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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης των 

στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής, των ορθογραφικών λαθών και των δυνατοτήτων 

σύνθεσης κειμένων με συνοχή και συνεκτικότητα σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις 

ισάριθμες ομάδες των είκοσι ατόμων. Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν μαθητές με ΕΜΔ, τη 

δεύτερη μαθητές τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας και την τελευταία 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Για την αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων χορηγήθηκε ένα σταθμισμένο τεστ αξιολόγησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας και ένα ακόμη σταθμισμένο τεστ ανίχνευσης των δυσκολιών στο γραπτό λόγο.  

 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στη διαπίστωση ότι όλοι οι 

μαθητές, ανεξαρτήτου ικανότητας και ηλικίας, για να γράψουν ορθογραφημένα αξιοποιούν 

κυρίως τη μνημονική στρατηγική, τη στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα και τη 

φωνολογική στρατηγική, ενώ τα λάθη τους είναι κατά κύριο λόγο οπτικά-ετυμολογικά. 

Συγχρόνως, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι μαθητές με ΕΜΔ υπολείπονται αλλά δεν 

«αποκλίνουν» της φυσιολογικής πορείας ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας, ενώ 

τέλος, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ παράγουν κείμενα με μικρότερη συνοχή αλλά 

το ίδιο συνεκτικά με εκείνα των τυπικών συνομηλίκων τους. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής, ορθογραφικά λάθη, συνοχή, 

συνεκτικότητα 
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ABSTRACT 

 

This research has been an attempt to benchmark written spelling strategies, spelling 

mistakes and the ability to synthesize texts with cohesion and coherence between students of 

formal development and students with Special Learning Difficulties (SLD). Three equal 

groups of twenty students participated in the survey. The first group comprised students with 

SLD, the second group consisted of students with typical development at the corresponding 

age group and the last group included students with typical development at the corresponding 

reading age. Fοr the evaluation of the participants, both a standardized test for the evaluation 

of spelling skills and another standardized test for identifying writing difficulties were given.  

 

The conclusions of the present study are summarized in the observation that all 

students, regardless of their ability and age, use the retrieval strategy, the relying on 

grammatical rules strategy and the phonological (or sounding out) strategy to spell correctly, 

while their mistakes are mainly etymological-visual. At the same time, research shows that 

students with SLD are delaying rather than deviating from the normal course of the 

development of spelling ability, while finally it is concluded that students with SLD produce 

texts with less consistency but as coherent as those of their typical peers.  

 

Keywords: spelling strategies, spelling mistakes, coherence, cohesion 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο γραπτός λόγος αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο διακίνησης, αποθήκευσης και 

πρόσληψης των πληροφοριών. Σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο, ο οποίος κατακτάται 

αυθόρμητα, ο γραπτός λόγος είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης, σύνθετης και απαιτητικής 

γνωστικής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την κατάκτηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων. Μια από 

τις βασικότερες δεξιότητες της γραπτής έκφρασης αποτελεί η κωδικοποίηση των ηχητικών 

σημείων του προφορικού λόγου σε γραφήματα. Η δεξιότητα αυτή προϋποθέτει την 

ταυτόχρονη γνώση, αποδοχή και τήρηση ενός συνόλου ορθογραφικών γνώσεων και κανόνων 

που είναι ειδικοί για κάθε γλωσσικό κώδικα. Πρόκειται για τους κανόνες ορθογραφημένης 

γραφής που ορίζουν το γλωσσικό σύστημα κάθε χώρας (Καρατζάς, 2005). 

Για την ελληνική γλώσσα γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής 

δεν αφορά μόνο στη συνεπή – ως προς τους κανόνες ορθογραφίας – αναπαραγωγή των 

λέξεων, αλλά συνδέεται αποφασιστικά με τις καλύτερες αναγνωστικές δεξιότητες καθώς και 

με τη βαθύτερη κατανόηση της ομιλούμενης γλώσσας (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). 

Κατά την ανάγνωση η ορθογραφία επηρεάζει και καθορίζει την αναγνώριση της μορφής και 

της σημασίας των λέξεων, ενώ αντίστοιχα κατά τη γραπτή παραγωγή, η ορθογραφία δίνει τη 

δυνατότητα στον γράφων να επανευρίσκει και να ανακαλεί ένα προς ένα τα γραφήματα που 

συγκροτούν τις λέξεις που γράφει. Η ορθογραφία δηλαδή δε χρησιμεύει μόνο στο να 

γράφουμε ορθά αλλά και στο να διαβάζουμε με άνεση με ταχύτητα, σωστά και κατανοητά. 

Επίσης, οι ορθογραφικοί ενδείκτες βοηθούν στη δόμηση του νοήματος κατά την επεξεργασία 

και πρόσληψη των γραπτών πληροφοριών (Καρατζάς, 2005). 

Παρά ταύτα η μάθηση της ορθογραφημένης γραφής φαίνεται να μην έχει βρει το 

ρόλο που της αναλογεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την οποία οι ορθογραφικές 

επιδόσεις αντιμετωπίζονται συχνά ως παράγωγο των αναγνωστικών δεξιοτήτων και η 

ορθογραφία αντιμετωπίζεται ως παραπροϊόν της ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

αφιερώνεται ιδιαίτερος χρόνος για τη συστηματική μελέτη και την εξοικείωση με τις 

γραμματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες στην ορθογραφημένη γραφή (Μουζάκη & 

Πρωτόπαπας, 2010). 

Ομοίως, εξαιρετικά περιορισμένη φαίνεται να είναι η εμπειρική βάση της μελέτης 

των ορθογραφικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα. Ελάχιστες μελέτες έχουν 

δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά που να αφορούν αποκλειστικά και μόνο το θέμα της 

ορθογραφίας. Οι περισσότερες αντιμετωπίζουν την ορθογραφημένη γραφή ως υποπροϊόν της 

ανάγνωσης. Κι όμως, η ορθογραφημένη γραφή των λέξεων μιας γλώσσας φαίνεται να 
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παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες για τους μαθητές απ’ ότι η μάθηση της ανάγνωσης 

(Treiman, 1998). Τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν στην άποψη ότι η ορθογραφημένη 

γραφή προϋποθέτει τη συνέργεια γνωσιακών δεξιοτήτων οι οποίες ολοκληρώνονται 

βραδύτερα από τις αναγνωστικές (Caravolas, Hulme & Snowling, 2001). 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, το μεγαλύτερο κομμάτι του παρόντος πονήματος 

επιλέχθηκε να επικεντρωθεί στη διερεύνηση δύο σημαντικών πτυχών της ορθογραφημένης 

γραφής, όπως είναι εκείνη της χρήσης ορθογραφικών στρατηγικών και της ανάλυσης των 

ορθογραφικών λαθών μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολήθηκε με τη 

διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών να συνδέουν και να οργανώνουν τις ιδέες τους 

μέσα σε ένα κείμενο βάσει των νοηματικών τους συσχετίσεων. Η κειμενική οργάνωση, που 

συνδέεται άρρηκτα με τις έννοιες της συνοχής και της συνεκτικότητας, έχει ελάχιστα 

μελετηθεί στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον 

επιστημονικό διερευνητικό πεδίο, μιας και πολλά παιδιά τυπικής, αλλά κυρίως μη τυπικής 

εκπαίδευσης, παρουσιάζουν προβλήματα στη συγκεκριμένη διεργασία της σύνθεσης γραπτού 

κειμένου. 

Οι δύο θεματικές ενότητες της ορθογραφημένης γραφής και της κειμενικής 

οργάνωσης, εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της συγκριτικής διερεύνησης σε πληθυσμούς 

τυπικής ανάπτυξης και πληθυσμούς που αντιμετώπιζαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

Η κοινωνική , επαγγελματική και πολιτισμική καταξίωση του ατόμου περνά μέσα 

από τους κόλπους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της οποίας σκοπός, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία (Άρθρο 1, παρ. 1, του Ν. 1566/85), είναι να συμβάλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι η ικανότητα για μάθηση με 

τη στενή έννοια του όρου, αυτή της απόκτησης και συγκράτησης των γνώσεων που 

προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.   

Όλοι οι άνθρωποι, όμως, δε διαθέτουν τον ίδιο βαθμό μαθησιακών ικανοτήτων. Στη 

σύγχρονη πραγματικότητα, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών συναντά δυσκολίες στην 

κατάκτηση των όσων διδάσκεται στο σχολείο. Οι δυσκολίες μάθησης έχουν βρεθεί στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας, γεγονός 

απόλυτα δικαιολογημένο αν αναλογιστεί κανείς πως τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των 

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες παγκοσμίως έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (Heward, 2011). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, το 2010 από το σύνολο 

των μαθητών που φοιτούσαν σε δομές ειδικής αγωγής και σε ενταξιακές δομές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 72,14% ενέπιπτε στην κατηγορία των μαθησιακών 

δυσκολιών-δυσλεξία. Αντίστοιχα, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό άγγιζε το 

47,13% (Τζουριάδου, 2011). 

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν την ευθύνη των μαθησιακών 

δυσκολιών στα ολοένα και υψηλότερα ποσοστά σχολικής αποτυχίας που καταγράφονται 

ετησίως τόσο στον ελλαδικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο, τονίζοντας συγχρόνως την 

αναγκαιότητα για σωστή υποβοήθηση των μαθητών, ώστε οι τελευταίοι να υπερβούν με 

επιτυχία τις μαθησιακές αυτές δυσχέρειες και να αυξηθεί σε γενικότερο επίπεδο η 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.  

1.1. Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών 
 

Η ανάγκη να κατανοηθούν, να αιτιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές 

δυσκολίες οδήγησε στην προσπάθεια εύρεσης και καταγραφής ενός παγκόσμια αποδεκτού, 

σαφή και λειτουργικού ορισμού που θα περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τι είναι οι 

«Μαθησιακές Δυσκολίες». 
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Πρώτος ο Samuel Kirk, το 1962, εισήγαγε τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» κατά τη 

διάρκεια μιας οργανωτικής συνάντησης μελών της Αμερικής Εταιρείας για παιδιά με 

Μαθησιακές Δυσκολίες  (Association for Children with learning Disabilities) (Heward, 

2011). Ο Kirk προσδιόρισε τις μαθησιακές δυσκολίες ως «μια καθυστέρηση ή διαταραχή ή 

καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες του λόγου, της γλώσσας, της 

ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής ή άλλων σχολικών μαθημάτων, που προκύπτει 

εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή/και κάποιων διαταραχών 

συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Οι μαθησιακές αυτές δυσκολίες, συμπληρώνει ο Kirk, δεν 

μπορούν να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές βλάβες, ή 

άλλους παράγοντες όπως εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση». (Kirk, 1962) 

Από τη στιγμή που οριοθετήθηκε για πρώτη φορά ο τομέας των μαθησιακών 

δυσκολιών μέχρι σήμερα, πληθώρα άλλων επίσημων ορισμών προτάθηκαν από επιστήμονες 

που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους όπως την ιατρική, την 

ψυχολογία, τη νευροψυχολογία και την παιδαγωγική (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 

2011). Οι δύο ορισμοί που έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη επιρροή στους 

κύκλους της επιστημονικής κοινότητας είναι o ορισμός που περιλήφθηκε στη Νομοθετική 

Πράξη για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία (Individuals with Disabilities 

Education Act – IDEA) το 1975 και αργότερα, το 1990, ο ορισμός που προτάθηκε από την 

Εθνική Μεικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες των Η.Π.Α (National Joint 

Committee on Learning Disabilities – NJCLD) (Heward, 2011) 

Στην IDEA (2004) η μαθησιακή δυσκολία αναφέρεται ως «μια διαταραχή σε μία ή 

περισσότερες βασικές ψυχολογικές διεργασίες που αφορούν στην κατανόηση ή τη χρήση της 

γλώσσας, προφορικής ή γραπτής, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή της ατελούς ικανότητας 

ακρόασης, σκέψης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας ή επιτέλεσης μαθηματικών 

υπολογισμών. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως αντιληπτικές αναπηρίες, εγκεφαλική 

βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. Στον όρο δεν 

εμπεριέχεται κάποιο μαθησιακό πρόβλημα που να είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα οπτικών, 

ακουστικών ή κινητικών αναπηριών, νοητικής καθυστέρησης, συναισθηματικής διαταραχής ή 

κάποιας δυσμενούς περιβαλλοντικής, πολιτισμικής ή οικονομικής συνθήκης» (IDEA, 2004) 

Αν και η NJCLD υιοθέτησε - αρχικά τουλάχιστον - τον επίσημο ορισμό της IDEA, 

επεσήμανε ότι υπάρχουν ορισμένες εγγενείς αδυναμίες σε αυτόν. Πρώτα-πρώτα, η χρήση της 

φράσης «βασικές ψυχολογικές διεργασίες» θεωρήθηκε από την Επιτροπή ότι δημιουργεί 

ερωτήματα για τον τρόπο που θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν στα παιδιά με 



 
11 

 

μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, όροι όπως «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία», 

«αναπτυξιακή αφασία» και «αντιληπτικές διαταραχές» υποστηρίχθηκε ότι επιδεινώνουν τη 

σύγχυση που περιβάλλει τον ορισμό. (Heward, 2011). 

Αποτέλεσμα των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν ήταν η εν λόγω Επιτροπή να 

προτείνει έναν καινούριο ορισμό, πιο σαφή και πλήρη, σύμφωνα με τον οποίο  «οι 

μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα γενικό όρο που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα 

διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση 

ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. 

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά  δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Παρότι 

οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. 

αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ) ή με εξωτερικές 

επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι 

το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

Με την διατύπωση του παραπάνω ορισμού, δόθηκε έμφαση στην ετερογένεια των 

μαθησιακών δυσκολιών, υπό την έννοια ότι η συμπτωματολογία τους διαφοροποιείται από 

άτομο σε άτομο, τα προβλήματα ορθογραφίας εντάχθηκαν γενικότερα στα προβλήματα 

γραφής και τέθηκε μια νευρολογική βάση στην αιτιολογία τους, αποκλείοντας ταυτόχρονα 

την πιθανότητα οι μαθησιακές δυσκολίες να είναι αποτέλεσμα άλλων ενδογενών (νοητική 

καθυστέρηση, αισθητηριακά προβλήματα) ή εξωγενών (οικονομικών, οικογενειακών, 

πολιτισμικών, κοινωνικών) παραγόντων. Επίσης, καταδείχθηκε ότι η μαθησιακή αναπηρία 

μπορεί να προκύψει σε όλη τη διάρκεια της ζωής και εκδηλώνεται πάντοτε με σημαντικά 

προβλήματα στη μάθηση (Αγαλιώτης 2011˙ Παντελιάδου, 2011). 

Ο παραπάνω ορισμός αν και έγινε αποδεκτός από τις περισσότερες οργανώσεις των 

ΗΠΑ, θεωρήθηκε και πάλι ότι διατηρούσε ασαφές το πεδίο οριοθέτησης των μαθησιακών 

δυσκολιών, συγκλίνοντας σε μια γενικευμένη εικόνα μιας ομάδας σχολικού πληθυσμού που 

έχει δυσκολίες στη σχολική μάθηση (Τζουριάδου, 2011). 

Κι ενώ η αδυναμία εύρεσης ενός παγκόσμια αποδεκτού και λειτουργικού ορισμού 

παραμένει, μια ανασκοπική μελέτη που πραγματοποίησαν οι Linda Siegel και η Orly Lipka 

(2008) ανέδειξε τέσσερα κοινά κριτήρια προσδιορισμού των μαθησιακών δυσκολιών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε επίσημους ορισμούς στο χρονικό διάστημα από το 1968 έως το 2007. 
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Πρόκειται για την επίδοση, την απόκλιση, τον δείκτη ευφυΐας (IQ) και τα δια αποκλεισμού 

κριτήρια (Siegel & Lipka, 2008). Τα κριτήρια αυτά, αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τον 

ίδιο τρόπο σε όλους τους ορισμούς - για παράδειγμα το κριτήριο της απόκλισης άλλοτε 

χρησιμοποιήθηκε σαν απόκλιση μεταξύ σχολικής επίδοσης και νοητικού δυναμικού, άλλοτε 

σαν απόκλιση μεταξύ σχολικής επίδοσης και χρονολογικής ηλικίας, κ.α. - καταδεικνύουν τις 

κοινά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούνται για τον εντοπισμό των 

μαθησιακών δυσκολιών. 

 

1.2. Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες, σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, αναφέρονται σε μια 

«ετερογενή ομάδα διαταραχών». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 

κοινά στοιχεία για όλα τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, 

αποτελέσματα μακρόχρονων ερευνών καταλήγουν σε κάποια κοινά στοιχεία που 

συναντώνται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό σε αρκετούς μαθητές  με Μαθησιακές Δυσκολίες 

και διαμορφώνουν το γνωστικό, το μαθησιακό και το ψυχοκοινωνικό τους προφίλ 

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

 

     Γνωστικό προφίλ 

Αντίληψη. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αν και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην όραση ή την ακοή, φαίνεται να διαφέρουν από τους τυπικούς συνομηλίκους τους, στην 

οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία. 

 Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής αντίληψης στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα 

είναι η αντίληψη σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική μνήμη και η οπτική 

ακολουθία. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται 

να διακρίνουν το δεξί από το αριστερό, να προσανατολιστούν στο χαρτί, να διακρίνουν ή να 

αντιγράψουν σχήματα, χαρακτήρες ή λεπτομέρειες αντικειμένων, να αναγνωρίσουν ένα 

σύμβολο ή ένα αντικείμενο από ένα μόνο μέρος του και αντίστροφα, να ανακαλέσουν 

οπτικές πληροφορίες και να αντιληφθούν ακολουθίες αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων 

που παρουσιάζονται ή αναπαρίστανται οπτικά (Μπότσας, & Παντελιάδου, 2007).  

Όσον αφορά στην ακουστική αντίληψη, τα παρατηρούμενα ελλείματα των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε προβλήματα ακουστικής μνήμης και ακολουθίας. Αυτό 

σημαίνει πως δυσκολεύονται να αποθηκεύσουν και να ανακαλέσουν πληροφορίες που τους 
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δόθηκαν προφορικά και δυσκολεύονται να ανακαλέσουν ή να αναδομήσουν ακολουθίες 

ήχων ή προφορικών πληροφοριών (Μπότσας, & Παντελιάδου, 2007). 

 

Προσοχή. Η προσοχή είναι μια κρίσιμη ικανότητα για τη μάθηση. Όπως αναφέρει ο Conte 

(1991) για να είναι αποτελεσματικοί οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κινούν την προσοχή 

τους, να την κατευθύνουν κατάλληλα, να τη διατηρούν στις απαιτήσεις του έργου και να την 

αλλάζουν όποτε χρειάζεται. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες που έχουν προβλήματα προσοχής κυμαίνονται από 41% έως 80% (Smith, 

Pollaway, Patton & Dowdy, 2004). Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ερευνητές 

τα προβλήματα προσοχής συνυπάρχουν συχνότερα με ειδικές μαθησιακές διαταραχές, όπως 

η δυσλεξία, παρά με το σύνδρομο της υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας (Giannouli & 

Pavlidis, 2014). 

Η αιτία  των προβλημάτων προσοχής των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

εντοπίζεται πιθανότατα στην αργή επεξεργασία των πληροφοριών, στην έλλειψη ή την 

ανεπαρκή εφαρμογή στρατηγικών και στο παρορμητικό γνωστικό στυλ των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Οι διαφορές των δύο ομάδων στον 

συγκεκριμένο γνωστικό τομέα επιτείνονται καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν ηλικιακά, με 

αποτέλεσμα στο γυμνάσιο εκείνοι που έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές  δυσκολίες να 

υπολείπονται αρκετά στην ικανότητα προσοχής έναντι των τυπικών συνομηλίκων τους 

(Παντελιάδου, 2011).  

 

Μνήμη. Διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν περισσότερα ελλείμματα στη μνήμη από τους τυπικούς συνομηλίκους τους (Smith et 

al., 2004). Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στη βραχύχρονη και την εργαζόμενη 

μνήμη ή μνήμη εργασίας. Η πρώτη αφορά στην ικανότητα προσωρινής αποθήκευσης των 

πληροφοριών, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει το συνδυασμό αποθήκευσης και ταυτόχρονης 

επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών (Baddeley, 2012). 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που σύμφωνα με τους ερευνητές η 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε καθήκοντα μνήμης είναι ότι 

δεν χρησιμοποιεί στρατηγικές ή δεν μπορεί να κωδικοποιήσει τις πληροφορίες για να τις 

αποθηκεύσει στη μνήμη (Smith et al., 2004). Έτσι,  όταν οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες εμπλέκονται σε έργα απομνημόνευσης π.χ. αποστήθιση λίστας λέξεων ή σε έργα 

που απαιτούν την εκτέλεση οδηγιών πολλαπλών βημάτων, οι επιδόσεις τους είναι εμφανώς 
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κατώτερες από τις αντίστοιχες των τυπικών συνομηλίκων τους (Hallahan & Kauffman, 2003 

˙ Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Άλλες δυσκολίες μνήμης μπορεί να περιλαμβάνουν αδυναμία συγκράτησης 

πληροφοριών που έχουν μάθει, αδυναμία επανάληψης πληροφοριών που μόλις διάβασαν ή 

άκουσαν και αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων με τη σωστή σειρά (Smith et al., 2004). 

 

Μεταγνωστικές δεξιότητες. Ο όρος «μεταγνωστικές δεξιότητες» αναφέρεται στη  γνώση που  

κατέχει το άτομο για  τις  γνωστικές λειτουργίες του και στην ικανότητα να παρακολουθεί 

και να παρεμβαίνει στην πορεία εξέλιξης αυτών των λειτουργιών (Flavell, 1979). Κεντρικό 

στοιχείο των μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι οι «στρατηγικές μάθησης», δηλαδή οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης.  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαθέτουν μεταγνωστικές δεξιότητες, όμως για 

κάποιους λόγους (π.χ. ελλειμματική μεταγνωστική γνώση) δεν μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Τα σημαντικότερα μεταγνωστικά προβλήματα 

που προκύπτουν αναφέρονται στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου, στην επιλογή 

και εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για την επιτέλεσή του, στην παρακολούθηση 

και ρύθμιση της απόδοσής του και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γνωστικής 

λειτουργίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν ένα παιδί καλείται να επιτελέσει, για 

παράδειγμα, ένα έργο παραγωγής γραπτού λόγου αδυνατεί να θέσει στόχους πριν από την 

ενασχόληση με το γράψιμο, δεν παρακολουθεί τη διαδικασία καταγραφής - υπό την έννοια 

της αξιοποίησης της προηγούμενης γνώσης και της συσχέτισης των ιδεών με το θέμα -  και 

αρνείται να επανεξετάσει το παραγόμενο κείμενο για να βρει τυχόν λάθη και παραλείψεις 

(Troia, 2006). 

 

      Μαθησιακό προφίλ 

 

Ανάγνωση. Η δυσκολία στην ανάγνωση αποτελεί το χαρακτηριστικότερο και συνηθέστερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (Heward, 

2011). Για τη διεκπεραίωσή της απαιτούνται δύο βασικές, ανεξάρτητες, αλλά και αλληλο-

συσχετιζόμενες γνωστικές λειτουργίες: η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση (Πόρποδας, 

2002). 

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 90% όλων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

παραπέμπονται σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής λόγω των προβλημάτων στην 
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αποκωδικοποίηση (Kavale & Forness, 2000). Ως αναγνωστική αποκωδικοποίηση ορίζεται η 

διαδικασία «μετάφρασης» των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικές παραστάσεις (Πόρποδας, 

2002). Οι μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης συχνά διαβάζουν 

συλλαβιστά ή γράμμα-γράμμα, αγνοούν βασικά σημεία στίξης όπως την τελεία και το 

κόμμα, συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά, κάνουν επαναλήψεις λέξεων ή 

ολόκληρων προτάσεων του κειμένου και σε αρκετές περιπτώσεις, παρασυρόμενοι από 

γνωστές συλλαβές ή γράμματα, δεν διαβάζουν αλλά «μαντεύουν» τις λέξεις που ακολουθούν 

(Φλωράτου, 2009).  

Η αργή και κοπιαστική αποκωδικοποίηση συχνά περιορίζει και την ικανότητά τους να 

δομήσουν τη νοητική αναπαράσταση ενός κειμένου, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε 

προβλήματα αναγνωστικής κατανόησης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006) και κατ’ επέκταση 

σε αδυναμίες εξαγωγής συμπερασμάτων (Oakhill, Cain & Bryant, 2003).  

 

Γραφή. Στο κομμάτι της γραφής, οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζονται ως εξίσου σημαντικές και αφορούν τόσο σε σύνθετες δεξιότητες, όπως είναι 

η γραπτή έκφραση και η ορθογραφία, όσο και στην ίδια την ψυχοκινητική δεξιότητα της 

γραφής (Σπαντιδάκης, 2009).  

Ειδικότερα, το γραπτά κείμενα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι συνήθως 

μικρά σε έκταση, με ατελές περιεχόμενο και περιορισμένα σε νοήματα και ιδέες (Troia, 

2006). Ως προς την ορθογραφία τους διακρίνονται από φωνολογικά λάθη σε γράμματα ή 

συλλαβές, παραλείψεις τόνων και σημείων στίξης και από λάθη που σχετίζονται με την 

εφαρμογή και τη γενίκευση βασικών κανόνων ορθογραφίας (Φλωράτου, 2009). Οι 

συγκεκριμένοι μαθητές συχνά δυσκολεύονται στο κράτημα του μολυβιού, γράφουν αργά, 

κάνουν πολλά σβησίματα και διορθώσεις με αποτέλεσμα να παράγουν κείμενα ακατάστατα 

με υπερβάσεις περιθωρίων, με γράμματα που δεν ακολουθούν τις γραμμές, ακανόνιστα και 

δυσανάγνωστα (Σπαντιδάκης, 2009) 

 

Μαθηματικά. Ένας άλλος τομέας στον οποίο οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συναντούν 

προβλήματα είναι ο τομέας των μαθηματικών. Οι D. Bryant, B. Bryant και D. Hammil 

(2000) μελέτησαν και συστηματοποίησαν τις πιο συχνά αναφερόμενες αναποτελεσματικές 

μαθησιακές διαδικασίες και συμπεριφορές των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά.  Αυτό που βρέθηκε είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών δυσκολεύεται να 

εκτελέσει διαδικασίες με πολλά στάδια, κάνει λάθη σε πράξεις που απαιτούν μεταφορά 
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ποσοτήτων και αναδόμησης αριθμών (π.χ. πρόσθεση και αφαίρεση με κρατούμενα), αδυνατεί 

να ανακαλέσει αυτόματα αποτελέσματα πράξεων με μονοψήφιους αριθμούς ή ακόμα-ακόμα 

αδυνατεί να ανακαλέσει τα ονόματα των αριθμών, κάνει λάθη κατά τη γραφή των λέξεων-

αριθμών και κατά την αντιγραφή των αριθμητικών συμβόλων, βρίσκει πολλές φορές 

«παράλογα» αποτελέσματα χωρίς να το αντιλαμβάνεται, δυσκολεύεται στην εκτέλεση 

πράξεων όταν αλλάζει η σειρά παρουσίασης των αριθμών, ενώ τέλος, σε πολλές περιπτώσεις 

τοποθετεί λανθασμένα τους αριθμούς στο χώρο γεγονός που οδηγεί σε λαθεμένα 

αποτελέσματα (Αγαλιώτης, 2004).  

Επιδημιολογικές έρευνες για τη συχνότητα της διαταραχής των μαθηματικών δεν 

υπάρχουν. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι σε κλινικό δείγμα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, η 

διαταραχή των μαθηματικών αφορά το ένα πέμπτο περίπου των παιδιών. Η αναλογία αυτή 

μεταφράζεται ποσοστιαία ως το 1% περίπου του γενικού πληθυσμού των μαθητών. 

(Lyon,1996) 

 

      Ψυχοκοινωνικό προφίλ 

 

Η ύπαρξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας, ακόμη και ήπιας μορφής, μπορεί να 

οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις για τη συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. 

Συγκεκριμένα, η δυσκολία του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, το αίσθημα ότι 

υστερεί έναντι των συνομηλίκων του και πολύ περισσότερο οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες 

σχολικής αποτυχίας που βιώνει καθημερινά, του προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα όπως 

μείωση της αυτοπεποίθησης, αρνητικές στάσεις έναντι του εαυτού του ή των άλλων, 

μειωμένη γενική αυτοαντίληψη, απογοήτευση και θυμό (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009).  

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν συχνά προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας - για παράδειγμα χρειάζονται 

αρκετό χρόνο για να επεξεργαστούν τις εισερχόμενες πληροφορίες, παρερμηνεύουν ή 

αντιλαμβάνονται δύσκολα τις προθέσεις των άλλων, δεν καταλαβαίνουν εύκολα τα μη 

λεκτικά σήματα επικοινωνίας, δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές λέξεις για να εκφράσουν 

τις απόψεις τους και δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του συνομιλητή τους 

(Hallahan & Kauffman, 2003˙ Πολυχρόνη, 2011) - , έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 

κοινωνικές σχέσεις, όπου φαίνεται οι τρεις στους τέσσερις μαθητές με μαθησιακές 

διαταραχές να παρουσιάζουν κοινωνικά ελλείμματα (Kavale & Forness, 1996 όπως 

αναφέρεται στο Κάκουρος &  Μανιαδάκη, 2006). Τα ελλείμματα αυτά αναφέρονται σε 
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χαμηλή αποδοχή στον κύκλο των συνομηλίκων τους, χαμηλή κοινωνική θέση και λιγότερες 

θετικές αλληλεπιδράσεις με τους εκπαιδευτικούς (Heward, 2011).  

Αναπόφευκτα, λοιπόν,  αρκετά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν μη 

αποδεκτές συμπεριφορές που μπορεί να κυμαίνονται από την απόσυρση και την 

παθητικότητα έως την επιθετικότητα και την παραβατικότητα. Η ερευνητική δραστηριότητα 

καταδεικνύει ότι πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εκδηλώσουν λεκτική ή 

σωματική επιθετικότητα, αρνητική αυτοπροβολή, απομόνωση, προβλήματα προσοχής και 

συγκέντρωσης, παραβατική ή εναντιωματική συμπεριφορά, νευρικότητα και εκρήξεις θυμού 

(Κολιάδης, 2010).  

 

1.3. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο διαμορφώνεται το γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό 

προφίλ των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο όρος  «ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες» αν και χρησιμοποιείται πολλές φορές στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 

εναλλακτικά του όρου «μαθησιακές δυσκολίες», στην πραγματικότητα αποτελεί ειδική 

κατηγορία αυτών (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Σε αντίθεση με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν τη βάση τους σε 

εξωγενείς αρνητικούς ψυχο-εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και αφορούν 

σε μια γενικευμένη αδυναμία ανταπόκρισης του μαθητή στις υποχρεώσεις που διατάσσει η 

σχολική μαθησιακή διαδικασία, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος 

συγκεκριμένος που αναφέρεται σε μια κατηγορία διαταραχών, νευροβιολογικής αιτιολογικής 

βάσης, οι οποίες προκαλούν αδυναμία στην πρόσκτηση και χρήση δεξιοτήτων που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με την επεξεργασία του λόγου στη γλώσσα ή και τα μαθηματικά 

(Giannouli & Pavlidis, 2014˙  Μαριδάκη - Κασσωτάκη, Α., 2011˙ Πολύχρονη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου διαγνωστικών κριτηρίων 

της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-DSM-V), αναφέρεται ότι η ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

διαπιστώνεται με την παρουσία «συστηματικών δυσκολιών στην ανάγνωση, τη γραφή, την 

αριθμητική ή τις μαθηματικές αποδεικτικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της τυπικής 

εκπαίδευσης». Τα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν «ανακριβή ή αργή και επίμοχθη 

ανάγνωση, δυσκολίες στην κατανόηση αυτού που διαβάζεται, δυσκολίες στην ορθογραφία, 
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φτωχή γραπτή έκφραση, δυσκολίες στη διαχείριση των αριθμητικών δεδομένων ή ανακριβή 

μαθηματική επιχειρηματολογία». (American Psychiatric Association, 2013).  

Άρα, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι πρωτογενείς, βιολογικής αιτιολογίας που 

εκδηλώνονται στην ανάγνωση, τη γραφή ή και τα μαθηματικά και δεν μπορεί να οφείλονται 

στις ίδιες αιτίες που προκαλούν και τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Ειδική μαθησιακή διαταραχή μπορεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του οποιοδήποτε 

άτομο, ανεξαρτήτως της γλώσσας που  μιλάει, της φυλής στην οποία ανήκει ή της κοινωνικο 

- οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2009˙ American 

Psychiatric Association, 2013). Η συχνότητα εμφάνισής της παγκοσμίως κυμαίνεται από 5% 

έως 15%  για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και για τους ενήλικες υπολογίζεται να είναι περίπου 

στο 4%, ενώ ως προς το φύλο φαίνεται να παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο 

ανδρικό απ’ ότι στο γυναικείο με αναλογία που κυμαίνεται από 3 προς 1 σε 2 προς 1 

(American Psychiatric Association, 2013).  

  

1.4. Είδη Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 
 

Για την περιγραφή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, στην Ευρώπη, χρησιμοποιείται 

συχνά ο όρος «δυσλεξία». Η δυσλεξία, όμως, συνιστά  ένα μόνο σύμπτωμα, ή ακόμη 

καλύτερα, ένα μόνο είδος των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, που αφορά στη δυσκολία 

μάθησης της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής (Τζουριάδου, 2011). Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο εγχειρίδιο ταξινόμησης των Ψυχικών και 

Συμπεριφορικών διαταραχών (ICD-10) διακρίνει έξι είδη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών:  

την ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

την ειδική διαταραχή της ορθογραφίας 

την ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων 

τη μεικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων 

τις άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων και  

την αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων μη καθοριζόμενη (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006).  

Παρόμοια είναι και η διάκριση που καταγράφεται στο εγχειρίδιο του DSM-V, με τον 

αριθμό των κατηγοριών να περιορίζεται στις εξής τρεις:  
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βλάβη1 της ανάγνωσης 

βλάβη της γραπτής έκφρασης και  

βλάβη των μαθηματικών. 

Οι διαταραχές στην εκμάθηση της ανάγνωσης εκδηλώνονται συνήθως με 

προβλήματα στην ταχεία και ακριβή αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και με δυσκολίες 

στην αναγνωστική κατανόηση (American Psychiatric Association, 2013). Η χαμηλή επίδοση 

του παιδιού σε οποιοδήποτε από τα τρία αυτά κριτήρια οδηγεί σε διαταραχή ή βλάβη ή 

ειδική δυσκολία της ανάγνωσης, όροι που συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμοι προς τον όρο «δυσλεξία» (Κάκουκος & Μανιαδάκη, 2016).  

    Δυσλεξία  

Η δυσλεξία αποτελεί την πιο συνήθη υποομάδα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, 

συνιστώντας το 80% της ευρύτερης κατηγορίας (Pavlidis, 1990). Απασχόλησε κατά καιρούς 

ένα πλήθος θεωρητικών, ερευνητών και ειδικών παιδαγωγών στο διεθνή χώρο, οι οποίοι 

διατύπωσαν πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους ορισμούς.  

Η πρώτη οριοθέτηση του όρου επιχειρήθηκε το 1968, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Νευρολογίας, ο οποίος χρησιμοποιώντας τον όρο «ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία» ανέφερε 

ότι πρόκειται για «μια διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολίες στη μάθηση της 

ανάγνωσης, παρά την κατάλληλη εκπαίδευση, την επαρκή νοημοσύνη και τις 

κοινωνικοπολιτισμικές ευκαιρίες. Η διαταραχή αυτή οφείλεται σε θεμελιακές γνωστικές 

δυσλειτουργίες που συνήθως έχουν ιδιοσυστασιακή προέλευση» (Mortimore & Crozier, 

2006). Ο παρών ορισμός αν και επηρέασε αρχικά πολλούς ερευνητές και κλινικούς, δέχτηκε 

σειρά κριτικών που αφορούσαν κυρίως στην ασάφεια που προσέδιδαν οι όροι «κατάλληλη 

εκπαίδευση», «επαρκής νοημοσύνη» και «κοινωνικοπολιτιστικές ευκαιρίες». Για το λόγο 

αυτό, λίγα χρόνια αργότερα πλήθωρα άλλων ορισμών προτάθηκε από πολλούς και 

διαφορετικούς φορείς (π.χ. British Dyslexia Association, 1976, Orton Society, 1994, 

International Dyslexia Association, 2002) με σκοπό την εύρεση ενός κοινά αποδεκτού και 

λειτουργικού ορισμού για τη δυσλεξία (Τρίγκα-Μερτικά, 2010). 

Σύμφωνα με τους Pavlidis και Giannouli (2013), ένας από τους πληρέστερους και 

κλινικά έγκυρους ορισμούς προτάθηκε το 1981, από τον Critchley.  Ο Critchley όρισε την 

ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία ως τη «μαθησιακή δυσκολία που αρχικά εκδηλώνεται με μια 

                                                           
1 Ο όρος «βλάβη» αναφέρεται ως μετάφραση του όρου «impairment» που χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο του 

DSM-V. 



 
20 

 

δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης και αργότερα με έντονη ανορθογραφία και με έλλειψη 

άνεσης στο χειρισμό γραπτού λόγου, σ’ αντίθεση με τον προφορικό». Ο Critchley διατύπωσε 

την άποψη ότι «η αιτία της δυσλεξίας είναι στην ουσία γνωστική και συνήθως γενετική. Δεν 

οφείλεται σε διανοητική ανεπάρκεια ή σε έλλειψη κοινωνικο-πολιτισμικών ευκαιριών ή σε 

αποτυχημένη διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε εγκεφαλική κάκωση ή 

βλάβη. Πιθανώς να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας, που τείνει να 

μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν 

κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα» (Critchley, 1981). 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, η δυσλεξία αναγνωρίζεται ως μια αναπτυξιακή 

διαταραχή που είναι εγγενής, σε ένα μεγάλο βαθμό κληρονομική, και δεν οφείλεται σε 

νοητικό ή αισθητηριακό έλλειμμα, συναισθηματικές διαταραχές ή σε περιβαλλοντική 

αποστέρηση. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τα άτομα με δυσλεξία είναι ότι ενώ 

η βασική νοητική τους ικανότητα δεν παρουσιάζει αδυναμίες που να μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία των βασικών γνωστικών μηχανισμών που 

ρυθμίζουν τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων, εντούτοις το παιδί παρουσιάζει ειδική 

αδυναμία στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής (Πόρποδας, 2002).  

