύκολα, η επιλεκτική προσοχή τους είναι σαφώς χαμηλότερη και παρουσιάζουν 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ικανότητας της προσοχής (Πόρποδας, 2003).  

Επίσης, η γλώσσα είναι ένα από τα θέματα που σχετίζονται ιδιαίτερα με το ζήτημα 

των μαθησιακών δυσκολιών. Υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν γλωσσικά προβλήματα ή γλωσσικά ελλείμματα, τα 

οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται σε μία ή περισσότερες πλευρές της γλώσσας, όπως 

στη φωνολογία (πχ. απάλειψη συμφώνων, αντικατάσταση με άλλα, κακή ποιότητα ήχου 

φωνηέντων κλπ.), στη μορφολογία (πχ. μη εφαρμογή μορφολογικών κανόνων κ.ά.), στη 

σημασιολογία (πχ. χρήση λέξεων που δεν ταιριάζουν στη συγκεκριμένη περίσταση 

επικοινωνίας κ.ά.), στη σύνταξη, ή και στη λειτουργία της γλώσσας ως επικοινωνιακού 

μέσου. Αυτά τα προβλήματα συνήθως επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια των μαθητών 

να μάθουν και να αποκτήσουν γνώσεις (Πόρποδας, 2003).  

Λόγω της ιδιαίτερης έμφασης στη φωνολογία της γλώσσας έχουν διατυπωθεί δύο 

υποθέσεις: η υπόθεση φωνολογικού ελλείμματος και η υπόθεση του διπλού ελλείμματος 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  

Σύμφωνα με την υπόθεση φωνολογικού ελλείμματος, «οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν φτωχή φωνολογική επίγνωση, η οποία ορίζεται ως η αναγνώριση των 
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διακριτών μερών του προφορικού λόγου και η ικανότητα χειρισμού αυτών των φωνολογικών 

μερών» (Blachman, 1994, όπως αναφέρεται από τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007: 23).  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν σημαντικά προβλήματα στο χωρισμό 

των προτάσεων σε λέξεις, των λέξεων σε συλλαβές και των συλλαβών σε φωνήματα 

(Bender & Larkin, 2003, όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011). Επίσης, εκτός 

από τη δεξιότητα στην ανάλυση, εντοπίζονται δυσκολίες στην παραγωγή και εύρεση 

ομοιοκαταληξίας, στη σύνθεση φωνημάτων, στη διάκριση του είδους και της θέσης τους 

μέσα στη λέξη και στην αντιστροφή τους. Ακόμη, υπάρχει αδυναμία χειρισμού 

φωνημάτων και συλλαβών, όταν πρέπει αυτά πρέπει να αφαιρεθούν ή να προστεθούν σε 

λέξεις που παρουσιάζονται προφορικά (Κωτούλας & Παντελιάδου, 2003, όπως 

αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011). 

Εκτός από την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος, έχει διατυπωθεί και η 

υπόθεση του διπλού ελλείμματος σε ό, τι αφορά την ερμηνεία των μαθησιακών δυσκολιών 

στο γραπτή έκφραση (Wolf & Bowers, 2000˙ 1999, όπως αναφέρεται από τους Μπότσα & 

Παντελιάδου, 2007). Σύμφωνα με αυτή, τα μαθησιακά προβλήματα στην ανάγνωση και 

γραφή δεν πηγάζουν αποκλειστικά από το φωνολογικό έλλειμμα, αλλά και από ένα 

δεύτερο – ανεξάρτητο από το πρώτο –  έλλειμμα στην ικανότητα αυτόματης ονομασίας 

οπτικών συμβόλων. Άμεση απόρροια είναι η κατάταξη των μαθητών σε τρεις ομάδες: τους  

μαθητές με έλλειμμα φωνολογικής επίγνωσης, τους μαθητές με χαμηλή ταχύτητα 

ονομασίας οπτικών συμβόλων και τους μαθητές με διπλό έλλειμμα στη φωνολογική 

επίγνωση και στην ταχύτητα ονομασίας συμβόλων (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).   

Οι μαθητές με αδυναμίες στην ονομασία οπτικών συμβόλων, απαιτούν 

περισσότερο χρόνο από τους τυπικούς συμμαθητές τους προκειμένου να ονομάσουν 

γνώριμα οπτικά ερεθίσματα, όπως χρώματα, αντικείμενα, αριθμούς και γράμματα, χωρίς 
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λάθη. Η χαμηλή τους επίδοση, που σχετίζεται με την ταχύτητα και όχι με την ακρίβεια, όχι 

μόνο συνδέεται με την αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα (Korhonen, 1995 ˙ 

Lovett, Steinbach & Frijters, 2000˙ Manis, Doi & Bhadha, 2000, όπως αναφέρεται από 

τους Μπότσα & Παντελιάδου, 2007), αλλά δύναται να τις προβλέψει (Wolf, Pfeil, Lotz & 

Biddle, 1994 ˙ Holopainen, Ahonen, & Lyytiner, 2001, όπως αναφέρεται από τους 

Μπότσα & Παντελιάδου, 2007). 

Τέλος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

στη μνήμη είναι εξίσου αξιοσημείωτες, καθώς σχετίζονται (σε συνδυασμό με αυτές της 

φωνολογικής επίγνωσης) με την ανάγνωση και την ορθογραφία, καθώς και τις γλωσσικές 

δυσκολίες (Ceci, Ringstorm & Lea, 1981 ˙ Baddeley, 1986 ˙ Swanson, 1994, όπως 

αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011). 

Οι περισσότερες έρευνες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 στο πεδίο των 

μαθησιακών δυσκολιών υποστήριζαν ότι οι διαφορές στη μνημονική ικανότητα οφείλονται 

στην απόκτηση και χρήση μνημονικών στρατηγικών (O’ Shaughnessy & Swanson, 1998˙ 

Elliott & Gentile, 1986, όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011). Ωστόσο, με την 

εμφάνιση της θεωρίας της επεξεργασίας των πληροφοριών, η μελέτη της μνημονικής 

ικανότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εστίασε στις δομικές δυσκολίες στην 

πορεία της μνημονικής επεξεργασίας (Sousa, 2001, όπως αναφέρεται από την 

Παντελιάδου, 2011). 

Όσον αφορά τη βραχύχρονη μνήμη, οι ερευνητικές διαπιστώσεις υποστηρίζουν ότι 

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή επίδοση σε δραστηριότητες που 

απαιτούν γλωσσική επεξεργασία και ιδίως όταν η παρουσίαση του ερεθίσματος και η 

ανάκλησή του απέχουν πολύ χρονικά. Σχετικά με τη μακρόχρονη μνήμη, οι δυσκολίες 

σχετίζονται με την αναποτελεσματική χρήση του φωνολογικού κώδικα σε συνδυασμό με 
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την περιορισμένη χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης και την ελλιπή χρήση 

στρατηγικών εσωτερικής επανάληψης και οργάνωσης (Swanson, Cooney & McNamara, 

2004, όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011).  

Ορισμός φωνολογικής επίγνωσης. Η φωνολογική επίγνωση είναι «μία ικανότητα που 

επιτρέπει στον ομιλητή της γλώσσας να κινηθεί από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της 

γλώσσας και να αποκτήσει επίγνωση και ικανότητα χειρισμού των βασικών δομικών 

στοιχείων της λέξης, όπως είναι τα φωνήματα» (Πόρποδας, 2002: 217). Η ικανότητα αυτή  

δεν αφορά την κατανόηση της σημασίας της λέξης και συνεπώς αναπτύσσεται και 

διεκπεραιώνεται ανεξάρτητα από τη σημασιολογία της (Πόρποδας, 2002).  

Οι Morais, Cary, Alegria και Bertelson (1979), διακρίνουν τρία επίπεδα 

διαχωρισμού της φωνολογικής επίγνωσης, τη συνείδηση φωνολογικών σειρών όπου τα 

άτομα αποστασιοποιούνται από τη σημασία του λόγου και δίνουν έμφαση στη μορφή του, 

όπως ο τονισμός, η μελωδία κλπ., και σε μονάδες όπως οι ομοιοκαταληξίες και οι 

συλλαβές, τη φωνητική συνείδηση όπου ο λόγος μπορεί να γίνει αντιληπτός ως μία σειρά 

φωνητικών κατατμήσεων, δηλαδή ελάχιστων μονάδων που επιτρέπουν την αντιληπτική 

διαφοροποίηση και τη φωνηματική συνείδηση όπου προϋποθέτει μία αλλαγή στους 

αναμενόμενους περιορισμούς και ένα πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, επειδή η αναγνώριση 

των φωνημάτων δε στηρίζεται σε φυσικές δυνατότητες του σημαίνοντος, αλλά στη 

συσχέτιση λεκτικών μονάδων στη γλώσσα. 

Πρόκειται για μία μεταγλωσσική δεξιότητα που αναφέρεται συγκεκριμένα στη 

σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέλη: συλλαβές και φωνήματα 

(Snowling et al., 1994, όπως αναφέρεται από τη Λεγάκη, 2007). Ειδικότερα, με τον όρο 

«φωνολογική επίγνωση» εννοούμε δύο πράγματα, πρώτον, τη συνειδητότητα μεγάλων 

φωνολογικών μονάδων, όπως είναι οι συλλαβές (πχ. κα-πνός), η οποία αναφέρεται ως 
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συλλαβική επίγνωση (Διαμαντή, 2010: 108) και είναι η ικανότητα του ατόμου να έχει 

συνειδητοποιήσει ότι η προφορική λέξη συντίθεται από συλλαβικά τμήματα και, επιπλέον, 

να μπορεί να αναλύει και να συνθέτει τις συλλαβές κάθε λέξης (Πόρποδας, 2002: 219), και 

δεύτερον, τη συνειδητότητα των ελάχιστων μονάδων της άρθρωσης του λόγου, που είναι 

οι φθόγγοι, οι οποίοι λέγονται και φωνήματα
1
 (πχ. /k-a-p-n-o-s/). Αυτή η δεύτερη 

συνειδητότητα είναι γνωστή ως φωνημική επίγνωση (Διαμαντή, 2010: 108) και 

«αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου αφενός μεν να έχει συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις 

του προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνημικά δομικά στοιχεία, αφετέρου σε να μπορεί 

να χειρίζεται (δηλαδή να αναλύει και να συνθέτει) τα στοιχεία της φωνημικής δομής των 

λέξεων» (Πόρποδας, 2002: 218).  

Συγκρινόμενη με τη φωνημική επίγνωση, η επίγνωση της συλλαβικής δομής του 

προφορικού λόγου φαίνεται ότι είναι αρκετά πιο εύκολη και γι’ αυτό αποκτάται νωρίτερα 

από τη φωνημική επίγνωση. Αυτή η σχετική ευκολία στην απόκτηση της συλλαβικής 

επίγνωσης ίσως οφείλεται στο ότι οι συλλαβές αντιστοιχούν στις μονάδες του αρθρωμένου 

λόγου, με αποτέλεσμα να είναι αντιληπτές και αναγνωρίσιμες (Wagner & Torgesen, 

1987).  

Επίσης, οι Wagner & Torgesen (1987) υποστηρίζουν ότι η φωνολογική επίγνωση 

αποτελεί ένα από τα τρία μέρη της έρευνας που διεξάγεται κάτω από την ομπρέλα της 

φωνολογικής επεξεργασίας, Τα άλλα δύο είναι η φωνολογική ανακωδικοποίηση στη 

λεξική πρόσβαση και η φωνητική ανακωδικοποίηση για τη συγκράτηση των πληροφοριών 

στην εργαζόμενη μνήμη. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται στο γραπτό λόγο και στη 

διαδικασία αποκωδικοποίησης των λέξεων, ενώ μόνο η φωνολογική επίγνωση σχετίζεται 

αποκλειστικά με τον προφορικό λόγο.  

                                                             
1 Φώνημα (ή φθόγγος): η ελάχιστη μονάδα που αποκαλύπτει η φωνητική ανάλυση της γλώσσας (Μουζάκη & 

Πρωτόπαπας, 2010: 108).  
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Η φωνολογική επίγνωση δεν αποτελεί μία μονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα, αλλά 

απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους δεξιοτήτων (Adams, 1990). Η ιεράρχηση των 

δεξιοτήτων αυτών της φωνολογικής επίγνωσης είναι η εξής (Παντελιάδου, Κωτούλας & 

Μπότσας, 1998, όπως αναφέρεται από τον Αϊδίνη, 2007): 

Ανάλυση λέξης σε συλλαβές               Σύνθεση λέξης από συλλαβές 

Κατηγοριοποίηση αρχικής συλλαβής 

Κατηγοριοποίηση τελικής συλλαβής 

Διάκριση πρώτου φωνήματος              Αφαίρεση τελικής συλλαβής 

Διάκριση τελικού φωνήματος              Αφαίρεση αρχικής συλλαβής 

Σύνθεση λέξης από φωνήματα             Ανάλυση λέξης σε φωνήματα 

Αφαίρεση τελικού φωνήματος 

Αφαίρεση αρχικού φωνήματος 

Αντιστροφή φωνημάτων 
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Μαθησιακός τομέας. Αναμφισβήτητα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες και στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η αδυναμία 

τους να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις δημιουργεί σοβαρές ελλείψεις στους 

τομείς της ανάγνωσης, της γραφής, και συγκεκριμένα, στην ορθογραφία, και των 

μαθηματικών.  

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

κατά την ανάγνωση σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση, την ευχερή ανάγνωση και την 

κατανόηση γραπτών κειμένων (Παντελιάδου, 2011). Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διάκριση τόσο διαφορετικών 

λέξεων που έχουν τα ίδια γράμματα όσο και φθόγγων. Επίσης, συχνά εντοπίζονται 

παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών, προσθέσεις φωνημάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την 

ανάγνωση, συγχύσεις γραμμάτων ή λέξεων που μοιάζουν οπτικά και ακουστικά, αργός 

ρυθμός και απουσία έκφρασης κατά την ανάγνωση, καθώς και καθρεπτική ανάγνωση 

(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Οι μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν, επίσης, και τη γραφή, τόσο στο τομέα της 

ορθογραφίας όσο και της ελεύθερης γραφής. Ειδικότερα, στα γραπτά των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες παρατηρούνται παραλείψεις, αντικαταστάσεις, αντιστροφές ή και 

προσθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών, ανάμεικτη χρήση μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων 

ή χρήση γραμμάτων με λάθος σειρά, μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ των λέξεων, λάθη 

στους βασικούς κανόνες ορθογραφίας και αδυναμία γενίκευσης στην εφαρμογή των 

ορθογραφικών κανόνων (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Επιπλέον, ως 

προς τη γραφή, τα παιδιά παρουσιάζουν αδυναμίες και σε τομείς όπως, το περιεχόμενο, 

χρησιμοποιώντας περιορισμένο λεξιλόγιο και τηλεγραφική μορφή γραπτού, τον τρόπο 

γραφής, έχοντας ανομοιόμορφο μέγεθος γραμμάτων και δυσμορφίες, μουτζούρες και 

σβησίματα, καθώς και αργό ρυθμό γραφής, τα μορφολογικά στοιχεία, παραλείποντας 
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σημεία στίξης και αδυνατώντας να αξιοποιήσουν επαρκώς τους κανόνες σύνταξης και 

γραμματικής, και την ακουστική αντίληψη, παραλείποντας τόνους ή παρατονίζοντας, 

διαχωρίζοντας λέξεις που δεν πρέπει (ξανά πέρασε) ή συνθέτοντας δύο λέξεις 

(σαλόνιμας). Τέλος, στην ελεύθερη γραφή τα παιδιά προσπαθούν να αποφύγουν το 

γράψιμο και το τετράδιό τους είναι ακατάστατο (Παντελιάδου, 2000).  

Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθησιακές δυσκολίες επιφέρουν επιπτώσεις και στις 

αριθμητικές ικανότητες. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα των μαθητών στην αριθμητική 

σχετίζονται με την ανάποδη γραφή των αριθμών και τις δυσκολία στην αντίληψη και την 

ανάκληση βασικών κανόνων, την εκτέλεση νοερών πράξεων και πράξεων με κλάσματα, 

τη μετατροπή μιας μεγαλύτερης μονάδας σε μικρότερη, την επίλυση εξισώσεων και την 

εφαρμογή κανόνων (Αγαλιώτης, 2000).  
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Ψυχοκοινωνικός τομέας. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της 

συμπεριφοράς, τα οποία διακρίνουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αφορούν την 

αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αποδοχή τους. 

Είναι γεγονός ότι η ιδέα που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του είναι ένας πολύ 

κρίσιμος παράγοντας για τη σωστή διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες συνήθως νιώθουν έντονη ματαίωση κα μπορεί να παρουσιάσουν 

συναισθηματικές και/ή συμπεριφορικές δυσκολίες (Payne & Turner, 1999, όπως 

αναφέρεται από την Ημέλλου, 2003). Ειδικότερα, τις περισσότερες φορές πιστεύουν ότι 

στις σχολικές απαιτήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Μάλιστα, τα 

μικρότερα σε ηλικία παιδιά έχουν χαμηλότερη ιδέα για τον εαυτό τους, με συνέπεια να 

παρουσιάζουν τάση για χαμηλή αυτοεκτίμηση (Πόρποδας, 2003). Επιπλέον, είναι γεγονός 

ότι οι μαθησιακές δυσκολίες σε πολύ μεγάλο βαθμό προκαλούν θυμό και απογοήτευση 

στα παιδιά, τα οποία, πέρα από τη μειωμένη αυτοεκτίμηση, νιώθουν ντροπή και τύψεις για 

τις χαμηλές τους επιδόσεις, τις οποίες θεωρούν αιτία για τα αρνητικά σχόλια και τις 

δυσάρεστες κριτικές που δέχονται από τους άλλους (Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 

2006). 

Όσον αφορά την κοινωνική τους αποδοχή, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, με την έννοια ότι δυσκολεύονται 

στις σχέσεις τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και τους ενήλικες (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Είναι γεγονός ότι η χαμηλή κοινωνική αποδοχή των 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες εκ μέρους των συνομηλίκων τους έχει αποδοθεί σε 

διάφορους λόγους (Bender, 1984· Morrison, 1983, όπως αναφέρεται από τον Πόρποδα, 

2003). Μεταξύ αυτών επισημαίνονται οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά αυτά στη μάθηση 

και στην απόκτηση γνώσεων, η ενδεχόμενη αρνητική συμπεριφορά τους, η έλλειψη 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή τύπων συμπεριφοράς, όπως πχ. η μη ικανοποιητική χρήση 
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της γλώσσας, η έλλειψη προσαρμογής σε κοινωνικά δεδομένα κλπ. Έχει παρατηρηθεί ότι 

η χαμηλή αποδοχή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζεται σε όλες τις 

σχολικές βαθμίδες, σε όλες τις μορφές της σχολικής ζωής και πιο έντονα, στις μεγαλύτερες 

τάξεις. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χαμηλή κοινωνική αποδοχή των παιδιών 

με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι γενική. Για παράδειγμα, τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό και δραστήρια κοινωνική ζωή, γίνονται πιο 

εύκολα αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους (Πόρποδας, 2003). 
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 Ορθογραφία  

«Αν στο σύστημα γραφής μίας γλώσσας η αρχή της αμφιμονοσημαντότητας ίσχυε απόλυτα, 

για να γράψει κανείς σωστά αυτή τη γλώσσα θα αρκούσε να μάθει τις αντιστοιχίες ανάμεσα 

στα γραφήματα και τα φωνήματά της. Επειδή, όμως, αφενός η αρχή αυτή παραβιάζεται και 

αφετέρου η επιλογή του κατάλληλου γραφήματος για την αναπαράσταση κάθε φωνήματος δε 

γίνεται από τον χρήστη τη στιγμή που γράφει, αλλά η σχέση αυτών των δύο είναι 

καθορισμένη από πριν, μιλάμε για ορθογραφία» (Παπαναστασίου, 2008: 74 – 75). 

«Ορθογραφία ονομάζεται η γενικά αποδεκτή και κωδικοποιημένη με κανόνες σχέση που έχει 

καθιερωθεί ανάμεσα στην προφορική μορφή της γλώσσας και στο σύστημα γραφής που την 

αποδίδει» (Παπαναστασίου, 2008: 75). Πρόκειται για «μία σύνθετη διαδικασία, η οποία 

σχετίζεται με τη γραφή των σκέψεων του παιδιού με ορθό τρόπο, σε σχέση με μία σειρά 

φωνηματικών, μορφολογικών και γραμματικών κανόνων, με στόχο την επικοινωνία» 

(Μελίστα, 1990, όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2000: 184). Η ορθογραφία 

αφορά την ορθή αλληλουχία των γραμμάτων μίας λέξης (Reid, 1988) και διακρίνεται σε: 

Φωνητική, Ιστορική και Θεματική 
2
.  

Η ορθογραφία μπορεί να θεωρηθεί ως «υποσύνολο της ορθής γραφής», στην οποία 

δεν περιλαμβάνεται μόνο η «ορθή γραπτή απόδοση» ενός ή περισσότερων προφορικών 

εκφωνημάτων άσχετων μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα και η ορθή γραπτή απόδοση του 

συνδυασμού τους, των γραμματικών και σημασιολογικών σχέσεων που υπάρχουν 

ανάμεσα στα εκφωνήματα, όταν αυτά συνιστούν μέρος μίας συνέχεια λόγου, καθώς επίσης 

και η «ορθή» απόδοση χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τη στάση του προσώπου που 

                                                             
2 Φωνητική Ορθογραφία: όταν κάθε φώνημα υπάρχει μόνο ένα γράμμα, ενώ κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα 

μόνο φώνημα (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής: 976). 

Ιστορική Ορθογραφία: η ορθογραφία που πηγάζει από την ετυμολογία και την ιστορία της γλώσσας και είναι 

συχνά απομακρυσμένη από την προφορά της γλώσσας (Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής Δημοτικής 

Γλώσσας, 1995: 1012) 

Θεματική Ορθογραφία: οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν με τον ίδιο τρόπο ένα θεματικό μόρφημα σε όλες 

τις λέξεις της οικογένειας (Μαυρομάτη, 1995: 197).  
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καταγράφει το εκφώνημα (ή τα εκφωνήματα) προς το εκφώνημα ή προς τα εκφωνήματα 

αυτά (Αναγνωστοπούλου, 2010).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ορθογραφημένη γραφή ορίζεται ως «η 

κωδικοποίηση των γλωσσικών μορφών σε γραπτές μορφές» (Perfetti, 1997, όπως 

αναφέρεται από τους Santoro, Coyne & Simmons, 2006), η οποία για να επιτευχθεί 

χρειάζεται το παιδί να είναι ικανό να διαβάζει τη λέξη, να χειρίζεται σωστά τα φωνήματα, 

να εφαρμόζει φωνημικές γενικεύσεις, να οπτικοποιεί τη λέξη και να αξιοποιεί την κινητική 

του δεξιότητα καθώς γράφει τη λέξη (Lerner, 1981). Η ικανότητα της ορθογραφημένης 

γραφής προϋποθέτει όχι μόνο την εκμάθηση γραμματικών κανόνων ή εξαιρέσεων, αλλά 

και την εκμάθηση τρόπων πλήρους χρήσης της λέξης σε όλες τις εκφάνσεις του λόγου, 

στη γραφή, στην ανάγνωση, στην ομιλία και στη σκέψη (Davies & Braun, 2001). 

Ειδικότερα, στη διαδικασία της ορθογραφίας απαιτείται από το παιδί η γνώση των 

γραμμάτων, η γνώση του συστήματος ορθογραφίας και η ικανότητα μνήμης και 

ανάκλησης της σειράς των γραμμάτων και των γραφο-φωνημικών αντιστοιχιών ορισμένων 

λέξεων με ιστορική ορθογραφία (λεξική γνώση) (Bailet, 1991).  Ανάλογα με τις 

φωνολογικές απαιτήσεις των λέξεων, το παιδί, για να γράψει μία λέξη ορθογραφημένα, 

είτε αντιστοιχίζει τα φωνήματα με τα γραφήματα είτε ανακαλεί από το «οπτικό λεξικό» 

που διαθέτει αυτούσιες λέξεις, οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες φωνολογικού τύπου 

(Παντελιάδου, 2011). Το οπτικό λεξικό δημιουργείται από την αποθήκευση στη μνήμη 

συγκεκριμένων λέξεων σε συνδυασμό με την προφορά και το νόημά τους (Ehri, 1987, 

όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011). Το οπτικό λεξικό αρχίζει να δημιουργείται 

από τις πρώτες επαφές του παιδιού με το γραπτό λόγο και τις γραφοφωνημικές 

αντιστοιχίες, χωρίς το ίδιο να είναι απαραίτητα λειτουργικός αναγνώστης (Παντελιάδου, 

2011).  
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Επιπλέον, απαραίτητη θεωρείται και η χρήση μεγαλύτερων από τα φωνήματα 

ορθογραφικών μοτίβων (π.χ. μορφήματα), που υπερβαίνουν τις απλές και σταθερές 

σχέσεις ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα (Αϊδίνης & Δαλακλή, 2006). Είναι 

γεγονός ότι, αν και η απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη φωνολογία είναι 

θεμελιώδης για την ορθογραφημένη γραφή, τα παιδιά χρειάζονται εξίσου τη γνώση της 

σύνταξης και της μορφολογίας. Τα μορφήματα χρησιμοποιούνται στην ορθογραφημένη 

γραφή για δυο λόγους: ο πρώτος αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ορθογραφικά συστήματα 

αναπαριστούν διάφορα επίπεδα της γλώσσας ταυτόχρονα (Byrne, 1996, όπως αναφέρεται 

από τους Αϊδίνη & Δαλακλή, 2006). Ένα από τα επίπεδα αναπαράστασης είναι και οι 

μορφημικές μονάδες, όπου σταθερές σειρές γραφημάτων αναπαριστούν ένα μόρφημα. Ο 

δεύτερος αναφέρεται στο γεγονός ότι σε πολλά αλφαβητικά συστήματα η μεταφορά των 

λέξεων του προφορικού λόγου στο γραπτό γίνεται σε επίπεδο λεξικής αναπαράστασης και 

όχι σε επίπεδο σειράς φωνημάτων (Mann, 2000, όπως αναφέρεται από τους Αϊδίνη & 

Δαλακλή, 2006). Το ορθογραφικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας μπορεί να είναι 

διαφανές στον βαθμό που τα επιμέρους γράμματα (ή οι συνδυασμοί τους) αντιστοιχούν 

άμεσα και συστηματικά σε μεμονωμένους φθόγγους (ή συνδυασμούς τους) (Πρωτόπαπας, 

2010), αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επιλογή μεταξύ δύο ή 

περισσότερων γραφημάτων που αναπαριστούν το ίδιο φώνημα (Αϊδίνης & Δαλακλή, 

2006). Στην περίπτωση αυτή, οι φωνολογικές πληροφορίες δε βοηθούν στην ορθή επιλογή 

του γραφήματος, σε αντίθεση με τη μορφοσυντακτική γνώση, η οποία παρέχει αρκετές 

πληροφορίες για την ορθογραφημένη γραφή των λέξεων (Bryant, Nunes & Aidinis, 1999). 
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Στάδια ορθογραφικής ανάπτυξης του παιδιού. Πριν από την έναρξη της σχολικής 

ζωής, η οποία συνδέεται και με την αρχή της συστηματικής επαφής με το γραπτό 

γλωσσικό κώδικα, το γράψιμο του παιδιού είναι πηγαίο, με ακαθόριστη ορθογραφία. 

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, ξεκινά το σχολείο και έρχεται οργανωμένα σε επαφή με το 

γλωσσικό κώδικα, αποκτά δεξιότητες ορθογραφίας (Παντελιάδου, 2011). 

Η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία. Το παιδί 

προσεγγίζει το στάδιο της ορθογραφημένης γραφής αφενός μέσω της συνεχούς και 

εκτεταμένης έκθεσης στο γραπτό λόγο και αφετέρου μέσω της καλλιέργειας των 

γραμματικών, συντακτικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων (Treiman & Bourassa, 2000a). 

Οι απόψεις των ειδικών αναφορικά με τον αριθμό και την ακολουθία των σταδίων 

ανάπτυξης στα παιδιά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό (Παντελιάδου, 2011). Ο κύριος μοχλός 

ανέλιξης μέσα από τα διαδοχικά στάδια είναι η κατανόηση της αλφαβητικής αρχής
3
 και οι 

αναπτυσσόμενες δεξιότητες φωνολογικής επεξεργασίας, δηλαδή οι δεξιότητες χειρισμού 

των φωνολογικών μερών της λέξης (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010).  

Έχουν διατυπωθεί τρία εξελικτικά μοντέλα της ορθογραφικής δεξιότητας, της Ehri 

(1987), της Frith (1985) και της Bailet (1991). Σε αυτά τα μοντέλα, μέσω της ανάλυσης 

των λαθών των παιδιών, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι ποιοτικά διαφορετικές 

γνωστικές διαδικασίες και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια 

ανάπτυξης, οι ικανότητες – κυρίως μεταγλωσσικές – που κατακτώνται σε αυτά τα στάδια, 

καθώς και η χαρακτηριστική ανάπτυξη από στάδιο σε στάδιο (Αϊδίνης & Δαλακλή, 2006).  

Από τα τρία αυτά εξελικτικά μοντέλα της ορθογραφικής δεξιότητας (βλ. Πίνακα 1), 

εκείνο που χαρακτηρίζεται περισσότερο αναλυτικό και επιτρέπει να εντοπιστούν με 

                                                             
3 Αλφαβητική αρχή: Κάθε αλφαβητικό σύστημα γραφής βασίζεται στο γεγονός ότι οι ήχοι που αποτελούν τις 

λέξεις του προφορικού λόγου, δηλαδή οι φθόγγοι, αντιπροσωπεύονται από σύμβολα, τα οποία ονομάζουμε 

γράμματα, με τρόπο που ένας συγκεκριμένος φθόγγος, σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεται μέσα σε μία 

λέξη, αντιστοιχεί πάντα στο ίδιο γράμμα (Μουζάκη, 2010: 30).  
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μεγαλύτερη ακρίβεια οι γνωστικές διεργασίες του παιδιού, προτάθηκε από την Bailet 

(1991) και ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια (Παντελιάδου, 2011). 

Στο πρώτο στάδιο (Προφωνημική ορθογραφία) τα παιδιά κατανοούν ότι τα 

σύμβολα – γράμματα μεταφέρουν ένα μήνυμα που μπορεί να διαβαστεί, χωρίς όμως να 

γνωρίζουν ότι υφίσταται σχέση μεταξύ ορθογραφίας της λέξης και της προφοράς. 

Γράφουν κάνοντας ζωγραφιές ή ακόμη γράμματα και αριθμούς, χωρίς αυτά όμως να έχουν 

νόημα. 

Στο δεύτερο στάδιο (Πρώιμη φωνημική ορθογραφία) τα παιδιά ξεκινούν να 

κατανοούν ότι τα γραπτά σημαδάκια – σύμβολα, τα γράμματα, αποκτούν συγκεκριμένους 

ήχους μέσα στις λέξεις. Αναλυτικότερα, αρχίζουν να γράφουν χωρίς λάθος τουλάχιστον 

ένα γράμμα από τη λέξη, με πιο πιθανό το πρώτο. Ωστόσο, πολλές φορές δύνανται να 

γράψουν μέχρι τρία ή τέσσερα σωστά γράμματα, στη σωστή ή σε λάθος σειρά μέσα στη 

λέξη. 

Στο τρίτο στάδιο (Ονομασία γραμμάτων) τα παιδιά αναπτύσσουν ένα σταθερό 

οπτικό λεξιλόγιο, αναγνωρίζοντας τη λέξη ως μία ολότητα και τα γραμμάτων ως σύμβολα 

των ήχων. Ακόμη, ορθογραφούν με επιτυχία τις γνωστές λέξεις, ενώ κάνουν προσπάθεια 

να γράψουν τις άγνωστες με τη χρήση των πιο απλών γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. 

Στο τέταρτο στάδιο (Μεταβατική ορθογραφία) τα παιδιά χειρίζονται άρτια τα 

περισσότερα γράμματα και κατανοούν ορισμένους ορθογραφικούς κανόνες. Επιπλέον, 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ποιο μέρος του γραπτού τους είναι σωστά γραμμένο και 

ποιο όχι. Σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες μεταγνωστικές δεξιότητες 

στην ορθογραφία. 

Τέλος, το πέμπτο στάδιο (Παραγωγική ορθογραφία) τα παιδιά είναι σε θέση να 

χειριστούν καλά τους κανόνες ορθογραφίας και παράλληλα πρέπει να προσπαθήσουν 
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περισσότερο ώστε να καταφέρουν να χειρίζονται πιο σύνθετους και περίπλοκους κανόνες 

και ιδιαίτερα την ιστορική ορθογραφία. Ακόμη, γράφουν ορθογραφημένα και τα όποια 

λάθη κάνουν αφορούν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, που σχετίζονται κυρίως με την 

ιστορική ορθογραφία  

Bailet (1991) Ehri (1987) Frith (1985) 

Προφωνημική ορθογραφία  Λογογραφική φάση 

Πρώιμη φωνημική ορθογραφία 
Στάδιο (0): επινοημένη γραφή με 

γνώση γραμμάτων 
 

Ονομασία γραμμάτων   

 
Στάδιο (1): ορθογραφία με 

γραφοφωνημική μετάφραση 
Αλφαβητική φάση 

   

Μεταβατική ορθογραφία   

Παραγωγική ορθογραφία 
Στάδιο (2): ορθογραφία βάσει 

μορφολογικών κανόνων 
Ορθογραφική φάση 

 

Πίνακας 1: Τα τρία εξελικτικά μοντέλα της ορθογραφικής δεξιότητας (Παντελιάδου, 2011: 288) 

Γενικότερα, τα εξελικτικά μοντέλα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την 

κατανόηση της ορθογραφικής και αναγνωστικής δεξιότητας. Η γραμμική αντίληψη με την 

οποία περιγράφουν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι χαρακτηριστική. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτά τα μοντέλα θεωρούν ότι, εφόσον κάθε στάδιο διαδέχεται το 

προηγούμενο, η κατάκτηση ενός σταδίου από το μαθητή θεωρείται ως εγκατάλειψη του 

προηγούμενου σταδίου. Μ’ αυτό τον τρόπο, θεωρείται ότι με την κατάκτηση του 

ορθογραφικού σταδίου ο μαθητής είναι ικανός να διαβάζει ή ορθογραφεί όλες τις λέξεις, 

τουλάχιστον τις οικείες προς αυτόν, με την ορθογραφική και όχι με τη φωνηματικο – 

γραφημική στρατηγική. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι, παρόλο που οι μαθητές έχουν περάσει 

στο στάδιο της ορθογραφικής επεξεργασίας ή έχουν επεξεργαστεί την ορθογραφική δομή 

των οικείων τους λέξεων, εν τέλει επανέρχονται σε στρατηγικές επεξεργασίας που 
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συναντώνται σε προηγούμενα στάδια. Αυτό, όμως, χαρακτηρίζει ως αμφισβητήσιμη τη 

γραμμική αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας και παράλληλα αναδεικνύει 

την ανάγκη αναστοχασμού σε θέματα που αφορούν αφενός τις σχέσεις των γλωσσικών 

λειτουργιών αντιστοίχισης και αφετέρου τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων 

ορθογραφικών διαδικασιών του γνωστικού ορθογραφικού συστήματος (Καρατζάς, 2005). 
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Φωνολογική επίγνωση και ορθογραφική ανάπτυξη. Η αναγνώριση των γνωστών 

λέξεων γίνεται μέσω του ορθογραφικού λεξικού και των οπτικών αναπαραστάσεων των 

λέξεων του γραπτού λόγου. Όταν πρόκειται, όμως, για λέξεις άγνωστες ή λέξεις που δεν 

χαρακτηρίζονται από μία κανονικότητα, ή, τέλος, από λέξεις που συναντώνται σπάνια στο 

γραπτό λόγο, είναι απαραίτητη η αποκωδικοποίηση των λέξεων αυτών μέσω της 

γραφοφωνημικής αντιστοιχίας και η προφορά τους. Η διαδικασία της γραφοφωνημικής 

αντιστοιχίας συγκεντρώνει σε ένα σύνολο (assemblage) όλες τις φωνολογικές 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προφορά της λέξης. Έτσι, με την προφορά της 

λέξης ενεργοποιείται το ακουστικό λεξικό, με αποτέλεσμα η αναγνώριση των λέξεων 

αυτών να καθίσταται εφικτή με τη σύμπραξη των ακουστικών αναπαραστάσεων του 

ακουστικού λεξικού, χωρίς την παρεμβολή πληροφοριών (adressage) από το ορθογραφικό 

λεξικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία αναγνώρισης 

μέσω της ακουστικής οδού θεωρείται η ύπαρξη φωνολογικής επίγνωσης, που είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική για την ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας (Καρατζάς, 2000). 

Είναι γεγονός ότι η αναγνώριση και η ικανότητα χειρισμού των φωνολογικών 

μερών των γλωσσικών μονάδων συνδέεται αιτιακά με την απόκτηση του γραμματισμού 

(Aidinis & Nunes, 2001). Σε μία γλώσσα με διαφανή ορθογραφία, όπως η ελληνική, η 

ικανότητα φωνολογικής επεξεργασίας του λόγου είναι στοιχειώδης δεξιότητα 

(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Κι αυτό γιατί ο γραπτός λόγος στα 

αλφαβητικά συστήματα γραφής, αναπαριστά τον προφορικό λόγο στο επίπεδο των 

φωνημικών μονάδων. Επομένως, το μικρό παιδί που μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει 

πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντιστοιχίσει τη γραφημική αναπαράσταση της λέξης με τη 

φωνολογική δομή της (Πόρποδας, 2002). Η ικανότητα των παιδιών να κατανοήσουν ότι οι 

λέξεις απαρτίζονται από διακριτά μέρη τα οποία μπορούν να χειριστούν αποτελεί μια 

μεταγλωσσική δεξιότητα με την οποία επιτυγχάνει την κατανόηση της εσωτερικής 
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γλωσσολογικής δομής της γλώσσας (Blachman, 1994). Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο 

να δίδεται έμφαση εξίσου στο σημασιολογικό και στα γλωσσολογικά στοιχεία του 

γραπτού λόγου (Παπούλια-Τζελέπη, 1997). Για παράδειγμα, για να καταφέρει ένα παιδί να 

διαβάσει και να γράψει τη λέξη «φως» θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσει ότι η λέξη 

αποτελείται από τρία φωνήματα (/f/, /o/, /s/) τα οποία αντιστοιχούν σε τρία γραφήματα (φ, 

ω, ς). Ωστόσο, οι αντιστοιχίες αυτές δεν είναι πάντα μονοσήμαντες. Μελετώντας τη λέξη 

«που» διαπιστώνουμε την ύπαρξη δύο φωνημάτων (/p/, /u/) και τριών γραμμάτων. 

Επιπλέον, το φώνημα /i/ στην ελληνική γλώσσα αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα 

γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων (η, ι, υ, ει, οι, υι) (Γιαννικοπούλου, 2000). Σύμφωνα 

με τους Stackhouse και Wells (2000), μία ανακριβής ή λανθασμένη φωνολογική 

απεικόνιση μίας λέξης θα δυσκολέψει το παιδί που προσπαθήσει να την προφέρει ή να τη 

γράψει, καθώς οι φωνολογικές απεικονίσεις είναι η βάση για την αυθόρμητη προφορική ή 

γραπτή παραγωγή λέξεων (Λεγάκη, 2007). 

Σύμφωνα με την άποψη ότι η φωνολογική επίγνωση θεωρείται από τα 

σημαντικότερα κομμάτια γνώσης που πρέπει να αποκτήσει κάποιος για να μπορέσει να 

γράψει, η επιτυχία στην ορθογραφία απαιτεί τη σωστή αντίληψη των ήχων του 

προφορικού λόγου, πριν ακόμη διαμορφωθεί η σχέση ανάμεσα στα γραφήματα και τα 

φωνήματα σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής επεξεργασίας (Frost, 2001 ˙ Post & 

Carreker, 2002). Όπως έχει διατυπώσει χαρακτηριστικά η Ehri (1997), η ικανότητα των 

παιδιών να αναλύουν τις λέξεις σε φωνήματα/φθόγγους και η ικανότητά τους να 

συνθέτουν φωνήματα/φθόγγους για να παράγουν λέξεις αποτελούν βασικές δεξιότητες για 

την ομαλή ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας (Διαμαντή, 2010). Η έλλειψη 

φωνολογικής επίγνωσης μπορεί να είναι, σύμφωνα με τον Nicholson (1999), μία από τις 

κύριες αιτίες που ευθύνονται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την 

επαφή τους με τον γραμματισμό και συγκεκριμένα με την ορθογραφημένη γραφή. 
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Μάλιστα, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών τα παιδιά που κάνουν λιγότερα 

ορθογραφικά λάθη έχουν υψηλότερο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ή αντίστροφα 

παιδιά που έχουν υψηλότερο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης κάνουν λιγότερα 

ορθογραφικά λάθη (Αϊδίνης & Παράσχου, 2004 ˙ Αϊδίνης, 2006). Αντίθετα, οι μαθητές με 

φτωχές δεξιότητες φωνημικής επεξεργασίας τείνουν να κάνουν περισσότερα λάθη που 

αφορούν προσθέσεις, αφαιρέσεις, αντικαταστάσεις και μεταθέσεις συλλαβών και 

γραμμάτων (Kotoulas & Padeliadou, 1999). Μάλιστα, ερευνητές (Lundherg, Frot & 

Petersen, 1988 ˙ Rohl & Pratt, 1995 ˙ Torneus, 1984) επισήμαναν ότι η φωνολογική 

επίγνωση είναι περισσότερο αναγκαία για τη διεκπεραίωση της ορθογραφίας παρά της 

ανάγνωσης.   

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των 

φωνολογικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, είναι 

γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα δεν 

είναι εφαρμόσιμα για την ελληνική γλώσσα, η οποία έχει πολύ πιο διαφανές ορθογραφικό 

σύστημα. Η μελέτη της επίδρασης της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της 

αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότητας των ελληνόπουλων ξεκίνησε στη δεκαετία 

του 1980 από τον Πόρποδα (Διαμαντή, 2010), ο οποίος μελέτησε τη σχέση της 

φωνολογικής επίγνωσης, φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης και μάθησης της ανάγνωσης 

και της γραφής. 

Οι μελέτες του Πόρποδα (1990, 1992, 2001) απέδειξαν αντίστοιχα, ότι η ανάπτυξη 

των ορθογραφικών δεξιοτήτων των ελληνόπουλων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα 

φωνολογικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος, ότι η 

γραφοφωνημική αντιστοίχιση διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ορθογραφική 

ανάπτυξη και ότι η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας κατά τη σχολική ηλικία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης κατά την 
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προσχολική ηλικία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αρχική ηλικία των παιδιών δεν επηρέασε 

τη μετέπειτα ορθογραφική τους επίδοση, άρα η διαφορά στις επιδόσεις δεν είναι θέμα 

ηλικίας, αλλά θέμα φωνολογικής ανάπτυξης (Πόρποδας, 1992). Τέλος, αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει στενή σχέση μεταξύ επιπέδου φωνολογικής επίγνωσης κατά την προσχολική 

ηλικία και αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότητα τουλάχιστον στην πρώτη σχολική 

περίοδο, συμπέρασμα που δείχνει ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ φωνολογικής 

επίγνωσης και γραμματισμού, ανεξαρτήτως ορθογραφικού συστήματος (Porpodas, 1991a).  

Επίσης, οι Nikolopoulos, Goulandris, Hulme και Snowling (2006) μελέτησαν το 

ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των 

ελληνόπουλων στη Β’ και Δ’ Δημοτικού μέσω επαναλαμβανόμενων δοκιμασιών σε 

διάστημα 15 μηνών. Οι συγχρονικές αναλύσεις αποκάλυψαν υψηλές και σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ της επίδοσης των παιδιών στις φωνολογικές δοκιμασίες και της 

επίδοσής τους στην ορθογραφική δοκιμασία.  

Ακόμη, οι Diamanti, Goulandris, Stuart και Campbell (2006) μελέτησαν το ρόλο 

της φωνολογικής επίγνωσης στη συγχρονική και διαχρονική πρόβλεψη της ορθογραφικής 

δεξιότητας 57 ελληνόπουλων Β’ – ΣΤ’ Δημοτικού, τα οποία εξετάστηκαν 2 φορές σε 

διάστημα 18 μηνών σε δοκιμασίες που μετρούσαν τη φωνολογική επίγνωση και την 

ορθογραφία. Οι ίδιοι κατέληξαν, αρχικά, ότι το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης τόσο 

των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων παιδιών σχετίζεται με την επίδοση στη 

φωνολογική γραφή, έπειτα, ότι το επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών 

μεγαλύτερης ηλικίας σχετίζεται με την επίδοσή τους στην ορθογραφημένη γραφή σε 

βάθος χρόνου και τέλος, ότι η φωνολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας (Diamanti, Goulandris, Stuart & Campbell, 2006).  
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Μία άλλη σημαντική έρευνα για τη σχέση επιπέδων φωνολογικής επίγνωσης και 

κατάκτησης του γραμματισμού διεξήχθη από τους Aidinis & Nunes (2001) και 

προσπάθησε να ερευνήσει δύο πράγματα. Πρώτον, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόκτηση της φωνολογικής επίγνωσης και δεύτερον, εάν τα διαφορετικά επίπεδα 

φωνολογικής επίγνωσης διαδραματίζουν και διαφορετικούς ρόλους στην ανάγνωση και τη 

γραφή της ελληνικής γλώσσας. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η 

επίγνωση της συλλαβής είναι πιο προσιτή στα παιδιά από την επίγνωση φωνήματος όταν η 

συλλαβή αποτελείται από τουλάχιστον δύο φωνήματα. Επίσης, οι σύντομες λέξεις, τα 

τονισμένα τμήματα και η ανάλυση των αρχικών παρά των τελικών φωνημάτων των 

λέξεων, απλοποιούν το στόχο μειώνοντας τις απαιτήσεις μνήμης και προσοχής και τον 

κατακτούν ευκολότερα. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η συλλαβική και η φωνημική επίγνωση 

συνεισφέρουν διαφορετικά στη διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής.  

Η θετική σχέση ανάμεσα στη φωνολογική επίγνωση και την ανάπτυξη της 

ορθογραφημένης γραφής ισχυροποιεί τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών στον ελληνικό 

χώρο. Οι έρευνες αυτές απέδειξαν ότι τα παιδιά της πρώτης δημοτικού αξιοποιούν κυρίως 

φωνολογικές πληροφορίες κατά την ορθογραφία (Aidinis & Nunes, 2001˙  Porpodas, 

2001˙ Πόρποδας, 2002). Αναλυτικότερα, τα παιδιά με χαμηλές επιδόσεις παρουσίασαν 

ελλιπέστερη κατανόηση και χρήση των φωνολογικών πληροφοριών σε σύγκριση με τα 

παιδιά των «κανονικών επιδόσεων». Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από έρευνες 

στην αγγλική γλώσσα (Lennox & Siegel, 1993), οι οποίες υποστηρίζουν ότι η γραφή των 

λέξεων βασίζεται στις γνώσεις των μαθητών για τις αντιστοιχίες μεταξύ φωνήματος – 

γραφήματος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές έχουν γίνει σε μεμονωμένες τάξεις του δημοτικού 

και κατέληξαν, αρχικά στο γεγονός ότι η ορθογραφία των ορθογραφικά κανονικών λέξεων 

ήταν καλύτερη από την ορθογραφία των λέξεων που υπόκεινται σε κανόνα εξαίρεσης, 
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έπειτα, ότι η ορθογραφία των ψευδολέξεων ήταν καλύτερη από την ορθογραφία των 

λέξεων, και τέλος τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών ήταν κυρίως φωνητικά. 

Όπως αποδεικνύεται, η φωνολογική επίγνωση βοηθά τα παιδιά να αναλύουν τις 

προφορικές λέξεις στις μικρότερες ενότητες, όπως τις συλλαβές και τα φωνήματα, με τα 

τελευταία να τους δυσκολεύουν περισσότερο. Παρόλο που οι παραπάνω έρευνες 

μελέτησαν εκτενέστερα και αναλυτικότερα τη σχέση φωνολογικής επίγνωσης και 

ανάγνωσης, όλες σχεδόν εξέτασαν και τη σχέση φωνολογικής επίγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής για την ελληνική γλώσσα, αφού και οι δυο διαδικασίες 

συνδέονται άμεσα. Η επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της 

ορθογραφημένης γραφής είναι διαγλωσσική και διαχρονική, ωστόσο η πλήρης ανάπτυξή 

της χρειάζεται και τη συνδρομή άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως είναι η γνώση της 

μορφολογίας του ορθογραφικού συστήματος (Διαμαντή, 2010). 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προκύπτει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες – παρεμβάσεις στο τομέα της 

ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προτείνοντας τρόπους 

αντιμετώπισης των δυσκολιών τους και βελτίωσης της ορθογραφικής τους δεξιότητας. 

Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες αφορούν γλώσσες φωνολογικά σύνθετες, όπως τα 

αγγλικά, και όχι την ελληνική γλώσσα. Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

φωνολογικής επίγνωσης για την ενίσχυση της ορθογραφίας βοηθά ιδιαίτερα τη σύγχρονη – 

συνδυαστική διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας.  Ακόμη, η αξιοποίηση της 

φωνολογικής επίγνωσης σε μαθητές πέρα από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 

αναδεικνύει τις δυνατότητες αλλά και τους πιθανούς περιορισμούς στη διδακτική 

αξιοποίηση της φωνολογικής επίγνωσης. 
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Κατηγοριοποίηση ορθογραφικών λαθών. Όταν μία λέξη γράφεται με λάθος τρόπο, 

δηλαδή με διαφορετική ακολουθία γραμμάτων από εκείνην που θεωρούμε συμβατικά 

αποδεκτή, αυτό εκλαμβάνεται ως ένδειξη κάποιας δυσκολίας ή αστοχίας στην επεξεργασία 

των ορθογραφικών πληροφοριών. Ειδικότερα, «ορθογραφικό λάθος είναι η αστοχία του 

συντάκτη ενός κειμένου στην επιλογή του κατάλληλου γραφήματος για την απόδοση ενός 

φωνήματος και η χρήση στη θέση του κάποιου άλλου, που έχει την ίδια αξία, π.χ. αλαγή 

(παράλειψη γράμματος), δειλλός (προσθήκη γράμματος), διλός (αντικατάσταση γραφήματος) 

κτλ.» (Παπαναστασίου, 2008: 87).  

Αν τα λάθη είναι διαρκή και όχι περιστασιακά (λ.χ. λόγω προσωρινής κόπωσης ή 

απροσεξίας), τότε μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε τις αιτίες που τα προκαλούν, είτε αυτά 

οφείλονται στα χαρακτηριστικά των λέξεων είτε σε ιδιαιτερότητες μεμονωμένων ατόμων. 

Είναι γεγονός ότι το είδος του ορθογραφικού λάθους μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 

για τυχόν δυσχέρειες των νοητικών διεργασιών του ανορθόγραφου. Με τον τρόπο αυτό, 

αναλύοντας δηλαδή διαφορετικά είδη ορθογραφικών λαθών, μπορούμε να κατανοήσουμε, 

αφενός τους νοητικούς μηχανισμούς της ορθογραφημένης γραφής, και αφετέρου τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε άτομο (Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 2010).  

Όσον αφορά την φύση των ορθογραφικών λαθών, σε μελέτη της Μάνιου - Βακάλη 

(2002) με μαθητές και των έξι τάξεων του δημοτικού σχετικά με την ορθογραφική 

ακρίβεια των Ελληνόπουλων διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στην 

ποικιλία που εμφανίζει το γράφημα «ι». Δυσκολίες εμφανίζονται στους μαθητές των 

μικρότερων τάξεων στη διπλή παρουσία των «ε-αι» μέσα στην ίδια λέξη. Η γραφή των 

συνδυασμών «αυ, ευ», του «σ» όταν προφέρεται ως [ζ] (π.χ. κόσμος) και των δύο όμοιων 

συμφώνων (π.χ. «κκ, λλ, μμ») προκαλεί προβλήματα στους μαθητές των μικρότερων 

τάξεων (Αναστασίου & Μπαντούνα, 2007). 
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Σε άλλη μελέτη της Μάνιου - Βακάλη (2002), στο πλαίσιο των μελετών του 

ΕΠΕΑΕΚ, με μαθητές και των έξι τάξεων του δημοτικού σχετικά με τις καταλήξεις των 

κλιτών μερών του λόγου διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσίασε η γραφή των 

καταλήξεων –ω και –μαι των ρημάτων και οι καταλήξεις σε –ινος, -ωπος, -ωτος και –ωδης 

των επιθέτων (π.χ. καμαρωτός, χαρωπός, βαλτώδης), ακόμα και για τους μαθητές της E’ 

και ΣΤ’ τάξεων. Επίσης, βρέθηκε ότι οι ορθογραφικές εξαιρέσεις στη γραφή των ρημάτων 

σε –ίζω και των θηλυκών ουσιαστικών σε –ια επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις των 

μαθητών (Αναστασίου & Μπαντούνα, 2007).   

Η ταξινόμηση των ορθογραφικών λαθών σε κατηγορίες έχει μακρά ιστορία στην 

ελληνική γλώσσα και δεν είναι κάτι νέο, ωστόσο λίγες είναι οι δημοσιευμένες εργασίες για 

το θέμα αυτό και ακόμα λιγότερες οι συστηματικές προσεγγίσεις (Πρωτόπαπας & 

Σκαλούμπακας, 2010). Σύμφωνα με την ταξινόμηση που προτείνουν οι Πρωτόπαπας και 

Σκαλούμπακας (2010: 187 – 195), τα ορθογραφικά λάθη κατατάσσονται ως εξής: 

Φωνολογικά λάθη: Τα λάθη στη γραφή των λέξεων που δεν διατηρούν τη φωνολογική 

ταυτότητα των λέξεων, ονομάζονται φωνολογικά λάθη. Θεωρείται ότι τα λάθη αυτά 

δείχνουν αδυναμία στη γραφοφωνημική αντιστοίχιση, δηλαδή ότι εκείνος που γράφει δεν 

έχει εμπεδώσει το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα αντιστοίχισης γραφημάτων – φθόγγων 

με τους κανόνες και τις ιδιαιτερότητές του. Ανάλογα με τον λανθασμένο τρόπο απόδοσης 

των φθόγγων που συναποτελούν την εκάστοτε φωνολογική μονάδα  και τον τύπο της 

φωνολογικής αλλοίωσης που έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση αυτή, τα φωνολογικά λάθη 

χωρίζονται σε:  

 Αντικατάσταση γραφήματος, π.χ. φάλασσα (θάλασσα) 

 Παράλειψη γραφήματος, π.χ. χήματα (χρήματα) 

 Προσθήκη γραφήματος, π.χ. καλαίω (κλαίω) 
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 Αντιμετάθεση διπλανών γραφημάτων, π.χ. γεωγροί (γεωργοί)  

 Αντιστροφή δίψηφου συμφώνου, π.χ. πμαίνει (μπαίνει) 

 Απλοποίηση δίψηφου συμφώνου, π.χ. κάγελα (κάγκελα) 

 Αντιστροφή δίψηφου φωνήεντος, π.χ. ευκιαρία (ευκαιρία) 

 Απλοποίηση δίψηφου φωνήεντος, π.χ. κέμενο (κείμενο) 

 Παράλειψη διαλυτικών, π.χ. προιόντα (προϊόντα)  

 Παράλειψη συλλαβής, π.χ. λουδένιο (λουλουδένιο) 

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ερμηνεία των λαθών μπορεί να διατυπωθεί με 

απλό τρόπο, που όμως να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η 

υποθετική λανθασμένη γραφή «κμάπος» (αντί «κάμπος») μοιάζει με μία αντιστροφή των 

διαδοχικών γραμμάτων α και μ. Όμως, τα γράμματα αυτά ανήκουν σε διαφορετικά 

γραφήματα. Έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα, η λανθασμένη αυτή γραφή 

αναλύεται σε δύο ορθογραφικά λάθη, το πρώτο από τα οποία είναι προσθήκη γραφήματος 

(το μ) και το δεύτερο είναι απλοποίηση δίψηφου συμφώνου (π αντί μπ). Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα φωνολογικά λάθη δεν πρέπει να συγχέονται με τα προβλήματα άρθρωσης 

των φθόγγων (προβλήματα που σχετίζονται με το λεπτό κινητικό έλεγχο των αρθρωτών 

τους για την παραγωγή του λόγου), καθώς στην πρώτη περίπτωση, το πρόβλημα έγκειται 

στη γλώσσα (με την έννοια του αφηρημένου συστήματος), ενώ στη δεύτερη σε 

προβλήματα που αφορούν στη χρήση των αρθρωτών) (Γαβριηλίδου, 2003).  

Γραμματικά λάθη: Ένα λάθος είναι γραμματικό μόνο όταν δεν αλλοιώνει τη φωνολογική 

ταυτότητα της λέξης. Αν υπάρχει φωνολογική αλλοίωση, τότε το λάθος είναι φωνολογικό, 

ακόμα κι αν βρίσκεται σε κλιτή κατάληξη. Λόγου χάρη, γραφή «τρέχε» (αντί «τρέχει») 

είναι απλοποίηση δίψηφου φωνήεντος και όχι γραμματικό λάθος, διότι υπερισχύει το 

κριτήριο της φωνολογικής ταυτότητας. Τα γραμματικά λάθη εξαρτώνται μόνο από τον 

μορφολογικό τύπο της λέξης και όχι από τις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης λέξης. 
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Ανάλογα με το αν βρίσκονται σε κλιτό ή άκλιτο μέρος του λόγου χωρίζονται σε 

υποκατηγορίες:  

 Γραμματικό λάθος σε κλιτή κατάληξη, π.χ. γνωρίζο (γνωρίζω) 

 Γραμματικό λάθος σε άκλιτη κατάληξη, π.χ. πουλόντας (πουλώντας) 

 Γραμματικό λάθος σε κλιτό πρόθημα, π.χ. αίδωσα (έδωσα)  

Ετυμολογικά – οπτικά λάθη: Τα λάθη στη γραφή των λέξεων που δεν διατηρούν την 

οπτική (ιστορική) ταυτότητα των λέξεων ονομάζονται οπτικά ή λάθη ιστορικής 

ορθογραφίας. Τα λάθη αυτά δείχνουν δυσκολία στην οπτική απομνημόνευση του 

ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο γράφεται κάθε λέξη ή μειωμένη επίγνωση της συγγένειας 

λέξεων στο επίπεδο του θέματος (παράγωγα). Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των 

συμφώνων και των φωνηέντων στη φωνογραφημική διαφάνεια, και άρα στη δυσκολία της 

ορθογραφίας, τα ετυμολογικά – οπτικά λάθη (ή λάθη ιστορικής ορθογραφίας) χωρίζονται 

σε υποκατηγορίες ανάλογα με την εμφάνισή τους σε φωνήεν ή σε σύμφωνο στο θέμα της 

λέξης:  

 Ετυμολογικό – οπτικό λάθος σε φωνήεν, π.χ. ώμορφη (όμορφη) 

 Ετυμολογικό – οπτικό λάθος σε σύμφωνο, π.χ. πάγγος (πάγκος) 

 Θεματικό λάθος σε περίπτωση κανόνα, π.χ. γεμύζω (γεμίζω). Διευκρινίζεται ότι 

αυτή η κατηγορία λάθους αφορά μόνο στο μέρος εκείνο του θέματος που 

προσδιορίζεται από καθορισμένο κανόνα παραγωγικής μορφολογίας. Έτσι, για 

τη λέξη «γεμίζω», το «γαιμίζω» είναι απλό ετυμολογικό – οπτικό λάθος σε 

φωνήεν, το «γεμίζο» είναι γραμματικό σε κλιτή κατάληξη και μόνο λάθη το 

«ι», όπως «γεμύζω», «γεμείζω» κ.λπ. είναι θεματικά σε κανόνα.  

 Θεματικό λάθος σε εξαίρεση κανόνα, π.χ. πλαίνομαι (πλένομαι) 

 Παραβίαση ουρανικοποίησης, π.χ. πχιάνο (πιάνο) 
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Τονικά λάθη: Τα τονικά λάθη διακρίνονται σε λάθη στον κύριο και τυχόν δευτερεύοντα 

(εγκλιτικό) τόνο, ανάλογα με την παρουσία ή απουσία του διακριτικού σημείου: 

 Παράλειψη κύριου τόνου, π.χ. γρηγορος (γρήγορος) 

 Λάθος θέση τόνου, π.χ. συνέπης (συνεπής) 

 Επιπλέον τόνος, π.χ. άχρηστός (άχρηστος) 

 Τόνος σε μονοσύλλαβο, π.χ. θα (θα) 

 Παράλειψη εγκλιτικού (δέυτερου) τόνου, π.χ. ρώτησε τον (ρώτησέ τον) 

Λάθη στίξης: Τα λάθη στίξης αφορούν στα διακριτικά σημεία της στίξης μέσα στο γραπτό 

κείμενο. Για την ταξινόμηση αυτή θεωρούμε ως βασικά (ή κύρια) σημεία στίξης την 

τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό. Δευτερεύοντα σημεία στίξης είναι 

το ενωτικό, η άνω τελεία, η άνω και κάτω τελεία, η απόστροφος, τα εισαγωγικά, οι 

παρενθέσεις, τα αποσιωπητικά και η παύλα. 

 Παράλειψη βασικού σημείου στίξης  

 Προσθήκη βασικού σημείου στίξης 

 Αντικατάσταση βασικού σημείου στίξης 

 Παράλειψη δευτερεύοντος σημείου στίξης 

 Προσθήκη δευτερεύοντος σημείου στίξης 

 Αντικατάσταση δευτερεύοντος σημείου στίξης 

Άλλα λάθη: Η τελευταία γενική κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις όπου δεν 

παραβιάζεται ούτε η φωνολογική ούτε η μορφολογική ούτε η οπτική ταυτότητα της λέξης, 

και δεν αφορούν σε διακριτικά σημεία. 

 Παράλειψη λέξης, π.χ. Έβαψες μαλλιά σου; 

 Προσθήκη λέξης, π.χ. Σε περίμενα όλη νύχτα αφού χθες 

 Ολική αντικατάσταση λέξης, π.χ. Έχεις μία γεύση φουρτούνας στα χείλη 
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 Παράλειψη ολόκληρης φράσης, π.χ. Σε γνωρίζω του σπαθιού την τρομερή 

 Κολλημένες λέξεις, π.χ. πατρίδαμας (πατρίδα μας) 

 Κενά μεταξύ συλλαβών, π.χ. απο θήκες (αποθήκες) 

 Κενά εντός λέξης εκτός συλλαβικού συνόρου, π.χ. σ οδειά (σοδειά) 

 Αντικατάσταση κεφαλαίο – πεζό, π.χ. Το ταξίδι Θα μου μείνει αξέχαστο 

 Λανθασμένος χωρισμός λέξης, π.χ. ασχολ – ούνται (ασχο – λούνται) 

 Διάφορα άλλα λάθη, π.χ. μ3σάνυχτα (μεσάνυχτα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία. Μεγάλος αριθμός παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία. Οι μαθητές αυτοί 

κατά κανόνα παρουσιάζουν δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή. Ωστόσο, 

υπάρχουν και μαθητές που, ενώ είναι καλοί αναγνώστες, έχουν εξαιρετικά χαμηλή 

ορθογραφική επίδοση (προβλήματα δυσορθογραφίας) (Παντελιάδου, 2011).  

Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κάνουν λάθη στην 

ορθογραφία τα οποία συχνά δεν διαφέρουν πολύ από εκείνα των άλλων παιδιών, 

αντιστοιχούν όμως σε λάθη που κάνουν παιδιά πολύ μικρότερης ηλικίας (Selikovitz, 1993, 

όπως αναφέρεται από τον Στασινό, 1999). Ουσιαστικά, η ανάπτυξη της ορθογραφίας των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με αυτό των υπόλοιπων 

παιδιών, εκτός του ότι συντελείται σε διαφορετικούς χρόνους και ακολουθεί διαφορετικό 

ρυθμό (Παντελιάδου, 2011). 