Ειδικά για το κομμάτι της ανάγνωσης οι Pavlidis και Giannouli (2013) αναφέρουν ότι 

οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν πολύ αργή ταχύτητα αποκωδικοποίησης, δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τις λέξεις με ακρίβεια και να διαβάσουν με ευχέρεια και γενικότερα 

χαρακτηρίζονται από φτωχές ορθογραφικές δεξιότητες και φτωχές ικανότητες 

αποκωδικοποίησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι δευτερογενώς να παρουσιάζονται προβλήματα 

κατανόησης και μειωμένης αναγνωστικής εμπειρίας που με τη σειρά τους εμποδίζουν την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου και της προϋπάρχουσας γνώσης και μπορεί να δημιουργούν 

γραμματικά ή και συντακτικά προβλήματα (Pavlidis & Giannouli, 2013˙ Μαριδάκη-

Κασσωτάκη, 2011). 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το γενικό γνωστικό προφίλ των 

παιδιών με δυσλεξία  είναι ότι σκέφτονται ευκολότερα και ταχύτερα όταν έχουν να 

επεξεργαστούν εικόνες, είναι καλύτεροι στον προφορικό παρά στον γραπτό λόγο, αποδίδουν 

καλύτερα στα πρακτικά παρά στα θεωρητικά μαθήματα, συνήθως υστερούν στις ξένες 

γλώσσες και κυρίως στα αγγλικά, των οποίων η δομή και η μορφολογία είναι πολύ 

διαφορετική από εκείνη των ελληνικών, δυσκολεύονται στην προπαίδεια και στην επιτέλεση 

αριθμητικών πράξεων, ενώ συχνά παρουσιάζουν διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα 

ή/και υπερκινητικότητα (Pavlidis, 1990). 
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Ειδικότερα στον τομέα της ανάγνωσης, οι δυσλεξικοί μαθητές δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν γράμματα, λέξεις ή αντικείμενα, δεν χρησιμοποιούν 

προσωδιακά στοιχεία, συχνά  πραγματοποιούν συντμήσεις (π.χ. «μαθαίνω» αντί 

«μαθαίνοντας») ή αντικαταστάσεις (π.χ. γιατρός αντί ωτορινολαρυγγολόγος) λέξεων, 

παραλείπουν μέρη του λόγου όπως άρθρα και συνδέσμους, δυσκολεύονται ιδιαίτερα στα 

χειρόγραφα κείμενα και εντέλει δεν διαβάζουν για ευχαρίστηση (Pavlidis, 1990). 

Παρόμοιες είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν και στον τομέα της γραφής, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως δυσανάγνωστη, ακαλαίσθητη και πολύ αργή. Ειδικότερα στην 

ορθογραφία, εντοπίζονται πολλά γραμματικά λάθη, παραλείψεις τόνων και στίξης, 

ανορθογραφία στις μεγάλες κυρίως λέξεις, επίμονες αντιστροφές και αναστροφές και είναι 

σύνηθες το φαινόμενο η ίδια λέξη να αποδίδεται στο γραπτό τους κείμενο με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους (Pavlidis, 1990). 

Για τη διάγνωση της δυσλεξίας απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων διαγνωστικών 

κριτηρίων που σύμφωνα με τον Pavlidis (1990) συνοψίζονται στα εξής: 

i.Μέσος δείκτης ευφυΐας (IQ) : ελάχιστο IQ = 1, Τυπική Απόκλιση (Τ.Α) κάτω του Μέσου 

Όρου (Μ.Ο) συν 2 τυπικά σφάλματα.  

ii.Αναγνωστική καθυστέρηση σχετική με τη χρονολογική ηλικία: τουλάχιστον 1,5 χρόνια 

καθυστέρηση στην ανάγνωση, αν ο μαθητής είναι μικρότερος από 10 ετών και τουλάχιστον 

2 χρόνια αν είναι μεγαλύτερος.  

iii.Ορθογραφική καθυστέρηση σχετική με τη χρονολογική ηλικία: τουλάχιστον 1,5 χρόνια 

καθυστέρηση στην ορθογραφία, αν ο μαθητής είναι μικρότερος από 10 ετών και 

τουλάχιστον 2 χρόνια αν είναι μεγαλύτερος 

iv.Κανονική ή διορθωμένη όραση 

v.Η ελληνική ως μητρική γλώσσα  

vi.Καμία προφανής εγκεφαλική βλάβη ή σοβαρό συναισθηματικό πρόβλημα δεν ευθύνεται 

για τα προβλήματα ανάγνωση (π.χ. εγκεφαλικό τραύμα, δυσπλασία, όγκος). 

vii.Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ίσο ή ανώτερο του Μ.Ο.  

viii.Επαρκείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες  

ix.Σημαντική διαφορά επιδόσεων μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. 

x.Σημαντική διαφορά επιδόσεων μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων.  

Το ποσοστό των παιδιών με δυσλεξία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 2-10% του 

γενικού πληθυσμού (American Psychiatric Association, 2013). Στη χώρα μας δεν υπάρχουν 

σαφή δεδομένα τα οποία να βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες από πανελλήνιες μελέτες. 
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Στο εγχειρίδιο του ICD-10 για την Ελλάδα προτείνεται, σχετικά αυθαίρετα ένα ποσοστό της 

τάξης του 3% περίπου όσον αφορά στην εμφάνιση της δυσλεξίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι σε κάθε σχολικό τμήμα των 30 μαθητών υπάρχει σχεδόν ένα παιδί με δυσλεξία 

(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006). Τέλος, ως προς το φύλο, η δυσλεξία 

παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια με αναλογία που φτάνει στο 4 

προς 1 (Pavlidis, 2005). 

 

    Δυσαναγνωσία 

Όπως προαναφέρθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις ο όρος «δυσλεξία» συγχέεται με 

τον όρο της «ειδικής αναγνωστικής διαταραχής» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2016), η οποία 

στον Νόμο 3699/2008, άρθ. 3 παρ. 4  «μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» και σε κάποιες ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές (π.χ. Τρίγκα-Μερτικά, 2010) 

αποδίδεται και με τον όρο «δυσαναγνωσία». Έτσι, οι τυπικές δυσκολίες μάθησης που 

συναντούν οι μαθητές με δυσαναγνωσία είναι ίδιες με εκείνες των δυσλεξικών μαθητών 

εστιασμένες στον τομέα της ανάγνωσης. 

Η διάγνωση της δυσαναγνωσίας βάσει των κριτηρίων του DSM-V, προϋποθέτει η 

αναγνωστική επίδοση του παιδιού να είναι σημαντικά κατώτερη από  την αναμενόμενη βάσει 

νοημοσύνης και χρονολογικής ηλικίας και το αίτιο της δυσκολίας να μη σχετίζεται με κάποιο 

αισθητηριακό πρόβλημα. 

 

    Δυσορθογραφία 

Οι διαταραχές στην ανάγνωση συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από σοβαρές και 

επίμονες δυσκολίες στην ορθογραφία. Οι δυσκολίες αυτές, που πρωτο-εκδηλώνονται στην 

παιδική ηλικία, αναφέρονται συχνά στα ελληνικά με τον όρο «δυσορθογραφία» (Μουζάκη, 

2010β).  

Η δυσορθογραφία συνιστάται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη και εκδηλώνεται 

τόσο σε επίπεδο λέξης, όσο και σε επίπεδο πρότασης και σύνταξης μιας γραπτής 

παραγράφου (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2011). Διαφοροποιείται από τη διαταραχή 

της δυσγραφίας, ως προς το γεγονός ότι στην τελευταία η διαδικασία της γραφής 

παρεμποδίζεται από μυο-κινητικές, γλωσσικές και οπτικο-χωρικές κυρίως δυσκολίες, οι 

οποίες οδηγούν στην παραγωγή κειμένων που δεν τηρούν τις συμβάσεις γραφής (π.χ. 

ασυνέπειες στο μέγεθος και στο σχήμα των γραμμάτων, υπερβάσεις των περιθωρίων των 

γραμμών, ακατάλληλο διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων, κ.α.) (Σπαντιδάκης, 2009). 
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Αν και σε πολλά παιδιά με δυσορθογραφία παρατηρείται δυσανάγνωστη ή ακατάστατη 

γραφή, αυτό δε σημαίνει ότι όλα παρουσιάζουν δυσκολίες στη γραφή των γραμμάτων.  

Τα συνηθέστερα λάθη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες στην ορθογραφία 

εντοπίζονται στη φωνημική, ορθογραφική και σημασιολογική απόδοση των λέξεων. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές συχνά συγχέουν γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους (π.χ. α-ο, ι-

η-υ, γκ-γ, σ-ζ, φ-θ, β-δ), γράφουν καθρεπτικά (π.χ. ε-3, ρ-9), παραλείπουν σημεία στίξης, 

κάνουν λάθη παραβίασης της ουρανικοποίησης (π.χ. πχιος αντί ποιος, κουραζμένος αντί 

κουρασμένος), επιλέγουν τυχαία όταν πολλά γραφήματα αντιστοιχούν σε ένα μόνο φώνημα 

(π.χ. φέβγω, Δεφτέρα), παραλείπουν γράμματα, ενώνουν λέξεις (π.χ. ο πατέραζμου, οι 

χάρεστους), αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντιγραφή λέξεων ή προτάσεων, χρησιμοποιούν 

αδιακρίτως  τα «ι, η, ει, υ, οι» και τα «ε, αι» και δεν τηρούν τους γραμματικούς και 

συντακτικούς κανόνες (Καλαντζή- Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2011). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν βρέθηκαν επιδημιολογικά 

χαρακτηριστικά που να αφορούν αποκλειστικά τη δυσορθογραφία, πιθανότατα γιατί σπάνια 

εμφανίζεται χωρίς την αναγνωστική διαταραχή (Μουζάκη, 2010β). Έτσι, ο αριθμός των 

μαθητών που συναντούν δυσκολίες γενικά στη γραπτή έκφραση συμπεριλαμβανομένου των 

γλωσσικών και αναγνωστικών δυσκολιών αφορά τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού 

(Lyon, 1996).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΡΑΦΗ 
 

Η γραφή αποτελεί τη μετατροπή της προφορικής γλώσσας σε κείμενο μέσα από τη 

χρήση ενός συνόλου συμβόλων, γνωστού ως σύστημα γραφής. Στην εξελικτική πορεία των 

συστημάτων γραφής τα γραπτά σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν για να αναπαραστήσουν  αρχικά 

ολόκληρες λέξεις και στη συνέχεια μικρότερες δομικές μονάδες του προφορικού λόγου, 

όπως συλλαβές και φθόγγους (Πόρποδας, 2002).  

Με βάση αυτή την εξέλιξη προέκυψαν συνολικά τρεις κατηγορίες γραπτών 

συστημάτων γραφής. Πρώτα – πρώτα αναπτύχθηκαν τα λογογραφικά συστήματα, στα οποία 

τα γραπτά σύμβολα αναπαριστούν μονάδες της γλώσσας που έχουν εννοιολογικό ή 

σημασιολογικό περιεχόμενο. Η ανάγνωση και η γραφή σε ένα λογογραφικό σύστημα δεν 

αποτελεί εύκολη υπόθεση, αφού για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει το κάθε λογόγραμμα 

θα πρέπει να το έχει δει, να το έχει μάθει για να μπορεί να το αναγνωρίζει και να το 

προφέρει. Έπειτα προέκυψαν τα συλλαβογραφικά συστήματα στα οποία τα γραπτά σύμβολα 

αναπαριστούν συλλαβικές μονάδες τους προφορικού λόγου. Η ανάπτυξή τους στηρίχθηκε 

στην ανάγκη για αποφυγή της μνημονικής συγκράτησης χιλιάδων λογογραμμάτων και στην 

ανάγκη εύρεσης συμβόλων που  θα αναπαριστούν μονάδες του προφορικού λόγου που δεν 

θα έχουν εννοιολογικό περιεχόμενο. Την τελευταία φάση της εξέλιξης των συστημάτων 

γραφής αποτέλεσαν τα αλφαβητικά συστήματα (Πόρποδας, 2002), στα οποία η ανθρώπινη 

προφορική επικοινωνία αντιπροσωπεύεται με γραπτά σύμβολα που ονομάζονται γράμματα ή 

φθογγογράμματα ή γραφήματα.  Τα γράμματα  αποτελούν στην ουσία τους ήχους ή αλλιώς τα 

φωνήματα των προφερόμενων λέξεων.  

Για να μάθει το παιδί να διαβάζει και να γράφει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

κατανοήσει ότι οι μεμονωμένοι φθόγγοι που συνθέτουν τις λέξεις του προφορικού λόγου 

αντιπροσωπεύονται από ένα ή περισσότερα γράμματα και ότι οι φθόγγοι αντιπροσωπεύονται 

σταθερά από τα ίδια γράμματα ανεξάρτητα από τη θέση τους μέσα στη λέξη (Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1989 όπως αναφέρεται στο Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). Πολλά 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας προσπαθώντας να κατανοήσουν αυτή τη σχέση, 

πειραματίζονται αντιστοιχώντας τα σχήματα των γραμμάτων και τους φθόγγους  χωρίς να 

έχουν διδαχθεί τις συμβάσεις για το αλφάβητο. Σιγά-σιγά όμως, από την αυθαίρετη 

προσωπική επινοημένη γραφή περνούν στην υιοθέτηση συμβάσεων και την αντιπροσώπευση 

των λέξεων σύμφωνα με το ορθογραφικό σύστημα της γλώσσας τους, δηλαδή την 

ορθογραφημένη γραφή (Μουζάκη, 2010α). 
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2.1. Ορισμός Ορθογραφημένης Γραφής 
 

Ο όρος ορθογραφημένη γραφή έχει έως σήμερα περιγραφεί διεθνώς μέσα από πολλές 

και διαφορετικές διαστάσεις. Αν προσπαθήσει κάποιος να αντιπαραβάλλει μερικούς από 

τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ορθογραφία θα διακρίνει μια τάση προσδιορισμού της 

μέσα από το ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον του κάθε συγγραφέα ( Καραντζάς, 2005). 

Έτσι, σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Τριανταφυλλίδη «ορθογραφία είναι η σωστή 

απόδοση της ζωντανής ομιλίας με γραπτά σύμβολα και ιδανική ορθογραφία μιας γλώσσας είναι 

εκείνη που δείχνει με ξεχωριστό γράμμα τον κάθε φθόγγο, ενώ κάθε γράμμα έχει πάντα την 

ίδια φωνητική αξία, την ίδια προφορά» (Τριανταφυλλίδης, 1996). Ο Τριανταφυλλίδης, 

δηλαδή, ορίζοντας την ορθογραφία εστιάζει στη μετατροπή του προφορικού λόγου σε 

γραπτό και στην ορθή αντιστοίχιση των φθόγγων με τα γράμματα. Από την άλλη μεριά, ο 

Γκότοβος (1992) θεωρεί πως υπεισέρχονται και άλλες αντιστοιχίες πέραν των κανονιστικών 

μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων γι΄ αυτό ορίζει την ορθογραφία ως ένα σύνολο 

συμβάσεων γραφής τονίζοντας και την κοινωνική της διάσταση (Καρατζάς, 2005). Δύο 

χρόνια αργότερα ο Βουγιούκας (1994), αναφέρει ότι «η ορθογραφία είναι η, κατά ένα 

συμφωνημένο συμβατικό πρότυπο γραπτών συμβόλων και γραφημάτων, ανακωδικοποίηση ή 

αναπαράσταση μιας γλώσσας».  

Τα παραπάνω ουσιαστικά γνωρίσματα της ορθογραφίας συγκεντρώνονται στον 

γλωσσολογικό ορισμό που δίνει η Catach (1995) σύμφωνα με τον οποίο «ορθογραφία είναι ο 

τρόπος να γράφει κανείς τους ήχους και τις λέξεις μιας γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα 

γραφικής μεταγραφής που έχει υιοθετηθεί σε μια δεδομένη εποχή από τη μια μεριά και από την 

άλλη με το να ακολουθεί ορισμένες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα άλλα υποσυστήματα 

της γλώσσας (μορφολογία, σύνταξη, λεξικό)» (Catach, 1995 όπως αναφέρεται στο Καρατζάς, 

2005). 

Τρείς είναι οι βασικοί άξονες που καθορίζουν την ορθογραφία μιας γλώσσας. 

Καταρχάς η ιστορική αρχή, η οποία συνίσταται στην επιλογή και εφαρμογή στη γλώσσα 

ορθογραφικών προτύπων που συνδέονται με παλαιότερα στάδιά της. Σε αυτή την περίπτωση 

η γραφή μιας λέξης δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τους φωνολογικούς ή γραμματικούς 

κανόνες˙ συνίσταται απλώς σαν αποτέλεσμα της γραπτής παράδοσης (ιστορική ορθογραφία). 

Έπειτα, η αρχή της απλούστερης γραφής, η οποία αφορά στην προσαρμογή μιας ιστορικής 

ορθογραφίας προς την κατεύθυνση της φωνημικής αρχής. Η περίπτωση αυτή αφορά σε 

λέξεις που με το πέρασμα των χρόνων απλοποιούνται ως προς την ιστορική τους ορθογραφία 

και ακολουθούν τους κανόνες της απλής φωνημικής αντιστοίχισης. Και τρίτον η αρχή της 
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αναλογίας, η οποία συνίσταται στην ορθογράφηση με βάση τα πρότυπα που υπάρχουν και 

λειτουργούν σε κάθε συγκεκριμένη γλώσσα (Παπαναστασίου, 2008). 

Υιοθετώντας έναν νεότερο ορισμό, η ορθογραφία θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως 

«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).  

Άρα, κάθε γλώσσα έχει κανόνες, οι οποίοι είναι συμβατικοί και καθορίζονται 

συνήθως από ιστορικούς και γλωσσολογικούς παράγοντες. Με βάση τους κανόνες αυτούς η 

κάθε προφερόμενη λέξη αποκτά μια συγκεκριμένη γραπτή μορφή και έτσι διαμορφώνεται 

ένα κοινό συμβατικό σύστημα γραφής για όλους τους αναγνώστες ενός συγκεκριμένου 

γλωσσικού κώδικα (Μουζάκη, 2010α).  Για να μάθει το παιδί να γράφει ορθογραφημένα σ’ 

αυτόν τον κώδικα θα πρέπει να γνωρίζει τα γράμματα που αντιστοιχούν στο αλφάβητό του, 

να γνωρίζει το ορθογραφικό του σύστημα και να μπορεί να ανακαλεί τη σειρά των 

γραμμάτων και των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών ορισμένων λέξεων με ιστορική 

ορθογραφία (Bailet, 1991). Η γνώση του ορθογραφικού συστήματος αφορά ειδικότερα στη 

γνώση των αντιστοιχιών μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων στοιχείο που διαφέρει σε 

βαθμό πολυπλοκότητας και συνέπειας στις διαφορετικές γλώσσες (Caravolas, 2004) 

 

2.2. Διαφανή και μη διαφανή ορθογραφικά συστήματα 
 

Όλα τα ορθογραφικά συστήματα δεν είναι ίδια˙ διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον 

βαθμό πιστότητας ή ακόμη καλύτερα το βαθμό κανονικότητας με τον οποίο αναπαριστούν 

γραπτώς τον τρόπο με τον οποίο προφέρεται μια λέξη. Ένα διαφανές, ή αλλιώς ρηχό, 

ορθογραφικό σύστημα απεικονίζει με συνεπή και συστηματικό τρόπο τα φωνήματα της 

γλώσσας με γραφήματα. Αντίθετα σε ένα αδιαφανές, ή βαθύ, ορθογραφικό σύστημα οι λέξεις 

γράφονται με τρόπο που δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα και με συστηματικό τρόπο σε 

αντιστοιχία μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων (Πόρποδας, 2002˙ Πρωτόπαπας, 2010) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αδιαφανούς ορθογραφικού συστήματος αποτελεί η 

κινέζικη γλώσσα, η γραφή της οποίας βασίζεται στη χρήση σχημάτων που ονομάζονται 

ιδεογράμματα. Αν κάποιος δεν γνωρίζει το ιδεόγραμμα μιας λέξης δεν είναι δυνατόν να τη 

διαβάσει, διότι η προφορά της λέξης δεν προσδιορίζεται πλήρως από το σχήμα του 

ιδεογράμματος. Αντίθετα, στα αλφαβητικά συστήματα γνωρίζοντας κανείς τα γράμματα 

μπορεί να αποδώσει ορθογραφικά όλες τις λέξεις της γλώσσας (Πρωτόπαπας, 2010). Αυτό 
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βέβαια δε σημαίνει πως όλα τα αλφαβητικά ορθογραφικά συστήματα έχουν τον ίδιο βαθμό 

διαφάνειας.  

Οι Seymour, Aro & Erskine (2003) ταξινόμησαν τα ευρωπαϊκά ορθογραφικά 

συστήματα με βάση τη δομή της συλλαβής και το βάθος της ορθογραφίας. Από την 

ταξινόμηση αυτή διαπιστώνεται ότι το ορθογραφικό σύστημα με τη μεγαλύτερη ένα προς ένα 

αντιστοιχία μεταξύ των γραφημάτων και των φωνημάτων καθώς και την απλούστερη δομή 

της συλλαβής είναι αυτό της φιλανδικής γλώσσας, ενώ ακολουθεί αυτό της ελληνικής 

(Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas, & Mouzaki, 2013). Η ανάγνωση των 

λέξεων στο φιλανδικό σύστημα είναι απλή, καθώς βασίζεται στη φωνολογική μετάφραση της 

ορθογραφικής δομής σύμφωνα με τους κανόνες της γραφo-φωνημικής αντιστοιχίας 

(Goswami, 2002). Αντίθετα, ένα από τα πλέον σύνθετα ορθογραφικά συστήματα , τόσο από 

άποψη δομής της συλλαβής όσο και από πλευράς βάθους ορθογραφίας φαίνεται ότι είναι το 

ορθογραφικό σύστημα της αγγλικής γλώσσας. Στην αγγλική γλώσσα κάθε γράμμα μπορεί να 

αντιστοιχεί σε διαφορετικά φωνήματα, ανάλογα με τα άλλα γράμματα που το περιβάλλουν, 

και κάθε φώνημα μπορεί να γραφεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη λέξη στην 

οποία βρίσκεται. Η λέξη rave, για παράδειγμα, προφέρεται /reiv/ ενώ η λέξη have 

προφέρεται /hǣv/, παρότι και οι δύο γράφονται με τον ίδιο καταληκτικό συνδυασμό 

γραμμάτων. Το αποτέλεσμα της χαμηλής διαφάνειας είναι ότι πολλές λέξεις της είναι πιο 

δύσκολο να διαβαστούν ή να γραφούν σωστά αν κάποιος δεν τις γνωρίζει (Katz & Frost, 

1992˙ Πρωτόπαπας, 2010).  

Ο ρόλος της ορθογραφικής διαφάνειας στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου είναι πολύ 

σημαντικός. Η συστηματικότητα της αντιστοίχισης μεταξύ γραμμάτων και φωνημάτων είναι 

καθοριστικός παράγοντας για την ευκολία και την ταχύτητα με την οποία τα παιδιά μπορούν 

να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Συγκεκριμένα, τα παιδιά που μαθαίνουν να 

διαβάζουν και να γράφουν σε διαφανή ορθογραφικά συστήματα μπορούν να συνδέουν πολύ 

γρήγορα τα γράμματα που γνωρίζουν ή διδάσκονται με τα αντίστοιχα φωνήματα και 

ταυτίζουν πιο εύκολα τις λέξεις του προφορικού λόγου με τις αντίστοιχες ακολουθίες 

γραμμάτων (Goswami, 2002). Επιπλέον φαίνεται να περνούν ταχύτερα από τα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης ανάγνωσης και γραφής από ότι οι αγγλόφωνοι μαθητές της ίδιας ηλικίας 

(Seymour et al., 2003). 

Οι Caravolas & Bruck (1993) σε έρευνα που διεξήγαγαν προσπάθησαν να 

διερευνήσουν εάν το βάθος της ορθογραφικής διαφάνειας της αγγλικής και της τσέχικης 

γλώσσας επιδρά στην ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής των παιδιών. Οι δύο ερευνητές 
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εξέτασαν 100 Τσέχους και 101 Άγγλους μαθητές που φοιτούσαν στο προ-νηπιαγωγείο, στο 

νηπιαγωγείο και στην Α΄ δημοτικού σε έργα φωνολογικής επίγνωσης. Στα παιδιά της Α΄ 

δημοτικού χορηγήθηκε και ένα έργο ορθογραφημένης γραφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

οι αγγλόφωνοι μαθητές έκαναν πολύ περισσότερα φωνολογικά και ορθογραφικά λάθη στη 

γραφή απλών ψευδολέξεων στο τέλος της Α΄ δημοτικού από παιδιά με μητρική γλώσσα την 

τσέχικη που είναι πιο διαφανής ορθογραφικά γλώσσα. 

Ομοίως, η έρευνα των Bruck, Genesee & Caravolas (1997) έδειξε ότι τα γαλλόφωνα 

παιδιά της Γ΄ δημοτικού έκαναν πολύ λιγότερα λάθη στη φωνολογική γραφή από τα 

αγγλόφωνα. Η σύγκριση αυτή είναι σημαντική διότι το γαλλικό σύστημα είναι μεν 

περισσότερο διαφανές από το αγγλικό, απέχει όμως πολύ από την πλήρη διαφάνεια 

(Πρωτόπαπας, 2010). 

Μία ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα γλωσσικά συστήματα όπου η σχέση μεταξύ 

φωνολογίας και ορθογραφίας δεν είναι συμμετρική. Στα συστήματα αυτά ενώ η προφορά 

των λέξεων μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως με την αλληλουχία των φωνημάτων, η γραφή 

τους δύναται να μην μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με βάση το φωνολογικό επίπεδο και να 

απαιτείται κάποιος να γνωρίζει και τη μορφολογική ταυτότητα των λέξεων. Σε αυτή την 

κατηγορία γλωσσικών συστημάτων ανήκει και το ελληνικό. Συγκεκριμένα, στην ανάγνωση η 

νέα ελληνική γλώσσα είναι αρκετά διαφανής, έχει δηλαδή μεγάλο βαθμό συνέπειας στην 

αναπαράσταση των ήχων από τα γράμματα και για το λόγο αυτό κλίνει προς το μέρος των 

ρηχών ορθογραφικών συστημάτων στα οποία η προφορά των λέξεων κατά την ανάγνωση 

βασίζεται στη σχεδόν πιστή εφαρμογή των κανόνων της γραφημικής – φωνημικής 

αντιστοιχίας. Όμως, στην ορθογραφημένη γραφή της, η νέα ελληνική χαρακτηρίζεται ως 

φωνολογικά ημιδιαφανής καθώς η αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων είναι 

πολλές φορές ένα προς δύο ή ένα προς πολλά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να 

καθοριστεί από τη φωνολογία της λέξης και να απαιτούνται γνώσεις ετυμολογίας και 

γραμματικής για να επιτευχθεί ορθά το έργο.  
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2.3. Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 

 

 Το σύνολο των φωνημάτων της νέας ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί στον αριθμό 

τριάντα δύο -είκοσι επτά σύμφωνα και πέντε φωνήεντα - και αποδίδονται με τη χρήση των 

είκοσι τεσσάρων γραμμάτων του αλφάβητου. Έτσι, προκύπτει μια αναλογία φωνημάτων - 

γραμμάτων της τάξης του 1,33 προς 1, αναλογία μικρότερη από την αντίστοιχη της αγγλικής, 

γαλλικής και τσέχικης γλώσσας (Caravolas, 2004). Μάλιστα, αν στον αριθμό των γραμμάτων 

προστεθούν και τα γράμματα με τα διακριτικά (τόνοι και διαλυτικά) τότε προκύπτουν 84 

γραφήματα που συμμετέχουν σε ένα σύνολο 118 γραφοφωνημικών αντιστοιχίσεων 

(Protopapas & Vlahou, 2009) (πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Αντιστοιχίες γραφημάτων – φωνημάτων της νέας ελληνικής σύμφωνα με 

Protopapas & Vlachou (2009) 
ΦΩΝΗΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑ ΦΩΝΗΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑ ΦΩΝΗΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑ 

/a/ α /k/ κ.κκ /t/ τ,ττ 

/b/ μπ /ks/ ξ /θ/ θ 

/c/ κ,κι,κκ,κυ,κει /l/ λ.λλ /u/ ου 
/d/ ντ /ʎ/ λι,λει,λλι /v/ β,ββ,υ,ύ,υβ 

/δ/ δ /m/ μ,μμ,μπ /x/ χ 

/ε/ ε, αι /n/ ν,νν ҫ χ,οι,ι,ει,χιχει,υ,χυ 
/f/ φ, υ, ύ, υφ, ύφ ɲ Νι,ι,υ,οι,νοι /z/ ζ,σ 

/g/ γκ, γγ /o/ ο,ω /dz/ τζ, ντζ 

ɟ γκ,γγ,γκι,γγι /p/ π,ππ /á/ α, ά 

ɳ γ,ν /ps/ ψ /έ/ ε, έ, αι, αί 

/i/ η,ι,υ,ει,οι,υι, ϊ, ϋ /r/ ρ, ρρ /í/ ή, ί, εί, οί, ύ, ι, η, ει, υί, ΐ, ΰ 

/ʝ/ γ,ι,γι,ει,γυ,γει,υ /s/ σ,σσ,ς /ό/ ο, ό,ω,ώ 

/γ/ γ, γγ /ts/ τ,τς /ú/ ού, ου 

 

Η αναντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό των γραφημάτων και τον αριθμό των 

φωνημάτων είναι αποτέλεσμα της διαφοράς στην εξέλιξη μεταξύ προφορικού και γραπτού 

λόγου. Συγκεκριμένα, ενώ από τη δημιουργία του ελληνικού αλφάβητου μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές μεταβολές του προφορικού λόγου, οι αλλαγές στο γραπτό λόγο στη 

διάρκεια των αιώνων ήταν ελάχιστες και χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις στην ορθογραφική 

δομή (Giannouli & Harris, 1997). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τρία από τα πέντε 

φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας μπορούν να γραφούν με δύο ή περισσότερους τρόπους, 

κάνοντας δύσκολη την επιλογή του σωστού γραφήματος για το αντίστοιχο φώνημα. 

Συγκεκριμένα, ενώ το /a/ και το /u/ αντιστοιχούν σε ένα μόνο γράφημα, υπάρχουν έξι γραφές 

για το /i/ (ι, η, υ, υι , οι, ει), δύο γραφές για το /o/ (ο,ω) και δύο γραφές για το /e/ (ε, αι). 

Αντίστοιχα, αν και η γραφημική απόδοση των συμφώνων είναι συνήθως προβλέψιμη, δεν 

είναι πάντοτε απλή. Έτσι, ενώ ορισμένα σύμφωνα όπως το /θ/ και το /γ/ αναπαρίστανται 
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πάντοτε με ένα απλό γράφημα μονού γράμματος, άλλα σύμφωνα όπως το /m/ και το /f/ 

μπορεί να αποδίδονται και με γραφήματα διπλών γραμμάτων (π.χ. λήμμα) ή συνδυασμών 

γραμμάτων (π.χ. αυτός). Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να επιτευχθεί ορθογραφημένη γραφή 

απαιτείται η συμβολή των μορφολογικών κανόνων (Giannouli & Harris, 1997˙ Giannouli & 

Pavlidis, 2014). 

Με τον όρο «μορφολογία» γίνεται αναφορά στην εσωτερική γραμματική δομή που 

εμφανίζουν οι λέξεις (Lyons, 1995). Η μορφολογία προσφέρει στο χρήστη της ελληνικής 

γραπτής γλώσσας όλες εκείνες τις ετυμολογικές ή μορφοσυντακτικές πληροφορίες που 

χρειάζεται για να αποδίδει τις λέξεις ορθογραφημένα. Για παράδειγμα το φώνημα /ο/ στο 

καταληκτικό μέρος μιας λέξης μπορεί να γραφεί ως «ο» ή «ω». Το γράμμα «ο» 

χρησιμοποιείται για όλα τα επίθετα καθώς και για τα αρσενικά ή ουδέτερα ουσιαστικά, ενώ 

το γράμμα «ω» χρησιμοποιείται ως κατάληξη στα ρήματα. Άρα για να αποδώσει κάποιος τη 

λέξη «νερό» και τη λέξη «γράφω» σωστά θα πρέπει να ανακαλέσει την μορφολογική τους 

ταυτότητα. 

Αν και οι μορφολογία λύνει τα περισσότερα από τα προβλήματα που δημιουργούνται 

από την ασυνέπεια του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος, υπάρχουν λέξεις που 

διατηρούν την ετυμολογική τους κατάσταση από την αρχαία ελληνική, όπως είναι για 

παράδειγμα η λέξη «είναι» και η λέξη «παιδεία» (Πόρποδας, 2002). Για τη γραφή αυτών των 

ορθογραφικά εξαιρέσιμων λέξεων χρειάζεται ο μαθητής να θυμάται τη θεματική ρίζα για να 

καταφέρει να την αποδώσει σωστά (Giannouli & Harris, 1997). Όταν το φώνημα /i/, για 

παράδειγμα, βρίσκεται στη θεματική ρίζα μιας λέξης, μπορεί να γραφτεί με έξι 

διαφορετικούς τρόπους (η,ι,υ,οι,ει,υι). Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένη αναπαράσταση της 

λέξης στη μνήμη, η μόνη πηγή πληροφορίας για την ορθογραφημένη γραφή είναι η 

σταθερότητα στη γραφή της θεματικής ρίζας (Αϊδίνης, 2010γ). Για παράδειγμα, το παιδί που 

γνωρίζει ότι το φώνημα /e/ στη λέξη «παίζω» γράφεται με «αι», αν στηριχθεί στη 

μορφολογία της λέξης θα αποδώσει την παράγωγη λέξη «παίχτης» επίσης με «αι».  

Επομένως, ο «συντάκτης» της νέας ελληνικής γλώσσας για να είναι «ικανός» 

απαιτείται να κατέχει τους κανόνες γραφοφωνημικής αντιστοίχισης, να έχει αφομοιώσει τους 

μορφολογικούς κανόνες και να γνωρίζει ή να θυμάται τη θεματική ρίζα των εξαιρέσιμων 

λέξεων (Giannouli & Harris, 1997). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό κομμάτι της νέας ελληνικής γλώσσας αποτελούν οι 

ομόηχες λέξεις. Ομόηχες ονομάζονται οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο αλλά διαφέρουν 

στην ορθογραφία, την ετυμολογία και τη σημασία τους. Για παράδειγμα οι λέξεις «πιάνω» 
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και «πιάνο» ακούγονται το ίδιο αλλά σημασιολογικά και μορφολογικά απέχουν αρκετά. Στην 

περίπτωση αυτή για να γραφεί η λέξη ορθογραφημένα ο μαθητής δεν αρκεί να κατέχει τα 

τρία κριτήρια που προαναφέρθηκαν (κανόνες γραφοφωνημικής αντιστοίχισης, 

μορφολογικούς κανόνες και απομνημόνευση θεματικής ρίζας), αλλά θα πρέπει να γνωρίζει 

και ποιος είναι ο σημασιολογικός ρόλος που παίζει η λέξη μέσα στην πρόταση. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά και στο μονοτονικό σύστημα της νέας 

ελληνικής της οποίας τονικό σημείο είναι η οξεία. Στον γραπτό λόγο η οξεία σημειώνεται σε 

κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές. Αντίθετα στον προφορικό λόγο η ύπαρξη 

ή όχι τόνου δεν εξαρτάται από τον αριθμό των συλλαβών της λέξης αλλά από το γραμματικό 

είδος και το ρόλο της μέσα στην πρόταση. Για παράδειγμα, στη φράση «πες του να δει στη 

γη» ενώ οι κανόνες ορθογραφίας υπαγορεύουν να μην μπει πουθενά τονισμός η ανάγνωση 

διατάσσει τα μονοσύλλαβα ουσιαστικά και ρήματα (/pes/,/δi/ και /ji/) να τονιστούν. Η 

συστηματικότητα της ανάγνωσης του τονικού σημείου για μονοσύλλαβες λέξεις έχει 

εκτιμηθεί σε πάνω από 90%, ενώ σε γενικές γραμμές η συστηματικότητα τονισμού είναι 

υψηλότερη για τη γραφή παρά για την ανάγνωση (Πρωτόπαπας, 2010). Η αξία του τονικού 

σημείου στην ελληνική γλώσσα αποκτά μεγάλη σημασία στις περιπτώσεις των παρώνυμων 

λέξεων, καθώς τα τονικά παρώνυμα διαφοροποιούνται ορθογραφικά μεταξύ τους μόνο ως 

προς την θέση του τονικού σημείου. Για παράδειγμα η λέξη «κεφάλι» και «κεφαλή» 

περιέχουν τα ίδια φωνήματα και η θέση του τόνου είναι αυτή που καθορίζει την καταληκτική 

γραφή της λέξης (Παπαναστασίου, 2008).  

 

2.4. Ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην Ορθογραφημένη γραφή 

 

«Ο ρόλος της γραφής, κάθε γραφής, είναι να απεικονίσει περισσότερο ή λιγότερο πιστά 

την προφορά , την φωνητική ή την φωνολογική κατάσταση μιας γλώσσας» (Μπαμπινιώτης, 

1980 όπως αναφέρεται στο Καρατζάς, 2005). Τη βάση της γραφο-φωνημικής αντιστοίχισης 

αποτελεί η φωνολογική επίγνωση,  η οποία αφορά στην ικανότητα του χρήστη να 

αναγνωρίζει και να χειρίζεται συνειδητά τα φωνολογικά χαρακτηριστικά των γλωσσικών 

μονάδων (Gombert, 1992). Όταν η αναγνώριση και η συνειδητότητα αφορούν σε μεγάλες 

φωνολογικές μονάδες όπως είναι οι συλλαβές, γίνεται λόγος για συλλαβική επίγνωση, ενώ 

όταν αφορούν σε ελάχιστες μονάδες του λόγου, όπως είναι τα φωνήματα , ή αλλιώς οι 

φθόγγοι γίνεται λόγος για φωνημική επίγνωση (Πόρποδας, 2002). 
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Για να μπορέσει ένα παιδί να διαβάσει και να γράψει μια λέξη, όπως για παράδειγμα 

τη λέξη «μάνα» θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει ότι αυτή αποτελείται από τέσσερα 

φωνήματα (/m//a//n//a/) τα οποία αντιστοιχούν σε τέσσερα γραφήματα (μ,α,ν,α). Ένα 

φώνημα μπορεί να διαφοροποιήσει το νόημα της λέξης. Για παράδειγμα αν στη λέξη «μάνα» 

αλλάξουμε το αρχικό φώνημα /m/ με το /p/ προκύπτει μια άλλη λέξη που διαφοροποιείται 

και ηχητικά και σημασιολογικά από την αρχική. (Διαμαντή, 2010).  