Σε ό, τι αφορά τα συγκεκριμένα είδη λαθών που κάνουν τα παιδιά αυτά, μπορεί να 

προέρχονται από προβλήματα στην οπτική μνήμη, στην ακουστική μνήμη και στην 

ακουστική και οπτική διάκριση. Οι πιο συχνοί τύποι – κατηγορίες λαθών που 

σημειώνονται είναι η παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών, η αντικατάσταση γραμμάτων ή 

συλλαβών, η πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών, η χρήση του κεφαλαίου γράμματος, ο 

τονισμός (παρατονισμός) ή παντελής έλλειψη τόνων, η απουσία απόστασης μεταξύ λέξεων 

στην πρόταση, η κακή γραφή γραμμάτων, τα λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας 

(λάθη μορφολογίας), τα λάθη ιστορικής ορθογραφίας και η έλλειψη γενίκευσης των 

κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, ομοιοκαταληξίες ή παράγωγες. Παρατηρούνται 

ακόμη και λάθη λεξιλογίου που οφείλονται κυρίως σε φτωχή δεξιότητα αυτοδιόρθωσης 

(Hall, Salas & Grimes, 1999, όπως αναφέρεται από την Παντελιάδου, 2011).  
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Ορθογραφικά λάθη παρατηρούνται και στη γνωστή ορθογραφία και στην 

αντιγραφή των λέξεων και κυρίως, κατά την ελεύθερη γραπτή έκφραση, δηλαδή στο 

«Σκέφτομαι και Γράφω». Η τελευταία περίπτωση αποτελεί και την πιο δύσκολη, καθώς το 

παιδί κατακλύζεται από τις ιδέες και τον εσωτερικευμένο λόγο που ρέει, ενώ, ταυτόχρονα, 

πρέπει να εφαρμόσει τους συντακτικούς, γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες 

(Μάτη – Ζήση, 2004). Σε σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, σε σχέση με μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, παράγουν γραπτά κείμενα 

σημαντικά πιο περιορισμένης έκτασης και λεξιλογίου. Επίσης, χρησιμοποιούν μικρές 

λέξεις, καθώς θεωρούν τις λέξεις που αποτελούνται από επτά και παραπάνω γράμματα 

μεγάλες και γι’ αυτό το λόγο αποφεύγουν να τις χρησιμοποιούν (Barenbaum, Newcomer 

& Nodine, 1987).  
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Αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Για να αξιολογήσουμε την ορθογραφία 

ενός γραπτού κειμένου πρέπει να προσδιορίσουμε τον βαθμό της ακρίβειας με τον οποίο 

το γραπτό ακολουθεί τις συμβάσεις γραφής που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο ενός 

γλωσσικού συστήματος. Κάθε παρέκκλιση από τον καθιερωμένο τρόπο γραφής αποτελεί 

και ορθογραφικό λάθος το οποίο μπορεί να μετρηθεί, να εκτιμηθεί η σοβαρότητά του και 

να χρησιμοποιηθεί ερμηνευτικά για τον προσδιορισμό της αιτίας που το προκάλεσε 

(Μουζάκη, 2010).  

Στην προσπάθειά τους να ταξινομήσουν τα λάθη ορθογραφίας των μαθητών τους οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν άτυπα εργαλεία ποιοτικού χαρακτήρα, όπως 

τη δοκιμασία για την αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας μαθητών δημοτικού 

σχολείου των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007) και την «Κλείδα 

Καταγραφής και Ανάλυσης Ορθογραφικών Λαθών» για την κατηγοριοποίηση και 

ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών. Πρόκειται για μία δοκιμασία που 

απαρτίζεται από 60 λέξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, που προφέρονται μεμονωμένα αλλά 

και μέσα σε φράση (π.χ. «τρένο. Πήγα στην πόλη με το τρένο. τρένο»). Η εκτίμηση της 

ορθογραφικής ικανότητας συνίσταται στην καταμέτρηση των λαθών και την ποιοτική 

ταξινόμησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία προσβλέπει στο να βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό να διαμορφώσει μικρές ομάδες μαθητών διαφοροποιημένης ορθογραφικής 

διδασκαλίας, έτσι ώστε κάθε ομάδα να περιλαμβάνει μαθητές του ίδιου ή παραπλήσιου 

αναπτυξιακού επιπέδου (Μουζάκη, 2010).  

Όσον αφορά τις ποσοτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της ορθογραφίας, 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις (Μουζάκη, 2010), την εκτίμηση διατομικών 

διαφορών σε σχέση με κάποιον πληθυσμό αναφοράς, μέσω σταθμισμένων δοκιμασιών 

(π.χ. γραφή λέξεων ή συνεχούς κειμένου με υπαγόρευση, αναγνώριση ορθογραφημένων 

λέξεων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες λέξεις με εναλλακτική ορθογραφία, εντοπισμός ή 
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και διόρθωση ορθογραφικών λαθών σε λέξεις, προτάσεις ή κείμενο), οι οποίες συγκρίνουν 

τις ατομικές επιδόσεις με την κατανομή των επιδόσεων ενός αντιπροσωπευτικού 

δείγματος από τον γενικό πληθυσμό της ίδιας ηλικιακής ομάδας, που αποτελεί την ομάδα 

αναφοράς,  και την εκτίμηση ανάπτυξης δεξιοτήτων βάσει προκαθορισμένου μαθησιακού 

κριτηρίου, μέσω δοκιμασιών (π.χ. γράψιμο καθ’ υπαγόρευση, προφορική ορθογραφία, 

δοκιμασίες αναγνώρισης της ορθογραφημένης λέξης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

λέξεις με εναλλακτική ορθογραφία) που εκτιμούν τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων ή 

δεξιοτήτων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται 

χρησιμοποιώντας ως βάση τη μαθησιακή ύλη ή το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

διδασκαλίας και όχι την επίδοση άλλων μαθητών (Slavin, 2007).  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι πιο συνηθισμένοι τρόποι αξιολόγησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας των μαθητών είναι ο καθημερινός και εβδομαδιαίος έλεγχος 

ορθογραφίας των λέξεων και προτάσεων, οι οποίες συνήθως προέρχονται είτε από 

τμήματα κειμένου που προορίζονται για την αναγνωστική εξάσκηση των μαθητών είτε 

από λίστες βασικού λεξιλογίου ή που να έχουν διδαχθεί σε συνάρτηση με γραμματικούς 

και συντακτικούς κανόνες (Μουζάκη, 2010). Ωστόσο, οι αξιολογικές κρίσεις των 

εκπαιδευτικών που προκύπτουν δεν είναι από μόνες τους επαρκείς αφού, όντας 

περιγραφικές, δεν προσδιορίζουν τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής 

ή ποια στοιχεία της διδασκαλίας που έχει δεχθεί δεν ήταν αποτελεσματικά. Τέτοιες 

πληροφορίες λαμβάνονται ευκολότερα μέσω της διδακτικής αξιολόγησης που μπορεί να 

πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός με την εφαρμογή του κατάλληλου συνδυασμού άτυπων 

δοκιμασιών (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).  
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Μέθοδοι διδασκαλίας της ορθογραφικής δεξιότητας. Είναι αυταπόδεικτο ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες προκειμένου να επωφεληθούν της διδασκαλίας 

βελτιώνοντας την ορθογραφική τους ικανότητα, χρειάζεται να υποστηρίζεται από μία 

διδακτική διαδικασία, η οποία δε θα προσομοιάζει την παραδοσιακή σχολική διαδικασία. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ταυτίζονται με τη λογική του δημοτικού σχολείου – με 

τη μόνη διαφορά ότι ακολουθούν έναν πιο αργό ρυθμό – είναι αναποτελεσματικά, καθώς η 

επανάληψη του ίδιου τρόπου εργασίας και οι συχνές αποτυχίες, δυσαρεστούν και 

απογοητεύουν τον μαθητή. Για το λόγο αυτό, η εκπαιδευτική παρέμβαση οφείλει να 

χαρακτηρίζεται από μία εναλλακτική προσέγγιση της διδακτικής διαδικασίας, η οποία θα 

θέτει ως πρωταρχικό σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί να 

καλλιεργήσει εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ενίσχυση της ορθογραφικής 

του δεξιότητας.  

Αναμφίβολα, τη διδακτική της ορθογραφίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

πρέπει να διέπουν ορισμένες βασικές διδακτικές αρχές, όπως η παροχή κινήτρων και 

ανατροφοδότησης, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων γραφής με νόημα, η ενθάρρυνση της 

αυθόρμητης ορθογραφίας και η διαμόρφωση ενός μοντέλου εύρεσης της σωστής 

ορθογραφίας μίας λέξης από τον εκπαιδευτικό (Ζάχος, 2003 ˙ Λεβαντή, 2007 ˙ 

Πάμπουλου, Detheridge, Detheridge, 2007). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών απαιτήσεων που 

παρουσιάζουν οι μαθητές στην ορθογραφία έχουν αναπτυχθεί ποικίλες μέθοδοι και 

τεχνικές, οι οποίες ανάλογα με το στόχο ή τη χρονική στιγμή που χρησιμοποιούνται 

ομαδοποιούνται σε παραδοσιακές, διορθωτικές και εξειδικευμένες. (Παντελιάδου, 2011). 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι βασίζονται στην παραδοσιακή ανάπτυξη της ανάγνωσης 

και της γραφής του παιδιού. Ξεκινούν από τη σύνδεση ήχου – γράμματος και δίνουν 
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έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών στα δύο πρώτα θέματα: τη φωνολογία και τη 

μορφολογία. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ταυτίζονται με την τυπική διδασκαλία της 

ορθογραφίας στο σχολείο (Lyons, 2004). 

Όσον αφορά τις διορθωτικές μεθόδους και τεχνικές, αυτές χρησιμοποιούνται ως μία 

προσπάθεια αντιστάθμισης των δυσκολιών του μαθητή στην ορθογραφία. Τέτοιες μέθοδοι 

και τεχνικές είναι οι πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις (τεχνικές Fernald, μέθοδος 

Gillingham), η μέθοδος Horn, οι εικονογραφικές μέθοδοι και η φωνο – οπτική μέθοδος 

(Οκαλίδου, 2007). 

Στις πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, η ορθογραφία αξιοποιεί οπτικές, ακουστικές 

και κινητικές δεξιότητες. Σύμφωνα με αυτές, ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός να 

αναγνωρίζει και να διακρίνει οπτικά και ακουστικά τα γράμματα, καθώς επίσης, να έχει 

και τον κινητικό έλεγχο για τη γραφή της λέξης (Παντελιάδου, 2011). Αυτό σημαίνει ότι 

το παιδί ακούει, μιλάει, γράφει, μιλάει καθώς γράφει και διαβάζει, δηλαδή ακολουθεί την 

άρθρωση ομιλίας / κίνησης, αναπτύσσει κιναισθητική / κινητική συμπεριφορά, μιλάει και 

ακούει ταυτόχρονα με την κίνηση και, τέλος, αναπτύσσει οπτική / ακουστική ανάδραση 

αντίστοιχα (Στασινός, 1999).  

Για να μάθει το παιδί να αναγνωρίζει τον ήχο του γράμματος, θα πρέπει να το 

ιχνηλατήσει και καθώς το κάνει να εκφωνεί το γράμμα. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 

επαναληφθεί σε διάφορες περιστάσεις, μέχρι το παιδί να μάθει να γράφει χωρίς να 

προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η διαδικασία της ιχνηλασίας γίνεται και για την 

εκμάθηση μεμονωμένων λέξεων, μέχρι που το παιδί να μπορέσει σωστά και γρήγορα να 

εντάξει τις λέξεις μέσα σε σύντομες προτάσεις (Reason, 1990).   

Η χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή αρχή της 

διδασκαλίας σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η οποία, «δοκιμάζεται και 
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αξιολογείται ικανοποιητικά και παράλληλα διερευνάται» (Snowling, 1990). Επιπλέον, οι 

πολυαισθητηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές δραστηριότητες 

για τη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας και παρουσιάζουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η διδασκαλία της σημασίας και της εκφοράς μίας λέξης και η 

οπτικοποίηση της λέξης, κατά την οποία οι μαθητές φαντάζονται τη λέξη γραμμένη, την 

προφέρουν ολόκληρη και στη συνέχεια την προφέρουν συλλαβιστά. Τέλος, τη γράφουν 

νοερά με το δάχτυλο στον αέρα. Ένα άλλο κοινό σημείο των πολυαισθητηριακών μεθόδων 

είναι η ανάκληση της λέξης στον αέρα με κλειστά μάτια και ο ορθογραφικός της έλεγχος, 

η γραπτή απόδοση με διαφορετικά υλικά και η κατάκτηση της ορθογραφίας της λέξης 

χωρίς εξωτερική ενίσχυση (Lerner, 1997, όπως αναφέρεται από την Αντωνίου, 2008).  

Μέθοδος Orton – Gillingham. Η μέθοδος αυτή είναι βασισμένη στο έργο του Samuel 

Orton που αναπτύχθηκε σε διδακτικό πρόγραμμα από την Anna Gillingham. 

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 και είχε ως στόχο την 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας της φωνολογικής μεθόδου σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010). Πρόκειται ως επί το πλείστον 

για μία μέθοδο προφορικής ορθογραφίας, που βασίζεται στην αξιοποίηση ενός 

αλφαβητικού συστήματος δίνοντας έμφαση στην άσκηση και την επανάληψη 

(Παντελιάδου, 2011), καθώς επίσης στην εκμάθηση του λεξικού και στην ανάπτυξη του 

γραπτού λόγου αρχίζοντας από τα εικονίδια, περνώντας στα ιδεογράμματα και τέλος στο 

αλφάβητο (Reid, 2003). Περιλαμβάνει ασκήσεις με κάρτες που περιέχουν τα σχήματα των 

γραμμάτων για την ενίσχυση της οπτικής οδού, δραστηριότητες με λίστες λέξεων και 

φράσεις, επιλογή προφορικής ανάγνωσης, ορθογραφία φωνητικών και μη φωνητικών 

λέξεων, δραστηριότητες γραφικού χαρακτήρα και εκθέσεις για την ενθάρρυνση στην 

ανάπτυξη γραπτών προτάσεων, παραγράφων και μικρών ιστοριών (Reid, 2003).  
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Εικόνα 1: Αποσπάσματα από τη μέθοδο Orton - Gillingham                                                                                                   

(πηγή: www.orton-gillingham.com) 

 

Συγκεκριμένα, διδάσκει τα γράμματα και χτίζει τους συνδυασμούς συλλαβών 

βασισμένη στη στενή σχέση μεταξύ των οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών 

στοιχείων, παρουσιάζοντας στον μαθητή μεμονωμένους φθόγγους σε συνδυασμό με 

εικόνες (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010). Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θυμούνται και 

ανακαλούν με τη βοήθεια της εικόνας τον σωστό φθόγγο για κάθε γράμμα ή το 

αντίστροφο (Gillingham & Stillman, 1997, όπως αναφέρεται από τους Κωνσταντινίδου & 

Δουκλιά, 2010). Η μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για εξατομικευμένη διδασκαλία 

παρά για ομαδική εφαρμογή στο σχολικό πρόγραμμα (Reid, 2003).  

Εικονογραφική μέθοδος στην ελληνική γλώσσα. Μία αντίστοιχη της Orton – 

Gillingham μέθοδος αναπτύχθηκε στην ελληνική γλώσσα από τη Δ. Μαυρομμάτη και 

ονομάζεται «εικονογραφική μέθοδος». Αναπτύχθηκε πρωτίστως για τη διδασκαλία 

παιδιών και ενηλίκων με δυσλεξία (Μαυρομμάτη, 1995) και ανήκει στην κατηγορία των 

πολυαισθητηριακών μεθόδων (Παντελιάδου, 2011). Η ορθογραφία των λέξεων διδάσκεται 

με τη βοήθεια «εικονογραφημάτων».  

 

 

 

http://www.orton-gillingham.com/
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Εικόνα 2: Η εικονογραφική μέθοδος της Δ. Μαυρομμάτη                                                                                                  

(πηγή: Μαυρομμάτη, 2004, σ. 299, 303 & 304) 

 

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός ισχυρού μνημονικού 

συνδέσμου μεταξύ της εικόνας και της μορφής της λέξης, ώστε να μετατρέπεται η μορφή 

των γραπτών λέξεων σε εικόνα που θυμίζει εύκολα τη σημασία και την ορθογραφία τους 

(Μαυρομμάτη, 1995). Τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης μετατρέπονται σε γραμμικά 

σχέδια μίας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της μορφολογίας 

και της σημασίας της (Μαυρομμάτη, 2004). Πρόκειται για μία αποτελεσματική μέθοδο 

βελτίωσης της ορθογραφίας με βάση την αξιοποίηση και ενίσχυση της οπτικής αντίληψης, 

η οποία συντελεί στην απομνημόνευση της θεματικής κυρίως ορθογραφίας και στον 

εμπλουτισμό του οπτικού λεξικού στη μνήμη (Μαυρομμάτη, 2004).  

Μέθοδος Fernald. Ακόμα μία πολυαισθητηριακή μέθοδος που εμπλέκει οπτική, 

ακουστική, κιναισθητική και απτική αίσθηση με σημαντικά αποτελέσματα είναι η μέθοδος 

που προτάθηκε από την Grace Fernald (1943). Η μέθοδος αυτή, όπως και η μέθοδος 

Montessori, στηρίζεται στην απτική αίσθηση των γραμμάτων από διάφορα υλικά, όπως 

ύφασμα ή χαρτί, με σκοπό την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής διάκρισης και 

μνήμης, ιχνηλατώντας, προφέροντας και γράφοντας τα γράμματα. Η μέθοδος αυτή 

προοριζόταν για τη διδασκαλία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες που δεν 

κατάφερναν να μάθουν να γράφουν σωστά με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας 

(Παντελιάδου, 2000 ˙ Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010). Η μέθοδος Fernald εστιάζει 
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στη σαφή πρόσληψη της μορφής της λέξης, στην διατύπωση μιας επαρκούς εικόνας της 

και στην ενίσχυση της συνήθειας μέσω της επαναλαμβανόμενης γραφής, με στόχο την 

αυτοματοποίηση του κινητικού μοτίβου (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010 ˙ 

Παντελιάδου, 2011).  

Μία ακόμη διορθωτική μέθοδος είναι η φωνο-οπτική, η οποία στοχεύει στην 

παρουσίαση στο μαθητή απομονωμένων φωνημάτων με τη χρήση εικόνων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μαθητής καλείται να συνδέσει ένα δύσκολο φώνημα με την εικόνα ενός 

αντικειμένου που η ονομασία του να αρχίζει ή να περιέχει το συγκεκριμένο φώνημα, ώστε 

όταν χρειαστεί να το θυμηθεί και να το γράψει σωστά (Μαυρομμάτη, 2004 ˙ Παντελιάδου, 

2011). 

Οι εξειδικευμένες μέθοδοι και τεχνικές στοχεύουν στην ικανοποίηση των 

ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών που δεν καλύφθηκαν μέσω των παραδοσιακών και 

διορθωτικών μεθόδων. Ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του εκπαιδευτικού στην εξάσκηση 

οι μέθοδοι και τεχνικές μπορεί να είναι καθοδηγούμενες από τον εκπαιδευτικό που 

κατευθύνει πλήρως τη διδασκαλία με μία πολύ ενεργητική εμπλοκή σε αυτήν, να υπάρχει 

ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών, όπου οι ίδιοι έχουν βασικό ρόλο, είτε 

αντικαθιστώντας τον εκπαιδευτικό είτε αναλαμβάνοντας καθοδηγητικό ρόλο, και να 

δίνεται ημιαυτονομία στο μαθητή, δηλαδή ο ίδιος να έχει μία μεγάλου ή μικρότερου 

βαθμού αυτονομία και η καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές του είναι 

περιορισμένη (Οκαλίδου, 2007).  
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Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην ορθογραφία. Αν και τα 

ερωτήματα για τη φύση και την ανάπτυξη της ορθογραφίας δεν έχουν πλήρως απαντηθεί, 

υπάρχουν γνωστικά μοντέλα, τα οποία περιγράφουν τη λειτουργία και την εξέλιξη της 

ορθογραφίας και διευκολύνουν το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με 

ερευνητικά τεκμηριωμένες επιλογές (Παντελιάδου, 2000).  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικό να διδάσκονται με 

συγκεκριμένο και οργανωμένο τρόπο τη διαδικασία της ορθογραφίας (Baker, Gersten & 

Graham, 2003), συμμετέχοντας σε μία διδακτική διαδικασία η οποία να διαφέρει ποιοτικά 

από την παραδοσιακή σχολική διδασκαλία, προκειμένου να επωφεληθούν από αυτή και να 

βελτιώσουν την ορθογραφική τους δεξιότητα (Παντελιάδου, 2011). Οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου, είτε στη γενική τάξη, 

είτε σε τμήματα ένταξης, γνωρίζουν καλά ότι η ορθογραφία αποτελεί πολύ σοβαρή 

πρόκληση για τους μαθητές αυτούς (Μουζάκη, 2010), όταν, μάλιστα, διδάσκεται εντός 

ελάχιστα αποτελεσματικών διδακτικών διαδικασιών, που κουράζουν τον μαθητή, ο οποίος 

πρέπει να επαναλαμβάνει τον ίδιο τρόπο εργασίας, και τον αποθαρρύνουν, αφού τον 

υποχρεώνουν να βιώσει για άλλη μία φορά την αποτυχία (Παντελιάδου, 2011). Γι’ αυτό, 

λοιπόν, η εκπαιδευτική παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της ορθογραφικής 

ικανότητας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δε θα πρέπει να ταυτίζεται με 

παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους ορθογραφίας, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν 

είναι να δημιουργήσουν σύγχυση στον μαθητή (Ντέιβις, 2001), αντίθετα οφείλουν να 

στηρίζονται σε μία εναλλακτική αντίληψη για τη διδακτική διαδικασία.  

Η εξατομίκευση και η προσαρμογή της διδασκαλίας στις δυνατότητες και 

αδυναμίες του κάθε μαθητή αποτελεί βασική αρχή που οφείλει να διέπει το σύστημα της 

παρεμβατικής διδασκαλίας (Μουζάκη, 2010). Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, πρωταρχικό 

ρόλο στη διαμόρφωση του μαθήματος έχει το αναπτυξιακό επίπεδο του μαθητή και όχι 
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παράγοντες, όπως η διδακτέα ύλη, τα διαθέσιμα μέσα και υλικά κ.λπ. (Wanzek & Vaughn, 

2007, όπως αναφέρεται από τη Μουζάκη, 2010). Η ικανότητα του παιδαγωγού να 

σχηματίζει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις αδυναμίες και τις ικανότητες των μαθητών 

του συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εκπαίδευσή τους (Δόικου, 

2000), καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός εντοπίζεται η φύση των δυσκολιών, και 

αφετέρου οικοδομείται η προσπάθεια της αποτροπής της επιδείνωσής τους μέσω της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή. Ειδικότερα, ο 

εκπαιδευτικός, προκειμένου να βοηθήσει τον μαθητή να αποκαταστήσει τις ορθογραφικές 

του δυσκολίες, είναι απαραίτητο να αξιολογήσει, καταρχήν, την ικανότητα του παιδιού για 

ορθογραφημένη γραφή, να κατηγοριοποιήσει τα ορθογραφικά του λάθη και να εντοπίσει 

τις λανθασμένες του συνήθειες. Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα μπορεί να προσδιορίσει 

τους μαθησιακούς στόχους, να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, και γενικά 

να καταρτίσει ένα εξατομικευμένο, αλλά και ευέλικτο πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνο 

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή. Ακόμη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αξιολόγηση τόσο των αντιληπτικών και γνωστικών παραμέτρων μάθησης και 

προσαρμογής (ακουστική και οπτική διάκριση, μνήμη, προσοχή) όσο και των κοινωνικο – 

συναισθηματικών παραμέτρων (ενδιαφέροντα, στάσεις, δυνατότητες) (Αγαλιώτης, 2012).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι διδακτικοί στόχοι 

και τα προγράμματα που προκύπτουν από διαδικασίες ατομικής διδακτικής αξιολόγησης 

είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν προβλέπουν ανατροφοδότηση. Δηλαδή, όταν 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα τακτικών επαναξιολογήσεων σε 

συνδυασμό με τον παρατηρούμενο ρυθμό μάθησης του μαθητή (ανταπόκριση στη 

διδασκαλία) (Μουζάκη, 2010). Η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων προϋποθέτει 

σημαντική προετοιμασία και μεθοδικότητα, όπως η αξιοποίηση των προηγούμενων 

γνώσεων για την οικοδόμηση των νέων, η έμφαση στην εμπέδωση και όχι στην 
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απομνημόνευση των νέων πληροφοριών, η οργάνωση επιμέρους στοιχείων σε ευρύτερες 

ενότητες, με βάση την καταληκτική ορθογραφία, οικογένειες λέξεων κ.ά., καθώς και η 

δημιουργία ευκαιριών για συχνή επανάληψη και εξάσκηση (Μουζάκη, 2010).  

Η ενεργή συμμετοχή του μαθητή αποτελεί μία ακόμη γενική αρχή που αφορά το 

σύνολο της παρεμβατικής διδασκαλίας. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν τους 

δίνονται ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, 

συνεργατική μάθηση κ.ά. όπως επίσης κι όταν συμμετέχουν στην επιλογή και στον 

προγραμματισμό των μαθησιακών στόχων (Αναστασίου & Μπαντούνα, 2007). Οι ίδιοι 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να οικειοποιηθούν μαθησιακές διαδικασίες και να 

μιμηθούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων όταν τις έχουν παρατηρήσει να 

επιδεικνύονται με άμεσο και σαφή τρόπο από τον εκπαιδευτικό (Μουζάκη, 2010).  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τον μαθητή να βελτιώσει την 

ορθογραφική του δεξιότητα, επιδιώκει την τόνωση του αυτοπεποίθησης του τελευταίου 

μέσω της αυθόρμητης ορθογραφίας, ώστε να νιώσει την ορθογραφία ως φιλική 

δραστηριότητα και να συνειδητοποιήσει ότι κάποιες ορθογραφικές δραστηριότητες με 

σημασία θα τον διευκολύνουν στη μετέπειτα επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. 

Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι το γράψιμο μίας λεζάντας σε εικόνα, οι γραπτές 

συζητήσεις, η συμμετοχή του στη σχολική εφημερίδα (Παντελιάδου, 2000) και γενικά 

διδακτικό υλικό συνδεδεμένο με αυθεντικές χρήσεις και λειτουργίες.  

Ακόμη, η χρήση υπολογιστή διευκολύνει περισσότερο την εκμάθηση της 

ορθογραφίας των λέξεων, γιατί η όλη διαδικασία θα μπορεί να πάρει τη μορφή παιχνιδιού 

(Ζαφειριάδης, 2007).  

Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί η ορθογραφική δεξιότητα των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδεικνύεται η χρήση ενός λεξιλογίου 
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με γραφικές ή εικονικές αναπαραστάσεις των λέξεων και η εφαρμογή ασκήσεων, όπως 

είναι οι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών και οι σημασιολογικοί χάρτες
4
 που βοηθούν στην 

αποτελεσματική διδασκαλία της ορθογραφίας και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου του 

γραπτού λόγου. Εξίσου σημαντικές, επίσης, είναι οι φωνολογικές ασκήσεις, και, τέλος, η 

διδασκαλία των κανόνων της γραμματικής, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

μορφολογικών λαθών (Αντωνίου, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Οι σημασιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα διάγραμμα που βοηθά στη διάκριση των λέξεων μεταξύ τους. 

Αρχικά, γράφεται ή προβάλλεται μία λέξη και στη  συνέχεια τα παιδιά προσθέτουν γύρω από αυτή τη λέξη 

και άλλες λέξεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση γύρω από τις σχέσεις των 

κατηγοριοποιημένων λέξεων μεταξύ τους (Παντελιάδου, 2000: 283). 
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Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας δύο 

μαθητών έκτης δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι είχαν χαμηλή επίδοση 

στην ορθογραφία με έμφαση στα φωνολογικά ορθογραφικά λάθη. Μέσα από την 

εφαρμογή ενός σύνθετου προγράμματος παρέμβασης διερευνήθηκε το κατά πόσο η 

αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένου υλικού δραστηριοτήτων ορθογραφίας σε συνδυασμό με 

την υλοποίηση ασκήσεων καλλιέργειας φωνολογικής επίγνωσης επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην ορθογραφική δεξιότητα των συμμετεχόντων, όσον αφορά τη βελτίωση 

των φωνολογικών λαθών ορθογραφίας.  

Με βάση την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψαν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Υπάρχει βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος παρέμβασης;  

2. Η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με έμφαση στη φωνολογική 

επίγνωση ενισχύει την ορθογραφική επίδοση, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη;  

3. Διατηρείται η βελτίωση της ορθογραφικής επίδοσης μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος παρέμβασης; 
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Β’ Μέρος: Σχεδιασμός Έρευνας – Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Κεφάλαιο 2
ο
: Σχεδιασμός της Έρευνας 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο ατομικός πειραματικός σχεδιασμός 

πολλαπλών βασικών επιπέδων (multiple baseline cross subjects design) με 

πειραματοπρόσωπα, ο οποίος διερευνά την επίδραση μίας ανεξάρτητης μεταβλητής 

(παρέμβασης) σε μία σταθερή και συγκεκριμένη συμπεριφορά (εξαρτημένη μεταβλητή). 

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι η ανίχνευση λειτουργικής σχέσης 

μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής μέσα από πειραματικό σχεδιασμό, ο 

οποίος στηρίζεται στο γεγονός ότι εάν η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα παρουσιάζει 

βελτίωση είναι πιθανό να οφείλεται στην παρέμβαση (Barger – Anderson, Domaracki, 

Kearney – Vakulick & Kubina, 2009). Επιπλέον, εστιάζεται στη μελέτη της εξέλιξης της 

συμπεριφοράς του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά κι όχι ενός μέσου όρου συμμετεχόντων, 

γεγονός που επιτυγχάνεται με την άμεση ανατροφοδότηση του ερευνητή σχετικά με τις 

επιδράσεις της παρέμβασης.  

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος πειραματικός 

σχεδιασμός προσομοιάζει τον σχεδιασμό χρονολογικών σειρών (time – series designs), 

όπου η σταθερότητα και οι αλλαγές στη συμπεριφορά μελετώνται σε βάθος χρόνου, καθώς 

ο ίδιος χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures) της 

εξαρτημένης μεταβλητής στην πάροδο του χρόνου με την εισαγωγή της ανεξάρτητης 

μεταβλητής σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Horner (2005) και τους συνεργάτες του, ο 

πειραματικός έλεγχος επιτυγχάνεται όταν ο σχεδιασμός επιτύχει τρεις τεκμηριώσεις της 
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επίδρασης της παρέμβασης σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία με ένα μόνο 

συμμετέχοντα (within – subject replication) ή με διαφορετικούς συμμετέχοντες (inter – 

subject replication) σε διαφορετική χρονική στιγμή (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & 

Wolery, 2005). 

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας συμπεριλαμβάνει τρεις φάσεις. Η πρώτη 

φάση αποτελείται από την αρχική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται, αρχικά με τη 

χορήγηση της δοκιμασίας ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου 

(2007) και απομόνωσης φωνημάτων, και έπειτα της δοκιμασίας αξιολόγησης ορθογραφίας 

με λέξεις από το σχολικό βιβλίο και της φωνολογικής επίγνωσης των Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου, (2007). Η δεύτερη φάση αποτελείται από τη διεξαγωγή του προγράμματος 

παρέμβασης, κατά την οποία εφαρμόζεται ένα συνδυαστικό πρόγραμμα διδασκαλίας της 

ορθογραφίας και τέλος, κατά την τρίτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, αξιολογείται εκ 

νέου η ορθογραφική δεξιότητα των συμμετεχόντων με την επανάληψη της χορήγησης των 

ίδιων εργαλείων αξιολόγησης μία μέρα μετά και δύο εβδομάδες μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση και η αποτελεσματικότητά του.  
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Συμμετέχοντες 

Η επιλογή διεξαγωγής της παρέμβασης με την ηλικιακή ομάδα της έκτης δημοτικού 

έγινε έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι μαθητές που έχουν την ίδια ηλικία, έχουν τις 

ίδιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και έχουν διδαχθεί την ίδια σχολική ύλη. Επίσης, 

επιλέχθηκαν παιδιά από τη συγκεκριμένη τάξη του Δημοτικού, επειδή έχουν ήδη διδαχθεί 

τους διάφορους κανόνες και τα διάφορα φαινόμενα ορθογραφίας που συναντώνται στην 

ελληνική γλώσσα. 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι μία μαθήτρια κι ένας μαθητής έκτης 

δημοτικού, οι οποίοι είναι δίδυμοι. Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά μαθησιακών δυσκολιών σημειώνοντας χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες 

ορθογραφημένης γραφής. Επίσης, οι μαθητές δεν έχουν λάβει επιπλέον εξατομικευμένη ή 

ομαδική εκπαιδευτική υποστήριξη, πέρα από την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη 

τους και στο τμήμα ένταξης δυο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να περιοριστούν οι 

επιδράσεις άλλων παραγόντων στις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Τέλος, 

απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η εξασφάλιση της γονικής συγκατάθεσης για 

συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα παρέμβασης.  