Πολλές έρευνες τόσο στην αγγλική όσο και σε γλώσσες με σχετικά πιο διαφανή 

ορθογραφικά συστήματα έχουν αναδείξει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η επίγνωση 

της φωνολογικής δομής των λέξεων στην ορθογραφημένη γραφή.  

Οι Caravolas, Volín & Hulme (2005) με τη διεξαγωγή δύο μελετών προσπάθησαν να 

διερευνήσουν τη σημασία της φωνολογικής επίγνωσης στην πρόγνωση της αναγνωστικής και 

της ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά που μιλούσαν την τσέχικη και την αγγλική γλώσσα, 

δύο γλώσσες που διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό ορθογραφικής τους διαφάνειας 

(τσέχικη πιο διαφανής από την αγγλική). Τα παιδιά εξετάστηκαν σε δοκιμασίες φωνημικής 

απαλοιφής, φωνημικής αντιμετάθεσης και ορθογραφίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

φωνολογική επίγνωση αποτελεί βασικό προγνωστικό παράγοντα της ορθογραφικής 

δεξιότητας και για τα δύο ορθογραφικά συστήματα. 

Παρόμοια ήταν η έρευνα των Furnes & Samuelsson (2010) στην αγγλική και στις 

σκανδιναβικές γλώσσες, νορβηγική και σουηδική. Η έρευνα αυτή διήρκησε δύο χρόνια. Τα 

παιδιά εξετάστηκαν αρχικά στο νηπιαγωγείο ως προς τη γνώση των γραμμάτων του 

αλφάβητου, τη φωνολογική τους επίγνωση, την ταχεία κατονομασία, τη λεκτική μνήμη και 

τις συντακτικές-σημασιολογικές τους δεξιότητες. Οι αναγνωστικές και ορθογραφικές 

δεξιότητες των ίδιων παιδιών εξετάστηκαν αργότερα στο τέλος της Α΄ δημοτικού και μετά 

από ένα χρόνο στο τέλος της Β΄ δημοτικού. Τα αποτελέσματα σε σχέση με την ορθογραφία 

έδειξαν ότι η φωνολογική επίγνωση στο νηπιαγωγείο αποτελούσε σημαντικό προγνωστικό 

παράγοντα για την ορθογραφική επίδοση στις Α’ και Β’ δημοτικού ανεξαρτήτως του βάθους 

διαφάνειας της γλώσσας. Μάλιστα, για τις σκανδιναβικές γλώσσες που είναι πιο διαφανείς 

από την αγγλική, βρήκαν ότι η φωνολογική επίγνωση ήταν ο μοναδικός στατιστικά 

σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της ορθογραφικής επίδοσης στη Β΄ δημοτικού. 

Σε μια άλλη μακράς διάρκειας έρευνα στην γερμανική γλώσσα, οι Landerl & 

Wimmer (2008) παρατήρησαν την ανάπτυξη της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή σε 

σχέση με την αρχική φωνολογική επίγνωση. Συγκεκριμένα, 115 μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

που είχαν ως μητρική γλώσσα την γερμανική, αξιολογήθηκαν στην έναρξη της Α΄ δημοτικού 
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ως προς τη γνώση των γραμμάτων, τη βραχυπρόθεσμη φωνολογική τους μνήμη, τη 

φωνολογική επίγνωση, την ταχεία κατονομασία, τη μη λεκτική νοημοσύνη, την αναγνωστική 

ευχέρεια και την ορθογραφία. Οι δύο τελευταίες δεξιότητες αξιολογήθηκαν και πάλι στο 

τέλος της Α΄ και της Δ΄ δημοτικού και στη Β΄ γυμνασίου. Τα αποτελέσματα σχετικά με την 

ορθογραφία έδειξαν ότι τα παιδιά που στην αρχή της Α΄ δημοτικού παρουσίαζαν 

φωνολογικά ελλείμματα είχαν 8 χρόνια αργότερα προβλήματα και στην ορθογραφία, 

καθιστώντας έτσι τη φωνολογική επίγνωση ως σταθερή θεμελιώδη δεξιότητα ιδιαίτερα 

σημαντική για την ορθογραφική ανάπτυξη. 

Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από έρευνες στο ελληνικό 

ορθογραφικό σύστημα. Συγκεκριμένα, οι Nikolopoulos, Goulandris,  Hulme & Snowling 

(2006) διεξήγαγαν μια μακράς διάρκειας έρευνα προσπαθώντας να εξετάσουν το ρόλο της 

φωνημικής επίγνωσης, της φωνολογικής διαδικασίας και των γραμματικών δεξιοτήτων στην 

ανάπτυξη των αναγνωστικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα. Μια 

συστοιχία γνωστικών, γλωσσικών και γραφικών δοκιμασιών δόθηκαν σε 131 Έλληνες 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μέσης χρονολογικής ηλικίας 7,1 και 9,2 ετών. Οι ίδιες 

δοκιμασίες δόθηκαν 15 μήνες αργότερα στους ίδιους μαθητές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η φωνημική επίγνωση αποτελούσε έναν διαχρονικό προβλεπτικό παράγοντα 

των επιδόσεων των μαθητών στην ορθογραφική δοκιμασία. 

Οι Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Τσαντούλα (2008) πραγματοποίησαν δύο χρόνια 

αργότερα μία διαχρονική μελέτη που σκοπό είχε να διερευνήσει την προγνωστική ισχύ μιας 

σειράς γλωσσικών δεξιοτήτων ως προς την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης. 

Ανάμεσα στις γλωσσικές δεξιότητες που αξιολογήθηκαν ήταν η φωνολογική επίγνωση. Στα 

παιδιά χορηγήθηκαν οι σχετικές γλωσσικές δοκιμασίες αρχικά στο τέλος της φοίτησής τους 

στο νηπιαγωγείο και σε δεύτερη φάση στο μέσο της φοίτησης στην Α΄ δημοτικού. Στη 

δεύτερη φάση προστέθηκε και η αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Αναφορικά με 

την προγνωστική αξία της φωνολογικής επίγνωσης στην ορθογραφία, τα αποτελέσματα 

έδειξαν να υπάρχει υψηλή διαχρονική συνάφεια ανάμεσά τους, επιβεβαιώνοντας παλαιότερη 

έρευνα των Αϊδίνη & Παράσχου (2004), σύμφωνα με την οποία τα παιδιά που έκαναν 

λιγότερα ορθογραφικά λάθη είχαν και υψηλότερο επίπεδο φωνημικής επίγνωσης και 

αντίστροφα παιδιά που είχαν υψηλότερο επίπεδο φωνημικής επίγνωσης έκαναν λιγότερα 

λάθη.   

Πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη της ορθογραφικής επεξεργασίας 

στην ελληνική γλώσσα προκύπτουν από την έρευνα των Παπαδόπουλου & Γεωργίου (2010). 
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Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί η επίδοση στην ορθογραφική 

επεξεργασία από τις επιδόσεις σε άλλες δοκιμασίες όπως η λεκτική και μη λεκτική 

νοημοσύνη, οι δεξιότητες διαδοχικής και ταυτόχρονης επεξεργασίας πληροφοριών, η 

φωνολογική επίγνωση, η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων και η αναγνωστική ευχέρεια. Τα 

παιδιά εξετάστηκαν αρχικά στο νηπιαγωγείο και έπειτα ξανά στις Α΄ και Β΄ τάξεις του 

δημοτικού. Τα αποτελέσματα σε σχέση με το κριτήριο της φωνολογικής επίγνωσης έδειξαν 

ότι από τις μετρήσεις της φωνολογικής επίγνωσης μπορούσε να προβλεφθεί σε μεγάλο 

βαθμό η ορθογραφική επεξεργασία. Όταν η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για παιδιά 10 έως 

12 ετών φάνηκε και πάλι ότι η φωνολογική επεξεργασία μοιράζεται με την ορθογραφική 

επεξεργασία ένα υψηλό ποσοστό διακύμανσης της τάξης του 10-25% (Παπαδόπουλος & 

Γεωργίου, 2010). 

 

Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μελετών που 

αφορούν στη συσχέτιση Φωνολογικής Επίγνωσης και Ορθογραφημένης γραφής 

ΕΡΕΥΝΗΤIKΗ ΜΕΛΕΤΗ Μέτρηση φωνολογικής  

επίγνωσης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συσχέτιση με ορθογραφημένη γραφή 

 

1. Caravolas et al. (2005) 
 3 έργα  

 

-phoneme deletion 

-spoonerisms 

-phoneme awareness composite 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (ανά έργο) 

Τσέχικη 

r=.26, p<.01 

r=.48, p<.01 

r=.42, p<.01 

Αγγλική 

r=.51, p<.01 

r=.52, p<.01 

r=.60, p<.01 

2. Furnes, B., & Samuelsson, 

S. (2010) 
 6 έργα (syllable & phoneme 

elision, word elision, syllable & 

phoneme blending,  sound 

matching, rhyme & final 

phoneme matching, phoneme 

identity training test) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

 

Αγγλική 

r=0.36, p<.001(Α΄δημ.) 

r=0.28, p<.001 (Β΄δημ.) 

 

Σκανδιναβικές 

r=0.13, p<.001(Α΄δημ.) 

r=0.37, p<.001 (Β΄δημ.) 

3. Landerl, K., & Wimmer, 

H. (2008) 
 1 έργο (προφορική διάκριση 

των φωνημάτων μονοσύλλαβων 

λέξεων) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

                           Γερμανική 

                     r=0.21, p<.05 (Α΄ δημ.) 

                     r=0.51, p<.001 (Δ΄ δημ.) 

                     r=0.48, p<.001 (Β΄ γυμν.) 

4. Nikolopoulos et al. (2006)  2 έργα  (φωνημική 

αντικατάσταση, φωνημική 

αντιμετάθεση) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

Ελληνική 

                     r=0.35, p<.01 (Β΄ δημ.) 

                     r=0.17, p<.01 (Δ΄ δημ.) 

5. Μουζάκη και συν. (2008)  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

6. Παπαδόπουλος, Τ., & 

Γεωργίου, Γ. (2010) 
 6 έργα συλλαβικής επίγνωσης 

& 4 έργα φωνημικής επίγνωσης 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

 

 

Ουσιαστικός, επομένως, φαίνεται να είναι ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην 

ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας, τόσο στην ελληνική όσο και σε άλλες διαφανείς και 
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μη διαφανείς γλώσσες. Εντούτοις, αυτό δεν αρκεί, αφού για να επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξη 

της ορθογραφημένης γραφής απαιτείται η συνδρομή και άλλων πολλών γλωσσικών 

δεξιοτήτων μία εκ των οποίων φαίνεται να είναι η καλή γνώση της μορφολογίας του 

εκάστοτε γλωσσικού συστήματος (Bryant, Nunes & Aidinis, 1999) 

 

2.5. Ο ρόλος της μορφολογικής επίγνωσης στην Ορθογραφημένη γραφής 

 

Η μορφολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και 

να διαχειρίζεται τα μορφήματα, δηλαδή τα τμήματα εκείνα των λέξεων που φέρουν σημασίες 

(Παντελιάδου, 2011).  

Οι περισσότερες λέξεις αποτελούνται από δύο τουλάχιστον μορφήματα: τη θεματική 

ρίζα ή αλλιώς θέμα και τα κλιτικά επιθήματα ή αλλιώς καταλήξεις. Η θεματική ρίζα αποτελεί 

τη βάση δημιουργίας των λέξεων και είναι υπεύθυνη για τη σημασία τους. Έτσι, στη λέξη 

«παίζω», για παράδειγμα, η θεματική ρίζα είναι το παίζ- και φέρει τη σημασία της 

συγκεκριμένης δράσης του ρήματος, δηλαδή ότι συμβαίνει παιχνίδι. Τα κλιτικά επιθήματα, 

από την άλλη, δίνουν τη συντακτική ιδιότητα του υποκειμένου, δηλαδή δείχνουν τι μέρος 

του λόγου είναι η λέξη (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010). Στη λέξη «παίζ-ω», η κατάληξη 

–ω φέρει τη σημασία του ενός (ότι παίζει ένας άνθρωπος), του ενεστώτα ( ότι το παιχνίδι 

γίνεται τη στιγμή της χρήσης της λέξης) και του πρώτου προσώπου ( ότι το παιχνίδι γίνεται 

από τον ίδιο άνθρωπο που εκφέρει τη λέξη).  

Βασικά είδη μορφολογικής επίγνωσης αποτελούν η επίγνωση των κλιτικών 

μορφημάτων (Casalis & Louis – Alexandre, 2000), και η επίγνωση των παραγωγικών 

μορφημάτων (Kuo & Anderson, 2003˙Tyler & Nagy, 1989 όπως αναφέρεται στο 

Παντελιάδου, 2011). Ως παραγωγικά μορφήματα θεωρούνται τα προσφύματα που 

προστίθενται πριν ή μετά από το θέμα - οπότε ονομάζονται αντίστοιχα προθήματα και 

επιθήματα (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010) - και δηλώνουν την προέλευση και τη 

γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει η παράγωγη λέξη. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες 

παραγωγικών επιθημάτων: τα επιθήματα που παράγουν ρήματα (π.χ. –εύω, -ώνω, -ίζω), τα 

επιθήματα που παράγουν ουσιαστικά (π.χ.-ότητα, -οσύνη, -τής), τα επιθήματα που παράγουν 

επίθετα (π.χ. -ινός, -ικός, -ένιος), και τα επιθήματα που παράγουν επιρρήματα (π.χ. –ά, -ώς). 

Η συχνότητα εμφάνισης των μορφημάτων αποτελεί βασικό παράγοντα αναγνώρισης 

μιας λέξης κατά την ορθογραφημένη γραφή  (Harris & Giannouli, 1999˙ Καρατζάς, 2005). 

Οι μαθητές μέσω της εμπειρίας της ανάγνωσης αποκτούν ένα νοητικό λεξικό με τις γραφο-
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φωνημικές και τις μορφολογικές (ή μορφημικές) κανονικότητες των λέξεων που συναντούν.  

Τις μορφημικές αυτές κανονικότητες τις αποθηκεύουν στη μνήμη τους και μπορούν να τις 

ανακαλούν οποτεδήποτε επιτελούν έργα ορθογραφικής επεξεργασίας. Άρα, η συχνότητα 

εμφάνισης, η κανονικότητα των μορφημάτων  και οι αναλογίες που παρατηρεί ο αναγνώστης 

κατά την επαφή του με τον γραπτό λόγο προσδιορίζουν το επίπεδο μορφολογικής του 

επίγνωσης. 

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών τόσο σε αδιαφανή όσο και σε διαφανή 

ορθογραφικά συστήματα έχει διερευνήσει τη σχέση μεταξύ μορφολογικών και 

ορθογραφικών δεξιοτήτων και έχει αναδείξει την ύπαρξη ισχυρού δεσμού μεταξύ της 

μορφολογικής επίγνωσης και της ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας.  

Σε έρευνα που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, η Kemp (2006) μελέτησε τη 

μορφολογική επίγνωση σε σχέση με την ορθογραφική απόδοση των κλιτικών και 

παραγωγικών μορφημάτων των λέξεων. Για την εξέταση των παραπάνω, η ερευνήτρια 

χορήγησε στους μαθητές ορθογραφικές και μορφολογικές δοκιμασίες. Η Kemp κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα αγγλόφωνα παιδιά, από νεαρή ηλικία ακόμη, μπορούν να αναγνωρίζουν 

και να αξιοποιούν τις μορφολογικές σχέσεις κατά την ορθογραφική απόδοση λέξεων και 

ψευδολέξεων. Η δεξιότητα αυτή μάλιστα, όπως υποστήριξε, συνδέεται στενά με τη 

μορφολογική επίγνωση, γεγονός που σημαίνει ότι οι καλύτεροι «συντάκτες» (spellers) έχουν 

και καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τους πιο αδύναμους στις δοκιμασίες μορφολογικής 

επίγνωσης. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, η έρευνα των Deacon και Bryant (2006), στόχευε στη 

διερεύνηση του αν και κατά πόσον συνειδητοποιούν τα παιδιά το ρόλο των μορφημάτων, 

που αποτελούν τις ρίζες των λέξεων, στην ορθογραφική απόδοση των κλιτικών και 

παραγωγικών μορφημάτων της αγγλικής γλώσσας. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

που έλαβαν χώρα προέκυψε ότι οι ορθογραφικές αποδόσεις των παιδιών στα αρχικά 

κομμάτια των λέξεων ήταν καλύτερες σε εκείνα που αποτελούσαν μορφήματα ρίζας 

(θέματος), πράγμα που σημαίνει ότι η μορφολογική επίγνωση συνδεόταν στενά με τη σωστή 

ορθογραφική απόδοση των λέξεων. 

Η σχέση μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής απόδοσης εξετάστηκε και σε 

μια πρόσφατη σχετικά έρευνα των Casalis, Deacon & Pacton (2011) στη γαλλική γλώσσα. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 42 και 38 γαλλόφωνοι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου αντίστοιχα. Οι μαθητές αυτοί, εξετάστηκαν σε έργα φωνολογικής 

επίγνωσης (απαλοιφής αρχικού φωνήματος), μορφολογικής επίγνωσης (δοκιμασία αναλογίας 
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λέξεων), ορθογραφικής απόδοσης παράγωγων και μη παράγωγων λέξεων και σε μία ακόμη 

σταθμισμένη δοκιμασία ορθογραφίας στην οποία αξιολογούνταν οι υπαγορευμένες λέξεις ως 

προς τη φωνολογική, τη λεξική και τη συντακτική-γραμματική τους ορθότητα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι για τους μαθητές της Γ΄ τάξης, οι επιδόσεις στα έργα 

μορφολογικής επίγνωσης είχαν υψηλή συσχέτιση με την ορθή απόδοση των παράγωγων και 

μη παράγωγων λέξεων καθώς και με την φωνημική και λεξική ορθότητά τους. Αντίστοιχα, 

για τους μαθητές της Δ΄ τάξης, οι επιδόσεις στα έργα μορφολογικής επίγνωσης συσχετιζόταν 

θετικά με τα έργα γραφής των παράγωγων και μη παράγωγων λέξεων καθώς και με τη 

λεξική και συντακτική-γραμματική τους απόδοση. 

Ο σημαντικός ρόλος των μορφολογικών σχέσεων φαίνεται να ισχύει και στα 

ελληνικά. Οι Bryant et al. (1999) διεξήγαγαν έρευνα σε ελληνόφωνους μαθητές με σκοπό να 

εξετάσουν τη χρήση των μορφολογικών γνώσεων στη γραφή του θέματος των λέξεων. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 214 παιδιά που φοιτούσαν στην Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη του δημοτικού. Στα 

παιδιά δόθηκε ένα έργο γραφής των καταλήξεων των λέξεων, τρία έργα που μετρούσαν τις 

μορφολογικές γνώσεις τους και ένα έργο γραφής του θέματος των λέξεων. Οι συσχετίσεις 

που προέκυψαν έδειξαν ότι ένα πλέγμα μορφολογικών γνώσεων οδηγεί τα παιδιά σε 

καλύτερες επιδόσεις στα έργα ορθογραφίας. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στην έρευνα των Αϊδίνη και Δαλακλή (2006), 

που εστίασε στη μελέτη της ανάπτυξης της ορθογραφημένης γραφής στις δύο πρώτες τάξεις 

τους δημοτικού σχολείου. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 153 μαθητές, οι οποίοι 

εξετάστηκαν σε δοκιμασίες φωνολογικής και μορφο-συντακτικής επίγνωσης. Ακόμα, 

χορηγήθηκε σε αυτούς και μία ορθογραφική δοκιμασία, στην οποία κλήθηκαν να αποδώσουν 

ορθογραφικά 30 λέξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν και πάλι υψηλές θετικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στις μορφο-συντακτικές δοκιμασίες και την ορθογραφική δεξιότητα. 

Σε μια πρόσφατη έρευνά του ο Γεράσης (2010), μελέτησε διαχρονικά την ανάπτυξη της 

ορθογραφημένης γραφής στους μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου και 

συγχρόνως εξέτασε τη σχέση αυτής με τη μορφοσυντακτική επίγνωση. Δείγμα της έρευνάς 

του, αποτέλεσαν 240 τυπικοί μαθητές που φοιτούσαν στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Οι μαθητές εξετάστηκαν σε μια πληθώρα δοκιμασιών μορφοσυντακτικής και φωνολογικής 

επίγνωσης, όπως έργα αναλογίας προτάσεων, έργα φωνημικής ή συλλαβικής κατάτμησης και 

απαλοιφής,  και έργα αναγνώρισης ομοιοκαταληξίας. Επίσης, οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε 

8 ορθογραφικές δοκιμασίες υπαγόρευσης λέξεων και ψευδολέξεων. Από τα αποτελέσματα 
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προέκυψε μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ ορθογραφημένης γραφής και μορφοσυντακτικής 

επίγνωσης. 

 

Πίνακας 3: Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μελετών που 

αφορούν στη συσχέτιση Μορφολογικής Επίγνωσης και Ορθογραφημένης γραφής 

 

ΕΡΕΥΝΗΤIKΗ ΜΕΛΕΤΗ Μέτρηση μορφολογικής  

επίγνωσης 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Συσχέτιση με ορθογραφημένη γραφή 

1. Kemp, N. (2006)  3 έργα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

2. Deacon, S. H., & Bryant, P. 

(2006) 
 1 έργο (αναλογίας) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

Αγγλική 

r=.39, p<.001 

 

3. Casalis, S., Deacon, S. H., & 

Pacton, S. (2011) 
 1 έργο (αναλογίας) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

Γαλλική 

Spelling Derived 

r=.47, p<.01 (Γ΄ δημ.) 

r=.47, p<.01 (Δ΄ δημ.) 

Spelling Nonderived 

r=.39, p<.01(Γ΄ δημ.) 

r=.48, p<.01(Δ΄ δημ.) 

Spelling phonetic: 

r=.49, p<.01(Γ΄ δημ.) 

   r=.23 (Δ΄ δημ.) 

 

Spelling lexical: 

    r=.34, p<.01(Γ΄ δημ.) 

r=.42, p<.01(Δ΄ δημ.), 

Spelling syntactic: 

     r=.26 (Γ΄ δημ.) 

r=.41, p<.05(Δ΄ δημ.) 

4. Bryant, P.E., Nunes, T. & 

Aidinis, A. (1999) 
 3 έργα   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

5. Αϊδίνης, Α. & Δαλακλή, Χ. 

(2006) 
3 έργα 

 

- αντιγραμματικότητα 

πρότασης 

- σύνθεση πρότασης 

- μετατροπή πρότασης 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (ανά έργο) 

Ελληνική 
                                r=.47, p<.01  

 

r=.47, p<.01  

r=.39, p<.01 

6. Γεράσης, Γ. (2010)  5 έργα (εκτίμησης 

γραμματικότητας, 

παραγωγικής μορφολογίας, 

αναλογίας λέξεων, 

αναλογίας προτάσεων, 

κατασκευή προτάσεων) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  

Ελληνική 
p<.01 για όλα τα έργα  φωνολογικής επίγνωσης 

(Ν=5) και ορθογραφικής δεξιότητας (Ν=7) που 

συσχετίστηκαν 

 

Επομένως, τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ικανότητα του 

ατόμου να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται την εσωτερική δομή των λέξεων (μορφολογική 

επίγνωση) παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην κατάκτηση της ορθογραφημένης γραφής. Τα 

παιδιά κατακτούν αυτή την ικανότητα σταδιακά, καθώς προχωρούν στις μεγαλύτερες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου και έρχονται πιο οργανωμένα σε επαφή με τον γλωσσικό κώδικα. 
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2.6. Στάδια Ανάπτυξης της Ορθογραφικής Δεξιότητας του παιδιού 
 

Προσπαθώντας οι επιστήμονες να περιγράψουν τις γνωστικές διαδικασίες και τις διαδοχικές 

φάσεις που περνούν οι μαθητές έως ότου να κατακτήσουν την ορθογραφημένη γραφή, 

κατέληξαν στην πρόταση των εξελικτικών, ή αλλιώς αναπτυξιακών, σταδίων.  

Πρώτη η Frith πρότεινε, το 1985 ένα μοντέλο ανάπτυξης της ορθογραφικής 

δεξιότητας που περιλαμβάνει τρία στάδια, το καθένα εκ των οποίων εμπεριέχει μια κυρίαρχη 

στρατηγική στην αναγνώριση των λέξεων. Συγκεκριμένα,  κατά το πρώτο στάδιο, το 

λογογραφικό όπως χαρακτηρίζεται, το παιδί αποτυπώνει τις λέξεις σαν εικόνες στο μυαλό του 

και όταν προσπαθεί να τις γράψει προβάλλει κάποιο γράμμα τους, συνήθως αυτό που έχει το 

πιο χαρακτηριστικό σχήμα. Στο δεύτερο στάδιο, το αλφαβητικό, το παιδί γνωρίζει πλέον τους 

κανόνες ορθογραφίας και μπορεί να κάνει συστηματική χρησιμοποίηση των 

γραφοφωνημικών αντιστοιχιών για να αποδώσει τις ομαλές φωνολογικά λέξεις. Τέλος, στο 

ορθογραφικό στάδιο, το παιδί μπορεί να ορθογραφεί με βάση και τους φωνημικούς και τους 

μορφολογικούς κανόνες και έτσι να πετυχαίνει τη σωστή ορθογραφία και των πιο 

πολυσύλλαβων λέξεων που εμπεριέχουν σύνθετες μορφολογικές δομές (Παντελιάδου, 2011). 

Ένα άλλο μοντέλο εξέλιξης της ορθογραφικής δεξιότητας, πιο αναλυτικό, είναι αυτό 

που πρότεινε η Bailet, το 1991. Σύμφωνα με αυτό η ορθογραφική δεξιότητα ολοκληρώνεται 

σε πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο, αυτό της προφωνημικης ορθογραφίας, το παιδί 

αντιλαμβάνεται ότι τα σύμβολα – γράμματα μεταφέρουν κάποιο μήνυμα, χωρίς βέβαια να 

γνωρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ γραφήματος και φωνήματος. Σε αυτό το στάδιο το παιδί 

γράφει κάνοντας ζωγραφιές ή γράμματα και αριθμούς που δεν έχουν νόημα. Στο δεύτερο 

στάδιο, στο οποίο επιτελείται η πρώιμη φωνημική ορθογραφία, το παιδί αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται ότι το γράφημα αντιστοιχεί σε φώνημα και αποδίδει σωστά τουλάχιστον ένα 

από τα γράμματα της λέξης, συνήθως το πρώτο. Στο τρίτο στάδιο, που αποκαλείται στάδιο 

ονομασίας των γραμμάτων, αναπτύσσει ένα σταθερό οπτικό λεξιλόγιο, ορθογραφεί με 

επιτυχία τις σωστές λέξεις, ενώ προσπαθεί να γράψει τις άγνωστες λέξεις τηρώντας τους 

κανόνες της γραφοφωνημικής αντιστοίχισης που γνωρίζει. Το τέταρτο στάδιο αποτελεί το 

στάδιο της  μετάβασης στην ορθογραφημένη γραφή. Εδώ  το παιδί μπορεί να χειρίζεται καλά 

τα περισσότερα γράμματα και να καταλαβαίνει ορισμένους ορθογραφικούς κανόνες. Επίσης, 

μπορεί να γνωρίζει ποιο μέρος τους γραπτού του είναι ορθογραφημένο και ποιο είναι 

λανθασμένο. Σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες μεταγνωστικές 

δεξιότητες στην ορθογραφία. Στο τελευταίο στάδιο, επιτελείται η παραγωγική ορθογραφία, 

δηλαδή το παιδί μπορεί να χειρίζεται καλά τους ορθογραφικούς κανόνες και τα λάθη που 
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κάνει αφορούν στην εφαρμογή πιο σύνθετων και περίπλοκων κανόνων και ιδιαίτερα στην 

ιστορική ορθογραφία (Bailet, 1991). 

Το μοντέλο που συγκεντρώνει την ευρύτερη αποδοχή  στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία 

είναι εκείνο που προτάθηκε από την Ehri το 1998 και εμπλουτίστηκε τα επόμενα χρόνια με 

βάση μεταγενέστερα ευρήματα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του γραπτού λόγου διακρίνονται τέσσερα στάδια: το προ-αλφαβητικό, το 

μερικώς αλφαβητικό, το πλήρως αλφαβητικό και το εδραιωμένο αλφαβητικό (Ehri, 1999, 

2002 όπως αναφέρεται στο Μουζάκη, 2010α). Στο προ-αλφαβητικό στάδιο τα παιδιά 

αναγνωρίζουν τις λέξεις με βάση τα οπτικά τους χαρακτηριστικά, δηλαδή το σχήμα και τις 

ευθείες και καμπύλες γραμμές των γραμμάτων και με βάση τα χαρακτηριστικά του πλαισίου 

της λέξης, δηλαδή τα χρώματα, τις εικόνες και τα σύμβολα του πλαισίου που την 

περιστοιχίζουν. Στο μερικώς αλφαβητικό στάδιο τα παιδιά φαίνεται να χρησιμοποιούν 

κάποιες γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες συνήθως εκείνες που περιλαμβάνουν γράμματα των 

οποίων το όνομα περιλαμβάνει τον ήχο που αντιπροσωπεύει το γράμμα, ιδιαίτερα αν αυτός 

βρίσκεται στην αρχική θέση (π.χ. το γράμμα αλφα). Η ύπαρξη του συγκεκριμένου σταδίου 

δεν επιβεβαιώνεται  πάντοτε στα περισσότερο διαφανή από το αγγλικό ορθογραφικά 

συστήματα. Στο επόμενο στάδιο, το πλήρως αλφαβητικό, τα παιδιά κάνουν χρήση των 

γραφο-φωνημικών συνδυσμών για τη γραφή ολόκληρων πλέον λέξεων και όχι μόνο της 

αρχής ή του τέλους τους. Η εφαρμογή των γραφοφωνημικών συνδυασμών σε αυτή τη φάση 

είναι εμφανής ακόμη κι όταν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν ορθογραφικές συμβάσεις, όπως 

στις λέξεις με ανώμαλη ορθογραφία. Τέλος, στο εδραιωμένο στάδιο, οι δεξιότητες γραφής 

των λέξεων που περιγράφηκαν παραπάνω οριστικοποιούνται. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά 

μπορούν να δημιουργούν και να ανακαλούν συγχωνευμένες μνημονικές αναπαραστάσεις των 

φωνολογικών και ορθογραφικών μερών των λέξεων (Μουζάκη, 2010α). 

Κατά καιρούς κι πολλά άλλα μοντέλα προτάθηκαν από τους επιστήμονες, όπως το 

μοντέλο του Colteheart, τo 1989, του Seymour, το 1993 (Καρατζάς, 2005) και το μοντέλο 

των Tsesmeli & Seymour, το 2006.  Τα κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σχεδόν σε 

όλα τα παραπάνω μοντέλα είναι ότι όλα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην οπτική μνήμη και τη 

φωνολογική επίγνωση, που θεωρούνται καθοριστικές για την εκμάθηση της ορθογραφίας. 

Συγχρόνως, όλα τα μοντέλα περιγράφουν την ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας με μια 

γραμμική αντίληψη, όπου κάθε στάδιο διαδέχεται το προηγούμενο και κάθε κατάκτηση ενός 

σταδίου σημαίνει την εγκατάλειψη του προηγούμενου. Βέβαια, πολλοί ερευνητές έχουν 

εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την αντίληψη, τονίζοντας ότι κάτω από  ειδικές 
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συνθήκες οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν  σε στρατηγικές επεξεργασίας προηγούμενων 

σταδίων και άρα ότι η αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας είναι μη γραμμική 

(Καρατζάς, 2005). Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο αριθμός των ορθά γραμμένων λέξεων 

αυξάνεται προοδευτικά όσο τα παιδιά περνούν σε μεγαλύτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και 

καταφέρνουν να εσωτερικεύουν και να γενικεύουν τους μορφολογικούς κανόνες της 

ορθογραφίας (Egan & Tainturier, 2011) 

Παρατηρήσεις και ευρήματα από τα ορθογραφικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών 

έχουν οδηγήσει και στην περιγραφή ενός μοντέλου ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας 

για το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα που είναι βασισμένο στο αντίστοιχο ορθογραφικό 

μοντέλο του Gentry (1982), σύμφωνα με το οποίο πέντε είναι τα στάδια από τα οποία περνά 

το παιδί για να κατακτήσει την ικανότητα ορθογραφημένης γραφής: το προ-επικοινωνιακό, 

το ημι-φωνητικό, το φωνητικό, το μεταβατικό και το μορφοφωνημικό στάδιο2. Σε αυτή τη 

θεώρηση τα τρία πρώτα στάδια αντιστοιχούν στις τρεις πρώτες αναπτυξιακές φάσεις του 

μοντέλου της Ehri για τα αγγλικά, δηλαδή την προαλφαβητική, τη μερικώς αλφαβητική και 

την πλήρως αλφαβητική (Ehri, 2005a όπως αναφέρεται στο Μουζάκη, 2010α). Η τελευταία 

φάση όμως του μοντέλου της Ehri, η εδραιωμένη αλφαβητική, φαίνεται πως αντιστοιχεί σε 

δύο διαφορετικά επιμέρους στάδια ανάπτυξης της γραφής στο ελληνικό ορθογραφικό 

σύστημα. Σε ένα πρώτο στάδιο οι Έλληνες μαθητές αρχίζουν να χρησιμοποιούν στη γραφή 

τους στοιχεία συμβατικής ορθογραφίας, ενώ στο δεύτερο και ωριμότερο στάδιο γράφουν 

αξιοποιώντας  τα μορφολογικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων (Μουζάκη, 

2010α).  

Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση των μοντέλων ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας 

Μοντέλα ανάπτυξης ορθογραφικών δεξιοτήτων 

Frith (1985) Bailet (1991) Ehri (1999, 2002) Gentry (1982) 

1ο λογογραφικό 

2ο αλφαβητικό 

3ο ορθογραφικό 

1ο Προφωνημική ορθογραφία 

2ο Πρώιμη φωνημική ορθογραφία 

3ο Ονομασία των γραμμάτων 

4ο Μετάβαση στην ορθογραφημένη 

γραφή 

5ο Παραγωγική ορθογραφία 

1ο Προ-αλφαβητικό 

2ο Μερικώς αλφαβητικό 

3ο Πλήρως αλφαβητικό 

4ο Εδραιωμένο 

1ο Προ-επικοινωνιακό 

2ο Ημι-φωνητικό 

3ο Φωνητικό 

4ο Μεταβατικό (ή ορθογραφικό) 

5ο Μορφοφωνημικό ή σωστής 

ορθογραφίας 

                                                           
2 Σε άλλες βιβλιογραφικές αναφορές (Αϊδίνης & Παράσχου, 2004˙ Αϊδίνης & Δαλακλή, 2006) τα δύο τελευταία 

στάδια αναφέρονται ως ορθογραφικό και στάδιο σωστής ορθογραφίας αντίστοιχα. 
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2.7. Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής 

 

 Την αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης της ορθογραφικής δεξιότητας ακολουθεί αναπόφευκτα 

και η χρήση στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής. Με τον όρο «στρατηγικές» εννοούνται 

όλες οι ειδικές ενέργειες, τεχνικές, μεμονωμένες ή σχέδια δράσεις, που βοηθούν το άτομο να 

ολοκληρώσει ένα ορθογραφικό έργο (Banerji, 1987 όπως αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2011) 

Σύμφωνα με τον Αϊδίνη (2010α), συνολικά τέσσερις είναι οι στρατηγικές που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει ένας μαθητής για τη γραφή των λέξεων στα περισσότερα αλφαβητικά 

συστήματα γραφής: η στρατηγική της επινόησης, η μνημονική στρατηγική, η στρατηγική της 

αναλογίας και η μορφολογική στρατηγική. 

Η στρατηγική της επινόησης, ή όπως την αποκαλούν άλλοι ερευνητές η φωνητική ή 

φωνολογική στρατηγική (Walker & Hauervas, 2006˙ Egan & Tainturier, 2011˙ Ruberto, 

Daigle & Ammar, 2016), αναφέρεται στη χρήση των φωνολογικών γνώσεων για την 

αναπαράσταση των φωνημάτων των λέξεων με τα πιο πιθανά γραφήματα. Η στρατηγική 

αυτή, που συναντάται κυρίως στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, στηρίζεται αποκλειστικά και 

μόνο στην αντιστοίχιση γραφημάτων και φωνημάτων, η οποία αρχικά είναι ατελής ακόμη 

και σε επίπεδο συλλαβής και σταδιακά εξελίσσεται σε απόλυτα ορθή. Το  αποτέλεσμα της 

αποκλειστικής χρήσης αυτής της στρατηγικής είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων να 

παρατηρείται πληθώρα ορθογραφικών λαθών (Walker & Hauervas, 2006˙ Αϊδίνης, 2010α). 

 Καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κείμενα και λέξεις, αναπτύσσουν, σύμφωνα με τον 

Αϊδίνη (2010α), μια στρατηγική που στηρίζεται στην αποθήκευση των οπτικών 

αναπαραστάσεων των λέξεων στη μνήμη. Η μνημονική στρατηγική, όπως αποκαλείται,  

επιτρέπει στα παιδιά να ανασύρουν από το «οπτικό τους λεξικό» λέξεις που έχουν 

επεξεργαστεί σε προηγούμενες περιπτώσεις, και επομένως η γραφή τους τους είναι γνωστή.  

Η μνημονική στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της 

ορθογραφικής δεξιότητας.  

Το ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τη χρήση της 

συγκεκριμένης στρατηγικής είναι εάν οι λέξεις αποθηκεύονται στη μνήμη σαν ολότητα ή αν 

αποθηκεύονται μόνο κάποια τμήματα αυτών μεγαλύτερα από τα μορφήματα (όπως συλλαβές 

ή μορφήματα). Ακόμη, ζήτημα αποτελεί εάν η ικανότητα ανάσυρσης των λέξεων από τη 

μνήμη αποτελεί πράγματι στρατηγική ή είναι απλώς μια διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται σε επιστημονικό άρθρο των Ruberto et al. (2016), η διαδικασία συμβαίνει 

αυτόματα, χωρίς προσπάθεια και ασυνείδητα (Besse, 2000˙ Raynal & Rieunier, 2005 όπως 
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αναφέρεται στο Ruberto et al., 2016) . Άρα, όταν οι συγγραφείς καλούνται να 

ορθογραφήσουν με βάση τη μνήμη, επειδή το κάνουν ασυνείδητα, επιτελούν διαδικασία.  

Η τρίτη στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παραχθεί ένα 

ορθογραφικά σωστό έργο είναι η στρατηγική της αναλογίας προς γνωστές λέξεις (π.χ. η 

λέξη «φρόνιμος» θυμίζει τη λέξη «μόνιμος»). Η χρήση αυτής της στρατηγικής παρέχει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από λέξεις με ολοκληρωμένες 

ορθογραφικές αναπαραστάσεις στη μνήμη, οι οποίες έχουν κοινά ορθογραφικά μοτίβα με 

άγνωστες λέξεις. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα δεν έχει, ακόμη τουλάχιστον, 

καθοριστεί σε ποια ηλικία τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη στρατηγική 

(Αϊδίνης, 2010α). 