Γενικό προφίλ συμμετεχόντων. Ο Χρήστος και η Κωνσταντίνα είναι δίδυμα 11 ετών 

και φοιτούν στη ΣΤ’ δημοτικού σε γενικό δημόσιο σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης και 

παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματά της στη γενική τάξη με δύο ώρες την εβδομάδα 

φοίτηση στο τμήμα ένταξης. Η παρακάτω περιγραφή του κοινωνικού ιστορικού, των 

γνωστικών και μαθησιακών χαρακτηριστικών των μαθητών εμπεριέχει πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν μέσα από τη μορφή ελεύθερης συζήτησης που διεξήχθη στο χώρο του 

σχολείου με την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, καθώς και με τα ίδια τα παιδιά. 

Επίσης, παρουσιάζονται πληροφορίες που προέκυψαν από την αρχική αξιολόγηση των 

μαθητών.  
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Η οικογένεια του Χρήστου και της Κωνσταντίνας είναι πυρηνική, καθώς 

αποτελείται από τους δύο γονείς, τα δίδυμα και τον μεγαλύτερο αδερφό τους, ο οποίος 

είναι άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι γονείς είναι φιλικοί και συνεργάζονται 

χωρίς προβλήματα με την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους στο δημοτικό παρακολουθούσαν τα μαθήματα στο τμήμα ένταξης λόγω 

των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν, ωστόσο μόλις πέρσι οι γονείς 

απευθύνθηκαν στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφέρειας στην οποία ανήκαν, προκειμένου να 

λάβουν επίσημη γνωμάτευση για τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Συνολικά, οι 

γονείς φαίνεται πως έχουν αποδεχθεί τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, 

διατηρώντας ρεαλιστικές και υψηλές προσδοκίες για εκείνους. Επίσης, προσπαθούν να 

τους προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια, επενδύοντας τόσο στη μόρφωση όσο και στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών με τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες. Στο σπίτι, ο Χρήστος και η Κωνσταντίνα είναι συνεπείς στα καθήκοντά 

τους για το σχολείο, γεγονός που αναδεικνύει την υπευθυνότητα και την οργάνωσή τους. 

Όσον αφορά τη σχέση των διδύμων είναι απόλυτα αρμονική, συνεργάζονται άψογα 

μεταξύ τους και εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Τέλος, είναι 

γεγονός ότι τόσο στην τάξη όσο και στα διαλείμματα προτιμούν να μιλούν και να 

συναναστρέφονται με τους φίλους τους, χωρίς να είναι προσκολλημένα μεταξύ τους, 

γεγονός που αναδεικνύει την υγιή αδερφική τους σχέση.  
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Ατομικό προφίλ συμμετέχουσας. Η Κωνσταντίνα είναι ένα εξαιρετικά επικοινωνιακό 

παιδί. Είναι συνεργάσιμη και συχνά πρόθυμη, με εξαίρεση ορισμένες φορές που 

παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον. Στο σχολικό πλαίσιο, η μαθήτρια διατηρεί φιλίες με τα 

παιδιά της τάξης και οι σχέσεις με τις δασκάλες της είναι εξίσου φιλικές, γεγονός που 

ενισχύει την ασφάλεια που νιώθει στο χώρο. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, η 

Κωνσταντίνα συναναστρέφεται με όλα τα παιδιά της τάξης, συμμετέχει σε ομαδικά 

παιχνίδια και γενικά φαίνεται πως περνά ευχάριστα. Όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα, η 

ίδια αντιμετωπίζει δυσκολίες στα γλωσσικά μαθήματα, και ιδιαίτερα στην ορθογραφία, 

ωστόσο προσπαθεί αρκετά να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες που της ανατίθενται 

χωρίς να απογοητεύεται από τυχόν αστοχίες. Φυσικά, δεν είναι λίγες οι φορές που στη 

διάρκεια των μαθημάτων είναι αφηρημένη και η συμμετοχή της στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με την ίδια, προτιμά να δουλεύει σε 

ομαδικό πνεύμα και ενθουσιάζεται όταν το μάθημα περιλαμβάνει εικόνες και ενασχόληση 

με τον υπολογιστή. Ακόμη, διευκολύνεται πολύ όταν επιμερίζονται οι δραστηριότητες σε 

μικρότερα βήματα και υπογραμμίζονται τα κύρια σημεία τους και ανταποκρίνεται 

επιτυχώς σε ασκήσεις απλούστερης τυπολογίας (πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίσεις 

κλπ.). Τέλος, της αρέσουν τα αθλήματα, και κυρίως ο χορός, η μουσική, οι παιδικές 

κινηματογραφικές ταινίες, όπως ο «Πίτερ Παν», καθώς και οι συζητήσεις και οι βόλτες με 

τις φίλες της.  

Σύμφωνα με την αξιολόγηση στις δοκιμασίες ορθογραφικής ικανότητας και 

φωνολογικής επίγνωσης πριν τη διδακτική παρέμβαση, προέκυψε ότι η Κωνσταντίνα είχε 

χαμηλή επίδοση στις περισσότερες δοκιμασίες αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 

την ποιοτική ανάλυση των λαθών στις δοκιμασίες αξιολόγησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας η Κωνσταντίνα σημείωσε αρκετά φωνολογικά λάθη και κάποια σημαντικά 

λάθη τονισμού, γεγονός που αιτιολογείται από τις επίσης χαμηλές επιδόσεις της στις 
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αξιολογήσεις της φωνολογικής επίγνωσης, όπου εντοπίστηκαν δυσκολίες στην 

ομοιοκαταληξία και στη σύνθεση και ανάλυση συλλαβών και φωνημάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στις δοκιμασίες ορθογραφικής ικανότητας, η μαθήτρια πραγματοποίησε στο 

σύνολο των φωνολογικών λαθών, κυρίως αντικαταστάσεις, παραλείψεις και προσθήκες 

φωνημάτων. 

Ατομικό προφίλ συμμετέχοντα. Ο Χρήστος είναι ένα ντροπαλό και ήσυχο παιδί. 

Είναι πάντα συνεργάσιμος και πρόθυμος να προσπαθήσει να εκτελέσει το έργο που του 

ανατίθεται. Είναι πολύ προσεκτικός και αφοσιωμένος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

δείχνοντας ενδιαφέρον να μάθει νέες γνώσεις. Η συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες είναι αυξημένη και δείχνει ιδιαίτερη επιμονή σε εκείνες που τον 

δυσκολεύουν, προκειμένου να τα καταφέρει. Ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα στα 

γλωσσικά μαθήματα, και ιδιαίτερα στην ορθογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρεί 

θετική στάση απέναντι στο σχολείο και οι σχέσεις του με τις δασκάλες του είναι άψογες. 

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ο Χρήστος συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες 

και διατηρεί επαφές με όλα τα παιδιά της τάξης, διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, του αρέσει να  διαβάζει μικρές ιστορίες με θέμα τις περιπέτειες, 

καθώς επίσης και να γράφει για πράγματα που του συνέβησαν και εκθέσεις στο σχολείο. Ο 

Χρήστος προτιμά να δουλεύει ομαδικά  και ενθουσιάζεται όταν το μάθημα περιλαμβάνει 

εικόνες, διαφάνειες, βιντεοταινίες ή και ενασχόληση με τον υπολογιστή. Ακόμη, 

δυσκολεύεται να μάθει όταν η δασκάλα εξηγεί προφορικά το μάθημα, καθώς μαθαίνει 

καλύτερα όταν δει κάτι ή όταν το εκτελεί ο ίδιος. Τέλος, του αρέσουν τα αθλήματα 

(ποδόσφαιρο και μπάσκετ), η μουσική, οι κινηματογραφικές ταινίες περιπέτειας, καθώς 

και το παιχνίδι και οι βόλτες με τους φίλους.  

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που υποβλήθηκε ο μαθητής στις δοκιμασίες 

ορθογραφικής ικανότητας και φωνολογικής επίγνωσης, προέκυψε ότι ο Χρήστος είχε 
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χαμηλή επίδοση στις περισσότερες δοκιμασίες αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 

την ποιοτική ανάλυση των λαθών στις δοκιμασίες αξιολόγησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας ο Χρήστος σημείωσε αρκετά φωνολογικά λάθη και σημαντικά λάθη τονισμού, 

γεγονός που αιτιολογείται από τις επίσης χαμηλές επιδόσεις του στις αξιολογήσεις της 

φωνολογικής επίγνωσης, όπου εντοπίστηκαν δυσκολίες στην ομοιοκαταληξία και στη 

σύνθεση και ανάλυση φωνημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δοκιμασίες ορθογραφικής 

ικανότητας, ο μαθητής πραγματοποίησε στο σύνολο των φωνολογικών λαθών, κυρίως 

αντικαταστάσεις και παραλείψεις φωνημάτων. 
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Υλικό της Έρευνας 

Ερευνητικό εργαλείο αρχικής και τελικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των μαθητών 

στο αρχικό και τελικό στάδιο της έρευνας διεκπεραιώθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 

προέβλεπε τη χορήγηση των δοκιμασιών ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, 

Σιδερίδη και Σίμου (2007) και απομόνωσης φωνημάτων, και η δεύτερη φάση τη χορήγηση 

των δοκιμασιών αξιολόγησης ορθογραφίας με λέξεις από το σχολικό βιβλίο και 

φωνολογικής επίγνωσης. 

Αναλυτικότερα, η δοκιμασία για την αξιολόγηση της ορθογραφίας  των Μουζάκη, 

Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007) περιλαμβάνει 60 λέξεις αντιπροσωπευτικές των 

συχνότερων ορθογραφικών μοτίβων της ελληνικής γλώσσας, αλλά και λέξεις που 

αποτελούν εξαίρεση σε γνωστούς κανόνες (βλ. Παράρτημα). Η διάταξη των υπό εξέταση 

λέξεων έχει πραγματοποιηθεί ανάλογα με το μήκος τους (μονοσύλλαβες προς 

πολυσύλλαβες), αλλά και σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας τους, ενώ παράλληλα 

εφαρμόζεται και ο κανόνας διακοπής της διαδικασίας στις περιπτώσεις διαδοχικών λαθών. 

Στα πλαίσια της δοκιμασίας, ο ερευνητής δίνει στο μαθητή μία κενή σελίδα με 

αριθμημένες γραμμές και υπαγορεύει κάθε λέξη στον μαθητή, πρώτα μεμονωμένη, μετά 

μέσα σε μία σύντομη πρόταση, και μετά πάλι μεμονωμένη για μία ακόμη φορά. Για 

παράδειγμα, οι πρώτες δύο λέξεις υπαγορεύονται ως εξής: «Αριθμός ένα: Από. Είναι 

φτιαγμένο από ξύλο. Από», «Δύο. Έλα. Έλα μαζί μου. Έλα.» κ.ο.κ. Πάντα ο ερευνητής 

οφείλει να περιμένει να ολοκληρώσει ο μαθητής τη γραφή μίας λέξης προτού προχωρήσει 

στην επόμενη. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε μέσω της ποιοτικής ανάλυσης λαθών 

με τη χρήση του πρωτοκόλλου ανάλυσης λαθών ορθογραφίας των Παντελιάδου και 

Πατσιοδήμου (2007: 31) προσαρμοσμένου στις ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτημα), 

όπου σημειώθηκαν τα λάθη του κάθε μαθητή χωριστά σε πίνακες με βάση την υπάρχουσα 

κατηγοριοποίηση.  
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Όσον αφορά τη δοκιμασία απομόνωσης φωνημάτων της Διαμαντή (2014), 

περιλαμβάνει 22 ψευδολέξεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον μαθητή προφορικά (βλ. 

Παράρτημα). Ο μαθητής καλείται να ακούσει προσεκτικά κάθε ψευδολέξη και να την 

επαναλάβει. Εφόσον την επαναλάβει σωστά ολόκληρη, του ζητείται να πει την ίδια λέξη, 

αφού αφαιρέσει ένα συγκεκριμένο φθόγγο. Εάν δεν έχει επιτυχία το αρχικό παράδειγμα με 

την ψευδολέξη, τότε κάνουμε ακόμη ένα παράδειγμα (π.χ. σίμο → επανάληψη → χωρίς το 

-σ-). Για να ξεκινήσει η αξιολόγηση πρέπει ο μαθητής να επαναλάβει με επιτυχία μία 

τουλάχιστον ψευδολέξη στο παράδειγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν μετά από τη 

δεύτερη επανάληψη της εκφώνησης μιας ψευδολέξης, ο μαθητής δεν μπορεί να την 

επαναλάβει σωστά, τότε δεν προχωρούμε στην φάση της απομόνωσης του φωνήματος για 

τη ψευδολέξη αυτή και η προσπάθεια λογίζεται ως αποτυχημένη. Επίσης, η δοκιμασία 

διακόπτεται μετά από 4 συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις. Τέλος, οι σωστές 

απαντήσεις βαθμολογούνται με 0 και οι λανθασμένες με 1, ώστε μετά την ολοκλήρωση 

της δοκιμασίας να προκύψει το σύνολο των λαθών.  

Σχετικά με την δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφίας, οι μαθητές εξετάστηκαν 

στην καθ’ υπαγόρευση γραφή 105 λέξεων, που ανήκουν στο λεξιλόγιο του αναλυτικού 

προγράμματος (βλ. Παράρτημα). Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διαμόρφωση της λίστας 

των συγκεκριμένων λέξεων επιλέχθηκαν 15 λέξεις για κάθε μία από τις εξής επτά 

κατηγορίες: δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες τύπου ΣΦΣ, λέξεις με δύο 

σύμφωνα, λέξεις με δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς, λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και 

λέξεις με τριπλό σύμφωνο (βλ. Παράρτημα). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε μέσω 

της ποιοτικής ανάλυσης λαθών με τη χρήση του πρωτοκόλλου ανάλυσης λαθών 

ορθογραφίας των Παντελιάδου και Πατσιοδήμου (2007: 31) προσαρμοσμένου στις 

ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτημα), όπου σημειώθηκαν τα λάθη του κάθε μαθητή 

χωριστά σε πίνακες με βάση την υπάρχουσα κατηγοριοποίηση.  
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Τέλος, η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης πραγματοποιήθηκε προφορικά με 

μία δοκιμασία προσαρμοσμένη σε εκείνη των Παντελιάδου και Πατσιοδήμου (2007: 22 – 

24) (βλ. Παράρτημα). Αξίζει να αναφερθεί ότι αξιολογήθηκαν μόνο 5 (ανάλυση και 

σύνθεση συλλαβών, ανάλυση και σύνθεση φωνημάτων, ομοιοκαταληξία) από τις 19 

παραμέτρους που προτείνονται στη δοκιμασία, καθώς, επειδή τα παιδιά φοιτούν σε μεγάλη 

τάξη του Δημοτικού, επιλέχθηκαν εκείνες που έχουν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Οι 

σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται με 1 και οι λανθασμένες με 0, ώστε για κάθε 

παράμετρο να προκύψει το σύνολο των σωστών απαντήσεων σε σχέση με το σύνολο των 

λέξεων.  

Υλικό του προγράμματος παρέμβασης. Στη συνέχεια παρατίθεται λεπτομερώς όλο το 

υλικό που αξιοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της παρέμβασης.  

Rocket Cards και Rocket Frames. Στο Rocket Cards υπάρχουν 150 κάρτες που 

απεικονίζουν ειδικά επιλεγμένες λέξεις και 18 κάρτες με φωνολογικά παιχνίδια. Οι κάρτες 

είναι αριθμημένες ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας τους. Η προτεινόμενη σειρά είναι 

λέξεις με: απλή δομή (σύμφωνο – φωνήεν), τελικό σίγμα, δίψηφα σύμφωνα, διπλά και 

τριπλά συμπλέγματα. Επίσης, οι κάρτες είναι χρωματικά κωδικοποιημένες ανάλογα με τον 

αριθμό των συλλαβών των λέξεων που απεικονίζουν: 50 μπλε κάρτες για τις δισύλλαβες, 

50 ροζ κάρτες για τις τρισύλλαβες και 50 πράσινες κάρτες για τις πολυσύλλαβες λέξεις. 

Έτσι, επιλεγόταν εύκολα κάθε φορά η κατηγορία των λέξεων που ανταποκρινόταν στο 

επίπεδο και τις ανάγκες των παιδιών και των δραστηριοτήτων. Ακόμη, υπάρχουν και 3 

καρτέλες με όλες τις λέξεις που απεικονίζονται οργανωμένες ως προς τον αριθμό των 

συλλαβών και ως προς το επίπεδο δυσκολίας και 1 καρτέλα με τις λέξεις που 

ομοιοκαταληκτούν.   



66 
 

Στο Rocket Frames υπάρχουν 60 κάρτες διπλής όψης. Στη μία όψη το κάθε 

τετράγωνο πλαίσιο αναπαριστά μία συλλαβή της λέξης που απεικονίζεται, ενώ στην άλλη 

όψη το κάθε πλαίσιο αναπαριστά ένα φώνημα της ίδιας λέξης. Έτσι, ανάλογα με το 

επίπεδο και τις ανάγκες των παιδιών και των δραστηριοτήτων, δινόταν έμφαση είτε στην 

καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης ή στη γραφή της λέξης σε συλλαβικό ή 

φωνημικό επίπεδο. Και οι 60 λέξεις που απεικονίζονται στο παιχνίδι είναι απλής δομής 

(σύμφωνο – φωνήεν), και διακρίνονται χρωματικά μεταξύ τους ανάλογα με τον αριθμό 

των συλλαβών της λέξης: μπλε κάρτες για τις δισύλλαβες, ροζ κάρτες για τις τρισύλλαβες 

και πράσινες κάρτες για τις πολυσύλλαβες λέξεις. Τα φωνολογικά παιχνίδια παίζονται με 

πούλια, ενώ το παιδί μπορεί εύκολα να γράψει και να σβήσει με μαρκαδόρο τις συλλαβές 

και τα γράμματα χάρη στην πλαστικοποιημένη επιφάνειά τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του προγράμματος παρέμβασης 

δημιουργήθηκαν και 15 αυτοσχέδιες κάρτες τύπου Rocket Frames, όπου απεικονίζονταν 

λέξεις σύνθετης δομής (δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, συνδυασμοί, διπλά και τριπλά 

συμφωνικά συμπλέγματα). Αναλυτικότερα, οι αυτοσχέδιες κάρτες τύπου Rocket Frames 

είναι μονής όψης, όπου σε κάθε μία απεικονίζεται μια λέξη και από κάτω υπάρχουν 

τετράγωνα πλαίσια, εκ των οποίων το καθένα αναπαριστά ένα φώνημα της λέξης.  

Καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου. Για τις ανάγκες των διδασκαλιών που 

αφορούσαν τη γραφοφωνημική αντιστοιχία δημιουργήθηκαν 56 πλαστικοποιημένα 

καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου, από τα οποία τα 48 είναι όλα τα γράμματα 

του αλφάβητου διπλή φορά και τα 8 είναι τα φωνήεντα με τόνο, προκειμένου να 

καλλιεργηθεί ταυτόχρονα και ο τονισμός.  

Καρτέλες με εικόνες για συμπλήρωση γραμμάτων σε λέξεις. Πρόκειται για καρτέλες οι 

οποίες περιλαμβάνουν εικόνες δίπλα στις οποίες είναι γραμμένες οι φράσεις που τις 
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αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, στις φράσεις υπάρχουν κενά τα οποία οι μαθητές 

συμπληρώνουν, διαλέγοντας το σωστό γράμμα από αυτά που έχουν στη διάθεσή τους κάθε 

φορά. Η συμπλήρωση των γραμμάτων που λείπουν γίνεται με τη βοήθεια velcro ταινίας, 

ώστε οι μαθητές να κολλούν και να ξεκολλούν εύκολα τα γράμματα.  

Λογισμικά γλωσσικών μαθημάτων. Στα πλαίσια των διδασκαλιών για τη διάκριση 

των φωνημάτων «ξ – ψ» και «φ – θ» αξιοποιήθηκαν οι περισσότερες δραστηριότητες που 

προτείνονται στα παρακάτω λογισμικά της ιστοσελίδας «http://www.stintaxi.com/» (Α΄ 

τάξη → Γλώσσα → 3. Μια παράσταση στην πλατεία, 4. Το σύννεφο έφερε βροχή): 

«Θέατρο Σκιών» (Θ, θ), «Το σύννεφο έφερε βροχή» (Φ, φ), «Το παράξενο ταξίδι της 

Συννεφένιας» (Ξ, ξ) και «Ψιχάλες» (Ψ, ψ). Πρόκειται για μία αξιόλογη ιστοσελίδα 

ψηφιακής και έντυπης υποστήριξης μαθημάτων του δημοτικού σχολείου που έχει 

διαμορφωθεί από τον εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κώτση Παύλο.  

E – book Rocket – Φωνολογική επίγνωση. Για την καλλιέργεια της φωνολογικής 

επίγνωσης των μαθητών αξιοποιήθηκαν τα φωνολογικά παιχνίδια του «e-book Rocket – 

Φωνολογική επίγνωση» των Παντελιάδου Σ. και Χιδερίδου – Μανδαρή Α. (2016). 

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ήταν ατομικής και ομαδικής 

αξιοποίησης, αφορούσαν φωνολογικά παιχνίδια προφορικά ή με χρήση υλικών. Όλα τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, εκτός του  παιδαγωγικού υλικού «Rocket – Cards» και 

«Rocket – Frames», ήταν αυτοσχέδια, όπως τόμπολες, τετράγωνα χαρτονάκια διπλής ή 

μονής όψης, πολύχρωμα κυβάκια 2 χρωμάτων και πίνακας με εικόνες από ζώα.  

Επίσης, ως θετική ενίσχυση και επιβράβευση για την κατάκτηση των 

προκαθορισμένων στόχων της κάθε εβδομάδας οι μαθητές λάμβαναν ένα συμβολικό δώρο, 

το οποίο ήταν μολύβια, γόμες, ξύστρες και αυτοκόλλητα. Άλλα υλικά που 

http://www.stintaxi.com/
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συμπεριλήφθησαν στο πλαίσιο των διδασκαλιών ήταν ο φορητός υπολογιστής, το 

χρονόμετρο και μαρκαδόροι μαύρου χρώματος. 

 

Χώρος Διεξαγωγής και Διάρκεια της Έρευνας 

Η έρευνα και η χορήγηση της αξιολόγησης διεξήχθησαν στο χώρο ενός δημόσιου 

δημοτικού σχολείου της δυτικής Θεσσαλονίκης από την ερευνήτρια. Όσον αφορά το χώρο 

διεξαγωγής της έρευνας, οι συνεδρίες πραγματοποιούνταν στο αναγνωστήριο της 

βιβλιοθήκης απέναντι από το χώρο του τμήματος ένταξης του σχολείου των μαθητών, 

όπου υπήρχαν τρία θρανία και καρέκλες. Ο χώρος, λοιπόν, που αξιοποιήθηκε ήταν 

ήσυχος, ενώ η ερευνήτρια και οι συμμετέχοντες κάθονταν αντικριστά με απόσταση μεταξύ 

τους περίπου μισό μέτρο. Στις ομαδικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες και η 

ερευνήτρια κάθονταν σε σχήμα κύκλου. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών και της 

αξιολόγησης δεν παρευρίσκονταν κανένας άλλος πέρα της ερευνήτριας που διεξήγαγε την 

παρέμβαση και των συμμετεχόντων. 

Η εφαρμογή του προγράμματος της εκπαιδευτικής έρευνας διήρκησε οκτώ 

εβδομάδες και διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017. Η παρέμβαση ξεκίνησε την 

πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου κι ολοκληρώθηκε την τελευταία εβδομάδα πριν τις 

διακοπές των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν 16 συνεδρίες με τους 

συμμετέχοντες, η διάρκεια των οποίων ήταν από 35 έως 45 λεπτά η κάθε μία. Οι συνεδρίες 

πραγματοποιούνταν την τέταρτη διδακτική ώρα, δύο φορές κάθε εβδομάδα. Λόγω των 

εθνικών επετείων που συνέπεσαν με την χρονική περίοδο της διεξαγωγής της παρέμβασης, 

δεν ήταν εφικτό να διατηρηθούν συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας για τη διεξαγωγή 

των συνεδριών με αποτέλεσμα η συχνότητα των συναντήσεων κάθε εβδομάδα να μην 

χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα. Έτσι, επιχειρήθηκε να αναπληρωθούν οι συνεδρίες 

με τους μαθητές κάνοντας επιπλέον συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, αξίζει να 
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σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης χρειάστηκαν 4 συναντήσεις 

με τους μαθητές προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δύο φάσεις της αρχικής 

αξιολόγησης, η διάρκεια των οποίων κυμάνθηκε από 15 έως και 20 λεπτά. Η ίδια 

διαδικασία επαναλήφθηκε τόσο μία μέρα μετά την 16
η
 διδασκαλία όσο και 3 εβδομάδες 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης με σκοπό την τελική αξιολόγηση 

των συμμετεχόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός υπαγόρευε οι μαθητές 

να αξιολογηθούν για τελευταία φορά 2 εβδομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση, αλλά οι 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων για μία εβδομάδα, 

οπότε αναγκαστικά μετατέθηκε η ολοκλήρωση του τελικού σταδίου της τελικής 

αξιολόγησης.  
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Διαδικασία  

Αρχική αξιολόγηση. Η αρχική αξιολόγηση των μαθητών διεξήχθη σε δύο στάδια. Σε 

πρώτη φάση χορηγήθηκαν η δοκιμασία ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη 

και Σίμου (2007) και το τεστ απομόνωσης φωνημάτων της Διαμαντή (2014), και σε 

δεύτερη φάση οι μαθητές εξετάστηκαν στην καθ’ υπαγόρευση γραφή 105 λέξεων, που 

ανήκουν στο λεξιλόγιο του αναλυτικού προγράμματος και αξιολογήθηκαν σε 5 

παραμέτρους της φωνολογικής επίγνωσης με βάση τη δοκιμασία των Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου (2007).  

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση της αρχικής αξιολόγησης των δύο μαθητών 

πραγματοποιήθηκε σε δύο ατομικές συναντήσεις και διήρκησαν τριάντα πέντε λεπτά, με 

ένα ενδιάμεσο διάλειμμα των 5 λεπτών, η κάθε μία. Όσον αφορά τη δεύτερη φάση της 

αρχικής αξιολόγησης των δύο μαθητών πραγματοποιήθηκε σε τρεις συναντήσεις και 

διήρκησαν δεκαπέντε λεπτά οι δύο πρώτες και τριάντα λεπτά η τελευταία. Σε κάθε 

συνάντηση υπαγορευόταν στους μαθητές μια λίστα 35 λέξεων, η οποία περιελάμβανε 5 

λέξεις από τις επτά κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 

τελευταία συνάντηση εκτός από την καθ’ υπαγόρευση γραφή χορηγήθηκε και η δοκιμασία 

αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης. 

Κατά τη διεξαγωγή και των δύο φάσεων της αρχικής αξιολόγησης, οι μαθητές ήταν 

συνεργάσιμοι, φιλικοί και πρόθυμοι, ανταποκρινόμενοι θετικά στις οδηγίες που λάμβαναν.   

Διδακτικοί στόχοι παρέμβασης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε είχε 

ως στόχο την ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας των συμμετεχόντων με έμφαση στην 

καλλιέργεια της φωνολογικής τους επίγνωσης, και συγκεκριμένα στη βελτίωση των 

παραμέτρων εκείνων που παρουσιάζουν ελλείμματα. Ειδικότερα, με βάση την αρχική 

αξιολόγηση των δύο συμμετεχόντων, τέθηκαν οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι: 
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1. Η καλλιέργεια φωνολογικής επίγνωσης, και συγκεκριμένα των παραμέτρων της 

ανάλυσης και σύνθεσης φωνημάτων σε πολυσύλλαβες λέξεις και της 

ομοιοκαταληξίας, 

2. Η εφαρμογή της γραφοφωνημικής αντιστοιχίας σε πολυσύλλαβες λέξεις,  

3. Η ενίσχυση της διάκρισης φωνημάτων που συγχέονται συχνά (φ/θ, ξ/ψ), και 

4. Η βελτίωση της ορθής χρήσης του τόνου.  

Δομή προγράμματος παρέμβασης. Η παρέμβαση αφορούσε ένα συνδυαστικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας της ορθογραφικής δεξιότητας με παράλληλη καλλιέργεια 

φωνολογικής επίγνωσης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, έγινε σύνθεση και 

αξιοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων και υλικών, κάθε μία εκ των οποίων 

επικεντρωνόταν στην ενίσχυση διαφορετικής διάστασης της φωνολογικής επίγνωσης και 

της ορθογραφικής δεξιότητας.  

Αναλυτικότερα, η τεχνική διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για 

την καλλιέργεια φωνολογικής επίγνωσης μέσω της ανάλυσης των λέξεων σε φωνήματα 

και της εκμάθησης γραφοφωνημικών αντιστοιχιών ήταν η μέθοδος Elkonin. Η 

φωνολογική μέθοδος Elkonin (1973) εστιάζει στην αισθητοποίηση της φωνολογικής 

δομής των λέξεων και αποτελεί χαρακτηριστικό των περισσότερων σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων της φωνολογικής επίγνωσης. Οι δραστηριότητες αισθητοποίησης της 

φωνολογικής δομής των λέξεων μπορούν να αξιοποιηθούν σε διδακτικά προγράμματα για 

μαθητές που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη φωνημική δομή και εκδηλώνουν λάθη 

προσθέσεων, αφαιρέσεων, αντιμεταθέσεων και αντικαταστάσεων στην αποκωδικοποίηση 

και στην ορθογραφία. Επίσης, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ποικιλία 

δραστηριοτήτων που βοηθούν τόσο στη διδασκαλία εκμάθησης γραφοφωνημικών 

αντιστοιχιών, όσο και στην εξάσκηση στη διάκριση ομοιοκαταληξιών και παρηχήσεων. 

Τα βασικά βήματα της μεθόδου Elkonin είναι τα εξής: ο εκπαιδευτικός δείχνει μια κάρτα 
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στον μαθητή, όπου απεικονίζεται ένα αντικείμενο, π.χ. ένα τόπι, και συνοδεύεται από 

επάλληλα τετράγωνα, τόσα όσα και τα φωνήματα του ονόματος του εικονιζόμενου 

αντικειμένου. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από το μαθητή να εκφέρει τα φωνήματα 

της λέξης και για το καθένα από αυτά να τοποθετεί στο συγκεκριμένο τετράγωνο ένα 

πούλι (Κωτούλας, 2008:33).  

Επίσης, η αξιοποίηση εποπτικού υλικού και παιγνιωδών δραστηριοτήτων ήταν 

βασικό χαρακτηριστικό της παρέμβασης, το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση της 

δυνατότητας των μαθητών να απομνημονεύουν τη σωστή ορθογραφία των λέξεων 

συνδυάζοντάς τις με τις αντίστοιχες εικόνες. Είναι γεγονός ότι οι οπτικές και γενικότερα οι 

αισθητηριακές πληροφορίες συγκρατούνται και αφομοιώνονται καλύτερα, καθώς 

συγκεντρώνουν την προσοχή των μαθητών, εξασφαλίζουν ποικιλία ερεθισμάτων και 

βοηθούν στην κατανόηση (Καψάλης & Νημά, 2008).  

Επιπρόσθετα, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσα από την αξιοποίηση 

εκπαιδευτικού λογισμικού, αποτέλεσε σημαντικό αρωγό στη μάθηση των παιδιών. Κατά 

τη διάρκεια των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι μαθητές είχαν ένα σημαντικό βαθμό 

αυτονομίας, καθώς καθοδηγήθηκαν αποκλειστικά από τη δομή του προγράμματος και τη 

σειρά ή την ορθότητα των απαντήσεών του.  

Ακόμη, στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν η 

καθοδηγούμενη και αυτόνομη εξάσκηση.  Μέσω της πρώτης, αξιοποιήθηκαν τεχνικές 

όπως, η επίδειξη και η διορθωτική ανατροφοδότηση, και γενικότερα νύξεις και 

παρακινήσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι 

μαθητές. Μέσω της δεύτερης, τα παιδιά εργάστηκαν ανεξάρτητα στις διάφορες 

δραστηριότητες, έχοντας φυσικά την άμεση ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωση των 

έργων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης ή ελλιπούς 
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κατανόησης των δραστηριοτήτων, παραχωρούνταν ο απαραίτητος χρόνος και 

πραγματοποιούνταν όσες νύξεις ή παραδείγματα απαιτούνταν για την επίτευξη των ορθών 

απαντήσεων εκ μέρους των μαθητών. 

 Επίσης, όσον αφορά τις δραστηριότητες σύνθεσης φωνημάτων, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η χρονική απόσταση εκφώνησης των φωνημάτων από την ερευνήτρια ήταν 

3 δευτερολέπτων στις δισύλλαβες λέξεις και 2 δευτερολέπτων για τις πολυσύλλαβες 

λέξεις.  

Ακόμη, οι δραστηριότητες ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ ο χρόνος των 

δραστηριοτήτων ήταν σχετικός, καθώς σε περίπτωση που μία δραστηριότητα ήταν εύκολη 

για τους μαθητές μειωνόταν ο χρόνος διεκπεραίωσης με σκοπό την αύξηση της δυσκολίας.  

Επίσης, υπήρχαν δραστηριότητες στις οποίες εκτός από την καλλιέργεια της 

εκάστοτε βασικής δεξιότητας επιδιωκόταν και η βελτίωση της δεξιότητας του τονισμού, 

προκειμένου να βοηθηθεί ο μαθητής που παρουσίαζε πολλά λάθη τονισμού στις 

δοκιμασίες της αξιολόγησης. Ένα παράδειγμα μίας τέτοιου είδους δραστηριότητας ήταν η 

χρήση τετράγωνων χαρτιών διπλής όψης, όπου για το φώνημα που τονιζόταν, ζητούσαμε 

να γυρίσει το χαρτονάκι ανάποδα σε σχέση με τα άλλα που δεν τονίζονταν.  

Επιπλέον, οι διδασκαλίες για την καλλιέργεια συγκεκριμένων παραμέτρων της 

φωνολογικής επίγνωσης (ομοιοκαταληξία, ανάλυση και σύνθεση φωνημάτων) και την 

αντίληψη της γραφοφωνημικής αντιστοιχίας  διεκπεραιώθηκαν σε δύο φάσεις, όπου η 

πρώτη φάση περιελάμβανε λέξεις απλής δομής ΣΦΣΦ και η δεύτερη περιελάμβανε λέξεις 

σύνθετης δομής (λέξεις με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα, συνδυασμούς και διπλά ή 

τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα).  
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Τέλος, τα δίψηφα φωνήεντα παρουσιάστηκαν σε μορφή καρτέλας ως ένα γράφημα, 

σε αντίθεση με τους συνδυασμούς (αυ, ευ), τα δίψηφα σύμφωνα και τα διπλά ή τριπλά 

συμφωνικά συμπλέγματα.  

Η διεξαγωγή και υλοποίηση του προγράμματος οργανώθηκε σε 16 διδασκαλίες 

διάρκειας από τριάντα πέντε έως και σαράντα πέντε λεπτών η κάθε μία και ξεκίνησε μία 

εβδομάδα μετά την αρχική αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, η παρέμβαση διήρκησε 8 

εβδομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες διεξάγονταν δύο διδασκαλίες. Κάθε διδασκαλία 

περιελάμβανε μια εισαγωγική δραστηριότητα, δύο ή τρεις κύριες δραστηριότητες και μια 

τελική δραστηριότητα αξιολόγησης. Στη 16
η
 διδασκαλία υλοποιήθηκε μια επανάληψη των 

ήδη διδαχθέντων στα πλαίσια των προηγούμενων διδασκαλιών, με στόχο οι μαθητές να 

θυμηθούν και να αξιολογηθούν για όσα έμαθαν μέσα από τη διδακτική παρέμβαση. Η ίδια 

διδασκαλία περιέλαβε μία δραστηριότητα σχετική με τη φωνολογική επίγνωση 

(ομοιοκαταληξία, ανάλυση και σύνθεση φωνημάτων), μία δραστηριότητα σχετική με τη 

γραφοφωνημική αντιστοιχία και μία δραστηριότητα σχετική με τη διάκριση φωνημάτων 

που συγχέονται συχνά (ξ/ψ, φ/θ), ενώ στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές έγραψαν 

10 πολυσύλλαβες λέξεις απλής και σύνθετης δομής, οι οποίες τους δυσκόλεψαν κατά τη 

διάρκεια των διδασκαλιών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ανά εβδομάδα η δομή του προγράμματος και οι 

δραστηριότητες που εφαρμόζονται σε κάθε διδασκαλία.  
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1
Η
 

Διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να εντοπίζει τις δύο λέξεις που ομοιοκαταληκτούν σε 

μια ομάδα τριών πολυσύλλαβων λέξεων, όπου οι 3 πρώτες ομάδες λέξεων δίνονται σε 

μορφή εικόνων αντί λέξεων και οι υπόλοιπες 3 ομάδες λέξεων προφορικά, σε 1΄ με 

ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

Διδασκαλία 1
η
 (45 λεπτά) – Ομοιοκαταληξία 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά μπροστά στο παιδί τρεις εικόνες για 

λέξεις, οι δύο από τις οποίες να ομοιοκαταληκτούν και μία να διαφέρει συνολικά κι όχι 

μόνο ως προς την κατάληξη. Έπειτα, το παιδί έπρεπε να ονοματίσει κάθε μία φωναχτά και 

να δείξει τις δύο εικόνες που ομοιοκαταληκτούν.  

Παράδειγμα: μήλο / χώμα / ξύλο 

 Δισύλλαβες λέξεις 

κότα / μπότα / χτένα 

φάρος / χαλί / γλάρος 

 Τρισύλλαβες λέξεις 

αλάτι / κρεβάτι / βελόνα  

μουστάκι / σουβλάκι / χάρακας 

 Πολυσύλλαβες λέξεις 

πεταλούδα / κατσαβίδι / δαχτυλίδι 

συνδετήρας / μανάβικο / ανεμιστήρας 

Δραστηριότητα 1
η 
(10 λεπτά)  

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δίνονταν κάθε φορά στο παιδί τρεις λέξεις, οι δύο από τις 

οποίες να ομοιοκαταληκτούν και η μία να διαφέρει ως προς την κατάληξη. Έπειτα, το 

παιδί έπρεπε να πει τη λέξη που δεν ομοιοκαταληκτεί.  

Παράδειγμα: θρανίο / ψυγείο / τιμόνι 

 Δισύλλαβες λέξεις 

πόδι / βάζο / ρόδι 

φύλλο / ζάρι / μήλο 

 Τρισύλλαβες λέξεις 

αστέρι / σίδερο / μαχαίρι 

γοργόνα / πλακάκι / σφεντόνα 

ομπρέλα / κοπέλα / παγούρι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις 

μανιτάρι / σαλιγκάρι / μαργαρίτα 

καλαμάρι / πουκάμισο / κουκουνάρι 

φασολάδα / λεμονάδα / πυραμίδα 

κεραμίδι / βελανίδι / περίπτερο 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα τοποθετήθηκαν μπροστά στο κάθε παιδί 6 εικόνες για λέξεις 

(δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες). Αφού το καθένα ονομάτισε κάθε μία 

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά)

 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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ξεχωριστά, δείχναμε κάθε φορά μια εικόνα και τα παιδιά καλούνταν να ψάξουν στις δικές 

τους ποια εικόνα ομοιοκαταληκτεί. Το παιχνίδι παίχτηκε σε γοργό ρυθμό, ώστε να 

κρατηθεί το ενδιαφέρον και η αγωνία των παιδιών. Ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού 

λειτούργησε ως παράδειγμα.  

Χρήστος Κωνσταντίνα Ερευνήτρια 

πινακίδα εφημερίδα σφραγίδα 

μουστάκι τζάκι μανταλάκι 

ψάρι σφουγγάρι σαλιγκάρι 

σαπουνάδα μαρμελάδα λαμπάδα 

ποτιστήρι ξυπνητήρι ποτήρι 

θρανίο λεωφορείο ψυγείο 

 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τα παιδιά να φτιάξουν απλά αινίγματα, για 

λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. Το πρώτο αίνιγμα δόθηκε ως παράδειγμα.  

 Ομοιοκαταληκτεί με το βιβλίο και βρίσκεται στην τάξη (βιβλίο – θρανίο) 

 Ομοιοκαταληκτεί με το πιρούνι και βρίσκεται στο πρόσωπό σου (πιρούνι – 

πηγούνι) 

 Ομοιοκαταληκτεί με το φίδι και το βάζεις στη σαλάτα (φίδι – ξύδι)  

 Ομοιοκαταληκτεί με το παπούτσι και βρίσκεται στα φρούτα (παπούτσι – 

κουκούτσι) 

 Ομοιοκαταληκτεί με τη χελώνα και τη φορούν οι βασιλιάδες (χελώνα – κορόνα)  

 

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: -  
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Στην πρώτη φάση της πέμπτης δραστηριότητας τοποθετούνταν κάθε φορά τρεις εικόνες 

αντί πολυσύλλαβων λέξεων με σκοπό ο μαθητής να εντοπίσει και να δείξει τις δύο που 

ομοιοκαταληκτούν.  

 λαμπάδα / σαπουνάδα / μελιτζάνα 

 μανταλάκι / σουτζουκάκι / καλαμπόκι 

 μαξιλάρι / ρινόκερος / σαλιγκάρι 

 

Στη δεύτερη φάση της πέμπτης δραστηριότητας παρουσιάζονταν προφορικά τρεις 

πολυσύλλαβες λέξεις με σκοπό ο μαθητής να πει τις δύο που ομοιοκαταληκτούν.  

 μανταρίνι / σωσίβιο / καναρίνι 

 πολεμιστής / ροδάκινο / τραγουδιστής 

 ζυγαριά / ελατήριο / κλειδαριά 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (6 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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Διδασκαλία 2
η
 (45 λεπτά) – Ομοιοκαταληξία 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα αναφέραμε μία μία στο παιδί 5 φράσεις και προτάσεις με 

ομοιοκαταληξία, σε κάθε μία από τις οποίες το παιδί έπρεπε να εντοπίσει πού είναι η 

ομοιοκαταληξία. Η πρώτη φράση δόθηκε ως παράδειγμα. 

Φράσεις / Προτάσεις 

Πίνω τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. 

Μέσα στης λίμνης το νερό πλέει ένα φτερό. 

Ένας ελέφαντας κι ένα ποντίκι μάλωναν για ένα φιστίκι. 

Έκοψα με το ψαλίδι την ουρά από το φίδι. 

Έβαλα στην κούπα λίγη από τη νόστιμη σούπα. 

 

 

 

 

 

 

Στη δεύτερη δραστηριότητα καθίσαμε σε κύκλο με τα παιδιά. Κάθε φορά υπήρχε μια λέξη 

– στόχος με σκοπό κάθε παιδί να παράγει μία λέξη που να ομοιοκαταληκτεί με εκείνη. 

Δραστηριότητα 1
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: -  

 

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: - 
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Μόλις το ένα παιδί ολοκλήρωνε, συνέχιζε όποιος καθόταν στα δεξιά του. Το παιδί που δεν 

απαντούσε (δεν μπορούσε να παράγει μια λέξη που να ομοιοκαταληκτεί), άρχιζε ένας νέος 

κύκλος με μια εντελώς καινούρια λέξη – στόχο. Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε με γοργό 

ρυθμό, ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. Ο πρώτος γύρος του 

παιχνιδιού ήταν δοκιμαστικός.  

 Δισύλλαβες λέξεις: χέρι 

 Τρισύλλαβες λέξεις: βαγόνι, θρανίο 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: κλαδευτήρι, μανιτάρι, γλειφιτζούρι 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά μπροστά στο παιδί τρεις εικόνες για 

λέξεις, οι δύο από τις οποίες ομοιοκαταληκτούσαν και η μία διέφερε ως προς την 

κατάληξη. Αφού το παιδί ονομάτιζε κάθε μία φωναχτά, έπρεπε να δείξει τη μία εικόνα που 

δεν ομοιοκαταληκτούσε.  

Παράδειγμα: λεωφορείο / ψυγείο / δαχτυλίδι  

 λάδι, αχλάδι, λαμπάδα 

 σίδερο, ελικόπτερο, τηλέφωνο 

 ντομάτα, γάτα, κότα 

 ψάρι, μαξιλάρι, μαρμελάδα 

 πόλη, πορτοφόλι, γάλα 

 χελιδόνι, τιμόνι, ταψί 

 πινακίδα, εφημερίδα, δαχτυλίδι 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε τυπικό υλικό τόμπολας (φύλλα τόμπολας 

και καρτελάκια). Σε κάθε φύλλο τόμπολας απεικονίζονταν λέξεις, μερικές από τις οποίες 

ομοιοκαταληκτούσαν. Το παιδί έχοντας μπροστά του το φύλλο και τα καρτελάκια που 

αντιστοιχούσαν στις εικόνες της τόμπολας, έπρεπε να επιλέξει μόνο εκείνα τα καρτελάκια 

που ομοιοκαταληκτούν και να τα τοποθετήσει στις αντίστοιχες εικόνες στο φύλλο της 

τόμπολας.  

  

  

    

Δραστηριότητα 4
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: Τόμπολες 
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Στην πρώτη φάση της πέμπτης δραστηριότητας τοποθετούνταν κάθε φορά τρεις εικόνες 

αντί πολυσύλλαβων λέξεων με σκοπό ο μαθητής να εντοπίσει και να δείξει τις δύο που 

ομοιοκαταληκτούν.  

 σφουγγάρι / σαλιγκάρι / λεωφορείο 

 πινακίδα / πυραμίδα / χελιδόνι 

 δαχτυλίδι / κατσαβίδι / πινακίδα 

 

Στη δεύτερη φάση της πέμπτης δραστηριότητας παρουσιάζονταν προφορικά τρεις 

πολυσύλλαβες λέξεις με σκοπό ο μαθητής να πει τις δύο που ομοιοκαταληκτούν.  

 τετράδιο / φυλλάδιο / προπαίδεια 

 πλυντήριο / διαβατήριο / διαμέρισμα 

 ημερολόγιο / πληκτρολόγιο / αξιοπερίεργο 

                       

  

Δραστηριότητα 5
η
 (6 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2
Η 

Διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να αναλύει προφορικά σε φωνήματα 5 πολυσύλλαβες 

λέξεις που θα του δοθούν μία μία από την ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

Διδασκαλία 3
η
 (45 λεπτά) – Ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να αναλύει προφορικά σε φωνήματα 5 

πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που θα του δοθούν μία μία από την ερευνήτρια σε 5΄ 

με ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από το παιδί να χωρίσει το όνομά του σε φωνήματα, 

πράγμα που λειτούργησε ως παράδειγμα της δραστηριότητας. Η διαδικασία αυτή είχε τη 

μορφή παιχνιδιού και συνοδευόταν από αργά ρυθμικά χτυπήματα χεριών. Αφού το παιδί 

εξοικειώθηκε με τη διαδικασία, του δόθηκαν άλλες 3 λέξεις απλής δομής με σκοπό να 

επαναλάβει τη διαδικασία.  

 μήλο (δισύλλαβη) → μ – ή – λ – ο  

 πατάτα (τρισύλλαβη) → π – α – τ – ά – τ – α  

 χελιδόνι (πολυσύλλαβη) → χ – ε – λ – ι – δ – ό – ν – ι  

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δείξαμε στο παιδί μία εικόνα για μία λέξη. Έπειτα, το παιδί 

κλήθηκε να τραβήξει με το μολύβι τόσες γραμμές στο χαρτί όσα ήταν και τα φωνήματα 

της λέξης. Για το φώνημα που τονιζόταν, ζητούσαμε να τραβήξει διπλή γραμμή.  

Παράδειγμα: γάλα                    

 Δισύλλαβες λέξεις: ξύλο, νησί, ζάρι 

 Τρισύλλαβες λέξεις: τιμόνι, λάχανο, καλάθι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: ροδάκινο, ποδήλατο, κασετίνα 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μια εικόνα τύπου Elkonin για μία 

λέξη, την οποία έπρεπε να ονοματίσει. Έπειτα, το παιδί χώριζε τη λέξη σε φωνήματα, 

φωνάζοντας το κάθε φώνημα και βάζοντας ένα πούλι στο αντίστοιχο κουτάκι φωνήματος. 

Η καρτέλα «παπί» χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα.  

 Δισύλλαβη λέξη: ζώνη 

 Τρισύλλαβη λέξη: καρότο 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: σοκολάτα, λεμονάδα 

Δραστηριότητα 2
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα, τονισμός 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards», χαρτί, μολύβι 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα, αφού δώσαμε στο παιδί ένα λαστιχάκι, του δείχναμε κάθε 

φορά από μία εικόνα για μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίσει τη λέξη, να επιμηκύνει 

αργά το λαστιχάκι, ενώ χώριζε τη λέξη σε φωνήματα και τέλος να ελευθερώσει το 

λαστιχάκι, λέγοντας γρήγορα τη λέξη της εικόνας. Η λέξη «δώρο» δόθηκε ως παράδειγμα.  

 Δισύλλαβες λέξεις: κότα, λάδι 

 Τρισύλλαβες λέξεις: βελόνα, γέφυρα 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: τηλέφωνο, μανάβικο, καραμέλα 

 

 

 

 

 

 

Στην πέμπτη δραστηριότητα δίνονται προφορικά μία μία στο παιδί 5 πολυσύλλαβες λέξεις 

τύπου ΣΦΣΦ, τις οποίες καλείται να αναλύσει προφορικά σε φωνήματα. 

Πολυσύλλαβες λέξεις: νοσοκόμα, πινακίδα, παράθυρο, ταχύτητα, καλύτερα 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: λαστιχάκι 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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Διδασκαλία 4
η
  (45 λεπτά) – Ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να αναλύει προφορικά σε φωνήματα 5 

πολυσύλλαβες λέξεις σύνθετης δομής (με συμφωνικά συμπλέγματα, δίψηφα φωνήεντα και 

συνδυασμούς) που θα του δοθούν μία μία από την ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 

100%.  

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα λέγαμε στο παιδί προφορικά μια λέξη και του ζητούσαμε να 

τη χωρίσει σε φωνήματα χτυπώντας ρυθμικά το τύμπανο με γρήγορο ρυθμό. Η λέξη 

«μπότα» αξιοποιήθηκε ως παράδειγμα.  

 Δισύλλαβες λέξεις: φούρνος, βούρτσα 

 Τρισύλλαβες λέξεις: λάστιχο,  μπισκότο 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: μαρκαδόρος, πλαστελίνη, τροχόσπιτο  

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: τύμπανο, κάρτες με εικόνες «Rocket Cards»  

 

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα, τονισμός 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: τετράγωνα χαρτονάκια διπλής όψης 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δινόταν προφορικά στο παιδί μία λέξη. Έπειτα, αφού του 

δώσαμε τετράγωνα χαρτάκια διπλής όψης, το παιδί κλήθηκε να βάλει τόσα χαρτονάκια 

στη σειρά όσα ήταν τα φωνήματα της λέξης που άκουσε. Για το φώνημα που τονιζόταν, 

ζητούσαμε να γυρίσει το χαρτονάκι ανάποδα. Ως παράδειγμα δόθηκε η λέξη «πούπουλο».  

 Τρισύλλαβες λέξεις: ερπετό, κλεψύδρα, έκπληξη 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: διόρθωση, μικροσκόπιο, ιστοσελίδα, πλυντήριο, 

θερμόμετρο 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα δίναμε κάθε φορά στο παιδί μία εικόνα τύπου Elkonin για μία 

λέξη. Έπειτα, το παιδί κατευθείαν, χωρίς πρώτα να ονοματίζει τη λέξη, έπρεπε να χωρίσει 

τη λέξη σε φωνήματα, προχωρώντας το πούλι μια θέση για κάθε φώνημα που έλεγε. Η 

καρτέλα «βαρέλι» αξιοποιήθηκε ως παράδειγμα.  

 Τρισύλλαβες λέξεις: κουλούρι, άλογο, πίνακας 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: μανιτάρι, κομοδίνο, βελανίδι, γαρίφαλο 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα δίνονται προφορικά μία μία στο παιδί 5 πολυσύλλαβες λέξεις 

απλής και σύνθετης δομής, τις οποίες καλείται να αναλύσει προφορικά σε φωνήματα. 

Πολυσύλλαβες λέξεις: συντήρηση, αστρονομία, κεραμίδι, ποδόσφαιρο, τηλεγράφημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3
Η 

Διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να συνθέτει προφορικά 5 πολυσύλλαβες λέξεις απλής 

και σύνθετης δομής χωρισμένες σε φωνήματα που θα του δοθούν μία μία από την 

ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

Διδασκαλία 5
η
 (45 λεπτά) – Σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να συνθέτει προφορικά 5 πολυσύλλαβες 

λέξεις απλής δομής χωρισμένες σε φωνήματα που θα του δοθούν μία μία από την 

ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

 

 

 

 

Για να εισαχθούν τα παιδιά στη δεξιότητα της σύνθεσης φωνημάτων πραγματοποιήθηκε 

μία αναφορά στη σύνθεση συλλαβών για το σχηματισμό μίας λέξης με απλή δομή. Με τον 

τρόπο αυτό τα παιδιά κατανόησαν τη διαδικασία της σύνθεσης φωνημάτων που 

ακολούθησε στη συνέχεια. 

 χα – λί  

 ψέ – μα  

 κι – θά – ρα  

 κα – λη – μέ – ρα  

 

Δραστηριότητα 1
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά στο παιδί τρεις εικόνες για λέξεις. 

Λέγαμε σπαστά (σε φωνήματα) μία από τις τρεις λέξεις που απεικονίζονταν και το παιδί 

έπρεπε να δείξει την εικόνα με τη λέξη που του είπαμε.  

Παράδειγμα: ταξί / ταψί / δώρο    τ – α – ψ – ί    ταψί  

 Δισύλλαβες λέξεις:  

γάλα, γάτα, χαλί 

ψάρι, ταψί, ζάρι 

νησί, νύφη, ξύλο 

 Τρισύλλαβες λέξεις:  

κεράσι, καλάθι, τιμόνι 

γέφυρα, σίδερο, βελόνα 

ποτήρι, λάχανο, αλάτι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις 

πινακίδα, ποδήλατο, τηλέφωνο 

πυραμίδα, ροδάκινο, μαξιλάρι 

χελιδόνι, κασετίνα, μανάβικο 

καραμέλα, νοσοκόμα, εφημερίδα 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: τετράγωνα χαρτονάκια 
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Στην τρίτη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά μπροστά στο παιδί τόσα τετράγωνα 

χαρτονάκια όσα και τα φωνήματα μιας λέξης. Έπειτα, λέγαμε στο παιδί τα φωνήματα της 

λέξης, ενώ ταυτόχρονα δείχναμε με το δάχτυλο το αντίστοιχο χαρτονάκι. Στο σημείο αυτό 

το παιδί έπρεπε να πει τη λέξη που άκουσε, ενώνοντας όλα τα χαρτονάκια με το χέρι του. 

Η λέξη «ξίδι» χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα.  

 Δισύλλαβες λέξεις: χέρι, ψηλά 

 Τρισύλλαβες λέξεις: κανόνι, παγίδα 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: λαχανικά, μεσημέρι, ξεφωνητά, κατάληξη 

 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα λέγαμε στο παιδί προφορικά μία λέξη χωρισμένη σε 

φωνήματα και εκείνο έπρεπε να πει ποια λέξη είχε ακούσει.  

Παράδειγμα: ζ – ύ – μ – η   ζύμη 

 Δισύλλαβες λέξεις: μέλι, φίδι, βάζο 

 Τρισύλλαβες λέξεις: καρότο, ποτάμι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: περιβόλι, περιμένω, λεμονάδα, δεξαμενή 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: -  
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Στην πέμπτη δραστηριότητα δίνονται προφορικά μία μία στο παιδί 5 πολυσύλλαβες λέξεις 

απλής δομής  χωρισμένες σε φωνήματα, τις οποίες καλείται να αναγνωρίσει. 

Πολυσύλλαβες λέξεις: ταχύτητα, συζήτηση, παρατήρηση, πιθανότητα, κυνηγητό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Διδασκαλία 6
η
 (45 λεπτά) – Σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο κάθε μαθητής να συνθέτει προφορικά 5 πολυσύλλαβες 

λέξεις σύνθετης δομής (με συμφωνικά συμπλέγματα, δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς) 

χωρισμένες σε φωνήματα που θα του δοθούν μία μία από την ερευνήτρια σε 5΄ με 

ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά μπροστά στο παιδί τόσα τετράγωνα 

χαρτονάκια όσα και τα φωνήματα μιας λέξης. Έπειτα, λέγαμε στο παιδί τα φωνήματα της 

λέξης, ενώ ταυτόχρονα δείχναμε με το δάχτυλο το αντίστοιχο χαρτονάκι. Στο σημείο αυτό 

το παιδί έπρεπε να πει τη λέξη που άκουσε, ενώνοντας όλα τα χαρτονάκια με το χέρι του. 

Ως παράδειγμα παρουσιάστηκαν σε χαρτονάκια τα φωνήματα της λέξης «πληγή». 

 Δισύλλαβες λέξεις: φτερό, τέχνη 

 Τρισύλλαβες λέξεις: πρόβατο, μαρούλι, πετσέτα 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: περίπτωση, παπαρούνα, καλαμπόκι 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: τετράγωνα χαρτονάκια 

 

Δραστηριότητα 2
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά στο παιδί τρεις εικόνες για λέξεις. 

Λέγαμε σπαστά (σε φωνήματα) μία από τις τρεις λέξεις που απεικονίζονταν και το παιδί 

έπρεπε να δείξει την εικόνα με τη λέξη που του είπαμε.  

Παράδειγμα: κουμπί / χτένα / λίμνη   χ – τ – έ – ν – α    χτένα  

 Δισύλλαβες λέξεις:  

πουλί, πίτσα, φάρος 

γάντι, γλάρος, αφρός 

βάρκα, τζάκι, τέντα  

 Τρισύλλαβες λέξεις:  

λαμπάδα, αλεπού, λάστιχο 

τσεκούρι, δελφίνι, καρέκλα 

ντομάτα, ποντικός, κρεβάτι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις 

πεταλούδα, παπαρούνα, σαλιγκάρι 

μανταλάκι, μελιτζάνα, κατσαβίδι 

πορτοφόλι, πορτοκάλι, δαχτυλίδι 

μαρκαδόρος, μικρόφωνο, μαρμελάδα 

 

 

 

 

 

Στη δεύτερη δραστηριότητα τοποθετούνταν στο τραπέζι κάθε φορά μία εικόνα 

αναποδογυρισμένη, χωρίς να μπορεί να τη δει το παιδί. Έπειτα, λέγαμε στο παιδί τα 

φωνήματα της λέξης που απεικονίζονται σε αυτή, ζητώντας από το παιδί να πει γρήγορα 

ολόκληρη τη λέξη που άκουσε. Για έλεγχο της απάντησής του, γυρνούσε την εικόνα από 

τη σωστή πλευρά και έβλεπε τη λέξη που απεικονιζόταν. Ως παράδειγμα δόθηκε η κάρτα 

«τζάκι».  

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες «Rocket Cards» 
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 Δισύλλαβες λέξεις: στάμνα, φωτιά, κάστρο 

 Τρισύλλαβες λέξεις: καρπούζι, σφραγίδα,  

 Πολυσύλλαβες λέξεις: μαργαρίτα, ελικόπτερο, πλυντήριο 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα δείξαμε στα παιδιά τον πίνακα με τις εικόνες από ζώα και 

τους λέγαμε προφορικά κάθε φορά μία λέξη χωρισμένη σε φωνήματα με σκοπό όποιο τη 

μαντέψει πρώτο να δείξει το αντίστοιχο ζώο στον πίνακα. Ως παράδειγμα δόθηκε το ζώο 

«τίγρης».  

  
 

   

 
  

   

   

Δραστηριότητα 4
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: πίνακας με εικόνες από ζώα 
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Στην πέμπτη δραστηριότητα δίνονται προφορικά μία μία στο παιδί 5 πολυσύλλαβες λέξεις 

χωρισμένες σε φωνήματα, τις οποίες καλείται να αναγνωρίσει. 

Πολυσύλλαβες λέξεις: ξημέρωμα, σταυρόλεξο, παρουσίαση, αμύγδαλα, χρονόμετρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: σύνθεση λέξεων από φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4
Η 

 

Διδασκαλία 7
η
 (45 λεπτά) – Διαχείριση φωνημάτων λέξης 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να διαχειρίζεται (αναγνώριση, πρόσθεση και 

αφαίρεση, αντικατάσταση φωνημάτων λέξης) τα φωνήματα μιας λέξης σε 8 λέξεις απλής 

και σύνθετης δομής με τους τρόπους που θα του υποδεικνύει η ερευνήτρια σε 8΄ λεπτά με 

ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα τοποθετούνταν κάθε φορά μπροστά στο παιδί μία κάρτα 

«Rocket Frame», στην οποία απεικονιζόταν μία λέξη. Έπειτα, ζητούσαμε από το παιδί να 

βάλει ένα πούλι στο κουτάκι που «κρυβόταν» ένα συγκεκριμένο φώνημα.  

Παράδειγμα: κάρτα «παπί»   πού κρύβεται η φωνή «ι»;   το παιδί πρέπει να βάλει το 

πούλι στο τελευταίο τετραγωνάκι.  

 Δισύλλαβες λέξεις: μάτι, σύκο, τυρί 

 Τρισύλλαβες λέξεις: κανάτα, βαγόνι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: μανιτάρι, γαρίφαλο 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος σε λέξη 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα λέγαμε κάθε φορά στο παιδί μία λέξη (φώνημα – φώνημα) και 

τοποθετούσαμε παράλληλα ένα κυβάκι για κάθε φώνημα που λέγαμε. Έπειτα, προσθέταμε 

ένα φώνημα, στην αρχή, στη μέση ή το τέλος της λέξης (το κυβάκι αυτό είχε διαφορετικό 

χρώμα από τα υπόλοιπα). Τέλος, το παιδί έπρεπε να πει ποια νέα λέξη σχηματιζόταν.   

Παράδειγμα: ρήμα   προσθέτω το φώνημα «χ»   χρήμα 

 Δισύλλαβες λέξεις:  

τοίχος – στίχος 

τόπος – τρόπος 

χορός – χοντρός  

γάστρα – γλάστρα  

λάμπα – λαμπρά  

 Τρισύλλαβες λέξεις:  

σιτάρι – συρτάρι  

μπαλόνι – μπαλκόνι 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα λέγαμε κάθε φορά στο παιδί μία λέξη (φώνημα – φώνημα) και 

τοποθετούσαμε παράλληλα ένα κυβάκι για κάθε φώνημα που λέγαμε. Έπειτα, 

αφαιρούσαμε ένα φώνημα, στην αρχή, στη μέση ή το τέλος της λέξης (το κυβάκι αυτό είχε 

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: πρόσθεση φωνημάτων 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: πολύχρωμα κυβάκια 

Δραστηριότητα 3
η
  (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αφαίρεση φωνημάτων 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: πολύχρωμα κυβάκια 
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διαφορετικό χρώμα από τα υπόλοιπα). Τέλος, το παιδί έπρεπε να πει ποια νέα λέξη 

σχηματιζόταν.   

Παράδειγμα: χρήμα   αφαιρώ το φώνημα «χ»   ρήμα 

 Δισύλλαβες λέξεις: 

κλείνω – λύνω  

μέτρα – μέρα  

κρίμα – κύμα  

φωτιά – φώτα  

γράμμα – ράμμα  

 Τρισύλλαβες λέξεις:  

πλακάκι – λακάκι  

τηγανιά – τηγάνι  

 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα λέγαμε στο παιδί μία λέξη και ταυτόχρονα την αναλύαμε σε 

φωνήματα τοποθετώντας τόσα χαρτονάκια όσα και τα φωνήματα της λέξης. Έπειτα, 

βγάζαμε ένα φώνημα και το αντικαθιστούσαμε με ένα άλλο, βγάζοντας το αντίστοιχο 

χαρτονάκι και βάζοντας στη θέση του ένα χαρτονάκι διαφορετικού χρώματος, με σκοπό το 

παιδί να βρει τη νέα λέξη που προέκυπτε.  