Μια ακόμη στρατηγική ορθογραφημένης γραφής που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η 

μορφολογική. Η χρήση αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει την ανάπτυξη των μορφο-

συντακτικών γνώσεων, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά στο να μπορούν να διαχωρίζουν και να 

αναγνωρίζουν τα μορφήματα από τα οποία αποτελείται μια λέξη και να συνειδητοποιούν ότι 

αυτά γράφονται με σταθερό τρόπο (π.χ. «παίζω» γράφεται με -αι- άρα «παιχνίδι» με –αι-, το 

«παιχνίδι» είναι ουδέτερο ουσιαστικό άρα με -ι). Η χρήση της μορφολογικής στρατηγικής 

επιτρέπει την ορθή γραφή ενός μεγάλου αριθμού λέξεων έχοντας έναν πολύ μικρότερο 

αριθμό ορθογραφικών αναπαραστάσεων αποθηκευμένων στη μνήμη (Αϊδίνης, 2010α). Τα 

περισσότερα παιδιά κάνουν χρήσης της μορφολογικής στρατηγικής περισσότερο στα 

τελευταία στάδια της ανάπτυξής τους (Αϊδίνης, 2010α). Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο 

καθώς ορισμένες ερευνητικές μελέτες σε διαφανή και μη διαφανή ορθογραφικά συστήματα 

καταδεικνύουν ότι τα παιδιά ήδη στην ηλικία των έξι με οχτώ ετών μπορούν να αξιοποιούν 

τη γνώση τους για τη θεματική ρίζα και τα καταληκτικά επιθήματα όταν ορθογραφούν 

μορφολογικά σύνθετες λέξεις (Διακογιώργη, Μπάρης & Βαλμάς, 2005˙ Deacon & Bryant, 

2006). 

Οι Donovan και Marshall (2016) βασιζόμενοι στο μοντέλο στρατηγικών που 

πρότειναν το 1999, οι Rittle-Johnson και Siegler (πίνακας 4),ταξινόμησαν τις στρατηγικές 

στις εξής επτά κατηγορίες: φωνολογική ή φωνητική στρατηγική, μνημονική στρατηγική με 

αυτόματη ανάκληση, μνημονική στρατηγική με χρήση άλλης στρατηγικής, συνδυαστική 

χρήση μνημονικής και φωνολογικής στρατηγικής, στρατηγική αναλογίας προς γνωστή λέξη, 

στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα, στρατηγική οπτικού ελέγχου και στρατηγική 

χρήσης της σύνταξης.  
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I.Φωνολογική ή φωνητική στρατηγική: Η στρατηγική αυτή αφορά στην «πιστή 

μετάφραση» των φωνημάτων σε γραφήματα. Ο χρήστης αυτής της στρατηγικής 

αναμένεται να αιτιολογήσει την γραφή μιας λέξης λέγοντας: «Νομίζω πως έτσι 

γράφεται…έτσι μου ακούγεται» ή « Έχει “sh” και το “sh” κάνει αυτό τον ήχο». 

II.Μνημονική στρατηγική: Είναι η στρατηγική όπου ο χρήστης ανασύρει αυτόματα από τη 

μνήμη την ορθογραφική αναπαράσταση της λέξης, είτε αυτή είναι λανθασμένη είτε 

όχι. Σ’ αυτή την περίπτωση ο μαθητής αιτιολογεί την ορθογραφία μιας λέξης ως εξής: 

«Έτσι θυμάμαι να γράφεται…» ή «Την έχω δει έτσι σε πολλά βιβλία». 

III.Μνημονική στρατηγική (με προσθήκη άλλης στρατηγικής): Σ’ αυτή τη στρατηγική η 

λέξη ανασύρεται από τη μνήμη και το παιδί μπορεί να αιτιολογήσει τι προκάλεσε την 

απομνημόνευσή της: «Ξέρω τη λέξη…έτσι είναι και το όνομα που έχει το σκυλάκι μου» 

IV.Συνδυαστική χρήση μνημονικής και φωνολογικής στρατηγικής: Ο χρήστης αυτής της 

στρατηγικής ανασύρει μέρος της λέξης από τη μνήμη και το υπόλοιπο το γράφει 

βάσει της γραφο-φωνημικής αντιστοίχισης. Έτσι, στην ερώτηση «γιατί έγραψες π.χ. 

τη λέξη “swiming” με αυτό τον τρόπο ;» ο μαθητής πιθανότατα να απαντήσει: 

«Γνώριζα τη λέξη “swim” και πρόσθεσα το “ing”». 

V.Στρατηγική αναλογίας: Η στρατηγική αυτή αφορά στην ικανότητα του χρήστη να 

αναφέρεται σε άλλες λέξεις με ίδιο ή παρόμοιο μοτίβο για να γράψει την ζητούμενη. 

Για παράδειγμα «Η λέξη “fight” γράφεται όπως το “light” και το “sight”» ή «Η λέξη 

“spread”  έχει το “read” μέσα». 

VI.Στρατηγική ανάκλησης κανόνα : Με τη στρατηγική αυτή ο χρήστης για να γράψει τη 

λέξη ανακαλεί κάποιο γραμματικό κανόνα:«έγραψα τη λέξη “talked” έτσι γιατί 

γνωρίζω ότι όταν θέλεις να γράψεις μια λέξη στον αόριστο προσθέτεις την κατάληξη “–

ed”» 

VII.Στρατηγική οπτικού ελέγχου : Οι μαθητές που χρησιμοποιούν την στρατηγική οπτικού 

ελέγχου γράφουν τη λέξη με δύο ή περισσότερες μορφές  και ελέγχουν ποια τους 

ταιριάζει καλύτερα οπτικά. Εδώ, όταν ζητηθεί στον χρήστη να αιτιολογήσει την 

απάντησή του, εκείνος συνήθως απαντά: «Έτσι μου μοιάζει πιο σωστή» ή «Αυτή με 

τις πιο πολλές συλλαβές πρέπει να είναι η σωστή».  

VIII.Χρήση της σύνταξης: Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση των ομόηχων 

λέξεων. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης εξηγεί βάσει της σύνταξης πώς πρέπει να 

γράψει τη λέξη. Για παράδειγμα « Υπάρχουν δύο γραφήματα για της συγκεκριμένη 

λέξη, το  “threw the ball”  και το “through the door”». 
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Πολλοί ακόμη διαφορετικοί τύποι και ονομασίες στρατηγικών έχουν προταθεί κατά 

καιρούς στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Ruberto et al (2016) χρησιμοποιούν στην ερευνητική 

τους μελέτη τον όρο «οπτικό-ορθογραφική στρατηγική» αντί του προτεινόμενου, κατά 

Donovan & Marshall (2016), όρου  «στρατηγική του οπτικού ελέγχου», ενώ ταυτόχρονα 

προσθέτουν στη λίστα των στρατηγικών την υποβοηθούμενη (backup) στρατηγική.  Εκείνοι 

που κάνουν χρήση της τελευταίας, στην ουσία προσπαθούν να απομνημονεύσουν την 

ορθογραφική αναπαράσταση μιας λέξης ορίζοντας ένα δικό τους βοηθητικό κανόνα (π.χ. 

“always is always written with an –s at the end”). Τέλος, οι Baleghizadeh & Dargahi (2010) 

προτείνουν τη στρατηγική του συλλαβισμού και τη στρατηγική της οπτικής μνήμης. Η πρώτη 

αναφέρεται στην τάση του παιδιού να «διαιρεί» τη λέξη σε μικρότερα κομμάτια (συλλαβές ή 

μορφήματα) που αντιστοιχούν σε γνωστές λέξεις, και να τα αξιοποιεί κατά τη σύνθεση μη 

γνώριμων λέξεων. Η στρατηγική αυτή προσομοιάζει με τη μορφολογική στρατηγική που 

αναφέρεται από τον Αϊδίνη (2010α). Η δεύτερη αφορά στην οπτική ανάκληση όχι της λέξης 

αλλά του αντικειμένου που αντιπροσωπεύει τη λέξη. Ο χρήστης αυτής της στρατηγικής 

μπορεί για παράδειγμα να λέει: «Σκέφτηκα το παράθυρο του δωματίου μου για να γράψω τη 

λέξη “παράθυρο”». 

 

Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής  
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2.7.1. Συγκριτικές μελέτες για τη χρήση στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής από 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Αν και πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης ανά στάδιο ορθογραφικής ανάπτυξης (Αϊδίνης & Παράσχου, 

2004˙ Αϊδίνης & Δαλακλή, 2006), λίγες είναι εκείνες που έχουν ασχοληθεί με τη συγκριτική 

διερεύνηση του θέματος σε α-τυπικούς πληθυσμούς. 

Οι Baleghizadeh & Dargahi (2010) μελέτησαν τη χρήση στρατηγικών 

ορθογραφημένης γραφής από μαθητές ιρανικής καταγωγής, ηλικίας 7 έως 9 ετών, με υψηλή, 

μέτρια και χαμηλή ορθογραφική επίδοση. Στους μαθητές ζητήθηκε να γράψουν 

ορθογραφημένα 20 λέξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που ήταν επιλεγμένες από το σχολικό 

τους βιβλίο. Οι μαθητές έπρεπε για κάθε λέξη να αναφέρουν τη στρατηγική που 

χρησιμοποίησαν. Οι ερευνητές για να βοηθήσουν τους μαθητές τους έδιναν πιθανές επιλογές 

απαντήσεων συμπεριλαμβάνοντας όλες τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να αναφερθούν. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από το 

σύνολο των μαθητών ήταν η μνημονική και ακολουθούσε η φωνολογική και η στρατηγική 

της αναλογίας (βλ. πίνακα 6).  

 

Πίνακας 6: Απόλυτοι αριθμοί και αναλογία χρήσης των στρατηγικών στον πληθυσμό που 

εξέτασαν οι Baleghizadeh & Dargahi (2010) 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Απόλυτος αριθμός χρήσης 

στρατηγικών 

Αναλογία χρήσης επί τοις 

εκατό (%) 

Μνημονική 124 46.7 

Φωνολογική 98 34.0 

Αναλογίας 36 9.0 

Ανάκληση κανόνα 18 6.4 

Συλλαβισμού 9 2.3 

Οπτικού ελέγχου 4 0.7 

Οπτικής μνήμης 0 0 

 

Οι μαθητές με την υψηλή επίδοση χρησιμοποίησαν τις 3 αυτές στρατηγικές σε 

ποσοστό 78%, οι μέσης επίδοσης σε ποσοστό 60% και οι χαμηλής επίδοσης σε ποσοστό 

26%. Επίσης, βρέθηκε ότι η ομάδα των μαθητών με την υψηλή επίδοση χρησιμοποίησε σε 
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σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα τη στρατηγική της αναλογίας και του συλλαβισμού από 

εκείνη των μαθητών με χαμηλή επίδοση. Αντίστοιχα, οι τελευταίοι χρησιμοποιήσαν σε 

σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα τη φωνολογική στρατηγική και τις στρατηγικές του 

οπτικού ελέγχου και της οπτικής μνήμης  από τους μαθητές που είχαν υψηλή επίδοση. 

Ομοίως, οι Ruberto et al. (2016) προσπάθησαν να περιγράψουν και να συγκρίνουν τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν τυπικοί και δυσλεξικοί μαθητές κατά την επιτέλεση ενός 

ορθογραφικού έργου 24 λέξεων. Συνολικά, εξέτασαν 32 δυσλεξικούς μαθητές, 25 τυπικούς 

μαθητές της ίδιας ηλικίας και 24 τυπικούς μαθητές μικρότερης ηλικίας αλλά ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο 

της ορθογραφικής συνθετότητας και του μήκους τους (δισύλλαβες-τρισύλλαβες). Οι μαθητές 

αφού έγραφαν τις λέξεις που προσφωνούσε ο ερευνητής, εξηγούσαν με λεκτικές αυτό-

αναφορές γιατί έγραψαν την κάθε λέξη με τον συγκεκριμένο τρόπο. Τρία είδη λεκτικών 

αναφορών καταγράφηκαν: οι άσχετες ή μη ακριβείς  αναφορές (π.χ. «δεν ξέρω πώς να τη 

γράψω»), οι αιτιολογημένες με βάση τη μνήμη αναφορές (π.χ. «Την γνωρίζω» «την έχω 

ξαναδεί») και οι αιτιολογημένες με βάση τη χρήση στρατηγικής αναφορές. Η δεύτερη 

κατηγορία διαφοροποιήθηκε από την τρίτη καθώς οι ερευνητές θεώρησαν πως η αναφορά 

στη μνήμη δεν αποτελεί στρατηγική αλλά διαδικασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι 

τρεις ομάδες για τη γραφή των λέξεων έκαναν συχνότερα χρήση στρατηγικών. Η στρατηγική 

που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο και από τις 3 ομάδες ήταν η φωνολογική. Αμέσως μετά 

οι περισσότεροι μαθητές όλων των ομάδων έκαναν συχνότερα αναφορά στη μνήμη για να 

αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων υπάρχει στην τρίτη 

κατά σειρά επιλογή, με τους δυσλεξικούς να κάνουν άσχετες ή ανακριβείς αναφορές και τους 

τυπικούς μαθητές και των δύο ομάδων να επιλέγουν τη στρατηγική της αναλογίας (βλ. 

πίνακα 7). 

Πίνακας 7: Μέσος αριθμός αυτό-αναφορών ανά ομάδα στον πληθυσμό που εξέτασαν οι  

Ruberto et al. (2016) 

                               ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΤΑ (1)* ΤΑ (2)** 

οι άσχετες ή μη ακριβείς  αναφορές 4.69 (3.69) 2.00 (2.59) 4.04 (4.85) 

οι με βάση τη μνήμη αναφορές 9.91 (4.36) 7.63 (4.52) 8.60 (6.49) 

οι με βάση τη χρήση στρατηγικής αναφορές 17.50 (7.26) 24.67 (10.34) 23.44 (9.17) 

Φωνολογική 11.28 (7.09) 13.63 (7.25) 11.76 (6.72) 

Οπτικο-ορθογραφική 1.94 (3.16) 4.17 (3.57) 4.64 (5.52) 

Αναλογική 2.81 (3.2) 4.92 (5.68) 5.32 (5.68) 
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Υποβοηθούμενη (backup) 1.47 (2.02) 1.96 (1.97) 1.72 (2.26) 

*ΤΑ(1)=μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας με τους δυσλεξικούς 

**ΤΑ(2)=μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης αναγνωστικής ηλικίας με τους δυσλεξικούς 

Την ίδια χρονιά, οι Donovan & Marshall (2016) με σκοπό να συγκρίνουν ποιοτικά 

και ποσοτικά τις στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, εξέτασαν 66 μαθητές τυπικής 

και μη τυπικής ανάπτυξης σε ένα ορθογραφικό έργο βασισμένο σε προηγούμενη εργασία των 

Critten, Pine, and Steffler (2007). Οι ερευνητές χώρισαν τους τυπικούς μαθητές σε δύο 

ισάριθμες ομάδες βάσει της ηλικίας και της ορθογραφικής τους ικανότητας. Έτσι, μια ομάδα 

αποτελούσαν οι δυσλεξικοί μαθητές (Ν=22), μία ομάδα οι τυπικοί μαθητές της ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας (Ν=22) και μία ομάδα οι τυπικοί μαθητές μικρότερης ηλικίας αλλά 

ίδιας ορθογραφικής ικανότητας (Ν=22) με τους δυσλεξικούς. Στο έργο που κλήθηκαν να 

επιτελέσουν οι μαθητές έπρεπε να υποδείξουν την ορθά γραμμένη λέξη από ένα σύνολο 

τριών εύλογων εναλλακτικών επιλογών και έπειτα να αναφέρουν το λόγο ή τους λόγους που 

διάλεξαν τη συγκεκριμένη λέξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δυσλεξικοί 

μαθητές χρησιμοποιούσαν κατά κόρον τη φωνολογική στρατηγική για να γράψουν 

ορθογραφημένα. Από την άλλη μεριά, οι τυπικοί μαθητές μικρότερης ηλικίας φάνηκε να 

προτιμούν τη μνημονική στρατηγική ίσως επειδή, όπως εξηγούν οι ερευνητές, δεν 

μπορούσαν να αιτιολογήσουν με άλλο τρόπο την επιλογή τους. Όσον αφορά στους τυπικούς 

μαθητές της ίδιας χρονολογικά ηλικίας, εκείνοι φαίνεται πως αξιοποιούσαν μια ποικιλία 

στρατηγικών τις οποίες χρησιμοποιούσαν συχνά συνδυαστικά. Μεταξύ των πιο 

κοινόχρηστων στρατηγικών τους ήταν η φωνολογική στρατηγική, η στρατηγική του οπτικού 

ελέγχου και η μνημονική στρατηγική. Αυτό που παρατήρησαν οι ερευνητές ήταν ότι οι 

δυσλεξικοί σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούσαν το πλήθος και την ποικιλία 

στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν οι συνομήλικοι τυπικοί συνομήλικοί τους.  

 

Πίνακας 8: Αναλογία (%) των στρατηγικών χρήσης ανά ομάδα στον πληθυσμό που εξέτασαν 

οι Donovan & Marshall (2016) 
                                 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ 

% από 387 

αναφορές 

ΤΑ (1)* 

% από 484 

αναφορές 

ΤΑ (2)** 

% από 406 αναφορές 

Μνημονική  11.11 17.56 26.85 

Μνημονική στρατηγική (με προσθήκη άλλης 

στρατηγικής) 
8.27 9.50 12.32 

Φωνολογική 43.93 21.28 22.41 

Συνδυαστική χρήση μνημονικής & 

φωνολογικής  
1.29 1.65 4.43 
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Αναλογίας 3.62 9.71 1.23 

Ανάκληση κανόνα 9.04 13.22 6.65 

Οπτικού ελέγχου 20.67 19.01 23.65 

Χρήση της σύνταξης 2.07 8.06 2.46 

*ΤΑ(1)= μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας με τους δυσλεξικούς  

**ΤΑ(2)=μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης αναγνωστικής ηλικίας με τους δυσλεξικούς 

 

Επομένως, οι στρατηγικές που κυριαρχούν στις επιλογές των μαθητών, σύμφωνα με 

τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, είναι η φωνολογική και η μνημονική, με τις στρατηγικές 

του οπτικού ελέγχου και της αναλογίας να ακολουθούν. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει πως η 

χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών είναι πάντοτε αποδοτική. Κάθε φορά που ο μαθητής 

καλείται να επιτελέσει ένα ορθογραφικό έργο επιβάλλεται να εκτιμήσει τις απαιτήσεις αυτού 

πρωτού να επιλέξει ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσει (Fayol & Jaffre´, 2008). Εάν αυτό δε 

συμβεί είναι πολύ πιθανό να προκύψει «ορθογραφικό λάθος». Η οριοθέτηση του τι είναι το 

ορθογραφικό λάθος και ποια είδη ορθογραφικών λαθών μπορούν να συμβούν σε ένα έργο 

ορθογραφίας, αναλύονται στην επόμενη θεματική ενότητα. 

 

2.8. Ορθογραφικά Λάθη 
 

Όταν μια λέξη γράφεται με λάθος  τρόπο, δηλαδή με διαφορετική ακολουθία 

γραμμάτων από εκείνη που θεωρείται συμβατικά αποδεκτή, προκύπτει το ορθογραφικό 

λάθος. Με τον όρο «ορθογραφικό λάθος», εννοείται «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». Έτσι, για παράδειγμα στη λέξη «αλαγή» η 

παράλειψη του «λ» θεωρείται ορθογραφικό λάθος ή στη λέξη «διλός» η αντικατάσταση του 

γραφήματος «ει» με το «ι» θεωρείται ορθογραφικό λάθος (Παπαναστασίου, 2008). 

Το γεγονός ότι ένας μαθητής κάνει ένα ορθογραφικό λάθος μπορεί να εκλαμβάνεται 

ως ένδειξη κάποιας δυσκολίας ή αστοχίας στην επεξεργασία των ορθογραφικών 

πληροφοριών ή ως ένδειξη προσωρινής κόπωσης ή απροσεξίας. Αυτό εξαρτάται από το εάν 

τα λάθη είναι διαρκή ή περιστασιακά. Εάν είναι διαρκή τότε κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί 

το είδος του ορθογραφικού λάθους, το οποίο εάν αναλυθεί θα δώσει πληροφορίες για τους 

νοητικούς μηχανισμούς της ορθογραφημένης γραφής και για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει κάθε συγκεκριμένο άτομο στην ορθογραφία (Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 

2010). 
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2.8.1 Κατηγοριοποίηση Ορθογραφικών Λαθών 

 

Κατά καιρούς, πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να ταξινομήσουν τα ορθογραφικά λάθη των 

ελληνόφωνων μαθητών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι Μάνιου – Βακάλη και 

Ζακεστίδου επιχείρησαν το 1987 να κατηγοριοποιήσουν τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών 

βάσει του διδασκόμενου στο σχολείο ορθογραφικού κανόνα που παραβιάζεται. Η πρακτική 

αποδείχθηκε ανεπιτυχής καθώς η θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η 

κατηγοριοποίηση ήταν ελλιπής και οι κανόνες που διέπουν το ελληνικό ορθογραφικό 

σύστημα ήταν πάρα πολλοί (Πρωτόπαπας, Σκαλούμπακας, 2010). Αρκετά χρόνια αργότερα ο 

Πόρποδας προσπαθώντας να διερευνήσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι τυπικοί και 

οι χαμηλότερων επιδόσεων μαθητές της Α΄ δημοτικού στην ανάγνωση και την ορθογραφία 

ταξινόμησε τα ορθογραφικά λάθη σε δύο κατηγορίες: τα φωνολογικά και τα μη φωνολογικά 

ή οπτικά (Porpodas, 2001).  

Πρόσφατα, οι Πρωτόπαπας και Σκαλούμπακας (2010) πρότειναν μια πιο συστηματική, 

θεωρητικά βασισμένη ταξινόμηση ορθογραφικών λαθών σε έξι επιμέρους κατηγορίες: 

1. Φωνολογικά Λάθη: Τα λάθη στη γραφή λέξεων που δεν διατηρούν τη φωνολογική 

ταυτότητα των λέξεων ονομάζονται φωνολογικά. Τα λάθη αυτά δείχνουν αδυναμία στη 

γραφο-φωνημική αντιστοίχιση, δηλαδή ότι εκείνος που γράφει δεν έχει εμπεδώσει το 

ελληνικό ορθογραφικό σύστημα αντιστοίχισης γραφημάτων – φθόγγων με τους κανόνες και 

τις ιδιαιτερότητες. Ανάλογα με τον λανθασμένο τρόπο απόδοσης των φωνημάτων που 

συναποτελούν την εκάστοτε φωνολογική μονάδα και τον τύπο της φωνολογικής αλλοίωσης, 

οι πιο βασικές κατηγορίες φωνολογικών λαθών γραφήματος που προκύπτουν είναι τα λάθη 

αντικατάστασης, τα λάθη παράλειψης, τα λάθη προσθήκης και τα λάθη αντιστροφής3.  

2. Γραμματικά λάθη: Πολλές φορές η σωστή γραφή μιας λέξης εξαρτάται από το μέρος του 

λόγου στο οποίο ανήκει, δηλαδή αν είναι ρήμα, ουσιαστικό, επίρρημα, κ.ο.κ. , και από το 

ποιος είναι ο γραμματικός της τύπος, στην περίπτωση του ουσιαστικού, για παράδειγμα, αν 

αυτό είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Τα λάθη στη γραφή των λέξεων που δεν διατηρούν 

τη γραμματική ταυτότητα των λέξεων ονομάζονται γραμματικά. Τα γραμματικά λάθη μπορεί 

να δείχνουν αδυναμία στη μορφολογική επίγνωση, μπορεί όμως να δείχνουν και ελλιπή ή 

λανθασμένη γνώση των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών γραμματικών τύπων και των 

                                                           
3 Στην κατηγοριοποίηση των Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας (2010) προτείνονται επιπλέον οι κατηγορίες 
αντιμετάθεση διπλανών γραφημάτων, αντιστροφή δίψηφου συμφώνου, απλοποίηση δίψηφου συμφώνου, 
αντιστροφή δίψηφου φωνήεντος, απλοποίηση δίψηφου φωνήεντος, παράλειψη διαλυτικών, παράλειψη 
συλλαβής. 
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τρόπων με τους οποίους γράφεται ο καθένας. Ανάλογα με τον εάν βρίσκονται σε κλιτό ή 

άκλιτο μέρος του λόγου τα λάθη αυτής της κατηγορίας χωρίζονται σε: γραμματικά λάθη σε 

κλιτή κατάληξη, γραμματικά λάθη σε άκλιτη κατάληξη και γραμματικά λάθη σε κλιτικό 

επίθημα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ένα λάθος είναι γραμματικό μόνο όταν δεν 

αλλοιώνει τη φωνολογική ταυτότητα της λέξης. Αν υπάρχει φωνολογική αλλοίωση τότε το 

λάθος είναι φωνολογικό ακόμη κι αν βρίσκεται σε κλιτή κατάληξη (Πρωτόπαπας, 

Σκαλούμπακας, 2010) 

3. Ετυμολογικά-οπτικά λάθη (ή λάθη ιστορικής ορθογραφίας): Οι διαφορετικοί τρόποι με 

τους οποίους γράφονται πολλά φωνήματα δεν μπορούν να προβλεφθούν πάντα από τη γνώση 

του γραμματικού ή του μορφολογικού τύπου των λέξεων. Η γραφή των λέξεων αυτών 

ανάγεται στην ιστορική ορθογραφία και για να γραφούν σωστά πρέπει κάποιος απλώς να τις 

απομνημονεύσει. Το πρώτο «ο» της  αρχαιοελληνικής λέξης «κόπος», για παράδειγμα, 

γράφεται έτσι γιατί κάποτε το πρώτο φωνήεν της λέξης αυτής ήταν βραχύ (σύντομο) και 

σήμερα έχει απλώς διατηρηθεί η συγκεκριμένη γραφή. Τα ετυμολογικά – οπτικά λάθη 

μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με την εμφάνισή τους σε φωνήεν ή σύμφωνο 

σε θέμα στο θέμα της λέξης. Έτσι προκύπτουν τα ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε φωνήεν , τα 

ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε σύμφωνο , τα θεματικά λάθη σε περίπτωση κανόνα, τα θεματικά 

λάθη σε εξαίρεση κανόνα και τα λάθη παραβίασης της ουρανικοποίησης  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην τρίτη κατηγορία «θεματικά λάθη σε περίπτωση 

κανόνα», καθώς η αποφυγή των λαθών αυτών δεν  εξαρτάται μόνο από την απομνημόνευση, 

αλλά υποβοηθείται από άλλες λέξεις οι οποίες αποτελούν παραγωγική οικογένεια βάσει του 

παραγωγικού επιθήματος. Για παράδειγμα στη λέξη «άπλωμα» το «ω» ακολουθεί τη γραφή 

του ρήματος «απλώνω» η οποία υπόκειται στον ορθογραφικό κανόνα για τα ρήματα σε –ώνω 

που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο. Γενικότερα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 

ρήματα σε –ίζω, -ώνω, -αίνω, -εύω, και η ορθογραφία ουσιαστικών και επιθέτων σε –ικός, -

ίδα, -ένιο και –ίτης. 

4. Τονικά λάθη: πρόκειται για λάθη στη χρήση του τονικού σημείου. Ανάλογα με το εάν 

πρόκειται για κύριο ή εγκλιτικό τόνο και ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία του 

διακριτικού σημείου οι κατηγορίες τονικών λαθών που προκύπτουν είναι η παράλειψη, η 

λάθος θέση τόνου, ο επιπλέον τόνος, ο τόνος σε μονοσύλλαβο και η παράλειψη εγκλιτικού 

τόνου. 



 
52 

 

5. Λάθη στίξης:  αφορούν στα διακριτικά σημεία της στίξης μέσα στο γραπτό κείμενο. Κατά 

αναλογία προς τα τονικά λάθη διακρίνονται σε βασικά (τελεία, κόμμα, θαυμαστικό) και 

δευτερεύοντα (ενωτικό, άνω τελεία, κάτω τελεία, διπλή τελεία, απόστροφος, εισαγωγικά, 

παρενθέσεις, αποσιωπητικά, παύλα). Τα λάθη που μπορεί να συμβούν με τα σημεία στίξης 

είναι η παράλειψη, η προσθήκη και η αντικατάσταση βασικού ή δευτερεύοντος σημείου 

στίξης. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για λάθη στίξης σε μεμονωμένες λέξεις. 

6. Άλλα λάθη: Εδώ ταξινομούνται όσα λάθη δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω 

κατηγορίες όπως είναι η καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 αντί ε), το κενό μεταξύ συλλαβών (π.χ. 

από θήκες) και το κενό εντός της λέξης εκτός συλλαβικού συνόρου (π.χ. σ οδειά) 

 

Πίνακας 9: Συνοπτική παρουσίαση των κύριων και επιμέρους κατηγοριών ορθογραφικών 

λαθών με παραδείγματα βάσει της κατηγοριοποίησης που προτείνουν οι Πρωτόπαπας & 

Σκαλούμπακας (2010) 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

ΚΥΡΙΕΣ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  Παραδείγματα 

 

Φ
Ω

Ν
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΚ

Α
 αντικατάστασης γραφήματος φάλασσα (θάλασσα),κάνος (κάμπος)  

παράλειψης γραφήματος χήματα (χρήματα), στώνω (στρώνω) 

προσθήκης γραφήματος αντνί (αντί), καλαίω (κλαίω) 

αντιστροφής γραφήματος γεωγροί (γεωργοί), Χήρστος (Χρήστος) 

 

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
ΙΚ

Α
 

 

σε κλιτή κατάληξη  γνωρίζο (γνωρίζω), δέντρον (δέντρων) 

σε άκλιτη κατάληξη  αρχίζωντας (αρχίζοντας), συνήθος (συνήθως) 

σε κλιτικό επίθημα  αίδωσα (έδωσα) 

Ε
Τ

Υ
Μ

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΚ
Α

-

Ο
Π

Τ
ΙΚ

Α
 

  

σε φωνήεν ώμορφη (όμορφη), κραιβάτι (κρεβάτι) 

σε σύμφωνο  κατάληλες (κατάλληλες), αφτή (αυτή) 

θεματικά σε περίπτωση κανόνα  γεμύζω (γεμίζω), γυμναστυκή (γυμναστική) 

θεματικά σε εξαίρεση κανόνα  δανίζω (δανείζω), πλαίνομαι (πλένομαι) 

παραβίαση της ουρανικοποίησης  κεργιά (κεριά), παχές (παχιές) 

 

Τ
Ο

Ν
ΙΚ

Α
 

παράλειψη κύριου τόνου οταν (όταν), κοντινος (κοντινός) 

 αλλαγή θέσης τόνου συνεπης (συνεπής), ευγνωμοσυνη (ευγνωμοσύνη) 

προσθήκη τόνου θάλασσάς (θάλασσας), πόρτοκάλι (πορτοκάλι) 

τονισμός μονοσύλλαβου δώ, σάν 

παράλειψη εγκλιτικού τόνου «η βοήθεια του…» («η βοήθειά του…») 
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Σ
Τ

ΙΞ
Η

Σ
 παράλειψη βασικού σημείου στίξης Τι ώρα θα έρθεις για φαγητό 

παράλειψη δευτερεύοντος σημείου στίξης Απ το σπίτι 

προσθήκη βασικού σημείου στίξης Το κακό έρχεται σε , κύματα 

 προσθήκη δευτερεύοντος σημείου στίξης Δεν ξέρω˙ πότε θα φύγω 

 αντικατάσταση βασικού σημείου στίξης Η συνέλευση θα γίνει στις 8, 

 αντικατάσταση δευτερεύοντος σημείου στίξης Απ! το πρωί 

 

 

2.8.2. Συγκριτικές μελέτες για τα ορθογραφικά λάθη που κάνουν παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές  Δυσκολίες 

 

Τα τελευταία χρόνια μελέτες στην ελληνική και άλλες διαφανείς γλώσσες4 έχουν 

αναδείξει τις σημαντικές και επίμονες δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ στην ορθογραφία. Οι 

συγκρίσεις των επιδόσεων αυτών των μαθητών με τις αντίστοιχες των τυπικών συνομηλίκων 

τους έχουν δείξει ότι οι πρώτοι κάνουν πολύ περισσότερα λάθη από τους δεύτερους. Ωστόσο, 

λίγες μελέτες εστιάζουν στα είδη των ορθογραφικών λαθών που σημειώνει ο εκάστοτε 

πληθυσμός. 

Η κατηγορία που έχει διερευνηθεί σχετικά περισσότερο είναι εκείνη των 

φωνολογικών λαθών. Σε αντίθεση με τα ευρήματα ερευνών στην αγγλική γλώσσα που 

συγκλίνουν στην άποψη ότι τα παιδιά με ΕΜΔ κάνουν πολύ περισσότερα λάθη από τους 

τυπικούς συνομηλίκους τους κατά την αποτύπωση της φωνολογικής δομής και του 

φωνολογικού περιεχομένου των λέξεων στον γραπτό λόγο, έρευνες σε γλώσσες με διαφανή 

ορθογραφικά συστήματα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο.  

Συγκεκριμένα, σε μελέτη που πραγματοποίησε το 2017 η Ξάνθη προσπάθησε να 

συγκρίνει ποια είδη λαθών κάνουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι μαθητές με 

υψηλή επίδοση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 67 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 

22 τυπικοί μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού. Οι μαθητές 

αξιολογήθηκαν σε ένα έργο γραφής καθ’ υπαγόρευση, ένα έργο ελεύθερης γραφής με χρήση 

εικόνων και ένα έργο ελεύθερης γραφής με φράσεις. Και στις τρεις δοκιμασίες οι μαθητές με 

                                                           
4 Στην παρούσα ενότητα επιλέχθηκε να αναφερθούν μόνον αποτελέσματα ερευνητικών μελετών στην 

ελληνική και σε άλλες διαφανείς γλώσσες, καθώς οι ιδιαιτερότητες γραφής και η κλιτική μορφολογία της 

αγγλικής γλώσσας δεν μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα τα πορίσματα που προκύπτουν 

στην αγγλική.  
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μαθησιακές δυσκολίες έκαναν περισσότερα λάθη από τους τυπικούς συνομηλίκους τους, 

αλλά όσον αφορά τα φωνολογικά λάθη δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, επιβεβαιώνοντας παλαιότερα ευρήματα των Protopapas et al. (2013) και 

των Φάκου, Δρακοπούλου, Σκαλούμπακας και Πρωτόπαπας. (2010). 

Ομοίως, η έρευνα των Nikolopoulos, Goulandris & Snowling (2003) ασχολήθηκε με 

την επίδοση 28 ελληνόφωνων παιδιών με δυσλεξία και 28 συνομηλίκων τους τυπικών 

μαθητών που φοιτούσαν στις Β’ και Δ’ τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η αξιολόγηση των 

ορθογραφικών τους δεξιοτήτων στηρίχθηκε σε μια δοκιμασία ορθογραφίας μεμονωμένων 

λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 70% των παιδιών με δυσλεξία έκανε ορθογραφικά 

λάθη, όμως, κανένα από αυτά δεν ήταν φωνολογικό λάθος υπό την έννοια της αλλοίωσης της 

φωνολογικής ταυτότητας της λέξης. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα λάθη των παιδιών με 

δυσλεξία στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα  περιορίζονται μόνο στην ορθογραφημένη 

γραφή και όχι στη φωνολογική (Διαμαντή, 2010). 

Από την άλλη μεριά, σε έρευνα των Caravolas και Vollin (2001) αναλύθηκε η 

φωνολογική ακρίβεια σε ορθογραφικά έργα 43 παιδιών με δυσλεξία, 43 παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης ίδιας ηλικίας και 43 παιδιών τυπικής ανάπτυξης μικρότερης ηλικίας αλλά ίδιου 

αναγνωστικού επιπέδου. Όλα τα παιδιά είχαν σαν μητρική τους γλώσσα την τσέχικη, το 

ορθογραφικό σύστημα της οποίας είναι αρκετά διαφανές, και φοιτούσαν σε δημοτικά της 

Πράγας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυσλεξικοί μαθητές ακόμη και στην ηλικία των 11 

έκαναν πολλά φωνολογικού τύπου λάθη σε σχέση με τους τυπικούς συνομηλίκους τους.  

Σε συμφωνία με τα τσέχικα δεδομένα είναι και η έρευνα των Angelelli, Judica, 

Spinelli, Zoccolotti, & Luzzatti (2004) σε δυσλεξικά παιδιά και παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

της ίδιας ηλικίας που φοιτούσαν στην ΣΤ΄ δημοτικού και είχαν μητρική τους γλώσσα την 

ιταλική. Συγκεκριμένα, 18 δυσλεξικοί και 32 τυπικοί μαθητές υποβλήθηκαν σε τέσσερις 

ορθογραφικές δοκιμασίες που περιλάμβαναν τη γραφή ομαλών ως προς τη γραφο-φωνημική 

αντιστοίχιση λέξεων, τη γραφή ομαλών λέξεων που απαιτούσαν τη χρήση συλλαβικών 

κανόνων μετατροπής, τη γραφή λέξεων με απρόβλεπτη δομή και τη γραφή ψευδολέξεων με 

αντιστοιχία ήχου-γράμματος. Η ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι 

δυσλεξικοί συμμετέχοντες σημείωσαν περίπου 4 φορές περισσότερα λάθη από τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους στο σύνολο των δοκιμασιών, ενώ η ποιοτική ανάλυση έδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τα φωνολογικά λάθη. 

Τέλος, έρευνα των Diamanti, Goulandris, Campell & Stuart (2005) σε δείγμα 23 

ελληνόφωνων παιδιών με δυσλεξία και 2 ομάδων ελέγχου, μία χρονολογική και μία 
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αναγνωστική, που εξετάστηκαν σε μια ορθογραφική δοκιμασία υπαγόρευσης 57 λέξεων, 

έδειξε ότι η φωνολογική γραφή των παιδιών με δυσλεξία ήταν σημαντικά κατώτερη από την 

αντίστοιχη των συνομηλίκων μαθητών χωρίς δυσλεξία. Ο αριθμός των φωνολογικών λαθών 

που έκαναν τα παιδιά με δυσλεξία κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνα των παιδιών της 

αναγνωστικής ομάδας ελέγχου.  

 

Πίνακας 10: Συνοπτική παρουσίαση συγκριτικών ερευνών για τα φωνολογικά λάθη  

 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στατιστικά σημαντική διαφορά 

φωνολογικών λαθών μεταξύ των 

ομάδων ΕΜΔ & ΤΑ 

Ξάνθη (2017) ελληνικό ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ 

Protopapas et al. (2013) ελληνικό ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ 

Φάκου και συν. (2010) ελληνικό ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ 

Nikolopoulos et al. (2003) ελληνικό ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ 

Caravolas & Vollin (2001) τσέχικο ΒΡΕΘΗΚΕ 

Angelleli et al. (2004) ιταλικό ΒΡΕΘΗΚΕ 

Diamanti et al. (2005) ελληνικό ΒΡΕΘΗΚΕ 

 

 Τα αποτελέσματα, επομένως, των ερευνών για το εάν οι δυσλεξικοί και οι τυπικοί 

μαθητές διαφοροποιούνται ως προς τον αριθμό των φωνολογικών τους λαθών σε 

ορθογραφικά διαφανή συστήματα, δεν είναι σαφή.  

Όσον αφορά στις υπόλοιπες κύριες κατηγορίες λαθών (γραμματικά, ετυμολογικά-

οπτικά, τονικά και λάθη στα σημεία στίξης) οι Φάκου και συν. διενήργησαν το 2010 μια 

έρευνα με σκοπό την εύρεση και ανάλυση των λαθών που πραγματοποιούν οι μαθητές με 

δυσλεξία και τυπικοί μαθητές σε ορθογραφικά έργα. Στην έρευνα συμμετείχαν 61 μαθητές 

και μαθήτριες με διάγνωση δυσλεξίας και 246 μαθητές τυπικής ανάπτυξης από τις τάξεις της 

Γ’ , Δ΄ και ΣΤ΄ δημοτικού και των δύο πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα καθ’ υπαγόρευση κείμενο, προσαρμοσμένο κατάλληλα στις 

αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες, και ένας κοινός κατάλογος μεμονωμένων λέξεων που 

προσέφερε πολλές ευκαιρίες για λάθη όλων των κατηγοριών – γραμματικά, ετυμολογικά-

οπτικά, φωνολογικά, κ.α.. Τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς την ανάλυση λαθών στη 

λίστα λέξεων έδειξαν ότι τα παιδιά με δυσλεξία έκαναν πολύ περισσότερα λάθη από τα 

παιδιά χωρίς δυσλεξία σε όλες τις κύριες κατηγορίες. Το γενικό, όμως, σχήμα της κατανομής 

των λαθών δε διέφερε από εκείνο των τυπικών μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι όπως και οι 
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τυπικοί έτσι και οι δυσλεξικοί μαθητές έκαναν περισσότερα γραμματικά και τονικά λάθη και 

κατ’ ακολουθία ετυμολογικά-οπτικά λάθη, ενώ η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των 

φωνολογικών λαθών ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Αντίστοιχα, στις επιμέρους κατηγορίες τα 

ορθογραφικά λάθη με τη μεγαλύτερη συχνότητα και στις δύο ομάδες ήταν τα θεματικά λάθη 

σε περίπτωση κανόνα, η παράλειψη του τονικού σημείου, τα γραμματικά λάθη σε κλιτές 

καταλήξεις, τα ετυμολογικά λάθη σε φωνήεν και τα θεματικά λάθη σε περιπτώσεις εξαίρεσης 

κανόνα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μάλλον καθυστέρηση παρά 

απόκλιση στο ορθογραφικό προφίλ των μαθητών με δυσλεξία (Φάκου και συν., 2010). 

 

Πίνακας 11: Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των λαθών δυσλεξικών και τυπικών μαθητών 

ανά γενική και επιμέρους κατηγορία ορθογραφικών λαθών στο έργο της λίστας λέξεων 

 Σχετική Συχνότητα (%) Ορθογραφικών λαθών  

(Λίστα λέξεων) 

ΕΙΔΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ & Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤ΄ - Β΄  

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΤΑ 

Γραμματικά 0.32 0.17 0.22 0.04 

Ετυμολογικά-Οπτικά 0.07 0.04 0.06 0.01 

Τονικά 0.38 0.08 0.36 0.03 

Φωνολογικά 0.03 0.02 0.02 0.01 

Στίξης - - - - 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ     

Θεματικό σε περίπτωση κανόνα  0.38 0.24  0.35 0.03 

Παράλειψη κύριου τόνου 0.38 0.08 0.32 0.01 

Γραμματικό σε κλιτή κατάληξη 0.32 0.17 0.20 0.03 

Ετυμολογικό σε φωνήεν 0.13 0.06 0.06 0.00 

Ετυμολογικό σε σύμφωνο 0.00 0.00 0.00 0.00 

Άκλιτη κατάληξη - - - - 

Απλοποίηση διψ. συμφώνου 0.02 0.02 0.02 0.01 

Θεματικό εξαίρεσης κανόνα 0.07 0.02 0.08 0.02 

 

Ομοίως, οι Protopapas et al. διενήργησαν το 2013, μια έρευνα στην οποία συνέκριναν 

τις ορθογραφικές δυσκολίες ελληνόφωνων τυπικών μαθητών και μαθητών με δυσλεξία. 

Συνολικά, αξιολογήθηκαν 542 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 44 δυσλεξικοί, που φοιτούσαν 

στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του δημοτικού και στη Α΄ γυμνασίου. Το υλικό αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν μία λίστα 22 λέξεων και ένα καθ’ υπαγόρευση κείμενο 
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προσαρμοσμένο κατάλληλα στο ηλικιακό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

οι τυπικοί μαθητές έκαναν κυρίως, γραμματικά λάθη, ενώ ακολουθούσαν τα λάθη στη χρήση 

του τονικού σημείου και τα ετυμολογικά-οπτικά λάθη. Τα λάθη στα σημεία στίξης ήταν 

αμελητέα. Στις επιμέρους κατηγορίες, εντοπίστηκαν για τους τυπικούς μαθητές κυρίως 

θεματικά λάθη σε περίπτωση κανόνα,  γραμματικά λάθη σε κλιτές καταλήξεις και 

ετυμολογικά οπτικά λάθη σε φωνήεντα. Οι δυσλεξικοί μαθητές βρέθηκε ότι έκαναν 

περισσότερα αλλά ίδιου τύπου και αντίστοιχης αναλογίας λάθη με τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι επιδόσεις των δυσλεξικών μαθητών δεν 

διαφέρουν από τις αντίστοιχες των τυπικών μαθητών μικρότερης ηλικίας αλλά ίδιας 

αναγνωστικής ικανότητας. 

Τέλος, έρευνα της Μαυροειδή (2011) στα ορθογραφικά λάθη 12 δυσλεξικών και 20 

κανονικών ενηλίκων καταδεικνύει περίπου ό,τι και οι προηγούμενες μελέτες. Συγκεκριμένα, 

οι δύο πληθυσμοί εξετάστηκαν εξατομικευμένα σε 4 ορθογραφικά έργα: ένα έργο 

υπαγόρευσης κειμένου έκτασης 88 λέξεων, ένα έργο υπαγόρευσης 50 λέξεων (λίστα), ένα 

έργο αντιγραφής διάρκειας 1΄ και ένα έργο ελεύθερης παραγωγής γραπτού κειμένου 

διάρκειας 5΄. Τα λάθη που προέκυψαν κατηγοριοποιήθηκαν σε λάθη γραμματικά (κλιτές και 

άκλιτες καταλήξεις, χρήση κεφαλαίων-μικρών, άρθρα), οπτικά, ακουστικά ( π.χ. σεισμός-

σειζμός, χωριό-χωργιό), λάθη παράλειψης (γράμματος, συλλαβής, λέξης), λάθη πρόσθεσης 

(γράμματος, συλλαβής, λέξης) και λάθη τονισμού (παράλειψη, παρατονία). Βάσει των 

αποτελεσμάτων προέκυψε ότι  οι δυσλεξικοί έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη (70,7%) 

από τους κανονικούς ενήλικες (29,3%) στο σύνολο των έργων. Ειδικότερα, στο έργο της 

λίστας-λέξεων ο μέσος όρος τιμών των γραμματικών, των οπτικών, των λαθών παράλειψης 

και των λαθών τονισμού ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των κανονικών 

ενηλίκων. Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα λάθη των δυσλεξικών στη λίστα λέξεων, 

εντοπίστηκαν πρώτα στην παράλειψη του τονικού σημείου και κατ’ ακολουθία, στα οπτικά 

λάθη και σε πολύ μικρότερο βαθμό στα γραμματικά, ενώ για τους κανονικούς ενήλικες τα 

λάθη εντοπίστηκαν πρώτα στην κατηγορία των οπτικών και σε πολύ μικρότερο βαθμό στην 

κατηγορία των γραμματικών. 

Οι μελέτες που αναφέρθηκαν και αφορούν στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 

καταδεικνύουν ότι η επίδοση  των παιδιών με Ε.Μ.Δ σε ορθογραφικές δοκιμασίες μειονεκτεί 

σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη των τυπικών  συνομηλίκων τους, αλλά δεν διαφέρει 

ιδιαίτερα ποιοτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα προσομοιάζει με εκείνη των 

μαθητών μικρότερης ηλικίας αλλά ίδιου αναγνωστικού επιπέδου και αφορά σε λάθη 
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ετυμολογικά-οπτικά, γραμματικά και τονικά και ειδικότερα σε θεματικά λάθη σε περίπτωση 

κανόνα, γραμματικά λάθη σε κλιτές καταλήξεις, ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε φωνήεν, 

θεματικά λάθη  σε εξαίρεση κανόνα και σε λάθη παράλειψης τονικού σημείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Όταν ο χρήστης μιας γλώσσας έρθει σε επαφή με ένα γραπτό ή προφορικό εδάφιο το 

μήκος του οποίου αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία προτάσεις, μπορεί εύκολα να 

κατανοήσει αν αυτές σχηματίζουν ένα ενιαίο εννοιολογικό σύνολο ή μια συλλογή από 

άσχετες, ασύνδετες πληροφορίες. Στην πρώτη περίπτωση οι Halliday & Hasan (2014) 

κάνουν λόγο για «κείμενο». Ως κείμενο, δηλαδή, ορίζεται από τους  δύο γλωσσολόγους «η 

σημασιολογική μονάδα που μεταφέρει ένα νόημα και πραγματώνεται μέσα από ένα σύνολο 

λογικά συσχετισμένων προτάσεων».  

Οι Γεωργακοπούλου & Γούτσος (1999) αντιπαραβάλλοντας την έννοια του κειμένου με 

εκείνη του φωνήματος και του μορφήματος που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

επισημαίνουν ότι το κείμενο αποτελεί αξίωμα για την επιστήμη του λόγου, με τον ίδιο τρόπο 

που το φώνημα αποτελεί τη θεμελιώδη έννοια για τη φωνολογία και το μόρφημα για τη 

μορφολογία. Μέσω αυτού ο μαθητής μπορεί να έρχεται σε επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά 

που προσφέρει η κοινωνία, να διασκεδάζει, να προβληματίζεται, να μαθαίνει, να εκφράζεται 

και να επικοινωνεί με τους άλλους (Μπαμπινιώτης, 1985 όπως αναφέρεται στο Σπαντιδάκης, 

2009).   

Η ποιότητα κάθε επικοινωνιακού κειμένου προσδιορίζεται από την κειμενικότητά 

του, δηλαδή από το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνεται ενότητα μεταξύ των ιδεών του 

συγγραφέα (Halliday & Hasan, 2014). Ο τελευταίος γνωρίζει ότι για να μεταφέρει το μήνυμα 

που θέλει στον αναγνώστη και να καταστήσει κατανοητό το κείμενό του δεν αρκεί να 

παραθέσει τις ιδέες, τα συναισθήματα ή τη γνώμη του. Όλα αυτά θα πρέπει να οργανωθούν 

σε μέρη και παραγράφους βάσει του νοηματικού τους πλαισίου και της χρονολογικής ή 

ιεραρχικής τους σειράς. Η φάση της οργάνωσης θεωρείται επομένως αναγκαία και 

σημαντική ώστε να αποφευχθούν τυχόν νοηματικές ατέλειες τις οποίες ο συγγραφέας δεν 

μπορεί να εξηγήσει με άλλον τρόπο στον αναγνώστη (Σπαντιδάκης, 2009). Για την επίτευξη 

της κειμενικής οργάνωσης απαιτείται η γνώση και η αλληλεπίδραση δύο βασικών ιδιοτήτων, 

της «γλωσσικής συνοχής» και της «νοηματικής συνεκτικότητας» (Μπαμπινιώτης, 1991˙ 

Halliday & Hasan, 2014). 
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3.1. Συνοχή και Συνεκτικότητα κειμένου 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η κειμενικότητα αφορά στην «ενότητα» του κειμένου. Οι 

Hatakeyama, Petöfi και Sözer’s (1985) διακρίνουν δύο τύπους κειμενικής ενότητας: την 

εντός του κειμένου ενότητα (co-textual) και την μεταξύ του κειμένου ενότητα (con-textual). 

Η πρώτη είναι γνωστή με τον όρο «συνοχή» και εκφράζει τη σημασιολογική ή νοηματική 

σύνδεση που αναπτύσσεται μεταξύ των προτάσεων ή των φράσεων ενός κειμένου (Halliday 

& Hasan, 2014). Υπό αυτή την έννοια, η συνοχή εξαρτάται από τα ποικίλα γραμματικά, 

φωνολογικά και λεξιλογικά μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να συνδέσει τις 

προτάσεις και να σχηματίσει ευρύτερες ενότητες λόγου (Νάνου, 2004). Τα μέσα αυτά 

αποκαλούνται συνοχικοί δεσμοί και σύμφωνα με τους Halliday & Hasan (2014) διακρίνονται 

στις εξής πέντε κατηγορίες: αναφορά, έλλειψη, υποκατάσταση, συνδετικότητα και λεξικές 

σχέσεις.   

Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες ορίζουν τη γραμματική συνοχή, ενώ οι λεξικές 

σχέσεις τη λεξική συνοχή και αυτό γιατί οι πρώτες εκφράζονται µε γραμματικά μορφήματα 

(π.χ. αντωνυμίες, επιρρήματα) και αναφέρονται σε γραμματικές σχέσεις, ενώ οι λεξικές 

σχέσεις έχουν να κάνουν µε το λεξιλόγιο της κάθε γλώσσας (Wang & Liu, 2014) .  

Πιο συγκεκριμένα, η αναφορά έχει να κάνει με τη χρήση προσωπικών και δεικτικών 

αντωνυμιών (π.χ. αυτή , του , των, αυτό εκείνο, το), συγκριτικών αναφορών (π.χ. όπως, το 

ίδιο, ομοίως)  και ρηματικών καταλήξεων που έχουν σκοπό την ταύτιση της νοηματικής 

ταυτότητας μιας λέξης με μια άλλη . Για παράδειγμα στην πρόταση: «Άσε το Γιώργο να 

μιλήσει. Εκείνος ξέρει καλύτερα», η δεικτική «αντωνυμία» εκείνος χρησιμοποιείται αντί του 

ονόματος «Γιώργος». Αντίστοιχα, οι καταλήξεις των ρημάτων «μιλήσει» και «ξέρει» 

δηλώνουν την κατηγορία του προσώπου επιτυγχάνοντας τη συνοχή μέσα στην πρόταση 

(Mohammed, 2015 ˙Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999). 

Η έλλειψη αφορά στη σύνδεση δύο στοιχείων μέσω της παράλειψης του δεύτερου το 

οποίο είναι εύκολο να εννοηθεί από το προηγούμενο περιεχόμενο (Halliday & Hasan, 2014). 

Για παράδειγμα στο κείμενο διαλόγου: «-Θα μας ακολουθήσεις;-Ναι.» με το «ναι» εννοείται 

η φράση «ναι θα σας ακολουθήσω». 

Ως υποκατάσταση ορίζεται η αντικατάσταση ενός στοιχείου με ένα άλλο 

χρησιμοποιώντας γραμματικά μέσα. Διακρίνεται από την αναφορά καθώς δεν αφορά στο 

αντωνυμικό ή το καταληκτικό σύστημα (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999). Επίσης 

διακρίνεται από την έλλειψη καθώς τα στοιχεία που δεν αναφέρονται δεν παραλείπονται 

πλήρως αλλά υποκαθίστανται από άλλες λέξεις (Mohammed, 2015). Για παράδειγμα στην 
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πρόταση  «Η οικουμένη είναι άνισα μοιρασμένη σε πλούσιους και φτωχούς λαούς. Οι πρώτοι 

είναι λίγοι, οι δεύτεροι πολλοί», οι λέξεις «πρώτοι» και «δεύτεροι» υποκαθιστούν τις λέξεις 

«πλούσιους» και «φτωχούς» αντίστοιχα. 

Η συνδετικότητα αναφέρεται στη σημασιολογική σύνδεση δύο ιδεών ενός κειμένου 

και επιτυγχάνεται με τη χρήση συνδετικών λέξεων ή εκφράσεων που μπορεί να δηλώνουν 

αντίθεση (π.χ. αλλά, παρά, σε αντίθεση με), χρονική διαδοχή (π.χ. τότε, αρχικά, τέλος), 

αιτιακή σχέση (π.χ. έτσι, τότε, συνεπώς), προσθήκη (π.χ. και, επίσης, επιπλέον) κ.ά.. Με τη 

χρήση της συνδετικότητας η κατανόηση της πρώτης ιδέας διευκολύνει την ερμηνεία της 

δεύτερης ιδέας (Shukurova, 2017). 

Την τελευταία κατηγορία συνοχικών δεσμών αποτελούν οι λεξικές σχέσεις. Οι λεξικές 

σχέσεις ή αλλιώς λεξική συνοχή αφορούν στην επανάληψη ή την παράφραση ενός 

λεξιλογικού στοιχείου και στη χρήση συνώνυμων ή αντώνυμων λέξεων ή λέξεων που 

αφορούν στο ίδιο θεματικό αντικείμενο (π.χ. εκπαίδευση, σχολική τάξη, μαθητής) 

(Mohammed, 2015 ˙ Wang & Liu, 2014). Για παράδειγμα στις προτάσεις «Υπάρχει ένα 

λουλούδι στο βάζο. Το λουλούδι αγοράστηκε από το ανθοπωλείο», η λέξη λουλούδι 

χρησιμοποιείται επαναληπτικά ενώνοντας νοηματικά τις δύο προτάσεις. 

Έλλειψη συνοχικών δεσμών ή γενικότερα ελλιπής συνοχή κειμένου σημαίνει 

αδυναμία του γράφοντος να καταδείξει τη «ροή» της επιχειρηματολογίας του, και 

συνεπάγεται δυσκολίες για τον αναγνώστη, αφού ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να 

υποθέτει αυθαίρετα τα περάσματά του από πρόταση σε πρόταση ή από παράγραφο σε 

παράγραφο (Halliday & Hasan, 2014).  

Η συνοχή από μόνη της δεν είναι αρκετή για να στηρίξει ένα καλά δομημένο, πλήρες 

και επαρκές κείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνεκτικότητα. Η λατινικής 

προέλευσης λέξη “cohere” σημαίνει «κρατώ μαζί». Προκειμένου να έχει συνεκτικότητα ένα 

κείμενο θα πρέπει οι προτάσεις του να «κρατούνται μαζί», δηλαδή η μετάβαση από μια 

πρόταση στην επόμενη να γίνεται ομαλά και λογικά (Shukurova, 2017). Ο Mathews (1990) 

όρισε την συνεκτικότητα ως «μια λογική αλληλουχία προτάσεων που σχηματίζει κείμενο» 

(Mathews, 1990 όπως αναφέρεται στο Mohammed, 2015). Αντίστοιχα, ο Mohammed (2015) 

γράφει ότι η συνεκτικότητα «αφορά στη ύπαρξη συνδέσεων μεταξύ των ιδεών ενός κειμένου, 

και στη νοηματική διασύνδεση των προτάσεών του». Επομένως, η ύπαρξη συνεκτικότητας 

καθίσταται πολύ σημαντική κειμενική ιδιότητα, αφού είναι εκείνη που σε συνάρτηση με 

άλλους παράγοντες όπως η αναγνωστική ικανότητα και η προϋπάρχουσα γνώση του 
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αναγνώστη, διευκολύνει την κατανόηση ενός περιεχομένου (Mohammed, 2015˙ O’Reilly & 

McNamara, 2007). 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να επιτευχθεί συνεκτικότητα. Οι πρώτοι δύο,  που 

αποτελούν και τον ευκολότερο τρόπο επίτευξης συνεκτικότητας, περιλαμβάνουν την 

επανάληψη ουσιαστικών που θεωρούνται «λέξεις-κλειδιά» στο κείμενο και την κατάλληλη 

χρήση αντωνυμιών αναφοράς στις συγκεκριμένες λέξεις. Ο τρίτος τρόπος αφορά στη χρήση 

μεταβατικών λέξεων ή φράσεων όπως πρώτον, δεύτερον, τέλος, εν κατακλείδι, οι οποίες 

δείχνουν πώς μια ιδέα συσχετίζεται με την επόμενη. Ο τέταρτος και τελευταίος τρόπος 

αναφέρεται στην τοποθέτηση των προτάσεων του κειμένου σε μια λογική σειρά (Shukurova, 

2017). 

Ο ρόλος της συνοχής και της συνεκτικότητας είναι πολύ σημαντικός και απαραίτητος 

για την παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Hu 

(1994), για να καταστεί ένα κείμενο «αποδεκτό» θα πρέπει να έχει συνοχή ως προς το 

περιεχόμενό του και να είναι συνεκτικό ως προς το νόημά του.  Η αξιολόγηση των δύο 

αυτών ιδιοτήτων προσδίδει το συνολικό βαθμό της οργάνωσης του κειμένου. Οι μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη σύνθεση κειμένου με 

συνοχή και συνεκτικότητα, αλλά δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί 

με τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Ορισμένες από αυτές 

τις μελέτες παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα. 

 

3.2. Συγκριτικές μελέτες για τη συνοχή και τη συνεκτικότητα σε κείμενα παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
  

Τα κριτήρια της συνοχής και της συνεκτικότητας έχουν μελετηθεί ερευνητικά τόσο 

σε γραπτά όσο και σε προφορικά κείμενα παιδιών στην ξένη βιβλιογραφία. Οι μοναδικές 

σχετικές έρευνες που εντοπίστηκαν στην ελληνική βιβλιογραφία αφορούσαν στη συγκριτική 

διερεύνηση του θέματος σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 

(Kanellou, Korvesi, Ralli, Mouzaki, Diamanti & Papaioannou, 2016˙ Κοκκινάκη, 2015), 

αλλά όχι σε μαθητές με ΕΜΔ. 

Οι Nodine, Barenbaum και Newcomer (1985) σε μια συγκριτική μελέτη που 

πραγματοποίησαν σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Ν=27), μαθητές με αναγνωστικές 

δυσκολίες (Ν=31) και μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Ν=31) που φοιτούσαν στις Ε΄ και ΣΤ΄ 

δημοτικού έδωσαν στους συμμετέχοντες τρεις εικόνες με αλληλοδιαδοχή γεγονότων. Οι 

τρεις εικόνες αποτελούσαν μέρος του Διαγνωστικού Τεστ Επίδοσης (Diagnostic 
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Achievement Battery) του Newcomer (1985). Οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν την 

ιστορία που απεικόνιζε η κάθε εικόνα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρήγαγαν μικρότερης έκτασης ιστορίες συγκριτικά με τις 

δύο άλλες ομάδες και έκαναν περισσότερα λάθη συνοχής (ασαφή ή μπερδεμένη χρήση 

προσωπικών αναφορών), χωρίς ωστόσο να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των τριών ομάδων.   

Την ίδια έρευνα επανέλαβαν οι Vallecorsa και Gariss (1990) σε εφήβους μαθητές 

ηλικίας 11 έως 14 ετών που φοιτούσαν στην ΣΤ΄ δημοτικού και την Α΄ γυμνασίου. Στην 

έρευνα έλαβαν μέρος 23 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 23 μαθητές που αντιμετώπιζαν 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν 

σε ένα έργο δημιουργικής γραφής που αποτελούσε υπο-τέστ του Διαγνωστικού Τεστ 

Επίδοσης για Εφήβους (Diagnostic Achievement Test for Adolescents-DATA).Τα κείμενα 

που συγκεντρώθηκαν ταξινομήθηκαν βάσει του βαθμού συνεκτικότητας σε «μη συνεκτικά» 

(1),  «μπερδεμένα» (2), «με ασαφείς αναφορές» (3) ή «συνεκτικά» (4). Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο ομάδων συμπεριελάμβαναν με την ίδια 

συχνότητα έναν κύριο χαρακτήρα στις ιστορίες τους. Ωστόσο, οι τυπικοί μαθητές έκαναν 

συχνότερα αναφορά στο χρονικό πλαίσιο, το στόχο, τις δράσεις και την κατάληξη της 

ιστορίας τους απ’ ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, οι δύο ομάδες διέφεραν 

σημαντικά ως προς τον αριθμό και το είδος των προβλημάτων συνεκτικότητας που 

παρήγαγαν. Συγκεκριμένα, μόνο το 52% των μαθητών με ΕΜΔ κρίθηκε πως είχε συνεκτικά 

κείμενα σε αντίθεση με τους τυπικούς συνομηλίκους τους για τους οποίους το αντίστοιχο 

ποσοστό έφτανε στο 91%. Συγχρόνως, μόνο το 35% των μαθητών με ΕΜΔ θεωρήθηκε πως 

κατάφερε να διατηρήσει μια λογική αλληλουχία των γεγονότων της ιστορίας του, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 94%. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές με ΕΜΔ αν και γνωρίζουν τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά 

μιας ιστορίας, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν λέξεις-κλειδιά και να κατηγοριοποιήσουν 

τις ιδέες τους σε παραγράφους βάσει του νοηματικού τους πλαισίου, επομένως αναπόφευκτα 

τα κείμενά τους παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα συνεκτικότητας. 

Οι Gregg και Hoy (1989) επικεντρώθηκαν στη αξιολόγηση της αναγνωστικής 

κατανόησης και της συνεκτικότητας σε κείμενα 35 φοιτητών τυπικής ανάπτυξης, 35 

φοιτητών με προβλήματα στο γραπτό λόγο και 35 φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες. Για 

την αξιολόγηση της συνεκτικότητας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν ένα 

αφηγηματικό κείμενο το οποίο βαθμολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους εξεταστές βάσει μιας 
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5-βάθμιας κλίμακας, όπου ο βαθμός 4 αντιστοιχούσε στο «πλήρως συνεκτικό» κείμενο και ο 

βαθμός 0 στο «μη βαθμολογήσιμο». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τυπικοί μαθητές 

παρήγαγαν τα υψηλότερης συνεκτικότητας κείμενα, με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης να 

ακολουθούν και την ομάδα των παιδιών με τις ειδικές δυσκολίες στο γραπτό λόγο να 

καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα παιδιά με τις 

μαθησιακές δυσκολίες παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη διαφορά επιδόσεων ανάμεσα στα έργα 

της κατανόησης και της παραγωγής συνεκτικού κειμένου, γεγονός που τους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές αν και κατανοούν τα δομικά στοιχεία ενός 

κειμένου δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε διαδικασίες παραγωγής. 

Ο βαθμός συνεκτικότητας αξιολογήθηκε και από τους Garcia & Fidalgo (2008) σε 

γραπτά κείμενα 80 μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 81 μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

που φοιτούσαν στη ΣΤ’ δημοτικού και είχαν ως μητρική τους γλώσσα την ισπανική. Η 

συνεκτικότητα αξιολογήθηκε με τη χρήση μιας τετραβάθμιας κλίμακας, όπου ο βαθμός 1 

αντιστοιχούσε στο «μη συνεκτικό» και ο βαθμός 4 στο «πολύ συνεκτικό». Για την απόδοση 

της βαθμολογίας οι ερευνητές εξέταζαν (α) κατά πόσο ο γράφων παρέμενε στο θέμα,(β) εάν 

το περιεχόμενο του κειμένου του προσανατόλιζε σωστά τον αναγνώστη,(γ) εάν οι 

πληροφορίες οργανώνονταν σε ένα ευδιάκριτο μοτίβο που διατηρούνταν μέσα στο κείμενο, 

(δ) εάν οι παράγραφοι είχαν συνοχή μεταξύ τους καθώς και (ε) κατά πόσο ο λόγος τους έρεε 

ομαλά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ παρήγαγαν σημαντικά 

χαμηλότερης συνεκτικότητας κείμενα από τα αντίστοιχα των τυπικών συνομηλίκων τους 

πιθανότατα, σύμφωνα με τους ερευνητές, λόγω της διαφορετικές κατανομής χρόνου που 

απέδιδαν στις φάσεις του σχεδιασμού, της καταγραφής και της αναθεώρησης των κειμένων 

τους. 

Οι Roth, Spekman, και Fye (1995) συνέκριναν το βαθμό συνοχής σε προφορικές 

αφηγήσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Συνολικά, 

αξιολογήθηκαν 93 μαθητές οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με κριτήριο την ηλικία 

τους (8-9:11, 10-11:11, 12-13:11). Σε κάθε ομάδα υπήρχαν περίπου 14 με 16 μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες της αντίστοιχης ηλικίας. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ατομικά σε 

δύο έργα παραγωγής προφορικών αφηγήσεων. Στο πρώτο έργο οι ερευνητές εισάγοντας 

προφορικά την αρχή μιας ιστορίας ζητούσαν από τους μαθητές να τη συνεχίσουν βάζοντας 

δικά τους αληθή ή αληθοφανή στοιχεία. Στο δεύτερο έργο δίνοντας για ερέθισμα μια εικόνα 

οι ερευνητές καλούσαν τους μαθητές να αφηγηθούν μια σχετική ιστορία. Ως κριτήριο 

αξιολόγησης τέθηκε η ποσοτική και ποιοτική χρήση των συνοχικών δεσμών αναφοράς 
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(προσωπικές αντωνυμίες, δεικτικές αντωνυμίες, οριστικά άρθρα, συγκριτικές αναφορές). 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι ενώ οι μαθητές με ΕΜΔ 

χρησιμοποιούσαν στην αφήγησή τους συνοχικούς δεσμούς αναφοράς σχεδόν με την ίδια 

συχνότητα που το έκαναν και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αυτές ήταν συχνά ασαφείς, 

λανθασμένες  ή ελλιπείς (ποσοστό ακρίβειας μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 88% έναντι 

94% των μαθητών τυπικής ανάπτυξης). Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα παραγόμενα κείμενα των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες να έχουν μικρότερη συνοχή από εκείνα των τυπικών 

συνομηλίκων τους. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερευνητική μελέτη που πραγματοποίησαν οι Ripich 

& Griffith (1988) σε 27 τυπικούς μαθητές με μέση ηλικία τα 9,9 έτη και σε 24 μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες που είχαν μέση ηλικία τα 9,10 έτη. Κάθε μαθητής αξιολογήθηκε 

ατομικά και για 15 λεπτά στην αναδιήγηση τριών ιστοριών διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τη συνοχή των παραγόμενων προφορικών 

κειμένων των παιδιών βάσει της χρήσης των συνοχικών δεσμών αναφοράς (π.χ. αυτή , του , 

των, αυτό εκείνο, το, όπως, το ίδιο, ομοίως)  , συνδετικότητας (π.χ. αλλά, σε αντίθεση με, 

τότε, αρχικά, έτσι, τότε, επιπλέον) και έλλειψης. Επίσης, αξιολογήθηκε η περίπτωση 

λανθασμένης χρήσης των παραπάνω συνοχικών δεσμών και η περίπτωση της διασπώμενης 

συνοχής, δηλαδή της ύπαρξης οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να διακόψει τη 

νοηματική συνέχεια του κειμένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τυπικοί 

μαθητές χρησιμοποιούσαν περισσότερους συνοχικούς δεσμούς, με στατιστικά σημαντική 

διαφορά να προκύπτει ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς την ποσοτική χρήση των δεσμών 

της αναφοράς και της συνδετικότητας. 

Οι προαναφερόμενες ερευνητικές μελέτες καταδεικνύουν στο σύνολό τους ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παράγουν κείμενα χαμηλότερης ποιότητας, με φτωχή 

οργάνωση και με μικρότερο βαθμό συνοχής και συνεκτικότητας, με τα αποτελέσματα 

ωστόσο των ερευνών να διίστανται ως προς το εάν τα προβλήματα συνοχής είναι 

προκύπτουν λόγω της λαθεμένης ή της ελλιπούς χρήσης συνοχικών δεσμών. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12: Συνοπτική παρουσίαση των μελετών για τη συνοχή και τη συνεκτικότητα σε 

κείμενα παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ΕΜΔ 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΟΥ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Υστέρηση των μαθητών με 

ΕΜΔ έναντι των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης ως προς το 

εξεταζόμενο κριτήριο. 

Nodine et al. (1985) γραπτός Συνοχή ΝΑΙ 

Vallecorsa & Gariss (1990) γραπτός Συνεκτικότητα ΝΑΙ 

Gregg & Hoy (1989) γραπτός Συνεκτικότητα ΝΑΙ 

Garcia & Fidalgo (2008) γραπτός Συνεκτικότητα ΝΑΙ 

Roth et al (1995) προφορικός Συνοχή ΝΑΙ 

Ripich & Griffith (1988) προφορικός Συνοχή ΝΑΙ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
 

Σκοπό της παρούσας διερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η συγκριτική αξιολόγηση 

των ικανοτήτων ορθογραφημένης γραφής και σύνθεσης γραπτού κειμένου από μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές τυπικής ανάπτυξης που είχαν την ίδια ή 

μικρότερη χρονολογική ηλικία από τους πρώτους. Οι ορθογραφικές ικανότητες ελέγχθηκαν 

ως προς τη χρήση στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής και ως προς τον αριθμό και το 

είδος των ορθογραφικών λαθών που παρήγαγαν οι υπό εξέταση πληθυσμοί, ενώ αντίστοιχα, 

οι δεξιότητες παραγωγής κειμένου αξιολογήθηκαν βάσει των κριτηρίων της συνοχής, της 

συνεκτικότητας και συνολικά της οργάνωσης των παραγόμενων κειμένων. 

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε (α) η περιγραφική και 

συγκριτική μελέτη των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές με ΕΜΔ, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας και 

οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης μικρότερης χρονολογικής ηλικίας, (β) η περιγραφική και 

συγκριτική μελέτη των ορθογραφικών λαθών που παρήγαγαν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί, 

(γ) ο προσδιορισμός του εάν υπάρχει έλλειμμα στην πορεία κατάκτησης των ορθογραφικών 

δεξιοτήτων των μαθητών με ΕΜΔ, καθώς και (δ) η συγκριτική αξιολόγηση των γραπτών 

κειμένων που συνθέτουν οι μαθητές των τριών ομάδων ως προς τα κριτήρια της συνοχής, της 

συνεκτικότητας και της κειμενικής τους οργάνωσης.  

Βάσει των ανωτέρω, τα διερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν ήταν: 

i.Ποιες στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής χρησιμοποιούν οι μαθητές με ΕΜΔ, οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας και οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης μικρότερης ηλικίας όταν καλούνται να επιτελέσουν έργα ορθογραφημένης 

γραφής που έχουν τη μορφή καθ’ υπαγόρευσης λίστας λέξεων; Πώς διαφοροποιούνται οι 

τρεις ομάδες μαθητών ως προς την ποιοτική και ποσοτική χρήση αυτών; 

ii.Τι είδους ορθογραφικά λάθη κάνουν οι τρεις υπό εξέταση ομάδες μαθητών; Προκύπτει 

μεταξύ τους διαφοροποίηση ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των ορθογραφικών 

λαθών που παράγουν; 

iii.Οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν έλλειμμα ή «αποκλίνουν» της φυσιολογικής, βάσει 

σταδίων, πορείας κατάκτησης της ορθογραφικής δεξιότητας; 
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iv.Ποιες είναι συγκριτικά οι επιδόσεις των τριών ομάδων στο έργο της παραγωγής γραπτού 

κειμένου, αξιολογώντας το ως προς τα κριτήρια της συνοχής, της συνεκτικότητας και της 

συνολικής κειμενικής οργάνωσης. 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές, 29 αγόρια και 31 κορίτσια, οι οποίοι 

φοιτούσαν στις τάξεις της Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄ δημοτικού και προέρχονταν από τους νομούς της 

Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αττικής. Όλοι είχαν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν με κριτήριο τη χρονολογική ηλικία και τη διάγνωση ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών συγκροτώντας τρεις ομάδες, μία πειραματική ομάδα ΕΜΔ και δύο 

ομάδες ελέγχου ΤΑ(1) και ΤΑ(2). Την πειραματική ομάδα ΕΜΔ αποτέλεσαν 20 μαθητές 

(Μ.Ο=10.12, Τ.Α=0.56) που είχαν διαγνωστεί από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ως 

έχοντες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - συμπεριλαμβανομένου των διαταραχών της 

δυσλεξίας, της δυσορθογραφίας ή και της δυσαναγνωσίας. Τα παιδιά αυτά ήταν μαθητές της 

Δ΄(Ν=12) και Ε΄(Ν=8) τάξης και φοιτούσαν στα τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων 

της περιοχής τους. Την πρώτη ομάδα ελέγχου ΤΑ(1) αποτέλεσαν 20 μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ηλικίας (Μ.Ο=10.15, Τ.Α=0.58) που φοιτούσαν στις 

Δ΄(Ν=10) και Ε΄(Ν=10) τάξεις και σύμφωνα με την αξιολογική κρίση δασκάλων τους ήταν 

μαθητές μέσης επίδοσης5. Τη δεύτερη ομάδα ελέγχου ΤΑ(2) αποτέλεσαν 20 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης που ήταν κατά ενάμισι με δύο χρόνια μικρότερα από τα παιδιά με τις ΕΜΔ (Μ.Ο= 

8.34, Τ.Α=0.51) και φοιτούσαν στις Β΄(Ν=10) και Γ΄(Ν=10) τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Η επιλογή της τελευταίας ομάδας βασίστηκε στο κριτήριο της αναγνωστικής καθυστέρησης 

(Pavlidis, 1990) σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές με δυσλεξία όταν είναι κάτω των 10 ετών 

παρουσιάζουν τουλάχιστον 1,5 χρόνια καθυστέρηση στην ανάγνωση σε σύγκριση με τους 

τυπικούς συνομηλίκους τους και τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστέρηση όταν είναι άνω των 10 

ετών. Βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου θεωρήθηκε πως η ομάδα των παιδιών με ΕΜΔ 

προσομοίαζε αναγνωστικά με εκείνη των παιδιών της μικρότερης ηλικίας. 

                                                           
5 Σε έρευνα των Hoge & Coladarci (1989) διαπιστώνεται ότι υπάρχει αρκετά ικανοποιητική εγκυρότητα 
κριτηρίου για τις κρίσεις των εκπαιδευτικών, ενώ συγχρόνως ερευνητική μελέτη του Δημάκου (2008) 
καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να κρίνουν αξιόπιστα την ορθογραφική επίδοση των 
μαθητών τους. 
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Στους παρακάτω πίνακες (βλ. πίνακας 13, 14) παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 

των τριών ομάδων.    