Παράδειγμα: φίλη – φίδι  

 Δισύλλαβες λέξεις: 

τρένο – φρένο  

φάρος – φόρος 

τέρμα – κέρμα  

 

Δραστηριότητα 4
η
  (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αντικατάσταση φωνημάτων  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: τετράγωνα χαρτονάκια δύο χρωμάτων  
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 Τρισύλλαβες λέξεις:  

κουτάβι – κουτάλι  

σακούλα – κουκούλα  

βελόνα – χελώνα   

 Πολυσύλλαβες λέξεις: 

καναρίνι – καμαρίνι  

μαρκαδόρος – παρκαδόρος  

 

 

 

 

 

Στην πέμπτη δραστηριότητα το παιδί έπρεπε να διαχειριστεί τα φωνήματα μιας λέξης σε 8 

λέξεις με τους τρόπους που θα του υποδείκνυε κάθε φορά η ερευνήτρια (αναγνώριση, 

πρόσθεση και αφαίρεση, αντικατάσταση φωνημάτων λέξης).  

Αναγνώριση φωνήματος → παραγωγή – παράθυρο (θ)   

                                                 μανιτάρι – μαξιλάρι (ν) 

Πρόσθεση φωνήματος →  μέσα – άμεσα  

                                             Θάνος – θάμνος   

Αφαίρεση φωνήματος →  κρίμα – ρήμα  

                                             συρτάρι – σιτάρι  

Αντικατάσταση φωνήματος →  λάχανο – χάχανο 

                                                      σφραγίδα – παγίδα  

  

 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (8 λεπτά)  

Δεξιότητα: διαχείριση φωνημάτων λέξης  

Είδος δραστηριότητας:  

Υλικά: -  

 



101 
 

Διδασκαλία 8
η
 (45 λεπτά) – Γραφοφωνημική Αντιστοιχία 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να κατανοεί τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες 

που προκύπτουν αντικαθιστώντας μεμονωμένα φωνήματα με τα γράμματά τους σε 5 

πολυσύλλαβες λέξεις απλής δομής ΣΦΣΦ ή ΦΣΦΣ που θα του υπαγορευθούν από την 

ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 100%.  

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία κάρτα «Rocket Frames», 

στην οποία απεικονιζόταν μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίζει τη λέξη, να βάζει ένα 

πούλι στο κουτάκι που «κρυβόταν» ένα συγκεκριμένο φώνημα και να αντιστοιχεί το 

φώνημα αυτό με τα γράμμα του.  

Παράδειγμα: κάρτα «παπί»   πού κρύβεται η φωνή «π»;   το παιδί πρέπει να βάλει το 

πούλι στο τελευταίο τετραγωνάκι.   «βγάλε το πούλι και γράψε το γράμμα πι στο αντίστοιχο 

κουτάκι»  

 Δισύλλαβες λέξεις: μήλο, χήνα, δύτης 

 Τρισύλλαβες λέξεις: λεμόνι, άρωμα, κόκορας 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: σοκολάτα, βελανίδι 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, αναγνώριση φωνήματος σε λέξη 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια, μαρκαδόρος  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία κάρτα «Rocket Frames», 

στην οποία απεικονιζόταν μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίζει τη λέξη, και, 

αναλύοντας τη λέξη σε φωνήματα, να αντικαθιστά κάθε φώνημα με το γράμμα του.  

Παράδειγμα: κάρτα «βίδα»   «σπάσε τη λέξη σε φωνούλες και γράφε κάθε φορά το γράμμα 

της φωνούλας που λες. Είπες β. Γράψε β. Είπες ι. Γράψε ι, κ.ο.κ.» 

 Δισύλλαβες λέξεις: φακή, γόμα, νάνος 

 Τρισύλλαβες λέξεις: βαρέλι, έλατο, ξιφίας 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: κομοδίνο, παράθυρο 

 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία εικόνα κάτω από την οποία 

ήταν σχηματισμένη η λέξη που απεικονιζόταν. Από τη λέξη έλειπαν ένα ή δύο γράμματα, 

τα οποία έπρεπε να εντοπίσει ο μαθητής και να τα συμπληρώσει χρησιμοποιώντας τα 

πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα.  

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια, μαρκαδόρος  

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, τονισμός 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: 31 πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου (+ φωνήεντα 

τονισμένα), κάρτες με εικόνες 
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Παράδειγμα: εικόνα «ρόδα» και λέξη «ρ   δ α»   «διάλεξε ποιο από τα πλαστικά 

καρτελάκια με τα γράμματα πρέπει να διαλέξεις για να σχηματιστεί η λέξη της εικόνας;» 

                                                                  

            ψ _ μ ί                                       _ ύ τ η                                      _ υ θ _ ς 

                                                                      

  σ ι _ ά ρ ι                                     χ ά _ α κ α ς                     _ ύ _ ε λ λ ο 

 

                                                                                                  

π α π α _ ά λ ο ς                             κ υ π α ρ _ σ σ ι                    α ν _ μ _ μ υ λ ο ς 

 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα δίνονταν κάθε φορά στο παιδί πλαστικά καρτελάκια με 

γράμματα και εκείνο έπρεπε να σχηματίσει μια λέξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των γραμμάτων δεν είναι ο ίδιος με των γραμμάτων που χρειάζονται για να σχηματιστεί η 

λέξη, καθώς υπάρχουν επιπλέον κάθε φορά δύο γράμματα.  

 

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά)  

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: 31 πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου (+ φωνήεντα 

τονισμένα) 
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Παράδειγμα: χ ά ι ρ ζ η (ζάρι)    «Σχημάτισε μια λέξη με τα γράμματα αυτά. Προσοχή! Δύο 

γράμματα περισσεύουν». 

 Δισύλλαβες λέξεις 

ώ ν γ ζ η ε  (ζώνη) 

δ ζ ι ό ί ξ (ξίδι)  

ς ή π ν ο κ (κήπος)  

 Τρισύλλαβες λέξεις  

φ υ κ γ ι ρ α έ (γέφυρα) 

κ λ ά β φ ε ο ς δ (φάκελος) 

ρ μ ά κ σ ω α (άρωμα) 

 Πολυσύλλαβες λέξεις  

δ ά λ κ ι μ ν ρ ν ο ο (ροδάκινο) 

ε β ό γ λ π τ ρ ι ι (περιβόλι)  

 

 

 

 

 

 

Στην πέμπτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει 5 πολυσύλλαβες λέξεις που του 

υπαγορεύτηκαν μία μία, με την εξής διαδικασία: για κάθε λέξη που άκουγε, έπρεπε να την 

αναλύει σε φωνήματα και ταυτόχρονα για κάθε φώνημα που έλεγε, έπρεπε να γράφει και 

το αντίστοιχο γράμμα του.  

Πολυσύλλαβες λέξεις: παρέλαση, εξήγηση, κακότυχος, ισότητα, κατάλογος 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
  

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: -  
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5
Η 

 

Διδασκαλία  9
η
 (45 λεπτά) – Γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να κατανοεί τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες 

που προκύπτουν αντικαθιστώντας μεμονωμένα φωνήματα με τα γράμματά τους σε 5 

πολυσύλλαβες λέξεις σύνθετης δομής (με συμφωνικά συμπλέγματα, δίψηφα φωνήεντα και 

συνδυασμούς) που θα του υπαγορευθούν από την ερευνήτρια σε 5΄ με ποσοστό επιτυχίας 

100%.  

 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία κάρτα τύπου «Rocket 

Frames», στην οποία απεικονιζόταν μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίζει τη λέξη, να 

βάζει ένα πούλι στο κουτάκι που «κρυβόταν» ένα συγκεκριμένο φώνημα και να 

αντιστοιχεί το φώνημα αυτό με τα γράμμα του.  

Παράδειγμα: κάρτα «παπί»   πού κρύβεται η φωνή «π»;   το παιδί πρέπει να βάλει το 

πούλι στο τελευταίο τετραγωνάκι.   «βγάλε το πούλι και γράψε το γράμμα πι στο αντίστοιχο 

κουτάκι»  

 Δισύλλαβες λέξεις: σκεπή, θρόνος, βροχή 

 Τρισύλλαβες λέξεις: σακούλα, κουλούρι, θησαυρός  

 Πολυσύλλαβες λέξεις: μανταρίνι, πολυθρόνα, συνδετήρας 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, αναγνώριση φωνήματος σε λέξη 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», αυτοσχέδιες κάρτες τύπου Elkonin 

«Rocket Frames», πούλια, μαρκαδόρος  
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Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, ανάλυση λέξεων σε φωνήματα 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: αυτοσχέδιες κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια, μαρκαδόρος  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία κάρτα, στην οποία 

απεικονιζόταν μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίζει τη λέξη, και, αναλύοντας τη λέξη 

σε φωνήματα, να αντικαθιστά κάθε φώνημα με το γράμμα του.  

Παράδειγμα: κάρτα «δίσκος»   «σπάσε τη λέξη σε φωνούλες και γράφε κάθε φορά το 

γράμμα της φωνούλας που λες. Είπες δ. Γράψε δ. Είπες ι. Γράψε ι, κ.ο.κ.» 

 Δισύλλαβες λέξεις: σφυρί, δρόμος, θρανίο 

 Τρισύλλαβες λέξεις: στεφάνι, τύμπανο, χταπόδι 

 Πολυσύλλαβες λέξεις: σιντριβάνι, πλαστελίνη 
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Στην τρίτη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία εικόνα κάτω από την οποία 

ήταν σχηματισμένη η λέξη που απεικονιζόταν. Από τη λέξη έλειπαν ένα ή δύο γράμματα, 

τα οποία έπρεπε να εντοπίσει ο μαθητής και να τα συμπληρώσει χρησιμοποιώντας τα 

πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα.  

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία, τονισμός 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: 31 πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου (+ φωνήεντα 

τονισμένα), κάρτες με εικόνες 
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Παράδειγμα: εικόνα «μέτρο» και λέξη «μ έ _ ο»   «διάλεξε ποιο από τα πλαστικά 

καρτελάκια με τα γράμματα πρέπει να διαλέξεις για να σχηματιστεί η λέξη της εικόνας;» 

                                                                                                

        φ ρ ά __ __η ς                               __ __ ύ σ η                                  __ __ αυ  ρ _ ς          

 

                                                                            

         φ ι __ __ ί κ ι                                κ ά β __ ρ α ς                            __  __ ή μ α _ α 

 

                                                               

       τ υ __ __ό μ υ γ α                         __ __ υ γ α ν ι ά                      ξ υ __ __η τ _ ρ ι  

 

 

 

 

 

 

 

Στην τέταρτη δραστηριότητα δίνονταν κάθε φορά στο παιδί πλαστικά καρτελάκια με 

γράμματα και εκείνο έπρεπε να σχηματίσει μια λέξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των γραμμάτων δεν είναι ο ίδιος με των γραμμάτων που χρειάζονται για να σχηματιστεί η 

λέξη, καθώς υπάρχουν επιπλέον κάθε φορά δύο γράμματα.  

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά)  

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: 31 πλαστικά καρτελάκια με τα γράμματα του αλφάβητου (+ φωνήεντα 

τονισμένα) 
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Παράδειγμα: σ κ ό ς π ρ ο (σπόρος)   «Σχημάτισε μια λέξη με τα γράμματα αυτά. Προσοχή! 

Δύο γράμματα περισσεύουν». 

 Δισύλλαβες λέξεις 

ρ ς  φ ρ ό ί ου γ (φρουρός) 

κ μ σ θ α ς ι ό  (μισθός)  

β ό ψ σ τ ρ α ς τ  (στρατός)  

 Τρισύλλαβες λέξεις  

σ τ α χ μ ί α ζ ν (μαστίχα)  

σ μ ς ό κ φ ζ ν π ί (φωτισμός)  

ει ή ς τ π ρ α ψ ι (πειρατής) 

 Πολυσύλλαβες λέξεις  

ν τ εί ι κ λ α η δ ι ξ (αντικλείδι)  

φ α ή ν τ ι γ ρ α κ σ (αντιγραφή)  

 

 

 

 

 

 

Στην πέμπτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει στο τετράδιό του 5 

πολυσύλλαβες λέξεις που του υπαγορεύτηκαν μία μία, με την εξής διαδικασία: για κάθε 

λέξη που άκουγε, έπρεπε να την αναλύει σε φωνήματα και ταυτόχρονα για κάθε φώνημα 

που έλεγε, έπρεπε να γράφει και το αντίστοιχο γράμμα του.  

Πολυσύλλαβες λέξεις: επανόρθωση, λειτουργία, συντροφιά, σχεδιαστής, λιμενάρχης 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
  

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Διδασκαλία  10
η
 (35 λεπτά) – Διάκριση φωνήματος «ξ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει στο τετράδιό του καθ’ υπαγόρευση 5 

πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει το φώνημα «ξ», σε 5΄με 

ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνονταν στον μαθητή δύο κάρτες με εικόνες αντί λέξεων, τις 

οποίες έπρεπε να ονοματίσει. Στη συνέχεια, ο μαθητής έπρεπε να δείξει την εικόνα που 

απεικόνιζε τη λέξη που περιείχε το φώνημα «ξ».  

                        

 

 

 

       

                                      

                               

                               

                                      

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ξ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν μια παραλλαγή του παιχνιδιού «πετάει πετάει». Η 

ερευνήτρια άρχιζε τον κάθε γύρο του παιχνιδιού λέγοντας π.χ.: «πετάει πετάει το ξίφος» 

και συγχρόνως σήκωνε ψηλά το δεξί της χέρι σε ένδειξη ότι πραγματικά «πετούσε», 

δηλαδή ότι η λέξη περιείχε το φώνημα «ξ». Τα παιδιά έπρεπε να σηκώνουν κι εκείνα το 

χέρι τους κάθε φορά που άκουγαν λέξη με το φώνημα «ξ». Όμως, όταν αναφερόταν λέξη 

που δεν περιείχε το φώνημα «ξ», τότε τα παιδιά έπρεπε να το διακρίνουν και να μην 

σηκώσουν το χέρι τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια είχε το δικαίωμα από τους 

κανόνες του παιχνιδιού να σηκώνει το χέρι της και σε όσες λέξεις δεν περιείχαν το 

φώνημα «ξ», γεγονός που παραπλανούσε κάποιες φορές τα παιδιά.  

Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν: εξωγήινος, πολυθρόνα, κρύσταλλο, ουρανοξύστης, 

λάστιχο, σαξόφωνο, πάτωμα, τόξο, τραπέζι, αλεξίπτωτο, φωτογραφία, άμαξα.  

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να διεκπεραιώσει τις παρακάτω 

δραστηριότητες που προτείνονταν στο λογισμικό «Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας»:  

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ξ»  

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: - 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ξ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: λογισμικό «Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας» 
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 Βρες τις εικόνες που αρχίζουν από «ξ» 

 

 

 Βρες τις λέξεις: «Οι φωνούλες μπήκαν στο σακί! Μπορείς να βρεις με τη σωστή 

σειρά ποιες ταιριάζουν στη λεξούλα της εικόνας;» 

 

 Φτιάξε τις λέξεις: «Με ποια φωνούλα ξεκινάει η λέξη της εικόνας; Κάνε κλικ στη 

σωστή για να αποκαλυφθεί η λέξη».  
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 5 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν το φώνημα «ξ».  

Πολυσύλλαβες λέξεις: παράξενος, κατάληξη, ξημέρωμα, ξεσηκώνω, ξενοδόχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «ξ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6
Η 

 

Διδασκαλία  11
η
 (35 λεπτά) – Διάκριση φωνήματος «ψ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει στο τετράδιό του καθ’ υπαγόρευση 5 

πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει το φώνημα «ψ», σε 5΄με 

ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνονταν στον μαθητή δύο κάρτες με εικόνες αντί λέξεων, τις 

οποίες έπρεπε να ονοματίσει. Στη συνέχεια, ο μαθητής έπρεπε να δείξει την εικόνα που 

απεικόνιζε τη λέξη που περιείχε το φώνημα «ψ».  

                      

 

             

                                

                        

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ψ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν μια παραλλαγή του παιχνιδιού «πετάει πετάει». Η 

ερευνήτρια άρχιζε τον κάθε γύρο του παιχνιδιού λέγοντας π.χ.: «πετάει πετάει το ξίφος» 

και συγχρόνως σήκωνε ψηλά το δεξί της χέρι σε ένδειξη ότι πραγματικά «πετούσε», 

δηλαδή ότι η λέξη περιείχε το φώνημα «ψ». Τα παιδιά έπρεπε να σηκώνουν κι εκείνα το 

χέρι τους κάθε φορά που άκουγαν λέξη με το φώνημα «ψ». Όμως, όταν αναφερόταν λέξη 

που δεν περιείχε το φώνημα «ψ», τότε τα παιδιά έπρεπε να το διακρίνουν και να μην 

σηκώσουν το χέρι τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια είχε το δικαίωμα από τους 

κανόνες του παιχνιδιού να σηκώνει το χέρι της και σε όσες λέξεις δεν περιείχαν το 

φώνημα «ψ», γεγονός που παραπλανούσε κάποιες φορές τα παιδιά.  

Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν: κορνίζα, ψέμα, λεμόνι, τζάμι, ψεκαστήρας, ζυγαριά, ψυχή, 

ψιχάλα, πάπια, ψηλός, σεντόνι, ψίχουλα. 

           

            

           

            

 

          

            

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ψ»  

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: - 
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Στην τρίτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να διεκπεραιώσει τις παρακάτω 

δραστηριότητες που προτείνονταν στο λογισμικό «Ψιχάλες»:  

 Βρες τις εικόνες που αρχίζουν από «ψ» 

 

 Βρες τις λέξεις: «Οι φωνούλες μπήκαν στο σακί! Μπορείς να βρεις με τη σωστή 

σειρά ποιες ταιριάζουν στη λεξούλα της εικόνας;» 

 

 Φτιάξε τις λέξεις: «Με ποια φωνούλα ξεκινάει η λέξη της εικόνας; Κάνε κλικ στη 

σωστή για να αποκαλυφθεί η λέξη».  

                                  

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «ψ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: λογισμικό «Ψιχάλες» 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 5 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν το φώνημα «ψ».  

Πολυσύλλαβες λέξεις: ψυχολόγος, ψαρότοπος, ψαλιδίζω, ψυχαγωγία, ψηλομύτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «ψ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Διδασκαλία  12
η
 (40 λεπτά) – Διάκριση φωνημάτων «ξ» και «ψ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει στο τετράδιό του καθ’ υπαγόρευση 6 

πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει τα φωνήματα «ξ» ή «ψ» ή 

και τα δύο, σε 6' με ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δόθηκαν στον μαθητή μπερδεμένες 12 κάρτες με εικόνες αντί 

για λέξεις που περιείχαν τα φωνήματα «ξ» και «ψ». Ο μαθητής έπρεπε να χωρίσει τις 

κάρτες σε δύο ομάδες, την ομάδα του «ξ» και την ομάδα «ψ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνημάτων «ξ» και «ψ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 

 

Ομάδα «ψ»: ψύλλο, ψάχνω, ψητά, βάψιμο, ψηφίζω, ψαροκόκαλο  

                                    

                                                       



120 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

      

 

 

 

Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι βασισμένο στη λογική του 

παιχνιδιού «Snaps». Κάθε μαθητής και η ερευνήτρια είχαν στη διάθεσή τους 6 κάρτες με 

εικόνες, από τις οποίες οι 3 απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «ξ» και οι υπόλοιπες 3 

απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «ψ». Κάθε φορά που η ερευνήτρια κατέβαζε πάνω στο 

τραπέζι μία κάρτα που απεικόνιζε λέξη με ένα από τα δύο φωνήματα, τα παιδιά έπρεπε να 

κατεβάσουν μία κάρτα που απεικόνιζε λέξη με το ίδιο φώνημα. Για παράδειγμα, αν 

κατέβαινε στο τραπέζι η κάρτα «ξύλο», τα παιδιά θα έπρεπε να κατεβάσουν από μία κάρτα 

που να απεικόνιζε λέξη με το φώνημα «ξ».  

Ομάδα «ξ»: ξυράφι, ξαπλώνω, ξυλόφωνο, Ξεφτέρης, ξιφασκία, ξυπόλυτος 

               

                               

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνημάτων «ξ» και «ψ» 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Χρήστος Ερευνήτρια Κωνσταντίνα 
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Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές είχαν κάθε φορά στη διάθεσή τους κάποια 

καρτελάκια με γράμματα, με τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν τα γράμματα στις 

φράσεις δίπλα στις εικόνες των καρτελών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: διάκριση και γραφή συλλαβών και φωνημάτων με το «ξ» και «ψ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: καρτέλες με εικόνες για συμπλήρωση γραμμάτων σε λέξεις, velcro 

αυτοκόλλητα, καρτελάκια με γράμματα 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 6 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν τα φωνήματα «ξ» ή «ψ» ή και τα 

δύο.   

Πολυσύλλαβες λέξεις: κατάψυξη, ξεψύχησα, ψιχαλίζει, ξυλοκοπώ, ξερίζωμα, 

ψυχανάλυση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «ξ» και «ψ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 

 



125 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7
Η
 

 

Διδασκαλία  13
η
 (35 λεπτά) – Διάκριση φωνήματος «φ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει στο τετράδιό του καθ’ υπαγόρευση 5 

πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει το φώνημα «φ», σε 5΄με 

ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνονταν στον μαθητή δύο κάρτες με εικόνες αντί λέξεων, τις 

οποίες έπρεπε να ονοματίσει. Στη συνέχεια, ο μαθητής έπρεπε να δείξει την εικόνα που 

απεικόνιζε τη λέξη που περιείχε το φώνημα «φ».  

         

 

 

                       

                                                

            

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «φ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν μια παραλλαγή του παιχνιδιού «πετάει πετάει». Η 

ερευνήτρια άρχιζε τον κάθε γύρο του παιχνιδιού λέγοντας π.χ.: «πετάει πετάει το ξίφος» 

και συγχρόνως σήκωνε ψηλά το δεξί της χέρι σε ένδειξη ότι πραγματικά «πετούσε», 

δηλαδή ότι η λέξη περιείχε το φώνημα «φ». Τα παιδιά έπρεπε να σηκώνουν κι εκείνα το 

χέρι τους κάθε φορά που άκουγαν λέξη με το φώνημα «φ». Όμως, όταν αναφερόταν λέξη 

που δεν περιείχε το φώνημα «φ», τότε τα παιδιά έπρεπε να το διακρίνουν και να μην 

σηκώσουν το χέρι τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια είχε το δικαίωμα από τους 

κανόνες του παιχνιδιού να σηκώνει το χέρι της και σε όσες λέξεις δεν περιείχαν το 

φώνημα «φ», γεγονός που παραπλανούσε κάποιες φορές τα παιδιά.  

Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν: φαρέτρα, φαρμακοποιός, ιπποπόταμος, όροφος, μανάβης, 

φαγητό, βρύση, καλαμπόκι, φούρναρης, αχινός, τηλεγράφημα, δίσκος.  

           

            
              

            

           

            

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «φ»  

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: - 
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Στην τρίτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να διεκπεραιώσει τις παρακάτω 

δραστηριότητες που προτείνονταν στο λογισμικό «Το σύννεφο έφερε βροχή»:  

 Βρες τις εικόνες που αρχίζουν από «φ» 

 

 Βρες τις λέξεις: «Οι φωνούλες μπήκαν στο σακί! Μπορείς να βρεις με τη σωστή 

σειρά ποιες ταιριάζουν στη λεξούλα της εικόνας;» 

 

 Φτιάξε τις λέξεις: «Με ποια φωνούλα ξεκινάει η λέξη της εικόνας; Κάνε κλικ στη 

σωστή για να αποκαλυφθεί η λέξη».  

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «φ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: λογισμικό «Το σύννεφο έφερε βροχή» 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 5 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν το φώνημα «φ».  

Πολυσύλλαβες λέξεις: φιλόσοφος, φασολάδα, φερέφωνο, τηλέφωνο, λεωφόρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «φ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Διδασκαλία  14
η
 (35 λεπτά) – Διάκριση φωνήματος «θ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει στο τετράδιό του γβκαθ’ υπαγόρευση 

5 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει το φώνημα «θ», σε 5΄με 

ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δίνονταν στον μαθητή δύο κάρτες με εικόνες αντί λέξεων, τις 

οποίες έπρεπε να ονοματίσει. Στη συνέχεια, ο μαθητής έπρεπε να δείξει την εικόνα που 

απεικόνιζε τη λέξη που περιείχε το φώνημα «θ».  

            

 

 

 

               

                                                     

                                            

                                                  

                                 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «θ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν μια παραλλαγή του παιχνιδιού «πετάει πετάει». Η 

ερευνήτρια άρχιζε τον κάθε γύρο του παιχνιδιού λέγοντας π.χ.: «πετάει πετάει το ξίφος» 

και συγχρόνως σήκωνε ψηλά το δεξί της χέρι σε ένδειξη ότι πραγματικά «πετούσε», 

δηλαδή ότι η λέξη περιείχε το φώνημα «θ». Τα παιδιά έπρεπε να σηκώνουν κι εκείνα το 

χέρι τους κάθε φορά που άκουγαν λέξη με το φώνημα «θ». Όμως, όταν αναφερόταν λέξη 

που δεν περιείχε το φώνημα «θ», τότε τα παιδιά έπρεπε να το διακρίνουν και να μην 

σηκώσουν το χέρι τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια είχε το δικαίωμα από τους 

κανόνες του παιχνιδιού να σηκώνει το χέρι της και σε όσες λέξεις δεν περιείχαν το 

φώνημα «θ», γεγονός που παραπλανούσε κάποιες φορές τα παιδιά.  

Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν: θόρυβος, ψάθα, τετράδιο, χώμα, σπαθί, χιονάνθρωπος, 

πορτοκάλι, τύμπανο, ανθοπωλείο, διαμέρισμα, σταθμός, αεροπλάνο 

 

 

 

 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να διεκπεραιώσει τις παρακάτω 

δραστηριότητες που προτείνονταν στο λογισμικό «Θέατρο Σκιών»:  

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «θ»  

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: - 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνήματος «θ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: λογισμικό «Θέατρο Σκιών» 

 

 



131 
 

 Βρες τις εικόνες που αρχίζουν από «θ» 

 

 

 Βρες τις λέξεις: «Οι φωνούλες μπήκαν στο σακί! Μπορείς να βρεις με τη σωστή 

σειρά ποιες ταιριάζουν στη λεξούλα της εικόνας;» 

 

 

 Φτιάξε τις λέξεις: «Με ποια φωνούλα ξεκινάει η λέξη της εικόνας; Κάνε κλικ στη 

σωστή για να αποκαλυφθεί η λέξη».  
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Στην πέμπτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 5 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν το φώνημα «θ».  

Πολυσύλλαβες λέξεις: κολοκύθα, συνηθίζω, παράθυρο, καθαρίζω, θυγατέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «θ»  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8
Η
 

 

Διδασκαλία  15
η
 (40 λεπτά) – Διάκριση φωνημάτων «φ» και «θ» 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει καθ’ υπαγόρευση 6 πολυσύλλαβες 

λέξεις τύπου ΣΦΣΦ, που η καθεμία να περιέχει τα φωνήματα «φ» ή «θ» ή και τα δύο, σε 6' 

με ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα δόθηκαν στον μαθητή μπερδεμένες 12 κάρτες με εικόνες αντί 

για λέξεις που περιείχαν τα φωνήματα «φ» και «θ». Ο μαθητής έπρεπε να χωρίσει τις 

κάρτες σε δύο ομάδες, την ομάδα του «φ» και την ομάδα «θ».  

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνημάτων «φ» και «θ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: κάρτες με εικόνες 

 

Ομάδα «φ»: φωτιά, φόρεμα, λεωφορείο, φλιτζάνι, δελφίνι, φιόγκος 
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Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι βασισμένο στη λογική του 

παιχνιδιού «Snaps». Κάθε μαθητής και η ερευνήτρια είχαν στη διάθεσή τους 6 κάρτες με 

εικόνες, από τις οποίες οι 3 απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «φ» και οι υπόλοιπες 3 

απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «θ». Κάθε φορά που η ερευνήτρια κατέβαζε πάνω στο 

τραπέζι μία κάρτα που απεικόνιζε λέξη με ένα από τα δύο φωνήματα, τα παιδιά έπρεπε να 

κατεβάσουν μία κάρτα που απεικόνιζε λέξη με το ίδιο φώνημα. Για παράδειγμα, αν 

κατέβαινε στο τραπέζι η κάρτα «φως», τα παιδιά θα έπρεπε να κατεβάσουν από μία κάρτα 

που να απεικόνιζε λέξη με το φώνημα «φ».  

 

Ομάδα «θ»: μαθητής, θρόνος, τσουλήθρα, πολυθρόνα, παράθυρο, δισκοθήκη 

                    

               

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνημάτων «φ» και «θ» 

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Χρήστος Ερευνήτρια Κωνσταντίνα 
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Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές είχαν κάθε φορά στη διάθεσή τους κάποια 

καρτελάκια με γράμματα, με τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν τα γράμματα στις 

φράσεις δίπλα στις εικόνες των καρτελών. 

 

 

 

Δραστηριότητα 3
η
 (15 λεπτά) 

Δεξιότητα: διάκριση και γραφή συλλαβών και φωνημάτων με το «φ» και «θ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: καρτέλες με εικόνες, velcro αυτοκόλλητα, καρτελάκια με γράμματα  

 



137 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 6 πολυσύλλαβες λέξεις τύπου ΣΦΣΦ που περιείχαν τα φωνήματα «φ» ή «θ» ή και τα 

δύο.   

Πολυσύλλαβες λέξεις: θυμωμένος, παραμύθι, φασολάκια, δορυφόρος, θεματοφύλακας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (5 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή λέξεων με «φ» και «θ» 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Διδασκαλία  16
η
 (40 λεπτά)  – Επανάληψη διδαχθέντων 

Επιμέρους διδακτικός στόχος: Ο μαθητής να γράφει καθ’ υπαγόρευση 10 πολυσύλλαβες 

λέξεις απλής και σύνθετης δομής σε 10΄ με ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε τυπικό υλικό τόμπολας (φύλλα τόμπολας 

και καρτελάκια). Σε κάθε φύλλο τόμπολας απεικονίζονταν λέξεις, μερικές από τις οποίες 

ομοιοκαταληκτούσαν. Το παιδί έχοντας μπροστά του το φύλλο και τα καρτελάκια που 

αντιστοιχούσαν στις εικόνες της τόμπολας, έπρεπε να επιλέξει μόνο εκείνα τα καρτελάκια 

που ομοιοκαταληκτούν και να τα τοποθετήσει στις αντίστοιχες εικόνες στο φύλλο της 

τόμπολας. Εν συνεχεία, ο μαθητής έπρεπε να αναλύσει σε φωνήματα τις λέξεις που 

ομοιοκαταληκτούσαν. Τέλος, η ερευνήτρια επέλεγε από την τόμπολα κάθε φορά μία λέξη 

την οποία εκφωνούσε χωρισμένη σε φωνήματα με σκοπό ο μαθητής να την αναγνωρίσει 

και τη δείξει στην τόμπολα. 

                

 

Δραστηριότητα 1
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: ομοιοκαταληξία, ανάλυση και σύνθεση φωνημάτων  

Είδος δραστηριότητας: ατομική  

Υλικά: Τόμπολες 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δινόταν κάθε φορά στο παιδί μία κάρτα τύπου «Rocket 

Frames», στην οποία απεικονιζόταν μία λέξη. Το παιδί έπρεπε να ονοματίζει τη λέξη, να 

βάζει ένα πούλι στο κουτάκι που «κρυβόταν» ένα συγκεκριμένο φώνημα και να 

αντιστοιχεί το φώνημα αυτό με τα γράμμα του.  