 

 

 

Πίνακας 13 : Κατανομή των μαθητών ως προς την σχολική τάξη και το φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 14 : Μέση τιμή (M), ελάχιστη τιμή ( min) και μέγιστη τιμή (max) της ηλικίας του 

δείγματος. 
                                                              ΟΜΑΔΑ 

 Ε.Μ.Δ ΤΑ(1) ΤΑ(2) 

ΜΕΤΡΗΣΗ M.Ο (Τ.Α)    min-max       M.Ο (Τ.Α)      min-max       M.Ο (Τ.Α)      min-max       

Ηλικία (σε έτη) 10,12 (0,56)    9,42-11 10,15 (0,58)     9,42-11    8, 34 (0,51)      7,42-9,25 

 

 

4.2. Μέσα συλλογής δεδομένων της έρευνας 

 

Η αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε 

με τη σταθμισμένη δοκιμασία ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου 

(2010). Για τη χρήση του εργαλείου εξασφαλίστηκε από τους δημιουργούς η ανάλογη 

γραπτή άδεια. Η συγκεκριμένη δοκιμασία ορθογραφίας συμπεριλαμβάνει 60 κλιτές (π.χ. 

πηγαίνω, φυτό, σοφοί) και άκλιτες λέξεις (π.χ. δωρεάν, ξεφυλλίζοντας), αντιπροσωπευτικές 

                         ΟΜΑΔΑ 

ΤΑΞΗ ΦΥΛΟ Ε.Μ.Δ ΤΑ(1)* ΤΑ(2)** ΣΥΝΟΛΟ 

Β΄ Αγόρια - - 2 2 

Κορίτσια - - 8 8 

Γ΄ Αγόρια - - 4 4 

Κορίτσια - - 6 6 

Δ΄ Αγόρια 5 7 - 12 

Κορίτσια 7 3 - 10 

Ε΄ Αγόρια 4 5 - 9 

Κορίτσια 4 5 - 9 

ΣΥΝΟΛΟ  20 20 20 60 

*ΤΑ(1)= μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας 

**ΤΑ(2)= μαθητές τυπικής ανάπτυξης μικρότερης χρονολογικής ηλικίας 
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των πιο συχνών ορθογραφικών μοτίβων της νέας ελληνικής αλλά και λέξεις που αποτελούν 

εξαίρεση σε γνωστούς κανόνες (π.χ. δίχτυ, δανείζω). Το τεστ είναι διαβαθμισμένης 

δυσκολίας και ξεκινά με πιο απλές μονοσύλλαβες και δισύλλαβες λέξεις (π.χ. από , έλα, και) 

και φτάνει σε πιο δύσκολες και πολυσύλλαβες λέξεις (π.χ. νοημοσύνη, ματαιώνεται). Η 

σωστή ορθογραφική τους απόδοση απαιτεί την εφαρμογή φωνολογικών, μορφολογικών και 

ετυμολογικών στρατηγικών, ενώ προβλέπεται κανόνας διακοπής εάν ο μαθητής κάνει 

ορθογραφικά λάθη σε έξι διαδοχικές λέξεις (βλ. Παράρτημα Α).  

Η βαθμολόγηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του δείγματος έγινε ποσοτικά 

και ποιοτικά. Για την ποσοτική αξιολόγηση της επίδοσης αρκούσε ο υπολογισμός του 

συνολικού αριθμού των λέξεων που γράφτηκαν σωστά από το μαθητή. Στον υπολογισμό 

αυτόν δε λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός του συνόλου των λέξεων που έγραψε ο μαθητής. 

Επίσης, δε λαμβάνονται υπόψη λάθη ή παραλείψεις στον τονισμό των λέξεων. Έτσι, η 

μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι το 60, καθώς κάθε ορθογραφημένη λέξη βαθμολογείται με 

μία μονάδα. 

Για την ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών του δείγματος χρησιμοποιήθηκε 

η Κλείδα Καταγραφής και Ανάλυσης ορθογραφικών σφαλμάτων (Μουζάκη, Πρωτόπαπας, 

Σιδερίδης & Σίμος, 2010). Η συγκεκριμένη Κλείδα εκτείνεται σε δύο σελίδες που αφορούν 

τις λέξεις 1-30 και 31-60 της σταθμισμένης δοκιμασίας. Το υπό εξέταση λεξιλόγιο 

καταγράφεται στην πρώτη στήλη της κλείδας και για τις κατηγορίες των γραμματικών και 

ετυμολογικών-οπτικών λαθών, επισημαίνονται με έντονη μαύρη και γκρι γραμματοσειρά 

αντίστοιχα, τα γράμματα ή τα μέρη των λέξεων (π.χ. παραγωγικά μορφήματα ή κλιτικές 

καταλήξεις) που θα μπορούσαν να γραφούν με λανθασμένο τρόπο (π.χ. κυνηγητό). Ο 

εκάστοτε αξιολογητής κυκλώνοντας το γράμμα στο οποίο διαπιστώνει το λάθος και στη 

συνέχεια υπολογίζοντας τα μερικά ή γενικά σύνολα μπορεί να εκτιμήσει την ποσότητα των 

λαθών ανά κατηγορία. Στην Κλείδα δεν έχουν συμπεριληφθεί κατηγορίες που αφορούν τα 

λάθη στίξης, μιας και η συγκεκριμένη δοκιμασία περιορίζεται σε μεμονωμένες λέξεις, έχουν 

όμως προβλεφθεί στήλες που επιτρέπουν την καταγραφή φωνολογικών λαθών σε 

γραφήματα, καθώς  και στήλες για την καταγραφή των τονικών λαθών (βλ. Παράρτημα Γ). 

Για να ανευρεθούν και να περιγραφούν οι στρατηγικές ορθογραφικής δεξιότητας που 

αξιοποιούσαν οι μαθητές κατά την διαδικασία επιτέλεσης του ορθογραφικού έργου η 

ερευνήτρια χρησιμοποίησε την τεχνική των λεκτικών αυτό-αναφορών. Όπως ο ίδιος ο όρος το 

υποδηλώνει, πρόκειται για προσωπικές προφορικές αναφορές που στο συγκεκριμένο έργο 

αφορούσαν σε στρατηγικές ορθογράφησης των λέξεων. Αν και η εν λόγω τεχνική έχει 
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χρησιμοποιηθεί ελάχιστα σε τέτοιου είδους μελέτες, μπορεί να δώσει στον εξεταστή πολύ 

περισσότερες πληροφορίες από όσες δίνει μια απλή αριθμητική καταγραφή λαθών ή ακόμη-

ακόμη μια ποιοτική ανάλυση λαθών, αποκαλύπτοντας τις γνωστικές διεργασίες που 

βρίσκονται πίσω από την εκάστοτε προσέγγιση του ορθογραφικού έργου (Donovan & 

Marshall, 2016). Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές οι τυπικοί μαθητές ήδη από πολύ 

μικρή ηλικία - από 6 ετών κατά ορισμένους (Rittle-Johnson & Siegler, 1999) - μπορούν να 

εξηγούν με ακρίβεια τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν όταν επιτελούν ενός ορθογραφικό 

έργο (Critten, Pine & Steffler, 2007˙ Donovan & Marshall, 2016). 

Για την καταγραφή των στρατηγικών, χρησιμοποιήθηκε μια αυτοσχέδια κλείδα στην 

οποία ήταν καταγεγραμμένες οι στρατηγικές που πιθανολογούνταν, βάσει της βιβλιογραφίας 

(Donovan & Marshall, 2016˙ Αϊδίνης, 2010α) να αναφερθούν από τους συμμετέχοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, από τη λίστα στρατηγικών που χρησιμοποίησαν στην ερευνητική τους μελέτη 

οι Donovan και Marshall (2016) (φωνολογική, μνημονική, μνημονική με χρήση άλλης 

στρατηγικής, συνδυαστική χρήση της φωνολογικής και μνημονικής στρατηγικής, στρατηγική 

της αναλογίας, ανάκληση κανόνα, στρατηγική του οπτικού ελέγχου, χρήση της σύνταξης) 

και τις στρατηγικές που καταγράφηκαν από τον Αϊδίνη (2010α,β) για το ελληνικό 

ορθογραφικό σύστημα (φωνολογική, μνημονική, στρατηγική της αναλογίας, μορφολογική 

στρατηγική), η ερευνήτρια (α) επέλεξε τις κοινές στρατηγικές των τριών ερευνητών (β) 

ανέλυσε τη μορφολογική στρατηγική σε τρεις επιμέρους: την ανάκληση ορθογραφικού 

κανόνα, την ανάκληση γραμματικού κανόνα και την ανάκληση θεματικής ρίζας και (γ) 

συμπεριέλαβε την στρατηγική της χρήσης της σύνταξης βάσει Donovan και Marshall (2016) 

για την περίπτωση των ομόηχων λέξεων του τεστ. Από τη στιγμή που οι μαθητές μπορούσαν 

να αναφερθούν σε όσες στρατηγικές ήθελαν, θεωρήθηκε άσκοπο από την ερευνήτρια να 

συμπεριληφθούν στην κλείδα εκείνες που εμπεριείχαν συνδυαστικά κριτήρια (π.χ. μνημονική 

με χρήση άλλης στρατηγικής, συνδυαστική χρήση της φωνολογικής και μνημονικής 

στρατηγικής). Τέλος, η επιλογή «άλλη στρατηγική» συμπεριλήφθηκε στην κλείδα για την 

περιγραφική καταγραφή άλλων στρατηγικών πέραν των αναμενόμενων. Στην κλείδα 

διατέθηκε χώρος για να προστεθούν τυχόν παρατηρήσεις που θεωρούσε χρήσιμες η 

ερευνήτρια. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια διαμορφώθηκε η εξής λίστα στρατηγικών: 

i.Φωνολογική στρατηγική 

ii.Μνημονική στρατηγική 

iii.Στρατηγική της αναλογίας 

iv.Στρατηγική ανάκλησης ορθογραφικού κανόνα 
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v.Στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα 

vi.Στρατηγική ανάκληση θεματικής ρίζας 

vii.Στρατηγική οπτικού ελέγχου 

viii.Στρατηγική χρήσης της σύνταξης 

ix.Άλλη στρατηγική (βλ. Παράρτημα Γ) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί για ποιους λόγους επιλέχθηκε να γίνει 

συγκερασμός στρατηγικών και δεν υιοθετήθηκε εξαρχής μία εκ των δύο προτεινόμενων 

κατηγοριοποιήσεων. Καταρχάς, η ταξινόμηση των Donovan και Marshall (2016), αν και 

ήταν αρκετά λεπτομερής δεν μπορούσε να προσαρμοστεί πλήρως στο ελληνικό ορθογραφικό 

σύστημα, που χαρακτηρίζεται από πλούσια μορφολογία η οποία καθορίζει μεγάλο μέρος των 

ορθογραφικών επιλογών και αποτελεί βασικό πεδίο ανάπτυξης των μεταγλωσσικών και 

ορθογραφικών δεξιοτήτων. Από την άλλη μεριά, η κατηγορία «μορφολογική στρατηγική» 

που καταγράφηκε από τον Αϊδίνη (2010α), κάλυπτε το «κενό» στο πεδίο της μορφολογίας 

υπό την έννοια ότι μπορούσε να διερευνήσει τις ορθογραφικές επιλογές που αφορούσαν στη 

μορφολογία των λέξεων, ήταν όμως αρκετά γενικευμένη για να ανιχνευθούν οι γνωστικοί 

μηχανισμοί (γνώση θεματικής ρίζας, γνώση ορθογραφικού κανόνα, γνώση γραμματικού 

κανόνα) που πιθανόν λαμβάνουν χώρα κατά την ορθογράφηση ορισμένων υπό εξέταση 

λέξεων. Αυτός είναι και ο λόγος που η ερευνήτρια επέλεξε να υποδιαιρέσει τη μορφολογική 

στρατηγική στις τρεις επιμέρους κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. 

Περνώντας στο δεύτερο εννοιολογικά κομμάτι της παρούσας μελέτης, αυτό που αφορούσε 

στην αξιολόγηση και συγκριτική αποτίμηση της ικανότητας παραγωγής γραπτού κειμένου ως 

προς τα κριτήρια της συνοχής και της συνεκτικότητας, οι συμμετέχοντες μαθητές με ΕΜΔ 

και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ηλικίας κλήθηκαν να υποβληθούν 

για τις ανάγκες της έρευνας στο σταθμισμένο τεστ διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στον 

γραπτό λόγο (Πόρποδας, Διακογιώργη, Δημάκος, Καραντζής, 2008).  Το συγκεκριμένο 

εργαλείο αποτελείται από δύο μέρη: την «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» και την «Επεξεργασία 

Γραπτού Λόγου». Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε μόνο το πρώτο μέρος, στο οποίο 

εμπεριέχονταν υλικό τεσσάρων εικόνων η διαδοχική σειρά των οποίων συνέθετε μια ιστορία 

(βλ. Παραρτήματα Α, Β). 

Για τη μετέπειτα εξέταση των παραγόμενων γραπτών κειμένων χρησιμοποιήθηκε το 

ειδικό «δελτίο βαθμολόγησης» των Πόρποδα και συν. (2008), σύμφωνα με το οποίο για την 

αξιολόγηση της συνοχής λαμβάνονται υπόψη (α) η εισαγωγή των αντικειμένων αναφοράς σε  

κάθε εικόνα (β) η διατήρηση της αναφοράς για τις εικόνες 2, 3 και 4 (γ) η αναφορά στο 
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χρονικό πλαίσιο (με τη χρήση κατάλληλων λέξεων π.χ. μετά, μόλις, αφού, πριν, κ.α.) και (δ) 

η αναφορά στο χωρικό πλαίσιο (με τη χρήση κατάλληλων τοπικών προσδιορισμών π.χ. 

πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, μπροστά, δίπλα, κ.α). Αντίστοιχα, για το κριτήριο της 

συνεκτικότητας αξιολογήθηκε (α) ο αριθμός των επεισοδίων, (β) η παράθεση των επεισοδίων 

σε χρονολογική σειρά, (γ) η αναφορά στις βασικές πληροφορίες κάθε εικόνας και (δ) η 

αναφορά άσχετων, σε κάθε εικόνα, πληροφοριών (Βλ. Παράρτημα Γ).  

Η Κλείδες καταγραφής ορθογραφικών λαθών και ορθογραφικών στρατηγικών καθώς 

και το σύστημα βαθμολόγησης για το τεστ των Πόρποδα και συν. (2008) παρουσιάζονται για 

διευκόλυνση του αναγνώστη και στις εικόνες 1 έως 4 που ακολουθούν.  

 

Εικόνα 1: Κλείδα καταγραφής Ορθογραφικών Λαθών προσαρμοσμένη στη δοκιμασία  

ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2010) 
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Εικόνα 2: Αυτοσχέδια κλείδα καταγραφής στρατηγικών 

 

 

 

Εικόνα 3: Δελτίο Βαθμολόγησης της Συνοχής των παραγόμενων κειμένων των Πόρποδα και 

συν. (2008) 
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Εικόνα 4: Δελτίο Βαθμολόγησης της Συνεκτικότητας των παραγόμενων κειμένων των 

Πόρποδα και συν. (2008) 

 

 

 

4.3. Διαδικασία 

 

Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από την ερευνήτρια τους τελευταίους 3 

σχολικούς μήνες  του σχολικού έτους 2016-2017 (Μάρτιος 2017-Ιούνιος 2017), περίοδος 

που ο μεγαλύτερος όγκος της ύλης είχε διδαχθεί. Για τους τυπικούς μαθητές η αξιολόγηση 

διεξήχθη στο χώρο των σχολείων που φοιτούσαν, σε αίθουσες που για συγκεκριμένες 

διδακτικές ώρες έμεναν άδειες και χωρίς θορύβους που θα μπορούσαν να αποσπάσουν την 

προσοχή των μαθητών. Αντίστοιχα, για τους μαθητές με ΕΜΔ η αξιολόγηση 
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πραγματοποιήθηκε σε κέντρα ειδικής αγωγής και αποκατάστασης δυσκολιών μετά από 

συνεννόηση της ερευνήτριας με τους δασκάλους και τους ιδιοκτήτες των κέντρων. Σε κάθε 

περίπτωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης δεν παρευρισκόταν κανείς άλλος στο 

χώρο πέρα της ερευνήτριας και του συμμετέχοντα που ήταν υπό εξέταση. Για τη συμμετοχή 

των παιδιών στην έρευνα ήταν απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση των γονέων. 

Η διαδικασία της εξέτασης ξεκινούσε με τη χορήγηση της δοκιμασίας για την αξιολόγηση 

της ορθογραφίας των Μουζάκη, Πρωτόπαπα, Σιδερίδη και Σίμου (2010). Η ερευνήτρια έδινε 

στον μαθητή μια κενή σελίδα με αριθμημένες γραμμές και του διάβαζε τις οδηγίες «Τώρα θα 

σου διαβάσω μερικές λέξεις που θέλω να γράψεις σε αυτό το χαρτί με καθαρά γράμματα και 

σωστή ορθογραφία. Θα σου λέω πρώτα τον αριθμό και μετά τη λέξη. Θα σου λέω και μια 

πρόταση με τη λέξη αυτή, αλλά εσύ θα γράφεις μόνο τη λέξη που σου είπα. Έτοιμος/η;». 

Ακολουθώντας τις οδηγίες η ερευνήτρια έλεγε για παράδειγμα για την πρώτη λέξη. «Αριθμός 

ένα. Από. Είναι φτιαγμένο από ξύλο. Από» και ο μαθητής έγραφε τη λέξη «από». Η 

ερευνήτρια περίμενε πάντοτε να ολοκληρώσει ο μαθητής τη γραφή μιας λέξης για να 

προχωρήσει στην επόμενη και παρακολουθούσε διακριτικά τη γραφή των λέξεων ώστε να 

σταματήσει τη χορήγηση στην περίπτωση που ο μαθητής είχε κάνει έξι διαδοχικά λάθη. Σε 

πολλές βέβαια περιπτώσεις για λόγους ενίσχυσης του αισθήματος ολοκλήρωσης, όταν το 

παιδί βρισκόταν πολύ κοντά στο να τελειώσει τη δοκιμασία, η ερευνήτρια δεν σταματούσε 

τη χορήγηση ακόμη και αν είχε κάνει 6 διαδοχικές λέξεις λάθος. 

Μετά την ολοκλήρωση της ορθογραφικής δοκιμασίας λάμβανε χώρα η διαδικασία 

των λεκτικών αυτό-αναφορών. Ξεκινώντας από την πρώτη λέξη η ερευνήτρια ζητούσε από 

τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν για ποιο λόγο επέλεξαν να 

γράψουν την εκάστοτε λέξη με το συγκεκριμένο τρόπο «Θα ήθελα να μου εξηγήσεις για ποιο 

λόγο έγραψες την κάθε λέξη με αυτό τον τρόπο. Την έχεις ξαναδεί; Σου θύμισε κάτι ή κάποια 

άλλη παρόμοια λέξη; Μήπως σκέφτηκες κάποιον κανόνα; Μήπως την έγραψες με βάση τα 

γράμματα που άκουγες; Πες μου οτιδήποτε μπορεί να σκέφτηκες». Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης η ερευνήτρια χρησιμοποιούσε την αυτοσχέδια κλείδα καταγραφής στρατηγικών 

και σημείωνε αντιστοίχως το κουτάκι της στρατηγικής που ανέφερε ο κάθε μαθητής.  Στον 

πίνακα  15 αναφέρονται οι στρατηγικές που εμπεριέχονταν στη κλείδα καταγραφής και 

δίνεται ο  ορισμός τους και ενδεικτικά παραδείγματα των απαντήσεων των μαθητών ανά 

στρατηγική. 
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Πίνακας 15: Στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής, ορισμοί και παραδείγματα απαντήσεων 

των συμμετεχόντων 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

1. Φωνολογική στρατηγική 
 

Αφορά στην αντιστοίχιση φωνημάτων σε γραφήματα.  

 

«Δεν τη ξέρω τη λέξη, όπως 

την ακούω τη γράφω»  

2. Μνημονική στρατηγική 
 

Είναι η στρατηγική όπου ο χρήστης ανασύρει 

αυτόματα από τη μνήμη την ορθογραφική 

αναπαράσταση της λέξης, είτε αυτή είναι λανθασμένη 

είτε όχι 

«Έτσι θυμάμαι να 

γράφεται…», «Έτσι την έχω 

δει» 

3. Στρατηγική της 

αναλογίας 
(προς γνωστές λέξεις) 

 

Η στρατηγική αυτή αφορά στην ικανότητα του χρήστη 

να αναφέρεται σε άλλες λέξεις με ίδιο ή παρόμοιο 

μοτίβο για να γράψει την ζητούμενη 

«Έγραψα έτσι τη λέξη 

“ταμείο” γιατί μου θύμισε 

τη λέξη “σχολείο”» 

4. Στρατηγική ανάκλησης 
ορθογραφικού κανόνα 

 

Είναι η στρατηγική όπου ο χρήστης ανακαλεί κανόνες 

ορθογραφικούς που διδάσκεται στο σχολείο. Οι 

κανόνες αυτοί διαφοροποιούνται από τους 

γραμματικούς και αφορούν στα παραγωγικά επιθήματα 

που προέρχονται από ρήματα (π.χ.-ίζω, -ώνω, - αίνω, -

εύω) ουσιαστικά (π.χ. -της, -ότητα, -οσύνη) και επίθετα 

(π.χ.-ικός, -ίδα, -ένιο, -ίτης). 

«Το ρήμα ποτίζω γράφεται 

με ι γιατί είναι σε -ίζω» 

5. Στρατηγική ανάκλησης 

γραμματικού κανόνα 

 

Είναι η στρατηγική κατά την οποία ο χρήστης 

σκέφτεται τι μέρος του λόγου είναι η λέξη και ποιος 

είναι ο γραμματικός της τύπος. 

«Το ποτίζω το έγραψα με –

ω γιατί είναι ρήμα και είναι 

εγώ ποτίζω». 
 

6.Στρατηγική ανάκλησης 

θεματικής ρίζας 

 

 

Αφορά στην ανάκληση της λέξης-βάσης ή μιας λέξης 

που ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων με τη 

ζητούμενη. 

«Έγραψα τη λέξη 

“παιχτών” με αι γιατί 

γνωρίζω ότι η λέξη παίζω 

γράφεται έτσι». 
 

7. Στρατηγική οπτικού 

ελέγχου 

Αφορά στην γραπτή αποτύπωση της ίδιας λέξης με 

διαφορετικούς τρόπους, ώστε ο μαθητής να 

αποφασίσει ποια μορφή της λέξης του ταιριάζει 

καλύτερα. 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ6 

8.Στρατηγική χρήσης της 

σύνταξης 

 

Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση 

των ομόηχων λέξεων. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης 

εξηγεί βάσει της σύνταξης πώς πρέπει να γράψει τη 

λέξη. 

«Υπάρχουν δύο λέξεις για 

το “όμως”, αλλά επειδή 

από την πρόταση φαίνεται 

ότι δεν είναι ο ώμος 

(δείχνει) το έγραψα έτσι» 

9. Άλλη στρατηγική 

 

Οποιαδήποτε άλλη στρατηγική αναφερόταν - 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας κι αν κρινόταν απαραίτητο η ερευνήτρια σημείωνε 

στο χώρο με τις παρατηρήσεις οτιδήποτε θεωρούσε ότι θα ήταν χρήσιμο για την μετέπειτα 

αποκωδικοποίηση. 

                                                           
6 Δεν καταγράφηκαν δείγματα απαντήσεων για τη συγκεκριμένη στρατηγική, καθώς κανείς μαθητής του 
δείγματος δεν έκανε χρήση αυτής. 
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Τη διαδικασία της συνέντευξης διαδεχόταν η χορήγηση του πρώτου μέρους 

(Παραγωγή Γραπτού Λόγου) της διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στον γραπτό λόγο. Η 

ερευνήτρια έβαζε σε ένα σημείο του θρανίου, οπτικά βολικό για το μαθητή, τις 4 διαδοχικές 

εικόνες του τεστ και του έλεγε «όπως βλέπεις εδώ υπάρχουν μία, δύο τρεις, τέσσερις. Οι 4 

εικόνες που βλέπεις παρουσιάζουν μια ιστορία. Κοίταξε με τη σειρά και προσεκτικά αυτές 

τις 4 εικόνες και γράψε σε κείμενο την ιστορία που παρουσιάζουν, περιγράφοντας αυτό που 

δείχνει η κάθε μία από τις εικόνες. Θα πρέπει να προσέξεις να μη γράψεις για πράγματα που 

δεν παρουσιάζονται στις εικόνες. Να μη βάζεις ονόματα στα πρόσωπα. Δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείς λεξικό. Να γράφεις με καθαρά γράμματα και χωρίς ορθογραφικά λάθη. Να 

χρησιμοποιείς σωστά την στίξη, τα κεφαλαία γράμματα, τους τόνους και τις παραγράφους. 

Θα πρέπει να προσέξεις ώστε να μη γράψεις μια δική σου ιστορία, αλλά να γράψεις την 

ιστορία που παρουσιάζουν οι 4 εικόνες. Φτιάξε μια παράγραφο για την κάθε εικόνα. Έχεις 30 

λεπτά στη διάθεσή σου για να γράψεις όλο το κείμενο». Έπειτα ρωτούσε το μαθητή αν είχε 

καταλάβει τι έπρεπε να κάνει κι αν ήθελε να ρωτήσει κάτι και μετά από λίγο αποχωρούσε 

διακριτικά από τη θέση της και παρέμενε σε άλλο σημείο της αίθουσας, προκειμένου ο 

μαθητής να εργάζεται απερίσπαστος και χωρίς την ψυχολογική πίεση της παρουσίας του 

«εξεταστή» απέναντί του. Μετά το πέρας της διαδικασίας η ερευνήτρια προέτρεπε τον 

μαθητή να ελέγξει το γραπτό του, τον ευχαριστούσε για την προσπάθειά του και 

παραλάμβανε το φυλλάδιο εξέτασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των 60 παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε (i) τον έλεγχο κανονικότητας για όλες 

τις μεταβλητές της έρευνας ανά ομάδα μαθητών (την ομάδα μαθητών με τις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), την ομάδα μαθητών τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης 

χρονολογικής ηλικίας ΤΑ(1) και την ομάδα παιδιών τυπικής ανάπτυξης μικρότερης 

χρονολογικής ηλικίας ΤΑ(2)) με την εφαρμογή του ελέγχου Kolmogorov – Smirnov, (ii) την 

περιγραφή των μεταβλητών ανά ομάδα μαθητών με την κατασκευή κατανομών συχνοτήτων 

και με τον υπολογισμό μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων και (iii) τη σύγκριση των 

μεταβλητών μεταξύ της ομάδας μαθητών ΕΜΔ και των ομάδων μαθητών ΤΑ(1) και ΤΑ(2) 

με την εφαρμογή του ελέγχου t-test ή του ελέγχου Mann-Whitney ανάλογα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας.  

Οι έλεγχοι υποθέσεων πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS v19.0. 

5.1. Έλεγχος Κανονικότητας 
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας παρουσιάζονται στους Πίνακες 16, 17, 18 και 

19. Οι μεταβλητές που ακολουθούν την κανονική κατανομή και στις τρεις ομάδες μαθητών 

είναι οι εξής: 

Μνημονική Στρατηγική 

Σωστά γραμμένες λέξεις 

Ετυμολογικά-Οπτικά λάθη 

Θεματικά λάθη σε περίπτωση κανόνα  

Ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε φωνήεν  

Ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε σύμφωνο 

Κειμενική Οργάνωση 

 Η στατιστική σύγκριση των μεταβλητών μεταξύ της ομάδας μαθητών ΕΜΔ και των ομάδων 

μαθητών ΤΑ(1) και ΤΑ(2) πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του ελέγχου Mann-Whitney, 

ενώ για τις μεταβλητές που ακολουθούν την κανονική κατανομή εφαρμόστηκε 

συμπληρωματικά ο έλεγχος t-test. Τα αποτελέσματα του ελέγχου t-test δεν 
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διαφοροποιήθηκαν από τα αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney και για το λόγο αυτό 

δεν παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 16. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές των  

στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ7  Ομάδα D8 β.ε.9 p 

Φωνολογική  ΕΜΔ 0,169 19 0,159 

ΤΑ (2) 0,184 20 0,074 

ΤΑ (1) 0,201 19 0,042* 

Μνημονική ΕΜΔ 0,154 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,144 20 0,200 

ΤΑ (1) 0,080 20 0,200 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα ΕΜΔ 0,279 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,308 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,403 20 0,000*** 

Ανάκληση Ορθογραφικού Κανόνα ΕΜΔ 0,466 16 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,452 15 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,454 20 0,000*** 

Αναλογίας ΕΜΔ 0,435 7 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,435 7 0,000*** 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας ΕΜΔ 0,534 14 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,500 18 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,343 19 0,000*** 

Χρήση της σύνταξης ΕΜΔ 0,470 14 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,535 15 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,538 20 0,000*** 

Άλλη ΕΜΔ 0,240 11 0,076 

ΤΑ (2) 0,307 6 0,081 

ΤΑ (1) 0,433 10 0,000*** 

***p<0,001. *p<0,05. 

 

Πίνακας 17. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για τις κύριες κατηγορίες των  

ορθογραφικών λαθών 

  Ομάδα D β.ε. p 

Σωστά Γραμμένες Λέξεις ΕΜΔ 0,138 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,177 20 0,100 

ΤΑ (1) 0,117 20 0,200 

                                                           
7 Η στρατηγική του οπτικού ελέγχου παραλήφθηκε από το κομμάτι της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, καθώς 
δεν έκανε χρήσης αυτής κανείς μαθητής του δείγματος. 
8 D: Στατιστικό του ελέγχου κανονικότητας Kolmogorov - Smirnov 
9 β.ε.: βαθμοί ελευθερίας 
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Φωνολογικά ΕΜΔ 0,369 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,237 20 0,004** 

ΤΑ (1) 0,246 20 0,003** 

Γραμματικά ΕΜΔ 0,178 20 0,096 

ΤΑ (2) 0,279 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,258 20 0,001** 

Οπτικά Ετυμολογικά ΕΜΔ 0,094 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,147 20 0,200 

ΤΑ (1) 0,098 20 0,200 

Τονικά ΕΜΔ 0,267 20 0,001 

ΤΑ (2) 0,308 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,351 20 0,000*** 

***p<0,001. **p<0,01.  
 

Πίνακας 18. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για τις υποκατηγορίες των  

ορθογραφικών λαθών 

 Ομάδα D β.ε. p 

Κλιτή Κατάληξη ΕΜΔ 0,163 20 0,169 

ΤΑ (2) 0,257 20 0,001** 

ΤΑ (1) 0,288 20 0,000*** 

Άκλιτη Κατάληξη ΕΜΔ 0,455 8 0,000*** 

 ΤΑ (1) 0,505 19 0,000*** 

Θεματικό Κανόνα ΕΜΔ 0,149 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,108 20 0,200 

ΤΑ (1) 0,090 20 0,200 

Θεματικό Εξαίρεσης ΕΜΔ 0,280 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,339 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,280 20 0,000*** 

Ετυμολογικό Φωνήεν ΕΜΔ 0,119 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,094 20 0,200 

ΤΑ (1) 0,137 20 0,200 

Ετυμολογικό Σύμφωνο ΕΜΔ 0,158 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,180 20 0,088 

ΤΑ (1) 0,190 20 0,056 

Αντικατάσταση ΕΜΔ 0,431 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,390 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,527 20 0,000*** 

Παράλειψη ΕΜΔ 0,480 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,485 20 0,000*** 

ΤΑ (1) 0,478 20 0,000*** 

Προσθήκη ΕΜΔ 0,406 20 0,000*** 

ΤΑ (2) 0,398 20 0,000*** 
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ΤΑ (1) 0,431 20 0,000*** 

Αντιστροφή ΕΜΔ - - - 

ΤΑ (2) 0,538 20 0,000*** 

ΤΑ (1) - - - 

***p<0,001. **p<0,01. 

Πίνακας 19. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές της κειμενικής 

οργάνωσης 

  Ομάδα D β.ε. p 

Συνοχή ΕΜΔ 0,180 20 0,090 

ΤΑ (2) 0,245 20 0,003** 

ΤΑ (1) 0,133 20 0,200 

Συνεκτικότητα ΕΜΔ 0,174 20 0,116 

ΤΑ (2) 0,225 20 0,009** 

ΤΑ (1) 0,118 20 0,200 

Κειμενική Οργάνωση ΕΜΔ 0,124 20 0,200 

ΤΑ (2) 0,178 20 0,097 

ΤΑ (1) 0,123 20 0,200 

**p<0,01.  

 

5.2. Σύγκριση στρατηγικών 

 

Ο συνολικός αριθμός χρήσης των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής ανά ομάδα 

παρουσιάζεται στον πίνακα 20. 

Πίνακας 20. Συνολικός αριθμός των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής  

ανά ομάδα μαθητών 

Στρατηγικές  

 

Μέτρηση  

(Απόλυτος Αριθμός) 

  ΕΜΔ ΤΑ(1) ΤΑ(2) 

Φωνολογική 220 148 200 

Μνημονική  549 911 629 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα 341 636 417 

Ανάκληση Ορθογραφικού Κανόνα 64 111 53 

Αναλογίας 11  12  2  

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας 35 131 42 

Χρήση της Σύνταξης 17 26 15 
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Άλλη  24  20  13  

ΣΥΝΟΛΟ 1.261 1.995 1.371 

 

Όπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα, οι μαθητές όλων των ομάδων έδειξαν 

μεγαλύτερη προτίμηση στη χρήση της μνημονικής στρατηγικής, με τη στρατηγική 

ανάκλησης γραμματικού κανόνα και τη φωνολογική στρατηγική να ακολουθούν. Επίσης, οι 

μαθητές της ΤΑ(1) ομάδας χρησιμοποίησαν όλους τους τύπους στρατηγικών περισσότερο 

από τους μαθητές με ΕΜΔ. Η μοναδική περίπτωση στην οποία παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

χρήση στρατηγικής από τους μαθητές με ΕΜΔ ήταν εκείνη της φωνολογικής στρατηγικής. 

Στον πίνακα 21 παρουσιάζεται το ποσοστό χρήσης κάθε στρατηγικής, όπως αυτή 

κατανεμήθηκε εντός των ομάδων, ενώ ακολουθεί και η διαγραμματική απεικόνιση των 

αυτών δεδομένων (διάγραμμα 1). 

Πίνακας 21. Ποσοστό χρήσης των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής  

επί τοις εκατό ανά ομάδα μαθητών 

Στρατηγικές  

 

Μέτρηση  

(σε ποσοστό %) 

  ΕΜΔ ΤΑ(1) ΤΑ(2) 

Φωνολογική 17,4 7,4 14,6 

Μνημονική  43,5 45,7 45,9 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα 27,0 31,9 30,4 

Ανάκληση Ορθογραφικού Κανόνα 5,1 5,6 3,9 

Αναλογίας 0,9 0,6 0,1 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας 2,8 6,6 3,1 

Χρήση της Σύνταξης 1,3 1,3 1,1 

Άλλη  1,9 1,0 0,9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 21 οι μαθητές όλων των ομάδων επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν κατ’ αναλογία τους ίδιους τύπους στρατηγικών. Η μοναδική 

διαφοροποίηση εντοπίστηκε στην στρατηγική ανάκλησης θεματικής ρίζας η οποία, σε 

αντίθεση με ότι παρατηρήθηκε στην ομάδα των μαθητών με ΕΜΔ και στην ομάδα ΤΑ(2), 
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χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές της ομάδας ΤΑ(1) περισσότερο απ’ ότι η στρατηγική 

ανάκλησης του ορθογραφικού κανόνα. 

Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός (απόλυτος) των στρατηγικών ορθογραφημένης 

γραφής ανά ομάδα μαθητών 

 

Πίνακας 22. Σύγκριση της συχνότητας χρήσης στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής της 

ομάδας Ε.Μ.Δ. με (α) την ομάδα ΤΑ(1) και (β) την ομάδα ΤΑ(2). 
 

Στρατηγικές Ορθογραφημένης 

Γραφής 

Συγκρίσεις Ομάδων 

 ΕΜΔ - ΤΑ(1) ΕΜΔ - ΤΑ(2) 

 Z10 p Z p 

Φωνολογική  -1,248 0,212 -0,325 0,745 

Μνημονική  -4,322 0,000*** -1,531 0,126 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα -5,198 0,000*** -1,774 0,076 

Ανάκληση Ορθογραφικού Κανόνα -2,469 0,014* -0,508 0,612 

Αναλογίας -0,214 0,831 -1,967 0,049* 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας -4,153 0,000*** -0,995 0,320 

Χρήση της Σύνταξης -2,124 0,034* -0,403 0,687 

Άλλη  -0,173 0,862 -1,465 0,143 

                                                           
10 Z: Τυποποιημένο στατιστικό του ελέγχου Mann-Whitney 
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***p<0,001. *p<0,05. 

Από τη σύγκριση της ομάδας των μαθητών με Ε.Μ.Δ. και της ΤΑ(1) (πίνακας 22) 

προέκυψε ότι οι πρώτοι χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό τις πέντε από τις οχτώ 

στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής. Συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο ομάδων βρέθηκε ως προς τη χρήση της μνημονικής στρατηγικής (Ζ=-4,322, 

p<0,001), της στρατηγικής ανάκλησης γραμματικού κανόνα (Ζ=-5,198, p<0,001), της 

στρατηγικής ανάκλησης ορθογραφικού κανόνα (Ζ=-2,469, p<0,05) της στρατηγικής 

ανάκλησης θεματικής ρίζας (Ζ=-4,153, p<0,001)  και της στρατηγικής χρήσης της σύνταξης 

(Ζ=-2,124, p<0,05). Αντίθετα, για τις κατηγορίες φωνολογική στρατηγική, στρατηγική 

αναλογίας  και άλλη στρατηγική δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των δύο ομάδων. 

Όσον αφορά στη σύγκριση των ομάδων ΕΜΔ και ΤΑ(2) στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρέθηκε μόνον ως προς της στρατηγική χρήσης της αναλογίας ( Ζ=-1,967, p<0,05), 

με τους μαθητές με ΕΜΔ να κάνουν σημαντικά μεγαλύτερη χρήση σε σύγκριση με τους 

μαθητές της μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Στις υπόλοιπες επτά κατηγορίες στρατηγικών 

δε σημειώθηκε καμία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 

Η χρήση των στρατηγικών ελέγχθηκε και ως προς την αποτελεσματικότητα, δηλαδή 

κατά ποσό εκείνες οδηγούσαν σε σωστό ή λανθασμένο αποτέλεσμα γραφής (πίνακας 23). 

Για τον συγκεκριμένο έλεγχο αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που παρείχαν οι ίδιοι οι 

μαθητές για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν και το πλήθος των σωστά γραμμένων 

λέξεων ή τμημάτων που προέκυψαν. Αυτό σημαίνει πώς εάν για παράδειγμα για τη λέξη 

πηγή ο μαθητής επικαλούνταν τον αντίστοιχο γραμματικό κανόνα που αφορά στην κλίση των 

θηλυκών ουσιαστικών για το τελικό –η και για το αρχικό πη- επικαλούνταν τη μνημονική 

στρατηγική, οι συγκεκριμένες στρατηγικές αξιολογούνταν ως προς το εάν το αντίστοιχο 

τμήμα της λέξης αποδόθηκε ορθά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν η ανάκληση του 

γραμματικού κανόνα απέδωσε ορθά το κλιτικό –η και αντίστοιχα εάν η μνημονική 

στρατηγική απέδωσε ορθά το πρώτο οπτικό η. 

Πίνακας 23. Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό της αποτελεσματικότητας χρήσης των 

στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής ανά ομάδα. 

Στρατηγικές Ορθογραφημένης 

Γραφής 
Ομάδα 

Πλήθος 

Σωστών 
Σύνολο 

Σχετική 

Συχνότητα (%) 

Φωνολογική Ε.Μ.Δ 74 220 33,6 
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 ΤΑ(1) 31 148 20,9 

ΤΑ(2) 44 200 22,0 

Μνημονική  

Ε.Μ.Δ 423 549 77,0 

ΤΑ(1) 802 911 88,0 

ΤΑ(2) 490 629 77,9 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα 

 

Ε.Μ.Δ 327 341 95,9 

ΤΑ(1) 626 636 98,4 

ΤΑ(2) 406 417 97,4 

Ανάκληση Ορθογραφικού  

Κανόνα 

 

Ε.Μ.Δ 61 64 95,3 

ΤΑ(1) 106 111 95,5 

ΤΑ(2) 49 53 92,5 

Αναλογίας 

Ε.Μ.Δ 9 11 81,8 

ΤΑ(1) 10 12 83,3 

ΤΑ(2) 2 2 100,0 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας 

Ε.Μ.Δ 34 35 97,1 

ΤΑ(1) 117 131 89,3 

ΤΑ(2) 37 42 88,1 

Χρήση της σύνταξης 

Ε.Μ.Δ 14 17 82,4 

ΤΑ(1) 25 26 96,2 

ΤΑ(2) 14 15 93,3 

Άλλη 

Ε.Μ.Δ 12 24 50,0 

ΤΑ(1) 15 20 75,0 

ΤΑ(2) 7 13 53,8 

 

Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, δηλαδή οι στρατηγικές που απέφεραν τις 

περισσότερες ορθά γραμμένες λέξεις, για τους μαθητές με ΕΜΔ, ήταν η στρατηγικής της 

ανάκλησης θεματικής ρίζας με ποσοστό που άγγιζε το 97,1%, ενώ ακολουθούσαν με 

ελάχιστη διαφορά οι στρατηγικές της ανάκλησης γραμματικού και ορθογραφικού κανόνα. 

Αντίστοιχα, για τους μαθητές της ίδιας χρονολογικής ηλικίας ως αποτελεσματικότερη 

αποδείχθηκε η χρήση της στρατηγικής ανάκλησης γραμματικού κανόνα με ποσοστό που 

αντιστοιχούσε στο 98,4% και ακολουθούσαν εκείνες της χρήσης της σύνταξης (96,2%) και 

της ανάκλησης ορθογραφικού κανόνα (95,3%). Τέλος, οι μικρότεροι ηλικιακά μαθητές 
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σημείωσαν απόλυτο ποσοστό επιτυχούς χρήσης για τη στρατηγική της αναλογίας (100%) και 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τη χρήση των στρατηγικών ανάκλησης γραμματικού 

κανόνα και χρήσης της σύνταξης.  

Για όλες τις ομάδες η λιγότερο αποτελεσματική χρήση στρατηγικής αφορούσε στη 

φωνολογική, για την οποία οι μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν ποσοστό επιτυχούς χρήσης που 

έφτανε μόλις 33,6%, 20,9% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και 22% για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης της 

ίδιας αναγνωστικής ηλικίας. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω και 

διαγραμματικά (διάγραμμα 2). 

Διάγραμμα 2: Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό της αποτελεσματικότητας χρήσης των 

στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής ανά ομάδα. 

 
 

 

Στον πίνακα 24 καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μεταξύ των 

ομάδων σύγκριση για το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. 

 

Πίνακας 24. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας χρήσης στρατηγικών της ομάδας Ε.Μ.Δ. με 

(α) την ομάδα ΤΑ(1) και (β) την ομάδα ΤΑ(2). 
 

Στρατηγικές Ορθογραφημένης 

Γραφής 

Συγκρίσεις Ομάδων 

 ΕΜΔ –ΤΑ(1) ΕΜΔ-ΤΑ(2) 

 
Z p Z p 

Φωνολογική  -1,471 0,141 -1,773 0,076 
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Μνημονική  -3,030 0,002** -0,027 0,978 

Ανάκληση Γραμματικού Κανόνα -2,104 0,035* -1,160 0,246 

Ανάκληση Ορθογραφικού Κανόνα -0,416 0,678 -0,541 0,589 

Αναλογίας -0,321 0,748 -0,808 0,419 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας -1,973 0,048* -0,827 0,408 

Χρήση της Σύνταξης -1,501 0,133 -1,093 0,274 

Άλλη -1,088 0,277 -1,156 0,248 

**p<0,01. *p<0,05. 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα καταδεικνύουν ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

χρησιμοποιούν σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικά σε σχέση με τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους τη μνημονική στρατηγική (Ζ=-3,030, p<0,01) και τη στρατηγική 

ανάκλησης γραμματικού κανόνα (Ζ=-2,104, p<0,05) και περισσότερο αποτελεσματικά τη 

στρατηγική ανάκλησης της θεματικής ρίζας (Ζ=-1,973, p=0,05). Για τις υπόλοιπες πέντε 

κατηγορίες στρατηγικών δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων για το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. 

Αντίστοιχα, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών με 

Ε.Μ.Δ. και των μαθητών της ΤΑ(2) σε καμία από τις οκτώ στρατηγικές ορθογραφημένης 

γραφής που διερευνήθηκαν. 

Συμπληρωματικά, τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα (μέγεθος δείγματος, μέσος όρος, 

τυπική απόκλιση, ελάχιστη-μέγιστη τιμή, 25ο τεταρτημόριο, διάμεσος, 75ο τεταρτημόριο) για 

κάθε στρατηγική ορθογραφημένης γραφής που αξιολογήθηκε, παρατίθενται στο Παράρτημα 

Δ. 

5.3. Σύγκριση ορθογραφικών λαθών 
 

              Διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων βρέθηκαν και στο κομμάτι των ορθογραφικών 

λαθών. Στον πίνακα 25 παρουσιάζονται οι απόλυτοι αριθμοί, οι ευκαιρίες11 και το ποσοστό 

των σωστά γραμμένων λέξεων ανά ομάδα μαθητών. 

                                                           
11 Ως ευκαιρία νοείται καθετί που μπορεί να γραφτεί με λάθος τρόπο. Η μέτρηση των ευκαιριών γίνεται 
ξεχωριστά για κάθε είδος λάθους που μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα στη λέξη «μαρούλι» μπορεί να γίνουν 
έξι φωνολογικά λάθη, γιατί τόσα είναι τα γραφήματά της και ένα γραμματικό λάθος (την κατάληξη του 
ουδέτερου ουσιαστικού σε –ι). 
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Πίνακας 25. Ποσοστό σωστά γραμμένων λέξεων ανά ομάδα μαθητών 

Ομάδα Μαθητών Σωστά 

γραμμένες λέξεις 

Ευκαιρίες Ποσοστό (%) 

Ε.Μ.Δ. 518 850 60,9 

ΤΑ(1) 882 1146 77,0 

ΤΑ(2) 550 887 62,0 

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστό σωστά γραμμένων λέξεων ανά ομάδα μαθητών 

 

Στον πίνακα 25 και στην τρίτη διαγραμματική απεικόνιση (διάγραμμα 3) φαίνεται ότι 

οι μαθητές με ΕΜΔ έγραψαν σωστά 518 λέξεις, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου ΤΑ(1) 882 

λέξεις και οι μαθητές της ομάδας ελέγχου ΤΑ(2) 550 λέξεις. Συγκρίνοντας τα ποσοστά των 

σωστά γραμμένων λέξεων στις τρεις ομάδες προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

επίδοση της ομάδας ΕΜΔ και της ομάδας ΤΑ(1). Συγκεκριμένα, το ποσοστό των σωστά 

γραμμένων λέξεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ. ήταν 60,9%,  δηλαδή σημαντικά μικρότερο (Ζ=-

4,248, p<0,001) από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών της ΤΑ(1) ομάδας, το οποίο ήταν  

77,0%. Όμως, δε διέφερε σημαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό της τάξης του 62,0% που 

σημείωσαν οι μαθητές της ομάδας ΤΑ(2). Η σύγκριση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

ομάδων για τη μεταβλητή «σωστά γραμμένες λέξεις» φαίνεται στον πίνακα 26.  

 

Πίνακας 26. Σύγκριση των σωστά γραμμένων λέξεων της ομάδας Ε.Μ.Δ. με (α) την ομάδα 

ΤΑ(1) και (β) την ομάδα ΤΑ(2). 

 ΕΜΔ-ΤΑ(1) ΕΜΔ-ΤΑ(2) 

Ομάδα Μαθητών Ζ p Ζ p 

Σωστά 

γραμμένες λέξεις 
-4,248 0,000*** -0,189 0,850 
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***p<0,001. 

Στον πίνακα 27 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των 

μαθητών ανά ομάδα στις κύριες κατηγορίες ορθογραφικών λαθών (φωνολογικά, γραμματικά, 

οπτικά-ετυμολογικά και τονικά). 

 

 

Πίνακας 27. Σχετική συχνότητα12 επί τοις εκατό των ορθογραφικών λαθών στις  

κύριες κατηγορίες ανά ομάδα μαθητών 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Ομάδα Πλήθος  

Λαθών 

Ευκαιρίες Σχετική 

Συχνότητα (%) 

Φωνολογικά Λάθη 

Ε.Μ.Δ 15 5628 0,27 

ΤΑ(1) 23 6253 0,37 

ΤΑ(2) 15 8665 0,17 

 

Γραμματικά Λάθη 

 

 

Ε.Μ.Δ 54 615 8,8 

ΤΑ(1) 29 904 3,2 

ΤΑ(2) 46 649 7,1 

Οπτικά - Ετυμολογικά Λάθη 

 

 

Ε.Μ.Δ 361 1560 23,1 

ΤΑ(1) 318 2533 12,6 

ΤΑ(2) 383 1695 22,6 

Τονικά Λάθη 

 

 

Ε.Μ.Δ 110 848 13,0 

ΤΑ(1) 29 1146 2,5 

ΤΑ(2) 27 887 3,0 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα οι μαθητές και των τριών ομάδων έκαναν 

περισσότερα λάθη στην κύρια κατηγορία των οπτικών-ετυμολογικών λαθών. Η σχετική 

συχνότητα των λαθών επί τοις εκατό στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν για την ομάδα των 

ΕΜΔ 23,1%, για την ομάδα ελέγχου ΤΑ(1) 12,6% και για την ομάδα ΤΑ(2) 22,6%. Στην 

                                                           
12 Ως σχετική συχνότητα νοείται η πιθανότητα λάθους, λαμβάνοντας υπόψη πόσα λάθη έγιναν αναλογικά με τις 

ευκαιρίες που παρέχει το υλικό. Υπολογίζεται διαιρώντας τον απόλυτο αριθμό λαθών με τον αντίστοιχο αριθμό 

ευκαιριών λάθους της. Π.χ. Αν ένας μαθητής έχει κάνει 5 λάθη σε 20 ευκαιρίες, τότε η σχετική συχνότητα είναι 

5/20 = 0,25 ή 25%. Συνηθίζεται να παρουσιάζονται σε ποσοστό διότι είναι περισσότερο κατανοητά από τις 

σχετικές συχνότητες. 
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κατηγορία των γραμματικών λαθών η ομάδα ΕΜΔ σημείωσε και πάλι τα περισσότερα λάθη 

με ποσοστό που έφτανε στο 8,8%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ομάδες ελέγχου ήταν 3,2% 

για την ΤΑ(1) και 7,1% για την ΤΑ(2). Ως προς τα τονικά λάθη βρέθηκε ότι η συχνότητα για 

τις τρεις ομάδες μαθητών έφτανε αντιστοίχως στο ποσοστό του 13%, του 2,5% και του 3%, 

ενώ τέλος η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των φωνολογικών λαθών και για τις τρεις 

ομάδες ήταν αμελητέα. 

Διάγραμμα 4: Σχετική συχνότητα ορθογραφικών λαθών επί τοις εκατό  

στις κύριες κατηγορίες ανά ομάδα μαθητών 

 

Πίνακας 28. Σύγκριση των ορθογραφικών λαθών στις κύριες κατηγορίες μεταξύ των μαθητών 

με Ε.Μ.Δ. και (α) της ομάδας ΤΑ(1) και (β) ΤΑ(2) 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Ομάδα Μαθητών 

 ΕΜΔ-ΤΑ(1) ΕΜΔ-ΤΑ(2) 

 Ζ p Ζ p 

Φωνολογικά -0,327 0,744 -1,391 0,164 

Γραμματικά -3,430 0,000*** -1,347 0,178 

Οπτικά - Ετυμολογικά -4,410 0,000*** -0,74 0,457 

Τονικά -2,497 0,013* -1,985 0,047* 

***p<0,001. *p<0,05. 

 

Από τη σύγκριση των τριών ομάδων προέκυψε ότι η σχετική συχνότητα λαθών επί 

τοις εκατό των μαθητών με Ε.Μ.Δ. ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη συχνότητα λαθών 
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των μαθητών της ΤΑ(1) στις τρεις κύριες κατηγορίες των γραμματικών (Ζ=-1,430, p<0,01),  

Οπτικών – Ετυμολογικών (Ζ=-4,410, p<0,001) και των τονικών (Ζ=-2,497, p<0,05) λαθών, 

αλλά οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά στην κατηγορία των φωνολογικών λαθών.  

Όσον αφορά στη σύγκριση των ομάδων ΕΜΔ και ΤΑ(2) στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρέθηκε μόνο ως προς την κατηγορία των τονικών λαθών (Ζ=-1,985, p<0,05), στην 

οποία οι μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν σημαντικά περισσότερα λάθη.  

Για τις επιμέρους κατηγορίες ορθογραφικών λαθών τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 29. 

Πίνακας 29. Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των ορθογραφικών λαθών στις επιμέρους 

κατηγορίες ανά ομάδα μαθητών 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Ομάδα 

Μαθητών 
Πλήθος 

Λαθών 

Ευκαιρίες Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 

Κλιτή Κατάληξη 

Ε.Μ.Δ 52 607 8,6 

ΤΑ(1) 26 885 2,9 

ΤΑ(2) 46 641 7,2 

Άκλιτη Κατάληξη 

Ε.Μ.Δ  2 8 25,0 

ΤΑ(1)  3 19 15,8 

ΤΑ(2)  0 9 0,0 

Θεματικό Κανόνα 

 

 

Ε.Μ.Δ 110 375 29,3 

ΤΑ(1) 94 602 15,6 

ΤΑ(2) 117 402 29,1 

Θεματικό Εξαίρεσης 

 

 

Ε.Μ.Δ 19 33 57,6 

ΤΑ(1) 14 40 35,0 

ΤΑ(2) 25 36 69,4 

Ετυμολογικό Φωνήεν 

 

 

Ε.Μ.Δ 205 1086 18,9 

ΤΑ(1) 171 1721 9,9 

ΤΑ(2) 210 1121 18,7 

Ετυμολογικό Σύμφωνο 

 

 

Ε.Μ.Δ 28 101 27,7 

ΤΑ(1) 46 169 27,2 

ΤΑ(2) 36 111 32,4 

Αντικατάσταση γραφήματος Ε.Μ.Δ 9 5235 0,17 



 
93 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα περισσότερα λάθη των μαθητών όλων των 

ομάδων έγιναν στις επιμέρους κατηγορίες των οπτικών-ετυμολογικών λαθών. Συγκεκριμένα, 

στην κατηγορία θεματικό σε περίπτωση εξαίρεσης οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν συχνότητα 

λαθών 57,6%, οι μαθητές της ΤΑ(1) ομάδας 35,0% και οι μαθητές της ΤΑ(2) ομάδας 69,4%. 

Στην κατηγορία ετυμολογικό-οπτικό λάθος σε σύμφωνο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27,7%, 

32,4% και 27,2%. Η συχνότητα λαθών στην επιμέρους κατηγορία θεματικό λάθος σε 

περίπτωση κανόνα ήταν για την ομάδα ΕΜΔ 29,3%, για την ομάδα των τυπικών 

συνομηλίκων τους 15,6% για την ομάδα ΤΑ(2) 29,1%. Έπειτα, ακολουθούσε η κατηγορία 

ετυμολογικό-οπτικό λάθος σε φωνήεν για την οποία τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 18,9%, 

9,9% και 18,7%. Η συχνότητα των λαθών ήταν αρκετά μικρότερη στην κύρια κατηγορία των 

γραμματικών λαθών. Στις άκλιτες καταλήξεις οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσίασαν συχνότητα 

ΤΑ(1) 2 7942 0,03 

ΤΑ(2) 9 5657 0,16 

Παράλειψη γραφήματος 

Ε.Μ.Δ 4 5235 0,08 

ΤΑ(1) 5 7942 0,06 

ΤΑ(2) 6 5657 0,11 

Προσθήκη γραφήματος 

Ε.Μ.Δ 0 5641 0,00 

ΤΑ(1) 8 8665 0,09 

ΤΑ(2) 8 6149 0,13 

 Ε.Μ.Δ 0 5216 0,00 

Αντιστροφή γραφήματος ΤΑ(1) 0 7964 0,00 

 
ΤΑ(2) 1 6057 0,02 

 

Παράλειψη τονικού σημείου Ε.Μ.Δ 100 848 11,8 

 ΤΑ(1) 27 1146 2,4 

 ΤΑ(2) 15 887 1,7 

Αλλαγή τονικού σημείου Ε.Μ.Δ  4 848 0,5 

 ΤΑ(1)  4 1146 0,3 

 ΤΑ(2)  11 887 1,2 

Προσθήκη τονικού σημείου Ε.Μ.Δ 7 848 0,8 

 ΤΑ(1) 0 1146 0,0 

 ΤΑ(2) 0 887 0,0 
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λαθών 25% και οι μαθητές της ομάδας ΤΑ(1) 15,8%, ενώ οι μαθητές της ομάδας ΤΑ(2) δεν 

έκαναν καθόλου λάθη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις κλιτές 

καταλήξεις των λέξεων ήταν 8,6%, 2,9% και 7,2%. Όσον αφορά στη χρήση του τονικού 

σημείου, τα μεγαλύτερα ποσοστά λαθών και για τις τρεις ομάδες σημειώθηκαν στην 

κατηγορία της παράλειψης, που για τους μαθητές με ΕΜΔ έφτανε στο 11,8%, για του 

μαθητές της ΤΑ(1) ομάδας το 2,4% και τους μαθητές της ΤΑ(1) ομάδας μόλις το 1,7%. Τα 

ποσοστά που σημειώθηκαν στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες τονικών και φωνολογικών 

λαθών ήταν πάρα πολύ μικρά. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά (διάγραμμα 5 & 6). 

 

Διάγραμμα 5: Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των ορθογραφικών λαθών στις επιμέρους 

κατηγορίες κλιτή κατάληξη, άκλιτη κατάληξη, θεματικό σε περίπτωση κανόνα, θεματικό σε 

περίπτωση εξαίρεσης, ετυμολογικό-οπτικό σε φωνήεν και ετυμολογικό – οπτικό σε σύμφωνο 

ανά ομάδα μαθητών 
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Διάγραμμα 6: Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό των λαθών στις επιμέρους κατηγορίες 

αντικατάστασης, παράλειψης, προσθήκης και αντιστροφής γραφήματος και παράλειψης, 

αλλαγής και προσθήκης τονικού σημείου ανά ομάδα μαθητών  

 

 

Πίνακας 30. Σύγκριση των ορθογραφικών λαθών στις επιμέρους κατηγορίες της ομάδας 

Ε.Μ.Δ. με (α) την ομάδα ΤΑ(1) και (β) την ομάδα ΤΑ(2) 
 

 Ομάδα Μαθητών 

 ΕΜΔ-ΤΑ(1) 
ΕΜΔ-ΤΑ(2) 

Υποκατηγορίες 

Ορθογραφικών Λαθών 
Z p Z p 

Κλιτή Κατάληξη -3,372 0,001** -1,374 0,169 

Άκλιτη Κατάληξη -0,552 0,581 -1,549 0,121 

Θεματικό Κανόνα -3,871 0,000*** -0,501 0,616 

Θεματικό Εξαίρεσης -2,169 0,030* -0,802 0,423 

Ετυμολογικό Φωνήεν -3,856 0,000*** -0,446 0,655 

Ετυμολογικό Σύμφωνο -0,832 0,405 -0,608 0,543 

Αντικατάσταση 

γραφήματος 
-1,429 0,153 -0,378 0,705 

Παράλειψη  

γραφήματος 
-0,097 0,923 -0,271 0,786 

Προσθήκη  

γραφήματος 
-2,862 0,004** -2,859 0,004** 
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Αντιστροφή 

γραφήματος 
- - -1,000 0,317 

Παράλειψη τονικού 

σημείου 

-2,639 0,008** -2,327 0,020* 

Αλλαγή τονικού 

σημείου 

-0,511 0,610 -0,077 0,938 

Προσθήκη τονικού 

σημείου 

-1,777 0,076 -1,777 0,076 

***p<0,001. **p<0,01. *p<0,05. 

Προχωρώντας σε συγκριτικές αναλύσεις (Πίνακας 30) μεταξύ των ομάδων ΕΜΔ και 

ΤΑ(1) βρέθηκε ότι η συχνότητα λαθών για τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συχνότητα λαθών της ομάδας ΤΑ(1) στις επιμέρους 

κατηγορίες γραμματικό λάθος σε κλιτή κατάληξη (Ζ=-3,372, p<0,01), θεματικό λάθος σε 

περίπτωση κανόνα (Ζ=-3,871, p<0,001), θεματικό λάθος σε περίπτωση εξαίρεσης (Ζ=-2,169, 

p<0,05), ετυμολογικό-οπτικό λάθος σε φωνήεν (Ζ=-3,856, p<0,001) και παράλειψη τονικού 

σημείου (Ζ=-2,639, p<0,01). Στατιστικά μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων βρέθηκε και 

ως προς τα λάθη προσθήκης με την ομάδα των ΕΜΔ να σημειώνει σημαντικά λιγότερα λάθη 

(Ζ=-2,862, p<0,01) από εκείνα των μαθητών της ΤΑ(1) ομάδας. Ωστόσο, δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο υπό μελέτη ομάδων στις επιμέρους 

κατηγορίες του γραμματικού λάθους σε άκλιτη κατάληξη, του ετυμολογικού-οπτικού λάθους 

σε σύμφωνο, της αντικατάστασης, της αντιστροφής και της παράλειψης.  

Επίσης, τα ποσοστά των λαθών των μαθητών με Ε.Μ.Δ. διέφεραν σημαντικά από τα 

αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών της ομάδας ΤΑ(2) στις κατηγορίες των λαθών προσθήκης 

γραφήματος (Ζ=-2,859, p<0,01) και παράλειψης τονικού σημείου (Ζ=-2,327, p<0,05), με 

τους μαθητές με ΕΜΔ να σημειώνουν σημαντικά λιγότερα τέτοιου είδους λάθη  από τα 

αντίστοιχα των μαθητών της ΤΑ(2). Στις υπόλοιπες έντεκα κατηγορίες δε σημειώθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  

Συμπληρωματικά, τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα (μέγεθος δείγματος, μέσος όρος, 

τυπική απόκλιση, ελάχιστη-μέγιστη τιμή, 25ο τεταρτημόριο, διάμεσος, 75ο τεταρτημόριο) για 

κάθε είδος ορθογραφικού λάθους που αξιολογήθηκε, παρατίθενται στο Παράρτημα Δ. 

 

5.4. Σύγκριση ως προς την κειμενική οργάνωση 

Στον πίνακα 31 παρουσιάζονται οι μέσες όροι (Μ.Ο) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) 

των αρχικών βαθμών της συνοχής, της συνεκτικότητας και συνολικά της κειμενικής 
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οργάνωσης που συγκέντρωσαν οι τρεις ομάδες μαθητών κατά την αξιολόγησή τους με το 

εργαλείο διερεύνησης δυσκολιών στον γραπτό λόγο των Πόρποδα, Διακογιώργη, Δημάκου, 

Καραντζή (2008). 

Πίνακας 31. Μέσοι Όροι (Μ.Ο) και Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α) του βαθμού συνοχής, 

συνεκτικότητας και συνολικά της κειμενικής οργάνωσης ανά ομάδα μαθητών 

ΟΜΑΔΑ  
ΕΜΔ ΤΑ(1) ΤΑ(2) 

 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Συνοχή 10,0 4,0 13,6 3,1 10,7 3,1 

Συνεκτικότητα 21,2 2,7 21,6 3,2 19,8 3,3 

Κειμενική Οργάνωση 31,1 6,0 35,2 5,5 30,5 5,5 

 

Βάσει των τιμών του πίνακα προκύπτει ότι τα κείμενα των μαθητών με ΕΜΔ είχαν 

μικρότερο βαθμό συνοχής και κειμενικής οργάνωσης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των 

ομάδων ελέγχου. Το ίδιο δεν παρατηρήθηκε, όμως, για το κριτήριο της συνεκτικότητας για 

το οποίο φάνηκε οι μαθητές με ΕΜΔ να υστερούν έναντι των τυπικών συνομηλίκων τους 

αλλά να υπερτερούν έναντι της ομάδας των μαθητών μικρότερης ηλικίας ΤΑ(2). Τα 

παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο διάγραμμα 7. 

 

Διάγραμμα 7: Μέσοι Όροι συνοχής, συνεκτικότητας και συνολικά της κειμενικής 

οργάνωσης ανά ομάδα μαθητών 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 

ομάδα των ΕΜΔ και των ομάδων τυπικής ανάπτυξης ΤΑ(1) και ΤΑ(2) για να βρεθεί κατά 

πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των αρχικών τους βαθμών. 

 

Πίνακας 32. Σύγκριση των παραγόμενων κειμένων μεταξύ της ομάδας των Ε.Μ.Δ. με (α) την 

ομάδα ΤΑ(1) και (β) ΤΑ(2). 

 

Παραγόμενα Κείμενα Ομάδα Μαθητών 

 
ΕΜΔ-ΤΑ(1) ΕΜΔ-ΤΑ(2) 

 
Z p Z p 

Συνοχή -2,719 0,007** -0,342 0,732 

Συνεκτικότητα -0,408 0,683 -1,368 0,171 

Κειμενική Οργάνωση -2,128 0,033* -0,136 0,892 

**p<0,01. *p<0,05. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. παράγουν 

κείμενα με σημαντικά μικρότερη συνοχή (Ζ=-2,719, p<0,01) και κειμενική οργάνωση (Ζ=-

2,128, p<0,05)  από τους μαθητές της ομάδας ΤΑ(1). Όμως, δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς το κριτήριο της συνεκτικότητας. 

Αντίστοιχα, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών με  Ε.Μ.Δ. και 

των μαθητών της ΤΑ(2) ομάδας σε κανένα από τα τρία υπό εξέταση κριτήρια (Πίνακας 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
99 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1. Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η συγκριτική αξιολόγηση των ορθογραφικών 

στρατηγικών, των ορθογραφικών λαθών και της σύνθεσης γραπτού κειμένου με συνοχή και 

συνεκτικότητα από μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης της ίδιας και μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Βάσει αυτού, τα διερευνητικά 

ερωτήματα που αποπειράθηκε να εξετάσει η παρούσα μελέτη ήταν (i) Ποιες στρατηγικές 

ορθογραφημένης γραφής χρησιμοποιούν οι μαθητές με ΕΜΔ, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης μικρότερης ηλικίας 

όταν καλούνται να επιτελέσουν έργα ορθογραφημένης γραφής που έχουν τη μορφή καθ’ 

υπαγόρευσης λίστας λέξεων και πώς διαφοροποιούνται οι τρεις ομάδες μαθητών ως προς την 

ποιοτική και ποσοτική χρήση αυτών, (ii) Τι είδους ορθογραφικά λάθη κάνουν οι τρεις υπό 

εξέταση ομάδες μαθητών και πώς διαφοροποιούνται ως προς την ποσότητα και την ποιότητα 

των ορθογραφικών λαθών που παράγουν, (iii) εάν οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν κάποιο 

έλλειμμα ή «αποκλίνουν» της φυσιολογικής, βάσει σταδίων, πορείας κατάκτησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας και τέλος, (vi) ποιες είναι συγκριτικά οι επιδόσεις των τριών 

ομάδων στο έργο της παραγωγής γραπτού κειμένου, αξιολογώντας το ως προς τα κριτήρια 

της συνοχής, της συνεκτικότητας και της συνολικής κειμενικής οργάνωσης. 

Για την καλύτερη παρουσίαση και κατανόηση των συμπερασμάτων, θεωρήθηκε 

σκόπιμο να δημιουργηθούν - βάσει της θεματικής που διαπραγματευόταν - οι παρακάτω 

επιμέρους ενότητες: Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής, Ορθογραφικά Λάθη και Κειμενική 

Οργάνωση. 

 

6.1.1. Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής 

 

H ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ για να γράψουν 

ορθογραφημένα ανακαλούν κατά κύριο λόγο τη μνημονική στρατηγική, με τη στρατηγική 

της ανάκλησης γραμματικού κανόνα και τη φωνολογική να ακολουθούν. Αρκετά μικρότερα 

είναι τα ποσοστά προτίμησης που σημειώνουν οι μαθητές για την στρατηγική της ανάκλησης 

ορθογραφικού κανόνα, ενώ οι στρατηγικές της ανάκλησης της θεματικής ρίζας, της χρήσης 
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της σύνταξης και της αναλογίας  βρέθηκε πως επιλέγονται ελάχιστα από μαθητές της αυτής 

ομάδας.  

Παρόμοια είναι η κατανομή των στρατηγικών για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Για την ομάδα μαθητών της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας η κατανομή των στρατηγικών 

διαφοροποιήθηκε μόνον ως προς την τέταρτη και πέμπτη επιλογή, καθώς οι μαθητές 

ανακαλούσαν με μεγαλύτερη συχνότητα τη θεματική ρίζα παρά τους ορθογραφικούς κανόνες 

των λέξεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη 

(στρατηγική ανάκλησης γραμματικού κανόνα) και τρίτη (φωνολογική στρατηγική) επιλογή 

στρατηγικής των μαθητών ως προς τη συχνότητα της αυτής χρήσης τους. Μεταξύ της ομάδας 

των μαθητών με ΕΜΔ και της ομάδας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης της μικρότερης 

ηλικίας δεν προέκυψε καμία διαφορά ως προς την κατανομή των στρατηγικών. 

Φαίνεται, επομένως, ότι η χρήση των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής 

ακολουθεί το ίδιο μοτίβο σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτου ηλικίας ή ικανότητας, όπως 

ακριβώς βρέθηκε και σε παλαιότερες έρευνες των Baleghizadeh & Dargahi (2010), Ruberto 

et al. (2016), Donovan & Marshall (2016). Η ανάδειξη της μνημονικής στρατηγικής, της 

στρατηγικής ανάκλησης γραμματικού κανόνα και της φωνολογικής στρατηγικής ως των 

επικρατέστερων στις επιλογές των ελληνόφωνων μαθητών και των τριών ομάδων έρχεται σε 

συνάρτηση με την διαπίστωση των Giannouli & Harris (1997) και των Giannouli & Pavlidis 

(2014) ότι για να γίνει κανείς ικανός ορθογράφος στα ελληνικά θα πρέπει να κατέχει τρία 

επίπεδα γνώσης: τη σχέση των φωνημάτων με τα γραφήματα, τους μορφο-γραμματικούς 

κανόνες που απαρτίζουν το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα και τις εξαιρέσεις αυτού.   

  Η μνημονική και η φωνολογική στρατηγική επικράτησαν και στις επιλογές 

αγγλόφωνων μαθητών σε έρευνες που διεξήχθησαν σε πληθυσμούς τυπικής (Devonshire & 

Fluck, 2010˙ Rittle-Johnson & Siegler, 1999) και μη τυπικής ανάπτυξης (Farrington-Flint et 

al., 2008˙ Sharp et al., 2008). Η υψηλής συχνότητας χρήση της μνημονικής στρατηγικής από 

τους μεγαλύτερης ηλικίας τυπικούς μαθητές επιβεβαιώνει παλαιότερα ευρήματα των 

Ζυγούρη και Αϊδίνη (2009), σύμφωνα με τα οποία οι βελτιωμένες επιδόσεις που 

παρουσιάζουν οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων οφείλονται περισσότερο στη χρήση 

της μνημονικής στρατηγικής παρά στη χρήση των μορφολογικών κανόνων. Ωστόσο, τα 

σχετικά χαμηλότερα, σε σχέση με άλλες στρατηγικές, ποσοστά αποτελεσματικότητας που 

βρέθηκαν για τη συγκεκριμένη στρατηγική και κυρίως για τους μαθητές με ΕΜΔ και τους 

μαθητές της μικρότερης χρονολογικής ηλικίας καταδεικνύουν ότι πιθανότατα οι 
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συγκεκριμένες ομάδες μαθητών επικαλούνταν τη μνήμη για τις περιπτώσεις που 

αδυνατούσαν να αιτιολογήσουν με άλλον τρόπο τη γραφή μιας λέξης.  

Συγχρόνως, η έμφαση που φαίνεται να δίνεται από τους μαθητές όλων των ομάδων 

στη χρήση της φωνολογικής στρατηγικής βασίζεται, σύμφωνα με τους ερευνητές (Ehri et al., 

2001), στην πολύχρονη έκθεση των παιδιών σε διδακτικές μεθόδους που επικεντρώνονται 

σθεναρά στην γραφο-φωνημική αντιστοίχιση. Οι ελληνόφωνοι μαθητές εκτίθενται στη 

διαδικασία κατάκτησης της γραφο-φωνημικής αντιστοίχισης πολύ νωρίς στην Α΄ δημοτικού, 

όπου και ξεκινά η συστηματική διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και η φωνολογική στρατηγική χρησιμοποιήθηκε από μεγάλο 

αριθμό μαθητών, απέφερε τις λιγότερο ορθά γραμμένες λέξεις,  γεγονός απόλυτα 

δικαιολογημένο αν αναλογιστεί κανείς εκείνο που ειπώθηκε αρκετές φορές στο θεωρητικό 

μέρος της παρούσας εργασίας,  πως δηλαδή για να επιτευχθεί ορθογραφημένη γραφή στην 

ελληνική γλώσσα η αποκλειστική γνώση της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων 

θεωρείται τελείως ανεπαρκής. 

Η επιλογή της στρατηγικής ανάκλησης γραμματικού κανόνα ως μία εκ των 

επικρατέστερων στρατηγικών των ελληνόφωνων μαθητών διαφοροποιεί το δείγμα της 

παρούσας έρευνας από τους αγγλόφωνους πληθυσμούς που μελέτησαν οι Baleghizadeh & 

Dargahi (2010), οι Ruberto et al (2016) και οι Donovan & Marshall, 2016, γεγονός που 

πιθανότατα αποδίδεται στο σύνθετο κλιτικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας. Τα άρθρα, τα 

επίθετα, οι αντωνυμίες, οι προσδιορισμοί και κάποια αριθμητικά κλίνονται ως προς το γένος, 

τον αριθμό και την πτώση με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολυάριθμοι μορφολογικοί τύποι 

για τη σωστή γραφή των οποίων απαιτείται αντίστοιχα η κατάκτηση ενός πλήθους μορφο-

γραμματικών κανόνων. Υπό αυτή την έννοια είναι απόλυτα φυσικό οι Έλληνες μαθητές να 

αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη στρατηγική της ανάκλησης γραμματικού κανόνα σε 

σύγκριση με τους μαθητές του αγγλικού ορθογραφικού συστήματος. Μάλιστα τα υψηλά 

ποσοστά αποτελεσματικότητας που καταγράφηκαν για τη συγκεκριμένη στρατηγική και για 

τις τρεις ομάδες καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες μαθητές αφομοιώνουν ορθά τους 

γραμματικούς κανόνες, αν και οι μαθητές με ΕΜΔ το κάνουν σε σημαντικά μικρότερο βαθμό 

από τους τυπικούς συνομηλίκους τους. 

Όσον αφορά στην μεταξύ των ομάδων σύγκριση, βρέθηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

ανακαλούσαν σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από τους τυπικούς συνομηλίκους τους τη 

μνημονική στρατηγική, τις στρατηγικές ανάκλησης γραμματικού και ορθογραφικού κανόνα, 

τη στρατηγική ανάκλησης της θεματικής ρίζας και τη στρατηγική χρήσης της σύνταξης. Η 
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μικρότερη συχνότητα ανάκλησης της μνημονικής στρατηγικής από τους μαθητές με ΕΜΔ 

είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με ερευνητικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με 

ΕΜΔ παρουσιάζουν μεγάλη αδυναμία στο να ανακαλέσουν από μνήμης σταθερές 

ορθογραφικές αναπαραστάσεις ή γραφημικές ακολουθίες (Goswami, 2002 ˙ Plisson et al., 

2013˙ Fayol, Zorman, & Lété, 2009). Αντίστοιχα, η περιορισμένη δυνατότητα των μαθητών 

με ΕΜΔ να κάνουν ανάκληση του γραμματικού ή ορθογραφικού κανόνα και της θεματικής 

ρίζας πιθανότατα οφείλεται στην εξαιρετική δυσκολία που κατά κανόνα αντιμετωπίζουν οι 

συγκεκριμένοι μαθητές στο να κατακτήσουν τους μορφολογικούς κανόνες που διέπουν το 

ελληνικό ορθογραφικό σύστημα (Diamanti et al., 2005).  