Παράδειγμα: κάρτα «παπί»   πού κρύβεται η φωνή «π»;   το παιδί πρέπει να βάλει το 

πούλι στο τελευταίο τετραγωνάκι.   «βγάλε το πούλι και γράψε το γράμμα πι στο αντίστοιχο 

κουτάκι» 

 

 

Δραστηριότητα 2
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφοφωνημική αντιστοιχία 

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: κάρτες τύπου Elkonin «Rocket Frames», πούλια, μαρκαδόρος  
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Η τρίτη δραστηριότητα ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι βασισμένο στη λογική του 

παιχνιδιού «Snaps». Κάθε μαθητής και η ερευνήτρια είχαν στη διάθεσή τους 8 κάρτες με 

εικόνες, από τις οποίες οι 2 απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «ξ» και οι 2 απεικόνιζαν 

λέξεις με το φώνημα «ψ», οι 2 απεικόνιζαν λέξεις με το φώνημα «φ» και οι 2 απεικόνιζαν 

λέξεις με το φώνημα «θ». Κάθε φορά που η ερευνήτρια κατέβαζε πάνω στο τραπέζι μία 

κάρτα που απεικόνιζε λέξη με ένα από τα τέσσερα φωνήματα, τα παιδιά έπρεπε να 

κατεβάσουν μία κάρτα που απεικόνιζε λέξη με το ίδιο φώνημα. Για παράδειγμα, αν 

κατέβαινε στο τραπέζι η κάρτα «ξύλο», τα παιδιά θα έπρεπε να κατεβάσουν από μία κάρτα 

που να απεικόνιζε λέξη με το φώνημα «ξ». 

Δραστηριότητα 3
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: αναγνώριση φωνημάτων ξ/ψ και φ/θ  

Είδος δραστηριότητας: ομαδική 

Υλικά: κάρτες με εικόνες 
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Χρήστος Ερευνήτρια Κωνσταντίνα 
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Στην τέταρτη δραστηριότητα ο μαθητής έπρεπε να γράψει καθ’ υπαγόρευση στο τετράδιό 

του 10 πολυσύλλαβες λέξεις απλής και σύνθετης δομής.  

Πολυσύλλαβες λέξεις: φερέφωνο, κατάλογος, ψυχαγωγία, λειτουργία, τηλεγράφημα, 

σταυρόλεξο, επανόρθωση, θερμόμετρο, συντροφιά, αστροναύτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 4
η
 (10 λεπτά) 

Δεξιότητα: γραφή πολυσύλλαβων λέξεων  

Είδος δραστηριότητας: ατομική 

Υλικά: - 
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Τελική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε κι αυτή σε δύο 

φάσεις με τη χορήγηση των ίδιων τεστ και δοκιμασιών τόσο μία μέρα μετά την 16
η
 

διδασκαλία όσο και τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

παρέμβασης, προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση του προγράμματος στις εξαρτημένες 

μεταβλητές. Συγκεκριμένα, και τις δύο φορές χορηγήθηκαν οι ίδιες τέσσερις δοκιμασίες 

στους συμμετέχοντες, οι οποίες αξιολογούσαν την ορθογραφική δεξιότητα και τη 

φωνολογική επίγνωση. Αναλυτικότερα, η τελική αξιολόγηση των δύο μαθητών 

πραγματοποιήθηκε σε τρεις συναντήσεις και διήρκησε συνολικά περίπου μία ώρα. Κατά 

τη διάρκεια της αξιολόγησης οι μαθητές ήταν συνεργάσιμοι, διατηρώντας θετική στάση 

απέναντι στη διαδικασία. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε, ότι παρόλο 

που χορηγήθηκαν οι ίδιες δοκιμασίες για την αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, δε φαίνεται να λειτούργησε ο παράγοντας της 

απομνημόνευσης στην επίδοση των μαθητών, γεγονός που αποδεικνύεται από τα λάθη των 

μαθητών κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.  
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Κεφάλαιο 3
ο
: Αποτελέσματα της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρέμβασης, το οποίο πραγματοποιήθηκε με 

στόχο τη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας δύο μαθητών ΣΤ΄ δημοτικού με 

Μαθησιακές Δυσκολίες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της φωνολογικής τους 

επίγνωσης, παρουσιάζονται παρακάτω. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν η 

ορθογραφική δεξιότητα και η φωνολογική επίγνωση, δηλαδή «η σαφής γνώση του 

φωνολογικού συστήματος της γλώσσας μας» (Santoro, Coyne & Simmons, 2006).  

Η κατηγοριοποίηση των λαθών που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: φωνολογικά λάθη, 

λάθη τονισμού, γραμματικά λάθη και ετυμολογικά λάθη, σύμφωνα με το πρωτοκόλλου 

ανάλυσης λαθών ορθογραφίας των Παντελιάδου και Πατσιοδήμου (2007: 31) 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτημα). Ειδικότερα, ως φωνολογικά 

λάθη θεωρήθηκαν οι αντικαταστάσεις, προσθήκες, παραλείψεις, αντιστροφές και 

μεταθέσεις συλλαβών ή φωνημάτων, ως γραμματικά λάθη θεωρήθηκαν εκείνα που 

παραβιάζουν κανόνες γραφής και κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων και άλλου 

είδους λέξεων και ως ετυμολογικά λάθη θεωρήθηκαν εκείνα που δεν ακολουθούν την 

ιστορική ορθογραφία των λέξεων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται βάσει των ερευνητικών 

ερωτημάτων σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ερευνητικό 

ερώτημα παρατίθενται συγκεντρωτικά γραφήματα που αντιπροσωπεύουν την πορεία των 

λαθών των μαθητών στις αντίστοιχες δοκιμασίες αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν 

πριν, αμέσως μετά και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Για λόγους καλύτερης 

κατανόησης, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη διατήρηση των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζεται σε καθένα από τα α, β ερωτήματα. Τέλος, για εμπλουτισμό της κατανόησης 

της προόδου των μαθητών παρατίθεται μία συγκριτική εξέταση των ποσοστών επιτυχίας 

τους στις τελικές αξιολογήσεις των διδασκαλιών της παρέμβασης.  
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Συνολικά, η εξέταση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι η εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης βελτίωσε σημαντικά τόσο τη φωνολογική επίγνωση των 

μαθητών όσο και την ορθογραφική τους επίδοση στις δοκιμασίες αξιολόγησης. Μάλιστα, 

η μεταβολή της ορθογραφικής επίδοσης ανάμεσα στην αρχική και τις τελικές αξιολογήσεις 

είναι μεγάλη, ειδικά όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη. Η ανάλυση των δεδομένων 

στηρίχθηκε στην οπτική περιγραφική ανάλυση, προκειμένου να περιγράψει τις 

συμπεριφορές των συμμετεχόντων.  
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Υπάρχει βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

παρέμβασης; 

Στα παρακάτω συγκεντρωτικά γραφήματα παρουσιάζονται οι επιδόσεις κάθε 

μαθητή ξεχωριστά στις δοκιμασίες αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης πριν, αμέσως 

μετά και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. 

Αρχικά, στο Διαγράμματα 1 και 2, παρατίθενται οι επιδόσεις των μαθητών στη 

δοκιμασία απομόνωσης φωνημάτων. Ο κάθετος άξονας αναπαριστά τον αριθμό των 

λαθών και ο οριζόντιος άξονας τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκαν τα λάθη αυτά.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1, στο σύνολο των 22 ψευδολέξεων πριν τη διδακτική 

παρέμβαση ο μαθητής έδωσε 12 λανθασμένες απαντήσεις, αμέσως μετά τη διδακτική 

παρέμβαση 7 λανθασμένες απαντήσεις και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση 8 

λανθασμένες απαντήσεις.  

 

Διάγραμμα 1: Πορεία λαθών μαθητή στη δοκιμασία απομόνωσης φωνημάτων 
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Σχετικά με το Διάγραμμα 2, στο σύνολο των 22 ψευδολέξεων, πριν τη διδακτική 

παρέμβαση, η μαθήτρια πραγματοποίησε 9 λάθη, αμέσως μετά τις διδασκαλίες 5 λάθη και 

3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση 5 λάθη.  

 

Διάγραμμα 2: Πορεία λαθών μαθήτριας στη δοκιμασία απομόνωσης φωνημάτων 

 

 

Εν συνεχεία, στα επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται οι επιδόσεις κάθε μαθητή 

ξεχωριστά στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης πριν, αμέσως μετά και 

3 εβδομάδες μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τις 5 

παραμέτρους της φωνολογικής επίγνωσης, που αξιολογήθηκαν, και ο κάθετος άξονας τον 

αριθμό των λαθών σε κάθε παράμετρο. 

Αναλυτικότερα, στα Διαγράμματα 3 και 4 παρατίθενται οι επιδόσεις των μαθητών 

στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης πριν τη διδακτική παρέμβαση.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3, ο μαθητής στις δραστηριότητες ανάλυσης και 

σύνθεσης λέξης σε επίπεδο συλλαβών δεν πραγματοποίησε κανένα λάθος, ενώ στις 

υπόλοιπες εντοπίστηκαν αρκετά λάθη. Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες ανάλυσης 
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λέξης σε φωνήματα και ομοιοκαταληξίας σημείωσε από 6 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων 

αντίστοιχα, ενώ στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από φωνήματα υπήρξαν 7 λάθη σε 

σύνολο 10 λέξεων.  

 

Διάγραμμα 3: Λάθη μαθητή στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης πριν τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

Όσον αφορά το Διάγραμμα 4, η μαθήτρια στη δραστηριότητα ανάλυσης λέξης σε 

συλλαβές δεν πραγματοποίησε κανένα λάθος, ενώ στις υπόλοιπες σημειώθηκαν αρκετά 

λάθη. Αναλυτικότερα, στη δραστηριότητα ανάλυσης λέξης σε φωνήματα εντοπίστηκαν 6 

λάθη σε σύνολο 10 λέξεων, στη δραστηριότητα ομοιοκαταληξίας 7 λάθη σε σύνολο 10 

λέξεων, στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από συλλαβές 1 λάθος σε σύνολο 10 λέξεων 

και στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από φωνήματα 8 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων.  
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Διάγραμμα 4: Λάθη μαθήτριας στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης πριν τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

Έπειτα, στα Διαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών στη 

δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης αμέσως μετά τη διδακτική 

παρέμβαση.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5, ο μαθητής στις δραστηριότητες ανάλυσης και 

σύνθεσης λέξης σε επίπεδο συλλαβών δεν πραγματοποίησε κανένα λάθος, ενώ στις 

υπόλοιπες εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη. Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες ανάλυσης 

λέξης σε φωνήματα και ομοιοκαταληξίας σημείωσε μόλις από 1 λάθος σε σύνολο 10 

λέξεων αντίστοιχα, ενώ στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από φωνήματα υπήρξαν μόνο 

2 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων.  
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Διάγραμμα 5: Λάθη μαθητή στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης μετά τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

Σχετικά με το Διάγραμμα 6, παρατηρείται ότι η μαθήτρια πλέον δεν 

πραγματοποίησε κανένα λάθος στις δραστηριότητες ανάλυσης και σύνθεσης λέξης σε 

επίπεδο συλλαβών, ενώ στις υπόλοιπες σημειώθηκαν ελάχιστα λάθη. Αναλυτικότερα, στη 

δραστηριότητα ανάλυσης λέξης σε φωνήματα εντοπίστηκε μόλις 1 λάθος σε σύνολο 10 

λέξεων, στη δραστηριότητα ομοιοκαταληξίας υπήρξαν 3 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων και 

στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από φωνήματα μόνο 2 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων.  
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Διάγραμμα 6: Λάθη μαθήτριας στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης μετά τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

Τέλος, στα Διαγράμματα 7 και 8, παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών στη 

δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 7, ο μαθητής στις δραστηριότητες ανάλυσης και 

σύνθεσης λέξης σε επίπεδο συλλαβών δεν πραγματοποίησε κανένα λάθος, ενώ στις 

υπόλοιπες εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη. Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες ανάλυσης 

λέξης σε φωνήματα και ομοιοκαταληξίας σημείωσε μόλις από 1 λάθος σε σύνολο 10 

λέξεων αντίστοιχα, ενώ στη δραστηριότητα σύνθεσης λέξης από φωνήματα υπήρξαν μόνο 

2 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων.  
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Διάγραμμα 7: Λάθη μαθητή στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης 3 εβδομάδες μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 

 

Στη συνέχεια στο Διάγραμμα 8, παρατηρείται ότι η μαθήτρια δεν πραγματοποίησε 

κανένα λάθος στις δραστηριότητες ανάλυσης και σύνθεσης λέξης σε επίπεδο συλλαβών, 

ενώ στις υπόλοιπες σημειώθηκαν λίγα λάθη. Αναλυτικότερα, στις δραστηριότητες 

ανάλυσης λέξης σε φωνήματα, ομοιοκαταληξίας και σύνθεσης λέξης από φωνήματα 

εντοπίστηκαν από 2 λάθη σε σύνολο 10 λέξεων σε κάθε μία δραστηριότητα.  
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Διάγραμμα 8: Λάθη μαθήτριας στη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης 3 εβδομάδες μετά 

τη διδακτική παρέμβαση 

 

 

Συνοπτικά, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι οι μαθητές παρουσίασαν 

εμφανή βελτίωση της φωνολογικής τους επίγνωσης. Ειδικότερα, στη δοκιμασία 

απομόνωσης φωνημάτων η διαχείριση των ψευδολέξεων είχε δυσκολέψει τους μαθητές – 

και ειδικά τον μαθητή -, ωστόσο μετά την παρέμβαση τα λάθη τους μειώθηκαν, χωρίς, 

όμως, να εξαλειφθούν. Επίσης, είναι γεγονός ότι η μαθήτρια είχε καλύτερες επιδόσεις 

τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση, χωρίς, ωστόσο, να υποτιμάται η αξιόλογη 

προσπάθεια του μαθητή, ο οποίος κατόρθωσε εξίσου να μειώσει τα λάθη του. Όσον 

αφορά, τη δοκιμασία αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης, πριν την παρέμβαση οι 

μαθητές είχαν περισσότερα λάθη στις παραμέτρους της ομοιοκαταληξίας και της 

ανάλυσης και σύνθεσης φωνημάτων, γεγονός που εντοπίστηκε και μετά την παρέμβαση με 

αισθητά μειωμένο αριθμό λαθών. Ακόμη, είναι γεγονός ότι η μαθήτρια, σε αντίθεση με 

τον μαθητή, πριν την παρέμβαση παρουσίασε κάποια δυσκολία στη σύνθεση λέξης από 

συλλαβές, παρατηρείται ότι μετά την παρέμβαση η επίδοσή της στη συγκεκριμένη 

παράμετρο βελτιώθηκε σε άριστο επίπεδο.  
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Η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με έμφαση στη φωνολογική επίγνωση ενισχύει την 

ορθογραφική επίδοση, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη;  

Στα παρακάτω συγκεντρωτικά γραφήματα παρουσιάζονται οι επιδόσεις κάθε 

μαθητή ξεχωριστά στις δοκιμασίες αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας πριν, 

αμέσως μετά και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. 

Αρχικά, στα επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών στη 

δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, 

Σιδερίδη και Σίμου (2007) πριν, αμέσως μετά και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Ο 

κάθετος άξονας αναπαριστά τον αριθμό των λαθών και ο οριζόντιος άξονας τα είδη των 

λαθών αυτών. 

Όσον αφορά το Διάγραμμα 9, όπου παρουσιάζεται η πορεία των λαθών του 

μαθητή, παρατηρείται ότι, στο σύνολο των 60 λέξεων, πριν τη διδακτική παρέμβαση 

σημείωσε συνολικά 53 λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 17 φωνολογικά λάθη, 13 λάθη 

τονισμού, 10 γραμματικά λάθη και 13 ετυμολογικά λάθη, μετά τη διδακτική παρέμβαση 

σημείωσε συνολικά 41 λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 4 φωνολογικά λάθη, 4 λάθη 

τονισμού, 10 γραμματικά λάθη και 23 ετυμολογικά λάθη, ενώ 3 εβδομάδες μετά τη 

διδακτική παρέμβαση σημείωσε συνολικά 43 λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 5 

φωνολογικά λάθη, 4 λάθη τονισμού, 11 γραμματικά λάθη και 24 ετυμολογικά λάθη.  
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Διάγραμμα 9: Πορεία λαθών μαθητή στην δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας των 

Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007) 

 

 

Όσον αφορά το Διάγραμμα 10, όπου παρουσιάζεται η πορεία των λαθών της 

μαθήτριας στην πρώτη δοκιμασία αξιολόγησης ορθογραφικής δεξιότητας, παρατηρείται 

ότι, στο σύνολο των 60 λέξεων, πριν τη διδακτική παρέμβαση σημείωσε συνολικά 81 

λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 31 φωνολογικά λάθη, 13 λάθη τονισμού, 12 γραμματικά 

λάθη και 25 ετυμολογικά λάθη, μετά τη διδακτική παρέμβαση σημείωσε συνολικά 48 

λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 7 φωνολογικά λάθη, κανένα λάθος τονισμού, 13 

γραμματικά λάθη και 28 ετυμολογικά λάθη, ενώ 3 εβδομάδες μετά τη διδακτική 

παρέμβαση σημείωσε συνολικά 50 λάθη, τα οποία περιελάμβαναν 6 φωνολογικά λάθη, 

κανένα λάθος τονισμού, 15 γραμματικά λάθη και 29 ετυμολογικά λάθη.  
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Διάγραμμα 10: Πορεία λαθών μαθήτριας στην δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας των 

Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007) 
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Έπειτα, στα επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών στη 

δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας, που βασίστηκε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (curriculum based), πριν, αμέσως μετά και 3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. 

Ο κάθετος άξονας αναπαριστά τον αριθμό των λαθών και ο οριζόντιος άξονας τα είδη των 

λαθών αυτών. 

Πριν τη διδακτική παρέμβαση. Στα Διαγράμματα 11 και 12, παρουσιάζονται τα 

λάθη του κάθε παιδιού αντίστοιχα σε κάθε φάση διεξαγωγής πριν τη διδακτική 

παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η μπλε στήλη των διαγραμμάτων αντιπροσωπεύει τα λάθη 

στην 1
η
 φάση διεξαγωγής, η πράσινη στήλη αντιπροσωπεύει τα λάθη στη 2

η
 φάση και η 

κίτρινη στήλη αντιπροσωπεύει τα λάθη στην 3
η
 φάση διεξαγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κάθε είδος λάθους παρουσιάζεται και σε ποσοστό επί των συνολικών λαθών της κάθε 

φάσης.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 11, πριν τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 φάση της 

τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 33 λάθη, 

από τα οποία τα 16 ήταν φωνολογικά (17,20%), τα 8 ήταν λάθη τονισμού (8,60%), το 1 

ήταν γραμματικό (1,06%) και τα 8 ήταν ετυμολογικά (8,60%). Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, 

στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 32 λάθη, από τα οποία τα 16 

ήταν φωνολογικά (17,20%), τα 5 ήταν λάθη τονισμού (5,38%), τα 4 ήταν γραμματικά 

(4,30%) και τα 8 ήταν ετυμολογικά (8,60%). Τέλος, στην 3
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο 

των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 27 λάθη, από τα οποία τα 15 ήταν 

φωνολογικά (16,13%), τα 6 ήταν λάθη τονισμού (6,45%) και τα 6 ήταν ετυμολογικά 

(6,45%). Στη φάση αυτή δε σημειώθηκε κανένα γραμματικό λάθος.  
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Διάγραμμα 11: Λάθη μαθητή στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης πριν τη διδακτική παρέμβαση 

 

 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 12, πριν τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 φάση 

διεξαγωγής της τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, η μαθήτρια σημείωσε 

συνολικά 30 λάθη, από τα οποία τα 16 ήταν φωνολογικά (14,41%), το 1 ήταν λάθος 

τονισμού (0,90%), τα 2 ήταν γραμματικά (1,60%) και τα 10 ήταν ετυμολογικά (9,01%). 

Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 42 

λάθη, από τα οποία τα 24 ήταν φωνολογικά (21,62%), τα 2 ήταν λάθη τονισμού (1,80%), 

τα 3 ήταν γραμματικά (2,70%) και τα 14 ήταν ετυμολογικά (12,61%). Τέλος, στην 3
η
 

φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 39 λάθη, 

από τα οποία τα 23 ήταν φωνολογικά (20,72%), τα 3 ήταν γραμματικά (2,70%) και τα 13 

ήταν ετυμολογικά (11,71%). Στη φάση αυτή δε σημειώθηκε κανένα λάθος τονισμού.  
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Διάγραμμα 12: Λάθη μαθήτριας στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης πριν τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στα Διαγράμματα 13 και 14, παρουσιάζονται τα 

λάθη του κάθε παιδιού αντίστοιχα σε κάθε φάση διεξαγωγής αμέσως μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η μωβ στήλη των διαγραμμάτων αντιπροσωπεύει τα λάθη στην 

1
η
 φάση διεξαγωγής, η μπλε στήλη αντιπροσωπεύει τα λάθη στη 2

η
 φάση διεξαγωγής και η 

ροζ στήλη αντιπροσωπεύει τα λάθη στην 3
η
 φάση διεξαγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κάθε είδος λάθους παρουσιάζεται και σε ποσοστό επί των συνολικών λαθών της κάθε 

φάσης.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 13, μετά τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 φάση 

διεξαγωγής της τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε 

συνολικά 14 λάθη, από τα οποία τα 4 ήταν φωνολογικά (10,26%), το 1 ήταν λάθος 
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τονισμού (2,56%) και τα 9 ήταν ετυμολογικά (23,08%). Στη φάση αυτή δεν υπήρξε κανένα 

γραμματικό λάθος. Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής 

σημείωσε συνολικά 13 λάθη, από τα οποία τα 3 ήταν φωνολογικά (7,69%), το 1 ήταν 

γραμματικό (2,56%) και τα 9 ήταν ετυμολογικά (23,08%). Στη φάση αυτή δε σημειώθηκε 

κανένα λάθος τονισμού. Τέλος, στην 3
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο 

μαθητής σημείωσε συνολικά 18 λάθη, από τα οποία τα 3 ήταν φωνολογικά (7,69%), το 1 

ήταν λάθος τονισμού (2,56%), το 1 ήταν γραμματικό (2,56%) και τα 7 ήταν ετυμολογικά 

(17,95%).  

 

Διάγραμμα 13: Λάθη μαθητή στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης μετά τη διδακτική παρέμβαση 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα 14, μετά τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 φάση 

διεξαγωγής της τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, η μαθήτρια σημείωσε 

συνολικά 12 λάθη, από τα οποία τα 3 ήταν φωνολογικά (6,25%), το 1 ήταν γραμματικό 

(2,08%) και τα 8 ήταν ετυμολογικά (16,67%). Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 

35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 18 λάθη, από τα οποία τα 2 ήταν φωνολογικά 

(4,17%), τα 2 ήταν γραμματικά (4,17%) και τα 14 ήταν ετυμολογικά (29,17%). Τέλος, 

στην 3
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 18 

λάθη, από τα οποία τα 4 ήταν φωνολογικά (8,33%), τα 2 ήταν γραμματικά (4,17%) και τα 

12 ήταν ετυμολογικά (25%). Και στις τρεις φάσεις δε σημειώθηκε κανένα λάθος τονισμού, 

γι’ αυτό και το συγκεκριμένο είδος λάθους απουσιάζει από το διάγραμμα.  

 

Διάγραμμα 14: Λάθη μαθήτριας στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης μετά τη διδακτική 

παρέμβαση 
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Τρεις εβδομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση. Στα Διαγράμματα 15 και 16, 

παρουσιάζονται τα λάθη του κάθε παιδιού αντίστοιχα σε κάθε φάση διεξαγωγής 3 

εβδομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η μαύρη στήλη των 

διαγραμμάτων αντιπροσωπεύει τα λάθη στην 1
η
 φάση διεξαγωγής, η γκρι στήλη 

αντιπροσωπεύει τα λάθη στη 2
η
 φάση διεξαγωγής και η εκρού στήλη αντιπροσωπεύει τα 

λάθη στην 3
η
 φάση διεξαγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε είδος λάθους παρουσιάζεται 

και σε ποσοστό επί των συνολικών λαθών της κάθε φάσης.  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 15, 3 εβδομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 

φάση διεξαγωγής της τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής 

σημείωσε συνολικά 15 λάθη, από τα οποία τα 4 ήταν φωνολογικά (8,51%), τα 2 ήταν λάθη 

τονισμού (4,26%), το 1 ήταν γραμματικό (2,13%) και τα 8 ήταν ετυμολογικά (17,02%). 

Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 17 

λάθη, από τα οποία τα 4 ήταν φωνολογικά (8,51%), το 1 ήταν λάθος τονισμού (2,13%), τα 

2 ήταν γραμματικά (4,26%) και τα 10 ήταν ετυμολογικά (21,28%). Τέλος, στην 3
η
 φάση 

διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 15 λάθη, από τα 

οποία τα 5 ήταν φωνολογικά (10,64%), τα 2 ήταν λάθη τονισμού (4,26%), το 1 ήταν 

γραμματικό (2,13%) και τα 7 ήταν ετυμολογικά (14,89%).  
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Διάγραμμα 15: Λάθη μαθητή στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης 3 εβδομάδες μετά τη διδακτική 

παρέμβαση 

 

 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 16, 3 εβδομάδες μετά τη διδακτική παρέμβαση, στην 1
η
 

φάση διεξαγωγής της τρίτης αξιολόγησης, στο σύνολο των 35 λέξεων, η μαθήτρια 

σημείωσε συνολικά 16 λάθη, από τα οποία τα 5 ήταν φωνολογικά (8,51%), τα 2 ήταν 

γραμματικά (2,13%) και τα 9 ήταν ετυμολογικά (17,02%). Στη 2
η
 φάση διεξαγωγής, στο 

σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής σημείωσε συνολικά 19 λάθη, από τα οποία τα 3 ήταν 

φωνολογικά (8,51%), τα 3 ήταν γραμματικά (4,26%) και τα 13 ήταν ετυμολογικά 

(21,28%). Τέλος, στην 3
η
 φάση διεξαγωγής, στο σύνολο των 35 λέξεων, ο μαθητής 

σημείωσε συνολικά 20 λάθη, από τα οποία τα 4 ήταν φωνολογικά (10,64%), τα 3 ήταν 

γραμματικά (2,13%) και τα 13 ήταν ετυμολογικά (14,89%).  
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Διάγραμμα 16: Λάθη μαθήτριας στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης 3 εβδομάδες μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 

Συνοπτικά, μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι οι μαθητές σημείωσαν 

σημαντική πρόοδο στη ορθογραφική τους επίδοση, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη και 

τα λάθη τονισμού. Συγκεκριμένα, στη δοκιμασία αξιολόγησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007), πριν την παρέμβαση 

και οι δυο μαθητές είχαν περισσότερα φωνολογικά λάθη, κάποια λάθη τονισμού και 

μερικά ετυμολογικά λάθη. Στη συνέχεια, μετά την παρέμβαση και οι δύο μαθητές 

περιόρισαν αισθητά τα φωνολογικά τους λάθη, γεγονός που διατηρήθηκε και 3 εβδομάδες 

μετά την παρέμβαση. Επίσης, όσον αφορά τα λάθη τονισμού, ο μαθητής μπορεί να 

βελτιώθηκε μετά τις διδασκαλίες, ωστόσο αυτά εξακολουθούσαν να υφίστανται, σε 

αντίθεση με τη μαθήτρια που κατόρθωσε την εξάλειψή τους. Τέλος, παρατηρείται ραγδαία 

αύξηση των ετυμολογικών λαθών τόσο αμέσως μετά όσο και 3 εβδομάδες μετά την 

παρέμβαση.  
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Σχετικά με την αξιολόγηση που βασίστηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα, πριν την 

παρέμβαση και οι δύο μαθητές είχαν πολλά φωνολογικά λάθη, τα οποία μείωσαν αισθητά 

μετά την παρέμβαση, τα διατήρησαν στα ίδια μειωμένα επίπεδα και 3 εβδομάδες μετά την 

παρέμβαση. Επιπλέον, τα λάθη τονισμού του μαθητή περιορίστηκαν στο ελάχιστο μετά τις 

διδασκαλίες, εκείνα της μαθήτριας εξαλείφθηκαν, επιδόσεις που διατηρήθηκαν και 3 

εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Τέλος, και στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης 

διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση των ετυμολογικών λαθών τόσο αμέσως μετά όσο και 3 

εβδομάδες μετά την παρέμβαση.  
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Για την καλύτερη κατανόηση της πορείας των φωνολογικών λαθών στις τρεις 

χρονικές περιόδους που διεξήχθη η δοκιμασία αξιολόγησης, που βασίστηκε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα, διαμορφώθηκαν τα παρακάτω συγκεντρωτικά γραφήματα για κάθε μαθητή 

ξεχωριστά.  

Το Διάγραμμα 17 αναδεικνύει την αξιόλογη πρόοδο του μαθητή, ο οποίος, ενώ, 

πριν τη διδακτική παρέμβαση, σημείωσε συνολικά 47 φωνολογικά λάθη, αμέσως μετά τη 

διδακτική παρέμβαση αυτά περιορίστηκαν στα 10 και 3 εβδομάδες μετά τις διδασκαλίες ο 

ίδιος πραγματοποίησε 13 φωνολογικά λάθη.  

 

Διάγραμμα 17: Φωνολογικά Λάθη μαθητή στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης 

 

 

Έπειτα, το Διάγραμμα 18 αναδεικνύει την εξίσου αξιόλογη πρόοδο της μαθήτριας, 

η οποία, ενώ, πριν τη διδακτική παρέμβαση, σημείωσε συνολικά 63 φωνολογικά λάθη, 

αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση αυτά περιορίστηκαν στα 9 και 3 εβδομάδες μετά τις 

διδασκαλίες ο ίδιος πραγματοποίησε 12 φωνολογικά λάθη.  
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Διάγραμμα 18: Φωνολογικά λάθη μαθήτριας στη curriculum – based δοκιμασία αξιολόγησης  

 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα διαπιστώνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι και οι δύο 

μαθητές βελτίωσαν αισθητά τις επιδόσεις τους στην ορθογραφία, όσον αφορά τα 

φωνολογικά τους λάθη. Είναι γεγονός ότι η πρόοδός τους δεν περιορίζεται μόνο αμέσως 

μετά την παρέμβαση, αλλά διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 3 εβδομάδες 

μετά τις διδασκαλίες.  
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Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, παρατίθεται το Διάγραμμα 19, όπου παρουσιάζονται 

οι επιδόσεις των δύο παιδιών σε κάθε τελική αξιολόγηση που διεξαγόταν στο τέλος κάθε 

διδασκαλίας στα πλαίσια της παρέμβασης.  

Συγκεκριμένα, στο παρακάτω διάγραμμα, ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει το 

σύνολο των διδασκαλιών και ο οριζόντιος άξονας το ποσοστό επιτυχίας που σημείωσε 

κάθε παιδί στην τελική αξιολόγηση της αντίστοιχης διδασκαλίας. 

 

Διάγραμμα 19: Επιδόσεις μαθητών στις τελικές αξιολογήσεις των διδασκαλιών της παρέμβασης 

 

 

Αναλυτικότερα, στην τελική αξιολόγηση της 1
ης

 διδασκαλίας και οι δύο μαθητές 

σημείωσαν 100% ποσοστό επιτυχίας με 6 σωστές λέξεις σε σύνολο 6 λέξεων ενώ σε αυτή 

της 2
ης

 διδασκαλίας σημείωσαν αμφότεροι 83% ποσοστό επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε 

σύνολο 6 λέξεων. Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση της 3
ης

 διδασκαλίας, και τα δύο 

παιδιά σημείωσαν 100% ποσοστό επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων, ενώ 
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σε αυτή της 4
ης

 διδασκαλία πραγματοποίησε 80% ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις 

σε σύνολο 5 λέξεων το καθένα. Έπειτα, στην τελική αξιολόγηση της 5
ης

 διδασκαλίας ο 

μαθητής αρίστευσε με 100% ποσοστό επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων, 

ενώ η μαθήτρια σημείωσε 80% ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 

λέξεων. Σχετικά με την τελική αξιολόγηση της 6
ης

 διδασκαλίας, σημειώνεται 80% 

ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων και για τους δύο μαθητές. Στις 

επόμενες δύο τελικές αξιολογήσεις της 7
ης

 και 8
ης

 διδασκαλίας και οι δύο μαθητές 

αρίστευσαν με 100% ποσοστό επιτυχίας με 8 σωστές λέξεις σε σύνολο 8 λέξεων και με 5 

σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ενώ στην τελική αξιολόγηση 

της 9
ης

 διδασκαλίας ο μαθητής σημείωσε 100% ποσοστό επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε 

σύνολο 5 λέξεων και η μαθήτρια 80% ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 

λέξεων, στην τελική αξιολόγηση της 10
ης

 διδασκαλίας είχαν και οι δύο άριστη επίδοση με 

ποσοστό επιτυχίας 100% με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων. Όσον αφορά, την 11
η
 

διδασκαλία ο μαθητής σημείωσε 100% ποσοστό επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 

λέξεων στην τελική αξιολόγηση, ενώ η μαθήτρια 80% ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές 

λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων. Έπειτα, ενώ στη 12
η
 διδασκαλία και οι δύο μαθητές 

δυσκολεύτηκαν με τον μαθητή να σημειώνει 80% ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις 

σε σύνολο 5 λέξεων και τη μαθήτρια 60% ποσοστό επιτυχίας με 3 σωστές λέξεις σε 

σύνολο 5 λέξεων, οι ίδιοι αρίστευσαν στις τελικές αξιολογήσεις των δύο επόμενων 

διδασκαλιών με ποσοστό επιτυχίας 100% με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων 

αντίστοιχα. Σχετικά με την 15
η
 διδασκαλία, ο μαθητής ήταν άριστος με 100% ποσοστό 

επιτυχίας με 5 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων, ενώ η μαθήτρια σημείωσε 80% 

ποσοστό επιτυχίας με 4 σωστές λέξεις σε σύνολο 5 λέξεων. Τέλος, στην επαναληπτική 16
η
 

διδασκαλία και οι δύο μαθητές είχαν πολύ ικανοποιητική επίδοση με 90% ποσοστό 

επιτυχίας στην τελική αξιολόγηση με 9 σωστές λέξεις σε σύνολο 10 λέξεων.  
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Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελικές αξιολογήσεις οι λέξεις ελέγχονται 

ως σωστές μόνο σε φωνολογικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, αν μία λέξη είναι λάθος 

ετυμολογικά, αλλά σωστή φωνολογικά, στα πλαίσια της καταγραφής των αποτελεσμάτων 

της συγκεκριμένης έρευνας θεωρείται σωστή. Επίσης, είναι γεγονός ότι με τη βοήθεια του 

παραπάνω διαγράμματος παρουσιάζονται με σαφή τρόπο τόσο οι ικανότητες όσο και οι 

αδυναμίες των μαθητών σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μίας διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι 

μαθητές τις περισσότερες φορές είχαν ίδιες επιδόσεις στις τελικές αξιολογήσεις, οι οποίες 

σε μεγάλο ποσοστό ήταν άριστες. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις όπου, ενώ ο 

μαθητής ανταποκρίθηκε επαρκώς, η μαθήτρια δυσκολεύτηκε, σημειώνοντας χαμηλότερες 

επιδόσεις, όπως στις διδασκαλίες της σύνθεσης λέξεων από φωνήματα, της 

γραφοφωνημικής αντιστοιχίας, της διάκριση του φωνήματος «ψ» και της διάκρισης των 

«ξ/ψ» και «φ/θ». Ακόμη, η διδασκαλία που δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές κι αυτό 

φάνηκε και από τις χαμηλές τους επιδόσεις ήταν εκείνη που αφορούσε τη διάκριση των 

φωνημάτων «ξ/ψ». Τέλος, στην 16
η
 διδασκαλία στην οποία πραγματοποιήθηκαν 

επαναληπτικές δραστηριότητες, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, καθώς σχεδόν 

όλες οι λέξεις τους ήταν φωνολογικά σωστές.  
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Κεφάλαιο 4
ο
: Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η ενίσχυση της ορθογραφικής 

δεξιότητας με έμφαση στα φωνολογικά λάθη, σε μαθητές έκτης δημοτικού με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, οι οποίοι παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλή επίδοση στην ορθογραφία. 

Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης διερευνήθηκε κατά 

πόσο η αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένου υλικού  σε συνδυασμό με την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων καλλιέργειας της φωνολογικής επίγνωσης είναι εφικτό να αποκαταστήσει 

τις αδυναμίες των μαθητών στην ορθογραφία, και συγκεκριμένα να βελτιώσει τα 

φωνολογικά τους λάθη.  

Τα βασικά ερωτήματα στα οποία αποπειράθηκε να απαντήσει η συγκεκριμένη 

έρευνα ήταν: (α) αν υπάρχει βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος παρέμβασης, (β) αν η εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με 

έμφαση στη φωνολογική επίγνωση ενισχύει την ορθογραφική επίδοση, όσον αφορά τα 

φωνολογικά λάθη, και τέλος (γ) αν διατηρείται η βελτίωση της ορθογραφικής επίδοσης 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης. 

Γενικότερα, από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται η δυνατότητα 

βελτίωσης της ορθογραφικής δεξιότητας, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη, και μάλιστα 

σε υψηλό βαθμό, όταν πρωτίστως αποκαθίστανται τα προβλήματα στη φωνολογική 

επίγνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η φωνολογική επίγνωση αποτελεί σπουδαία δεξιότητα για 

την επιτυχία στην ορθογραφία (Torneus, 1984 ˙ Lundherg, Frot & Petersen, 1988 ˙ 

Πόρποδας, 1992 ˙ Rohl & Pratt, 1995 ˙ Frost, 2001 ˙ Post & Carreker, 2002 ˙ Διαμαντή, 

2010). Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η βελτίωση της 

φωνολογικής επίγνωσης είχε ως θετική απόρροια την αποκατάσταση των λαθών τονισμού 

από μεσαίο έως και υψηλό βαθμό.  
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Είναι γεγονός ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι η εφαρμογή ενός 

σύνθετου προγράμματος παρέμβασης ενίσχυσε την ορθογραφική δεξιότητα των μαθητών 

σε επίπεδο λέξεων, όπως παρατηρήθηκε τόσο στην τελική αξιολόγηση της έρευνας όσο 

και στις τελικές αξιολογήσεις των διδασκαλιών της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η 

αξιοποίηση ενός ειδικά διαμορφωμένου υλικού ορθογραφίας σε συνδυασμό με την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων καλλιέργειας φωνολογικής επίγνωσης επέδρασε σημαντικά 

στην ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη, 

επιβεβαιώνοντας τον Nicholson (1999), σύμφωνα με τον οποίο η έλλειψη φωνολογικής 

επίγνωσης δυσχεραίνει την εκμάθηση της ορθογραφίας.  

Η συγκριτική εξέταση της αρχικής και τελικής αξιολόγησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας αναδεικνύει τη σημαντική μεταβολή της και για τους δύο συμμετέχοντες. Η 

γενική εκτίμηση που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων των τεσσάρων 

δοκιμασιών και των τελικών αξιολογήσεων των διδασκαλιών της παρέμβασης είναι ότι η 

πρόοδος των δύο συμμετεχόντων όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη και τα λάθη τονισμού 

είναι αξιοσημείωτη και εμφανίζεται σε όλες τις αξιολογήσεις. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο 

αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόοδος του κάθε συμμετέχοντα ήταν και ανάλογη του επίπεδου 

του πριν την παρέμβαση. Με άλλα λόγια, μπορεί να σημείωσαν παρόμοια εξέλιξη στα 

πλαίσια της παρέμβασης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξισορροπήθηκε η διαφορά 

επιδόσεων που είχαν πριν την εφαρμογή του προγράμματος.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι η βελτίωση της ορθογραφικής 

ικανότητας σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τα φωνολογικά λάθη, καθώς τα υπόλοιπα 

λάθη παρουσίασαν στάσιμη πορεία με κάποια από αυτά να αυξάνονται σε κάποιες 

περιπτώσεις.  
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Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη, από τη συγκριτική μελέτη της 

αρχικής και της τελικής αξιολόγησης διαπιστώθηκε σημαντικός περιορισμός τους, γεγονός 

που συνδέεται άρρηκτα με την αντίστοιχη πρόοδο των συμμετεχόντων στις αξιολογήσεις 

της φωνολογικής τους επίγνωσης. Αναμφισβήτητα, η καλλιέργεια της φωνολογικής 

επίγνωσης στο πρώτο μέρος της παρέμβασης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωσή της 

και κατ’ επέκταση την ελάττωση των φωνολογικών λαθών, επιβεβαιώνοντας ότι το 

επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης τόσο των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων 

παιδιών σχετίζεται με την επίδοση στη φωνολογική γραφή (Diamanti, Goulandris, Stuart 

και Campbell, 2006). Άλλωστε μόλις αποκαταστάθηκαν οι λανθασμένες φωνολογικές 

απεικονίσεις των λέξεων – που ενδεχομένως να είχαν οι μαθητές - μέσω της καλλιέργειας 

της φωνολογικής επίγνωσης, οι μαθητές περιόρισαν τα φωνολογικά λάθη, γεγονός που 

συμφωνεί με την άποψη των Stackhouse και Wells (2000) ότι μία ανακριβής ή 

λανθασμένη φωνολογική απεικόνιση μίας λέξης θα δυσκολέψει το παιδί που προσπαθήσει 

να τη γράψει, καθώς οι φωνολογικές απεικονίσεις είναι η βάση για τη γραφή (Λεγάκη, 

2007). Ειδικότερα, η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης βοήθησε τους μαθητές να 

περιορίσουν τα πιο σημαντικά φωνολογικά τους λάθη, όπως αντικαταστάσεις και 

προσθέσεις και αφαιρέσεις φωνημάτων, τα οποία εντοπίζονταν συχνά στη γραφή τους πριν 

την παρέμβαση, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με την άποψη ότι οι μαθητές 

με φτωχές δεξιότητες φωνημικής επεξεργασίας τείνουν να κάνουν περισσότερα λάθη που 

αφορούν προσθέσεις, αφαιρέσεις, αντικαταστάσεις και μεταθέσεις συλλαβών και 

γραμμάτων (Kotoulas & Padeliadou, 1999). 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι μπορεί να επισημάνθηκε η περιστολή των 

φωνολογικών λαθών, αλλά όχι και η πλήρης αποκατάστασή τους. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι στην τελική αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης αναδείχθηκε σαφώς η 

εξέλιξη των συμμετεχόντων στον τομέα αυτό, όμως εξακολούθησαν να υφίστανται 
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ελάχιστα λάθη στις παραμέτρους της ομοιοκαταληξίας και της σύνθεσης και ανάλυσης 

φωνημάτων, με τις τελευταίες να τους δυσκολεύουν περισσότερο, επιβεβαιώνοντας την 

άποψη ότι η φωνολογική επίγνωση βοηθά τα παιδιά να αναλύουν τις προφορικές λέξεις 

στις μικρότερες ενότητες, όπως τα φωνήματα, που τους προβληματίζουν πιο πολύ 

(Διαμαντή, 2010). Από αυτό, λοιπόν, προκύπτει ότι μία τέτοιου είδους παρέμβαση, όπως 

της παρούσας έρευνας, δύναται να περιορίσει την ύπαρξη φωνολογικών λαθών, όχι όμως 

και να τα εξαλείψει, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί είτε με ένα 

παρεμβατικό πρόγραμμα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας είτε με την εφαρμογή μίας 

παρόμοιας παρέμβασης κάποιες τάξεις νωρίτερα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η κατάκτηση 

της φωνολογικής επίγνωσης κατά την προσχολική ηλικία καθορίζει την ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας κατά τη σχολική ηλικία (Πόρποδας, 1990˙ 1992˙ 2001). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη των φωνολογικών λαθών ήταν και η βελτίωση των λαθών 

τονισμού, γεγονός που αποκαλύπτει μία πιθανή σύνδεση τονισμού και φωνολογικής 

επίγνωσης στο βαθμό που τα λάθη αυτά βελτιώθηκαν στα πλαίσια μίας παρέμβασης με 

έμφαση στην καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης.  

Όσον αφορά τα ετυμολογικά λάθη που σημείωσαν οι συμμετέχοντες στις 

αξιολογήσεις, διαπιστώθηκε μία αυξητική τάση, κυρίως στις λέξεις της πρώτης δοκιμασίας 

αξιολόγησης των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007). Πιο συγκεκριμένα, 

ήδη από τις αρχικές αξιολογήσεις είχε επισημανθεί η ύπαρξη αρκετών ετυμολογικών 

λαθών και για τους δύο συμμετέχοντες. Τα λάθη αυτά, όμως, στην τελική αξιολόγηση της 

μίας μέρας μετά την παρέμβαση και ειδικά σε εκείνη των τριών εβδομάδων μετά, 

σημείωσαν αύξηση, η οποία έγινε περισσότερο αισθητή στις τελικές αξιολογήσεις της 

πρώτης δοκιμασίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2007), και λιγότερο 

σε εκείνες της δοκιμασίας που ήταν βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, κι αυτό γιατί οι 

λέξεις ήταν πιο οικείες στα παιδιά. Από την ποιοτική ανάλυση των λαθών στην τελική 
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αξιολόγηση μετά τρεις εβδομάδες – όπου εντοπίστηκε και το πρόβλημα - προέκυψε 

αφενός ότι υπήρχαν λάθη ετυμολογικού τύπου που βελτιώθηκαν, κι αυτό κυρίως γιατί, 

καθ’ ομολογία των παιδιών, τις συγκεκριμένες λέξεις τις συνάντησαν στο σχολικό βιβλίο 

το προηγούμενο διάστημα της αξιολόγησης, και αφετέρου ότι σημειώθηκαν ετυμολογικά 

λάθη, τα οποία, ενώ δεν υπήρχαν στην αρχική αξιολόγηση, εμφανίστηκαν στις τελικές. 

Ένα τέτοιο συμπέρασμα μπορεί ενδεχομένως να εξηγηθεί από το ότι η μεσολάβηση των 

δύο εβδομάδων διακοπών για τα Χριστούγεννα και της μίας εβδομάδας κλειστών 

σχολείων λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών μεταξύ των τελικών αξιολογήσεων επηρέασε 

την ετοιμότητα των μαθητών για ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις.  

Επίσης, αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι η θετική επίδραση της παρέμβασης 

διατηρήθηκε και τρεις εβδομάδες μετά, καθώς, από τη συγκριτική μελέτη των τελικών 

αξιολογήσεων της ορθογραφικής δεξιότητας, διαπιστώθηκε ότι τα φωνολογικά λάθη και 

τα λάθη τονισμού είχαν σταθερή βελτίωση σε βάθος χρόνου με ελάχιστες αυξήσεις, οι 

οποίες οφείλονται στην ύπαρξη εναπομεινάντων γνωστικών κενών σε παραμέτρους της 

φωνολογικής επίγνωσης. Εξίσου σημαντική είναι και η επισήμανση ότι, η ελάχιστη 

αύξηση των φωνολογικών λαθών στην τελική αξιολόγηση των τριών εβδομάδων μετά την 

παρέμβαση, συμπίπτει με την ανάλογη αύξηση των λαθών σε κάποιες παραμέτρους της 

φωνολογικής επίγνωσης, επιβεβαιώνοντας το συμπέρασμα ότι υπάρχουν υψηλές και 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της επίδοσης στις φωνολογικές δοκιμασίες και της 

επίδοσης στην ορθογραφική δοκιμασία (Diamanti, Goulandris, Stuart & Campbell, 2006).  

Όσον αφορά τη διεξαγωγή των διδασκαλιών της παρέμβασης, διαπιστώθηκε ότι η 

αξιοποίηση εναλλακτικών τεχνικών και μεθόδων, που δεν ταυτίζονται με τις 

παραδοσιακές, δύναται να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των διδακτικών στόχων. 

Ειδικότερα, η χρήση εποπτικού υλικού και παιγνιωδών δραστηριοτήτων ενίσχυσε το 

ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση και διατήρησε αμείωτη την προσοχή τους, ώστε να 
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ασχοληθούν ευχάριστα με τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη δυνατότητά 

τους να κατανοούν και να απομνημονεύουν την ορθογραφία των λέξεων. Αυτό αφενός 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι η αξιοποίηση των ακουστικών, οπτικών και κιναισθητικών 

δεξιοτήτων του μαθητή διευκολύνει την πρόσληψη και την επεξεργασία των πληροφοριών 

(Στασινός, 1999) και αφετέρου αποδεικνύεται από τη βελτίωση της ορθογραφικής τους 

ικανότητας στο τομέα των φωνολογικών λαθών. Μία διαπίστωση, που ενισχύει τα 

παραπάνω, είναι και ότι τα προφορικά φωνολογικά παιχνίδια στο πρώτο μέρος της 

παρέμβασης κούραζαν και δυσαρεστούσαν τους μαθητές, γι’ αυτό και εναλλάσσονταν 

συχνά με δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούσαν υλικά, προκειμένου να διατηρηθεί η 

διάθεση για συμμετοχή.  

Ακόμη, η αξιοποίηση της μεθόδου Elkonin για την ενίσχυση της φωνολογικής 

επίγνωσης αναδείχθηκε ως εξαιρετικά βοηθητική για τους μαθητές, και ειδικά στις 

περιπτώσεις των λέξεων με δίψηφα σύμφωνα και συμφωνικά συμπλέγματα, καθώς 

βασίζεται στην αισθητοποίηση της φωνολογικής δομής των λέξεων και ενδείκνυται για 

μαθητές που παρουσιάζουν λάθη προσθέσεων, αφαιρέσεων, αντιμεταθέσεων και 

αντικαταστάσεων στην ορθογραφία (Κωτούλας, 2008).  

Επιπλέον, εξίσου επικουρικός ήταν ο ρόλος των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν από 

τη μέθοδο Orton – Gillingham για την βελτίωση τόσο της φωνολογικής επίγνωσης όσο και 

της ορθογραφικής δεξιότητας. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή τους έγινε σταδιακά αρχίζοντας 

από προφορικές δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης με τη χρήση υλικών και καρτών 

με εικόνες, περνώντας σε προφορικές και γραπτές δραστηριότητες γραφοφωνημικές 

αντιστοιχίες και τέλος στις γραπτές ασκήσεις ορθογραφίας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στη γραφοφωνημική αντιστοιχία, επιβεβαιώνοντας την 

άποψη ότι με τη μέθοδο Orton – Gillingham τα παιδιά θυμούνται και ανακαλούν με τη 
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βοήθεια της εικόνας τον σωστό φθόγγο για κάθε γράμμα ή το αντίστροφο (Gillingham & 

Stillman, 1997, όπως αναφέρεται από τους Κωνσταντινίδου & Δουκλιά, 2010).  

Επίσης, στις διδασκαλίες με στόχο τη διάκριση φωνημάτων «ξ/ψ» και «φ/θ» 

αντίστοιχα, όπου οι μαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά, προκειμένου να βοηθηθούν, 

ενθαρρύνθηκαν να συνδυάσουν το κάθε φώνημα με μία εικόνα που η ονομασία του να 

αρχίζει από το συγκεκριμένο φώνημα, π.χ. «ξ → Ξεφτέρης, ψ  → ψάρι, φ → φωτιά, θ → 

θάλασσα», γεγονός που τους διευκόλυνε στη διαδικασία της σωστής γραφοφωνημικής 

αντιστοιχίας, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η παρουσίαση απομονωμένων φωνημάτων 

με τη χρήση εικόνων βοηθά τους μαθητές να θυμούνται και να γράφουν σωστά τα 

συγκεκριμένα φωνήματα (Μαυρομμάτη, 2004 ˙ Παντελιάδου, 2011). 

Τέλος, πετυχημένη αποδείχθηκε και η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στη 

διδασκαλία των φωνημάτων που συγχέονται συχνά, καθώς οι λέξεις που διδάχθηκαν μέσω 

των ειδικά διαμορφωμένων λογισμικών, αποδόθηκαν κατά πλειοψηφία με ακρίβεια στις 

τελικές αξιολογήσεις. Το παρόν αποτέλεσμα ενισχύεται από τη μετα-ανάλυση των 

Wanzek, Vaughn, Wexler, Swanson, Edmonds και Kim (2006), σύμφωνα με την οποία η 

χρήση ενισχυτικών τεχνολογιών και εξειδικευμένων λογισμικών βοηθά τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στη βελτίωση της ορθογραφίας.  
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Περιορισμοί της Έρευνας 

 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας πρέπει να πραγματοποιείται 

επιφυλακτικά, καθώς η έρευνα χαρακτηρίζεται από αρκετούς περιορισμούς. Ειδικότερα, 

από τη συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι εφικτό να εξαχθούν ασφαλή και γενικεύσιμα 

συμπεράσματα, γιατί ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Όσον αφορά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας είναι, επίσης, περιορισμένη, καθώς εξαιτίας της 

έλλειψης διαθέσιμου χρόνου η έρευνα έπρεπε να ολοκληρωθεί στα πλαίσια ενός σύντομου 

χρονικού διαστήματος χωρίς παρατάσεις. Ακόμη, οι μαθητές κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος παρέμβασης παρακολουθούσαν κανονικά τα μαθήματα της τάξης τους, με 

αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως ασφαλής ο ισχυρισμός ότι η βελτίωση των επιδόσεων 

τους οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην παρέμβαση.  

 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Έρευνας – Προτάσεις  

 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

αρκετές έρευνες – παρεμβάσεις στο τομέα της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους και 

βελτίωσης της ορθογραφικής τους δεξιότητας. Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες 

αφορούν γλώσσες φωνολογικά σύνθετες, όπως τα αγγλικά, και όχι στην ελληνική γλώσσα.  

Η αξιοποίηση, ειδικά, των δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης για την ενίσχυση της 

ορθογραφίας, θα ενισχύσει ιδιαίτερα τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. 

Ακόμη, η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης μαθητών μεγαλύτερων τάξεων του 

δημοτικού, θα αναδείξει τόσο τις δυνατότητες όσο και τους πιθανούς περιορισμούς στη 

διδακτική αξιοποίηση της. 
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Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλουραλισμός στον τομέα των ερευνών – 

παρεμβάσεων δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν στη διάθεσή τους μια 

πληθώρα προγραμμάτων ορθογραφίας και, γενικά, προτάσεων αντιμετώπισης των 

δυσκολιών στην ορθογραφημένη γραφή, τα οποία θα αποτελέσουν είτε το έναυσμα μιας 

δικής τους ερευνητικής πρότασης ανάλογα με τους μαθητές που συνεργάζονται είτε απλώς 

τη βάση για μια νέα διδακτική προσέγγιση στα πλαίσια της τάξης τους. Σε αυτό στοχεύει 

και η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, εφόσον αποδειχθεί η 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης, η ίδια θα αποτελεί μια κατάλληλη 

πρόταση για τους μαθητές που ανταποκρίνονται στο προφίλ εκείνων της παρούσας 

έρευνας και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία λόγω έλλειψης φωνολογικής 

επίγνωσης.  

Όσον αφορά την παρούσα έρευνα, η ίδια θα μπορούσε να εξελιχθεί με την 

εφαρμογή και μελέτη περαιτέρω στοιχείων. Αρχικά, οι συμμετέχοντες της παρέμβασης θα 

μπορούσε να είναι αριθμητικά περισσότεροι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων. Επίσης, η διερεύνηση της διατήρησης των καλών επιδόσεων των 

μαθητών σε βάθος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος από αυτό των τριών εβδομάδων θα 

αναδείκνυε περισσότερο την αξία ή όχι του συγκεκριμένου προγράμματος για την πρόοδο 

των μαθητών στους τομείς της ορθογραφικής δεξιότητας και της φωνολογικής επίγνωσης. 

Επιπλέον, στην υλοποίηση μίας παρόμοιας παρεμβατικής έρευνας θα ήταν καλό για την 

ασφάλεια των αποτελεσμάτων οι συμμετέχοντες να μην λαμβάνουν γνώσεις σχετικές με 

το γνωστικό αντικείμενο των διδασκαλιών της παρέμβασης από άλλες πηγές, ώστε η 

βελτίωση ή όχι της επίδοσής τους να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή του 

προγράμματος. Τέλος, η παρούσα παρέμβαση θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με επιπλέον 

διδασκαλίες, στις οποίες οι μαθητές θα ενθαρρύνονταν στην αυθόρμητη γραφή, και 

συγκεκριμένα στη γραφή προτάσεων, παραγράφων ή μικρών ιστοριών, ώστε να 
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διαπιστωθεί αν οι πολύ καλές επιδόσεις τους σε επίπεδο λέξεων θα εξακολουθούν να 

υφίστανται σε επίπεδο προτάσεων ή κειμένου.  
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Παραρτήματα 

Παράρτημα Α 

Υλικό Αξιολόγησης 

 

Δοκιμασία αξιολόγησης ορθογραφικής δεξιότητας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη 

και Σίμου (2007).  Πρόκειται για δύο σελίδες, όπου καταγράφονται οι οδηγίες τόσο προς το 

παιδί όσο και προς τον εξεταστή για την κατανόηση της διαδικασίας της δοκιμασίας, 

καθώς και οι λέξεις με τις προτάσεις που εκφωνήθηκαν.  

 

Εικόνα Α 1: Δοκιμασία Αξιολόγησης Ορθογραφικής Δεξιότητας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα                          

& Σιδερίδη (2007) 
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Δοκιμασία απομόνωσης φωνημάτων . Πρόκειται για μία σελίδα, όπου καταγράφονται 

οι οδηγίες τόσο προς το παιδί όσο και προς τον εξεταστή για την κατανόηση της 

διαδικασίας της δοκιμασίας, καθώς και οι ψευδολέξεις που εκφωνήθηκαν μαζί με τις 

ορθές αποκρίσεις που αναμένονταν.  

 

Εικόνα Α 2: Δοκιμασία Απομόνωσης Φωνημάτων 
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Δοκιμασία αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στη δοκιμασία 

αξιολόγησης βασισμένης στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum based) 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις ανά φάση:  

Λέξεις 1
ης 

φάσης 

Δισύλλαβες ΣΦΣ 

λίγο 

τέλος 

μαζί 

πόλη 

χωρίς  

Τρισύλλαβες ΣΦΣ 

χωράφι 

σήμερα 

μολύβι 

πίνακας 

δοκιμή 

Πολυσύλλαβες ΣΦΣ 

δεξαμενή 

ποδήλατο 

ταχύτητα 

φιλόξενος 

μεσημέρι 

Λέξεις με 2 σύμφωνα 

κίνδυνος 

αργότερα 

διόρθωση 

κατολίσθηση 

χαρακτήρας 

Λέξεις με δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς 

ταξιδεύω 

καιρός 

ευτυχώς 

θαυμάσια 
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ειδικός 

Λέξεις με δίψηφα σύμφωνα 

φεγγάρι 

απόσταση 

ελέφαντες 

παπούτσια 

εμπορικός 

Λέξεις με τριπλό σύμφωνο 

μπροστά 

αστραπή 

συντροφιά 

γκρεμός 

άσπρο 

 

Λέξεις 2
ης

 φάσης 

Δισύλλαβες ΣΦΣ 

μέσα 

φύκι 

νερό 

ψέμα 

ξύλα 

Τρισύλλαβες ΣΦΣ 

ψάθινη 

σοβαρός 

θόρυβος 

κύματα 

ζυμάρι 

Πολυσύλλαβες ΣΦΣ 

σοκολάτα 

λαχανικά 

καλύτερα 

ξεκάθαρα 

καβαλάρης 
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Λέξεις με 2 σύμφωνα 

θέρμανση 

πυκνό 

κυκλοφορώ 

εμφάνιση 

περίπτωση 

Λέξεις με δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς 

ελεύθερος 

αυτόνομος 

λαξευμένος 

είσοδος 

φαινόταν 

Λέξεις με δίψηφα σύμφωνα 

ιστοσελίδα 

πετσέτα 

εγγύηση 

εντύπωση 

κάγκελα 

Λέξεις με τριπλό σύμφωνο 

σκληρά 

αστρονομία 

άνθρωπος 

καλικάντζαρος 

ηλεκτρονικός 

 

Λέξεις 3
ης

 φάσης 

Δισύλλαβες ΣΦΣ 

λύση 

μόνο 

χαλί 

γύρος 

λάβα 

Τρισύλλαβες ΣΦΣ 

παλάτι 
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καρότο 

λεξικό 

πόλεμος 

φάνηκε 

Πολυσύλλαβες ΣΦΣ 

βασιλικός 

πολιτική 

τιμώμενο 

παραγωγή 

παράθυρο 

Λέξεις με 2 σύμφωνα 

τακτική 

ξαφνικά 

φράχτης 

κέρδος 

διψασμένος 

Λέξεις με δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμούς 

εξερευνητής 

ποιητής 

απόδειξη 

τραυματίας 

σημαία 

Λέξεις με δίψηφα σύμφωνα 

επιστήμη 

τζάμι 

συντήρηση 

όγκος 

αντικατάσταση 

Λέξεις με τριπλό σύμφωνο 

λαμπρός 

έκπληξη 

στρατός 

ντροπή  

εχθρός  
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Δοκιμασία αξιολόγησης φωνολογικής επίγνωσης. Στη δοκιμασία αξιολόγησης 

φωνολογικής επίγνωσης αξιολογήθηκαν οι εξής παράμετροι:   

 

1. Ανάλυση λέξης σε συλλαβές 

Θέλω να χωρίσεις σε κομματάκια τη λέξη που θα σου πω και να μου τα πεις ένα ένα 

ξεχωριστά, όπως στο παράδειγμα. 

Παράδειγμα: μπάλα   μπά – λα  

πως, μήλο, κεράσι, παράθυρο, σπαθί, λαιμός, έρευνα, τσουρέκι, άγγελος, χάντρα 

 

2. Σύνθεση συλλαβών 

Άκουσε αυτό που θα πω και βρες τη λέξη, όπως το παράδειγμα. 

Παράδειγμα: που – λί    πουλί 

το-ξο, μα-ζί, κα-λά-μι, πε-ρι-βό-λι, σκε-πή, αύ-ξη-ση, πεί-να, τζά-κι, πα-ντε-λό-νι, στρα-

τός 

 

3. Εύρεση ομοιοκαταληξίας 

Άκουσε τα ζευγάρια λέξεων που θα σου πω και πες μου αν ταιριάζουν. 

Παράδειγμα: μαρούλι – χερούλι (ταιριάζουν), μπουκάλι – βιβλίο (δεν ταιριάζουν) 

χέρι – ταίρι 

ψαλίδι – σπίτι 

μήλο - ξύλο 

θες – δεν  

νησίδα – σανίδα  

τραγούδι – γαρίδα 

καθρέφτης – πέφτεις  

παγίδα – μολύβι 

αστείο – σχολείο 

άσπρο – κίτρινο  
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4. Σύνθεση φωνημάτων 

Θα σου πω μερικές φωνούλες στη σειρά και θα μαντέψεις ποια λέξη λέω. 

Παράδειγμα: έ – λ – α   έλα 

δ-ε-ν, π-ό-λ-η, σ-η-μ-ά-δ-ι, χ-ε-λ-ι-δ-ό-ν-ι, σ-υ-χ-ν-ά, α-ύ-ρ-ι-ο, μ-α-χ-α-ί-ρ-ι,                     

ν-τ-ο-μ-ά-τ-α, λ-ά-μ-π-α, κ-ά-σ-τ-ρ-ο 

 

5. Ανάλυση λέξης σε φωνήματα  

Θα σου πω μερικές λέξεις. Θέλω να μου τις πεις, λέγοντας μία μία φωνή ξεχωριστά 

Παράδειγμα: βίδα   β – ί – δ – α                 

θες, ψέμα, παγωτό, κεραμίδι, αχλάδι, θαύμα, εικόνα, τζάμι, καμπάνα, άστρο  
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Παράρτημα Β 

 

Πίνακας Β 1: Πρωτόκολλο Ποιοτικής Ανάλυσης Λαθών των Παντελιάδου & Πατσιοδήμου (2007) 

Ανορθόγραφη 

Λέξη 

Φωνολογικά λάθη Γραμματικά λάθη 
Ετυμ 

λάθη 
Αντικατάσταση Προσθήκη Παράλειψη Αντιστροφή Μετάθεση 

Τόνος Ουσ. Επίθ. Ρήμα Άλλο 
Συλ Φων Συλ Φων Συλ Φων Συλ Φων Συλ Φων 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