Σχετικά με την ποσοτική καταμέτρηση των στρατηγικών, τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ανακαλούν σημαντικά λιγότερες στρατηγικές 

ορθογραφημένης γραφής από τους τυπικούς συνομηλίκους τους και περίπου τον ίδιο αριθμό 

με τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές της μικρότερης ηλικίας, επιβεβαιώνοντας παλιότερα 

ευρήματα των Donovan & Marshall (2016) και των Baleghizadeh & Dargahi (2010). 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως ο αριθμός των στρατηγικών που καταγράφηκε στην 

παρούσα έρευνα ήταν σε άμεση συνάρτηση με το κριτήριο τερματισμού των 6 διαδοχικών 

λαθών. Αυτό σημαίνει ότι για τους μαθητές που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το τεστ των 

60 λέξεων καταγράφηκαν, βάσει ευκαιριών, σαφώς περισσότερες στρατηγικές. Για το λόγο 

αυτό, διατηρείται μια επιφύλαξη ως προς την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποσοτικής 

διαφοροποίησης που προέκυψε μεταξύ των ομάδων. 

 

6.1.2. Ορθογραφικά Λάθη 

 

Η ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών στις κύριες κατηγορίες κατέδειξε ότι 

το γενικό σχήμα της κατανομής των ορθογραφικών λαθών των παιδιών με ΕΜΔ δε διέφερε 

από εκείνο του γενικού πληθυσμού, όπως ακριβώς είχε διαπιστωθεί και σε αντίστοιχες 

ελληνικές ερευνητικές μελέτες των Φάκου και συν. (2010), Protopapas et al. (2013) και 

Μαυροειδή (2011). Οι μαθητές με ΕΜΔ έκαναν κυρίως ετυμολογικά-οπτικά λάθη, ενώ 

ακολουθούσαν βάσει συχνότητας τα τονικά, τα γραμματικά και τα φωνολογικά λάθη. 

Παρόμοια ήταν η κατανομή των λαθών και για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης της ίδιας και 

της μικρότερης χρονολογικής ηλικίας, με τη διαφορά ότι ως δεύτερη κατηγορία λαθών για 

τους μαθητές με ΕΜΔ ήταν τα τονικά, ενώ για τους τυπικούς ήταν τα γραμματικά λάθη.  

Τα τονικά επικράτησαν έναντι των γραμματικών λαθών και στο δείγμα δυσλεξικών 

που εξέτασαν η Μαυροειδή (2011) και η Ξάνθη (2017).  Συγκεκριμένα, στην έρευνα της 
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Μαυροειδή (2011) διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα λάθη των ενήλικων δυσλεξικών στο 

έργο της λίστας-λέξεων ήταν κατά κύριο λόγο τονικά και ακολουθούσαν τα ετυμολογικά-

οπτικά και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα γραμματικά λάθη. Αντίστοιχα, για τους τυπικούς 

ενήλικους τα περισσότερα λάθη εντοπίστηκαν στην κατηγορία ετυμολογικά-οπτικά και 

έπονταν, σε πολύ μικρότερο βαθμό, τα γραμματικά λάθη. Σύμφωνα με τους ερευνητές 

(Chliounaki & Bryant, 2002) η υπεροχή των ετυμολογικών-οπτικών λαθών έναντι των 

γραμματικών, πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι μαθητές καθυστερούν 

περισσότερο να εφαρμόσουν τους μορφολογικούς κανόνες στα θέματα των λέξεων απ’ ότι 

στις καταλήξεις τους. Βέβαια, αντίστοιχες μελέτες των Φάκου και συν. (2010) και 

Protopapas et al. (2013) έδειξαν ότι τα γραμματικά λάθη υπερτερούσαν έναντι των οπτικών-

ετυμολογικών και για τους δύο πληθυσμούς. Ίσως η διαφοροποιημένη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη σε σχέση με τις δύο προαναφερόμενες να μπορούσε να 

δικαιολογήσει και τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. 

Όσον αφορά στην κύρια κατηγορία των φωνολογικών λαθών, η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε ότι αυτά ήταν σημαντικά λιγότερα από τα γραμματικά, τα 

ετυμολογικά-οπτικά και τα τονικά λάθη. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με παλαιότερες 

μελέτες των Φάκου και συν. (2010), Protopapas et al.(2013), Nikolopoulos et al. (2003) και 

Ξάνθη (2017). Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη διαφορά που παρατηρήθηκε 

μεταξύ των φωνολογικών και των υπόλοιπων κατηγοριών μπορεί να είναι αποτέλεσμα του 

κατά πολύ υψηλότερου αριθμού των ευκαιριών, που για την κατηγορία των φωνολογικών 

λαθών υπολογίζεται βάσει του αριθμού των γραμμάτων των λέξεων. 

Στη μεταξύ των ομάδων σύγκριση, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των μαθητών με 

ΕΜΔ και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας στις κύριες 

κατηγορίες των ετυμολογικών-οπτικών, γραμματικών και τονικών λαθών. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι πρώτοι έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη από τους δεύτερους, 

συμπέρασμα που συναρτάται απόλυτα με παλαιότερες ελληνικές (Φάκου και συν., 2010˙ 

Protopapas et al., 2013˙ Μαυροειδή, 2011˙ Ξάνθη, 2017) και ξένες (Hoefflin &Frank, 2005˙ 

Andreou & Baseki, 2012˙ Ruberto et al., 2016) μελέτες στις οποίες διαπιστώνεται οι 

επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ σε έργα ορθογραφημένης γραφής να είναι χαμηλότερες από 

τις αντίστοιχες των τυπικών συνομηλίκων τους. Όπως επισημαίνουν οι Pacton et al. (2001), η 

παρατηρούμενη διαφοροποίηση των δύο υπό εξέταση πληθυσμών στην κατηγορία των 

ετυμολογικών-οπτικών λαθών είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στη μειωμένη επαφή που 

διατηρούν με το γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή) οι μαθητές με ΕΜΔ έναντι των 
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μαθητών τυπικής ανάπτυξης, μιας και η κατάκτηση της οπτικο-ετυμολογικής γνώσης 

συσχετίζεται άμεσα με την ικανότητα οπτικής  αποτύπωσης της γραπτής γλώσσας (Pacton et 

al., 2001˙Gombert, 2003 όπως αναφέρεται στο Ruberto et al., 2016).  

Όσον αφορά στη χρήση των κανόνων τονισμού, σε συμφωνία με τον Σπαντιδάκη 

(2009) και τις Αναγνωστοπούλου & Κανταρτζή  (2008), βρέθηκε ότι η παράλειψη ή η 

αλλαγή του τονικού σημείου αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα για πολλά παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Defior et al. (2009) σε μια 

σχετική ερευνητική μελέτη που πραγματοποίησαν σε δείγμα ισπανόφωνων δυσλεξικών. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς την ποσότητα των 

φωνολογικών λαθών επιβεβαιώνει αρκετά παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα (Nikolopoulos 

et al., 2003˙ Protopapas et al., 2013˙ Φάκου και συν., 2010˙ Μαυροειδή, 2011˙ Ξάνθη, 2017) 

και έρχεται σε σύγκρουση με άλλα τόσα (Caravolas & Volin, 2001˙ Angelleli et al., 2004˙ 

Diamanti et al., 2005), διαιωνίζοντας το ερώτημα του εάν τα φωνολογικά λάθη είναι εκείνα 

που τελικά μπορούν να διαφοροποιήσουν τους ελληνόφωνους τυπικούς μαθητές από το 

ιδιαίτερο προφίλ των ΕΜΔ. 

Στη μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης της 

μικρότερης ηλικίας σύγκριση, δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφοροποίηση στις κατηγορίες 

των ετυμολογικών-οπτικών, γραμματικών και φωνολογικών λαθών, όπως ακριβώς 

αναμενόταν βάσει της βιβλιογραφίας (Bourassa & Treiman, 2003˙ Bourassa, Treiman & 

Kessler, 2006˙ Cassar et al, 2005). 

 Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες - βάσει της ταξινόμησης των Πρωτόπαπας & 

Σκαλούμπακας (2010) - η ποιοτική ανάλυση ανέδειξε ότι τα περισσότερα ορθογραφικά λάθη 

όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας και ικανότητας, σχετίζονταν με τους θεματικούς 

κανόνες (θεματικά λάθη σε περίπτωση εξαίρεσης, θεματικά λάθη σε περίπτωση κανόνα) και 

με τις διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου φωνήματος στο εσωτερικό των λέξεων 

(ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε σύμφωνο, ετυμολογικά-οπτικά λάθη σε φωνήεν). Πλειοψηφία 

των θεματικών λαθών καταδείχθηκε και σε αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες των Αϊδίνης και 

Παράσχου (2004) και Αϊδίνης και Δαλακλή (2006). Όπως σημειώνουν οι ερευνητές τα λάθη 

στα θεματικά μορφήματα παραμένουν και στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, 

συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των ορθογραφικών λαθών.  

Από την άλλη μεριά, τα λάθη στην κλιτή και άκλιτη κατάληξη ήταν σε κάθε 

περίπτωση λιγότερα από τα θεματικά και για τις τρεις ομάδες, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε 

σε παλιότερη σχετική μελέτη (Αϊδίνης & Παράσχου, 2004). Κατά τους Diamanti et al. 
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(2014), πιθανότατα αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι η αξιοποίηση της γνώσης για την 

παραγωγική μορφολογία, η οποία περιλαμβάνει πολλά γραφήματα που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες θεματικά λάθη σε περίπτωση κανόνα ή εξαίρεσης,  αναπτύσσεται αργότερα ως 

δεξιότητα από αυτήν που σχετίζεται με την κλιτική μορφολογία. Επίσης, σύμφωνα με τη 

Ράλλη (2005) τα κλιτικά επιθήματα προστίθενται σχετικώς ελεύθερα στις βάσεις, ενώ τα 

παραγωγικά επιθήματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς, με αποτέλεσμα ο 

συνδυασμός τους με τις βάσεις να αποτελεί μια περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία (Ράλλη, 

2005). 

Τέλος, όσον αφορά στα λάθη στις επιμέρους κατηγορίες των φωνολογικών λαθών 

(αντικατάσταση, προσθήκη, παράλειψη, αντιστροφή), ήταν ελάχιστα και για τις τρεις ομάδες 

μαθητών. 

Στη μεταξύ των ομάδων σύγκριση στις επιμέρους κατηγορίες που εξετάζονται, 

βρέθηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ έκαναν σημαντικά περισσότερα θεματικά λάθη σε 

περιπτώσεις εξαιρέσεων, θεματικά λάθη σε περιπτώσεις κανόνων, ετυμολογικά-οπτικά λάθη 

σε φωνήεντα και γραμματικά λάθη σε κλιτές καταλήξεις. Όμοια ήταν τα αποτελέσματα που 

καταγράφηκαν σε αντίστοιχες έρευνες των Φάκου και συν. (2010) και Protopapas et al. 

(2013).  

Επίσης, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των Protopapas et al. (2013) στην παρούσα 

μελέτη βρέθηκε ότι το προφίλ των μαθητών με ΕΜΔ προσομοίαζε με εκείνο των παιδιών της 

μικρότερης ηλικίας για τις έντεκα από τις δεκατρείς επιμέρους κατηγορίες ορθογραφικών 

λαθών. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων βρέθηκε μόνον ως προς τις 

επιμέρους κατηγορίες της προσθήκης γραφήματος - όπου ο συνολικός αριθμός των λαθών 

ήταν πολύ μικρός για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα - και της παράλειψης 

τονικού σημείου. Διαφοροποίηση των δύο ομάδων ως προς την παράλειψη τονικού σημείου 

βρέθηκε και στην έρευνα των Protopapas et al. (2013). Σύμφωνα με τους ερευνητές 

(Gutierrez-Palma, Raya-García & Palma-Reyes ˙ Holliman, Wood, & Sheehy, 2010) οι 

μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν γενικότερα ένα «ειδικό έλλειμμα» στη χρήση του τονικού 

σημείου. Σε γενικές γραμμές, όμως, το προφίλ των δύο ομάδων ταιριάζει πάρα πολύ. 

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έρχεται σε αντιπαράθεση με παλιότερη μελέτη της 

Φάκου και συν. (2010) στην οποία προέκυψε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά με δυσλεξία έκαναν 

περισσότερα ορθογραφικά λάθη σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες από τα μικρότερα παιδιά 

χωρίς δυσλεξία της ίδιας αναγνωστικής ηλικίας. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, ενώ τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης της μικρότερης ηλικίας αφομοιώνουν την ορθογραφημένη γραφή 
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αποτελεσματικά με την εξοικείωση και την εξάσκησή τους με το γραπτό λόγο, τα παιδιά με 

δυσλεξία ωφελούνται λιγότερο από την ούτως ή άλλως μειωμένη εμπειρία τους με το γραπτό 

λόγο, διότι δεν καταφέρνουν να μετασχηματίσουν την εμπειρία αυτή σε αποτελεσματικές 

ορθογραφικές διεργασίες. Έτσι, καταλήγουν να κάνουν περισσότερα λάθη από τους 

μικρότερους μαθητές της αντίστοιχης αναγνωστικής ηλικίας. 

 

 

Για να ελεγχθεί εάν υπάρχει κάποιο έλλειμμα στην πορεία κατάκτησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας, συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών με ΕΜΔ και των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης της μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Στην περίπτωση που οι δύο ομάδες 

προσομοίαζαν ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των ορθογραφικών λαθών και των 

στρατηγικών που αξιοποιούσαν, θα γινόταν σαφές ότι η ανάπτυξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας για τους μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζει έλλειμμα παρά «απόκλιση»13 από τη 

φυσιολογική πορεία κατάκτησής της.  

Σε αρκετές παλαιότερες και πιο πρόσφατες ερευνητικές μελέτες (Φάκου και συν., 

2010˙ Ruberto et al.,2016˙ Hoefflin & Franck, 2005) διαπιστώνεται ότι τα μεγαλύτερα παιδιά 

με ΕΜΔ κάνουν περισσότερα ορθογραφικά λάθη και σημειώνουν σημαντικά χαμηλότερες 

επιδόσεις από τα μικρότερα παιδιά της αντίστοιχης αναγνωστικής ηλικίας. Ωστόσο, σε 

διαφορετικό συμπέρασμα καταλήγει μια σειρά ελληνικών (Protopapas et al., 2013˙ Diamanti 

et al., 2014) και ξένων μελετών (Bourassa & Treiman, 2003˙ Bourassa, Treiman & Kessler, 

2006˙ Cassar et al, 2005), οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η πορεία κατάκτησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας των μαθητών με ΕΜΔ ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με εκείνο των 

τυπικών μαθητών, μόνο που αυτό συντελείται σε διαφορετικούς χρόνους και ακολουθεί 

διαφορετικό ρυθμό.  

Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις τελευταίες έρευνες βρίσκονται τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης στην οποία δεν διαπιστώθηκαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ούτε ως 

προς την ποιότητα και την ποσότητα των στρατηγικών που αξιοποίησαν οι μαθητές με ΕΜΔ 

και οι μαθητές της μικρότερης χρονολογικής ηλικίας στο ορθογραφικό έργο που τους 

χορηγήθηκε, ούτε ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των ορθογραφικών λαθών που 

έλαβαν χώρα στις κύριες και επιμέρους κατηγορίες. Βάσει αυτού, η ερευνήτρια κατέληξε στο 

                                                           
13 Ο όρος «απόκλιση» χρησιμοποιείται και σε αντίστοιχες μελέτες των Diamanti et al. (2014), Protopapas et al. 
(2013), Φάκου και συν. (2010) και Ruberto et al. (2016) για να εξεταστεί τυχόν ποιοτική διαφοροποίηση 
ομάδων μαθητών στον τρόπο ή την πορεία κατάκτησης της ορθογραφικής δεξιότητας. 
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συμπέρασμα ότι οι μαθητές με ΕΜΔ υπολείπονται παρά «αποκλίνουν» της φυσιολογικής 

πορείας κατάκτησης της ορθογραφικής δεξιότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα διαφορετικά αποτελέσματα που προκύπτουν στις διάφορες 

ερευνητικές μελέτες, θα μπορούσαν, κατά τους Ruberto et al. (2016), να αποδοθούν είτε στα 

διαφοροποιημένα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται και προσδιορίζεται σε κάθε μελέτη η 

αναγνωστική επίδοση των παιδιών, είτε στα ιδιαίτερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε γλωσσικού κώδικα (π.χ. διαφορετικός βαθμός συνέπειας γραφημάτων-φωνημάτων 

στην ανάγνωση και την ορθογραφία) στον οποίο επιτελείται η έρευνα. 

 

 

6.1.3. Κειμενική Οργάνωση 

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο κομμάτι της σύνθεσης γραπτού κειμένου έδειξε 

ότι οι μαθητές με ΕΜΔ παρήγαγαν κείμενα με μικρότερο βαθμό συνοχής και συνολικά 

μικρότερη κειμενική οργάνωση από τους τυπικούς συνομηλίκους τους. Η μεγαλύτερη 

δυσκολία των μαθητών με ΕΜΔ εντοπίστηκε στη σωστή διατήρηση των αντικειμένων 

αναφοράς με τη χρήση του οριστικού άρθρου και της κτητικής αντωνυμίας, ενώ 

παρατηρήθηκε περιορισμένη χρήση χρονικών και τοπικών προσδιορισμών. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και ερευνητικές μελέτες των Nodine et al. (1985), Ripich και 

Griffith (1988) και των Roth et al. (1995), στις οποίες επισημάνθηκε ότι η έλλειψη συνοχής 

που παρατηρείται στα κείμενα των παιδιών με ΕΜΔ οφείλεται είτε στη λαθεμένη χρήση 

γενικότερα των συνοχικών δεσμών είτε στην απουσία τους. 

Επίσης, η μεταξύ των ομάδων σύγκριση δεν έδειξε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς το βαθμό συνεκτικότητας των κειμένων που παρήγαγαν οι μαθητές με 

ΕΜΔ και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης της αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε αντιπαράθεση με παλαιότερα ερευνητικά ευρήματα 

(Vallecorsa & Gariss, 1990˙ Gregg & Hoy, 1989˙ Garcia & Fidalgo, 2008) σύμφωνα με τα 

οποία οι μαθητές με ΕΜΔ παράγουν λιγότερο συνεκτικά κείμενα από τους τυπικούς 

συνομηλίκους τους. Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές παράμετροι για να 

αξιολογηθεί η συνεκτικότητα. Επομένως, το διαφοροποιημένο σύστημα βαθμολόγησης  

ενδεχομένως οδήγησε και σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα. 

Τέλος, αν και το εργαλείο διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο των Πόρποδα και 

συν. (2008) προορίζεται για χρήση σε παιδιά που φοιτούν στη Γ΄ δημοτικού και άνω, 
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θεωρήθηκε ερευνητικά ενδιαφέρον να χορηγηθεί και στους μαθητές της Β΄ δημοτικού του 

δείγματος. Η μετέπειτα σύγκριση που έλαβε χώρα στα παραγόμενα κείμενα των παιδιών με 

ΕΜΔ και των παιδιών της Β΄ και Γ΄ τάξης έδειξε ότι οι δύο ομάδες δε διέφεραν σε κανένα 

από τρία εξεταζόμενα κριτήρια (συνοχή, συνεκτικότητα, κειμενική οργάνωση). Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πιθανότατα 

καταδεικνύει ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δεν αδυνατούν να παράγουν οργανωμένα, ως προς της 

συνοχή και τη συνεκτικότητά τους κείμενα, απλώς καθυστερούν να μάθουν να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους συνοχικούς δεσμούς και να συνδέουν νοηματικά τις 

ιδέες τους στο κείμενο που παράγουν. 

 

6.2.Περιορισμοί της έρευνας 

 

          Τα αποτελέσματα που εκτίθενται και αναλύονται εκτενώς στις δύο προηγούμενες 

ενότητες υπόκεινται σε περιορισμούς. Ο πρώτος αφορά στο μέγεθος του δείγματος το οποίο 

ανά εξεταζόμενη ομάδα (ΕΜΔ, ΤΑ(1), ΤΑ(2)) δεν ξεπερνούσε τα είκοσι άτομα. Σύμφωνα με 

τον Βάμβουκα (2010) τα μικρά δείγματα (Ν<30) παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, 

ακόμη κι όταν επιλέγονται με φροντίδα και προσοχή. Ένα από αυτά τα προβλήματα έχει να 

κάνει με τη φάση της γενίκευσης των συμπερασμάτων. Ένα συμπέρασμα το οποίο 

θεμελιώνεται σε είκοσι υποκείμενα, ακόμη κι αν είναι τυχαίο και τα αποτελέσματα 

στατιστικά σημαντικά, πάντα θα θεωρείται επισφαλές. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει 

με το γεγονός ότι ένα ολιγάριθμο δείγμα είναι σχεδόν αδύνατο να βεβαιωθεί ότι είναι 

αντιπροσωπευτικό. 

            Ένας ακόμη περιορισμός που προκύπτει αφορά στο σχεδιασμό της ερευνητικής 

μελέτης και συγκεκριμένα  στο υλικό που υπαγορεύθηκε. Το υλικό αυτό επιλέχθηκε αρχικά 

γιατί βάσει της βιβλιογραφίας (Ruberto et al., 2016) η υπαγόρευση λίστας-λέξεων θεωρείται 

ο ιδανικότερος τρόπος για να συλλεχθούν δεδομένα αυτό-αναφορών και να μελετηθούν 

ορθογραφικές στρατηγικές και ταυτόχρονα γιατί θεωρήθηκε ότι μπορεί να παρέχει πολλές 

ευκαιρίες για λάθη στις διάφορες κατηγορίες. Η αδυναμία εντοπίζεται στο γεγονός ότι δε 

λήφθηκε μέριμνα ώστε να παρέχεται παρόμοιος αριθμός ευκαιριών για τις διαφορετικές 

κατηγορίες λαθών, με αποτέλεσμα ορισμένες να δίνουν πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις από άλλες 

που στηρίζονταν σε μία ή δύο ευκαιρίες λάθους.  

Ως προς τον αριθμό των στρατηγικών που καταγράφηκαν θα πρέπει να τονιστεί ότι 

λειτούργησε το κριτήριο του τερματισμού μετά 6 διαδοχικών λαθών. Αυτό σημαίνει ότι για 

τους μαθητές που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το τεστ των 60 λέξεων ή γενικότερα που 
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σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις, καταγράφηκαν, βάσει ευκαιριών, σαφώς περισσότερες 

στρατηγικές. Για το λόγο αυτό, διατηρείται μια επιφύλαξη ως προς την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της ποσοτικής διαφοροποίησης που προέκυψε μεταξύ των ομάδων. 

             Ένα ακόμη ζήτημα που ανακύπτει αφορά στο γεγονός ότι το δείγμα των μαθητών 

που αποτέλεσε την ομάδα των ΕΜΔ φοιτούσε παράλληλα σε ειδικά κέντρα μαθησιακών 

δυσκολιών. Αυτό σημαίνει ότι επρόκειτο για μαθητές που δέχονταν παρέμβαση την περίοδο 

της εξέτασης κι επομένως δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια 

εάν η ίδια έρευνα επαναλαμβανόταν σε πληθυσμό που δεχόταν αποκλειστικά και μόνον 

σχολική παρέμβαση. 

              Τέλος, επιφυλακτικά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

που αφορούν στη συνοχή και τη συνεκτικότητα των παραγόμενων γραπτών κειμένων των 

μαθητών. Η βαθμολόγησή τους έγινε από την ερευνήτρια βάσει των ειδικών οδηγιών που 

συνοδεύουν το υλικό, χωρίς η ίδια να έχει ειδικευθεί στη χρήση και ερμηνεία του τεστ. 

 

6.3.Εκπαιδευτικές Εφαρμογές της έρευνας- Προτάσεις 

 

 

Όπως υποστηρίζει ο O’ Sullivan (2000), η διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής 

θα πρέπει να βασίζεται στην καλή έρευνα. Στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες που έχουν 

λάβει χώρα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, το ζήτημα των δυσκολιών στην ορθογραφία 

προσεγγίζεται από τη σκοπιά της ποιοτικής ανάλυσης των ορθογραφικών λαθών. Οι 

ερευνητές μελετώντας «το λάθος» υποθέτουν ποια ή ποιες στρατηγικές οδηγούν το μαθητή 

σε μια λαθεμένη γραφή της λέξης. Ωστόσο, πόσο ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να 

προσφέρει μια τέτοια πρακτική; 

Η παρούσα μελέτη αξιοποιώντας την τεχνική των λεκτικών αυτό-αναφορών και την 

κατηγοριοποίηση στρατηγικών που χρησιμοποίησαν σε δικές τους μελέτες οι Αϊδίνης 

(2010α) και Donovan και Marshall (2016) προσπάθησε να εξετάσει ποιες σκέψεις και 

ενέργειες κρύβονται πίσω από το αποτέλεσμα του εκάστοτε ορθογραφικού έργου. Μια τέτοια 

προσέγγιση θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις 

αδυναμίες ή τις ελλείψεις που υπάρχουν στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και κατ’ 

επέκταση μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων 

παρέμβασης, όπως ακριβώς παρατήρησαν και οι Donovan και Marshall (2016) και Ruberto 

et al. (2016) σε δικές τους αντίστοιχες μελέτες.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ότι η σύγχρονη 

ελληνική εκπαιδευτική διδακτική θα πρέπει να πάψει να προσεγγίζει την εκμάθηση της 
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ορθογραφημένης γραφής μηχανιστικά, με την επανάληψη της γραφής λαθεμένων λέξεων ή 

με την αποστήθιση κανόνων. Η υστέρηση που παρατηρήθηκε για τους μαθητές με ΕΜΔ σε 

σχέση με τους τυπικούς συνομηλίκους τους στη χρήση της μνημονικής στρατηγικής 

καταδεικνύει ότι τέτοιες μέθοδοι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε σε μαθητές που 

δυσκολεύονται στο κομμάτι της ορθογραφημένης γραφής. Αντίθετα, διάφορες διδακτικές 

προσεγγίσεις (π.χ. εικονογραφική μέθοδος της Δ. Μαυρομμάτη, μέθοδος Fernald) που έχουν 

προταθεί κατά καιρούς και έχει βρεθεί πως μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρούς 

μνημονικούς δεσμούς, επιβάλλεται να αποτελέσουν κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Συγχρόνως, η επισήμανση που συμπεριλαμβάνεται στο  πρόγραμμα σπουδών της 

νεοελληνικής γλώσσας για το γυμνάσιο και το δημοτικό και η οποία αναφέρει ότι  «οι 

στρατηγικές αποτελούν προϊόν διδασκαλίας, μέσω της οποίας αφενός οι μη επαρκείς μαθητές, 

όταν εξοικειωθούν με την εφαρμογή τους, βελτιώνουν την επίδοσή τους και αφετέρου οι καλοί 

μαθητές συστηματικοποιούν τη χρήση τους και γίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικοί», και η 

διαπίστωση των Steffler et al. (1998) ότι «για να γίνει κανείς καλός ορθογράφος απαιτείται 

ευελιξία στην επιλογή και χρήση των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής» καταδεικνύουν 

ότι η διδασκαλία των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο και όχι απόρροια των διδακτικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Με άλλα λόγια, η 

αξιοποίηση για παράδειγμα της στρατηγικής αναλογίας στην ορθογραφία για την 

ορθογραφική απόδοση μιας άγνωστης λέξης που μοιάζει με κάποια γνωστή δεν θα πρέπει να 

προκύπτει αλλά να καλλιεργείται ήδη από τις μικρότερες τάξεις ως τρόπος σκέψης που θα 

αξιοποιείται αργότερα και στο κομμάτι της ορθογραφίας. 

           Ακόμη, το συμπέρασμα που προέκυψε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ επιλέγουν τις ίδιες 

στρατηγικές και κάνουν ίδιου ή παρόμοιου τύπου λάθη με τους τυπικούς συνομηλίκους τους 

καταδεικνύει ότι η εκμάθηση της ορθογραφίας από μαθητές με ΕΜΔ δεν απαιτεί να 

αφιερωθεί από τους ίδιους περισσότερος χρόνος, αλλά να εφαρμοστούν από τους 

εκπαιδευτικούς διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις που θα μπορούν κατά περίπτωση 

να εξατομικεύονται και να προσαρμόζονται στις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών 

με ΕΜΔ. Πολλές τέτοιες προτάσεις καταγράφονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία 

(π.χ. μάθηση συχνών λέξεων, δημιουργία οικογενειών λέξεων ή ταξινόμηση λέξεων βάσει 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών) και μπορούν να αποτελέσουν προσοδοφόρες 

πρακτικές για την κοινή διδασκαλία παιδιών με και χωρίς δυσκολίες στην ορθογραφία στη 

σχολική τάξη.  
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              Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω των περιορισμών της παρούσας 

έρευνας αλλά και λόγω της περιορισμένης ερευνητικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζει 

γενικά το πεδίο της ορθογραφημένης γραφής και συγκεκριμένα το κομμάτι των 

στρατηγικών, κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια περαιτέρω ερευνητικών μελετών που θα 

αντλούν πληροφορίες από τους ίδιους τους μαθητές για τις στρατηγικές ορθογραφημένης 

γραφής που χρησιμοποιούν και θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας αυτών των στρατηγικών, μιας και στην παρούσα έρευνα το κριτήριο 

της αποτελεσματικότητας δεν αποτέλεσε μέρος του αρχικού σχεδιασμού της και επομένως 

καλύφθηκε επιφανειακά. Όσον αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών, αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας, στην οποία το συγκεκριμένο 

ζήτημα έχει  διερευνηθεί σε μεγαλύτερο, σε σύγκριση με τις στρατηγικές, βαθμό. 

             Ολοκληρώνοντας, το ζήτημα της αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης βάσει των 

κριτηρίων της συνοχής και της συνεκτικότητας έχει μελετηθεί ελάχιστα στην ελληνική και 

ξένη βιβλιογραφία. Το συμπέρασμα που προέκυψε στην παρούσα μελέτη ότι οι τελευταίοι 

υστερούν έναντι των τυπικών συνομηλίκων τους στην ικανότητα παραγωγής κειμένων με 

συνοχή καταδεικνύει είτε πως ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούν τα γραπτά κείμενα των 

μαθητών τους οι εκπαιδευτικοί είναι τελείως επιφανειακός, με αποτέλεσμα οι αδυναμίες και 

τα λάθη να μην εντοπίζονται και κατ’ επέκταση να μην αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, είτε πως τα λάθη που ευθύνονται για την έλλειψη συνοχής, όπως η ελλιπής ή η 

λαθεμένη χρήση των συνοχικών δεσμών, παρατηρούνται, καταγράφονται αλλά ο τρόπος 

διδασκαλίας δεν είναι αποτελεσματικός. Σε κάθε περίπτωση περαιτέρω διερεύνηση κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς στο παρόν πόνημα το συγκεκριμένο ζήτημα καλύφθηκε επιφανειακά ενώ 

ελάχιστες τέτοιες μελέτες καταγράφονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
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Παράρτημα Γ 

Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 

1. Περιγραφικά Στοιχεία για Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής 

 

Φωνολογική Στρατηγική ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 11,0 7,4 10,0 

Τυπική Απόκλιση 7,9 5,1 6,4 

Ελάχιστο ,0 ,0 1,0 

Μέγιστο 25,0 20,0 25,0 

25ο  Τεταρτημόριο 5,0 3,5 4,3 

Διάμεσος 8,0 6,5 9,5 

75ο Τεταρτημόριο 18,00 11,00 15,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

Μνημονική Στρατηγική ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 27,5 45,6 31,5 

Τυπική Απόκλιση 10,4 8,4 8,1 

Ελάχιστο 12,0 26,0 18,0 

Μέγιστο 52,0 58,0 51,0 

25ο  Τεταρτημόριο 21,0 39,0 27,3 

Διάμεσος 26,0 48,0 32,0 

75ο Τεταρτημόριο 32,5 53,5 35,8 

 

 

 

 

Ανάκληση 

Γραμματικού Κανόνα ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 17,1 31,8 20,9 

Τυπική Απόκλιση 5,5 4,2 8,9 

Ελάχιστο 7,0 21,0 3,0 

Μέγιστο 28,0 37,0 36,0 

25ο  Τεταρτημόριο 13,3 29,3 13,8 

Διάμεσος 16,5 32,5 22,5 

75ο Τεταρτημόριο 21,3 35,0 25,8 
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Ανάκληση Ορθογραφικού 

Κανόνα  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 3,2 5,6 2,7 

Τυπική Απόκλιση 2,8 3,4 2,3 

Ελάχιστο ,0 1,0 ,0 

Μέγιστο 10,0 14,0 8,0 

25ο  Τεταρτημόριο 1,3 4,0 ,3 

Διάμεσος 2,5 4,0 2,0 

75ο Τεταρτημόριο 5,0 8,0 4,8 

 

Στρατηγική Αναλογίας ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 19 20 

Μέσος Όρος ,6 ,6 ,1 

Τυπική Απόκλιση ,9 1,0 ,3 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 3,0 3,0 1,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος ,0 ,0 ,0 

75ο Τεταρτημόριο 1,0 1,0 ,0 

 

Ανάκληση Θεματικής Ρίζας ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 1,8 6,6 2,1 

Τυπική Απόκλιση 1,6 4,0 1,3 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 5,0 15,0 4,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 3,5 1,0 

Διάμεσος 2,0 6,0 2,0 

75ο Τεταρτημόριο 2,8 8,0 3,0 

 

Στρατηγική χρήσης της  

σύνταξης  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,9 1,3 ,8 

Τυπική Απόκλιση ,7 ,6 ,4 

Ελάχιστο ,0 1,0 ,0 

Μέγιστο 2,0 3,0 1,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 1,0 ,3 

Διάμεσος 1,0 1,0 1,0 

75ο Τεταρτημόριο 1,0 1,8 1,0 
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    Άλλη Στρατηγική ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 1,2 1,0 ,7 

Τυπική Απόκλιση 1,7 1,2 1,3 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 7,0 4,0 5,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος 1,0 ,5 ,0 

75ο Τεταρτημόριο 2,0 2,0 1,0 

 

2. Περιγραφικά Στοιχεία για Ορθογραφικά Λάθη (κύριες κατηγορίες) 

Σωστά Γραμμένες Λέξεις ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 59,9 76,5 61,6 

Τυπική Απόκλιση 9,6 10,4 9,9 

Ελάχιστο 38,9 62,7 46,8 

Μέγιστο 81,7 96,7 81,8 

25ο  Τεταρτημόριο 55,9 67,3 53,7 

Διάμεσος 57,6 75,0 58,1 

75ο Τεταρτημόριο 66,5 81,2 68,9 

 
   

  

Φωνολογικά Λάθη ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,3 ,4 ,2 

Τυπική Απόκλιση ,4 ,4 ,2 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 1,4 1,0 ,9 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος ,0 ,4 ,2 

75ο Τεταρτημόριο ,4 ,7 ,2 

 

Γραμματικά Λάθη  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 9,4 3,3 8,1 

Τυπική Απόκλιση 5,9 3,8 9,7 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 20,0 11,9 28,0 

25ο  Τεταρτημόριο 4,6 ,0 ,0 

Διάμεσος 9,4 2,2 4,6 

75ο Τεταρτημόριο 14,1 6,5 15,2 
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Τονικά Λάθη  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 14,5 2,9 3,4 

Τυπική Απόκλιση 22,6 6,8 5,6 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 93,3 29,4 20,5 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος 5,2 ,0 1,0 

75ο Τεταρτημόριο 23,3 3,1 4,8 

 

3. Περιγραφικά Στοιχεία για Ορθογραφικά Λάθη (επιμέρους κατηγορίες) 

Γραμματικά Λάθη σε 

κλιτή κατάληξη ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 9,0 3,0 7,5 

Τυπική Απόκλιση 5,8 3,8 8,9 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 20,0 12,2 28,0 

25ο  Τεταρτημόριο 3,9 ,0 ,0 

Διάμεσος 9,4 1,2 4,7 

75ο Τεταρτημόριο 12,7 5,9 11,6 

 

 Γραμματικά Λάθη σε  

άκλιτη κατάληξη ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 8 19 9 

Μέσος Όρος 25,0 15,8 ,0 

Τυπική Απόκλιση 46,3 37,5 ,0 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 100,0 100,0 ,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος ,0 ,0 ,0 

75ο Τεταρτημόριο 75,0 ,0 ,0 

Ετυμολογικά - Οπτικά 

Λάθη ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 24,2 12,9 22,8 

Τυπική Απόκλιση 5,6 6,3 5,2 

Ελάχιστο 10,1 1,5 11,9 

Μέγιστο 33,9 23,1 31,8 

25ο  Τεταρτημόριο 20,2 9,3 20,8 

Διάμεσος 25,1 13,3 22,6 

75ο Τεταρτημόριο 27,8 18,3 25,9 
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Θεματικά Λάθη σε  

περίπτωση εξαίρεσης  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 62,5 35,0 72,5 

Τυπική Απόκλιση 39,3 36,6 34,3 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 100,0 100,0 100,0 

25ο  Τεταρτημόριο 50,0 ,0 50,0 

Διάμεσος 50,0 50,0 100,0 

75ο Τεταρτημόριο 100,0 50,0 100,0 

 

Ετυμολογικά - Οπτικά  

Λάθη σε φωνήεν  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 20,0 10,3 18,9 

Τυπική Απόκλιση 6,9 6,0 6,2 

Ελάχιστο 5,5 ,0 7,1 

Μέγιστο 35,7 18,3 30,6 

25ο  Τεταρτημόριο 15,3 5,5 14,2 

Διάμεσος 19,5 11,3 18,6 

75ο Τεταρτημόριο 23,2 16,4 22,6 

 

Ετυμολογικά – οπτικά Λάθη 

σε σύμφωνο  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 25,3 27,7 28,8 

Τυπική Απόκλιση 19,0 11,3 14,3 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 60,0 44,4 50,0 

25ο  Τεταρτημόριο 5,0 22,2 20,0 

Διάμεσος 21,1 31,0 33,3 

75ο Τεταρτημόριο 38,3 37,5 40,0 

 

Θεματικά Λάθη σε  

περίπτωση κανόνα  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 32,9 15,8 31,2 

Τυπική Απόκλιση 13,5 8,5 13,2 

Ελάχιστο 12,5 3,1 13,8 

Μέγιστο 66,7 34,5 60,0 

25ο  Τεταρτημόριο 24,3 9,6 20,4 

Διάμεσος 33,3 16,1 29,3 

75ο Τεταρτημόριο 39,5 21,6 39,1 
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 Λάθη Αντικατάστασης 

γραφήματος ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,14 ,03 ,17 

Τυπική Απόκλιση ,31 ,08 ,35 

Ελάχιστο ,00 ,00 ,00 

Μέγιστο 1,18 ,27 1,44 

25ο  Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 

Διάμεσος ,00 ,00 ,00 

75ο Τεταρτημόριο ,24 ,00 ,34 

 

Λάθη παράλειψης 

γραφήματος ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,07 ,06 ,11 

Τυπική Απόκλιση ,16 ,14 ,22 

Ελάχιστο ,00 ,00 ,00 

Μέγιστο ,50 ,47 ,64 

25ο  Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 

Διάμεσος ,00 ,00 ,00 

75ο Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 

 

Λάθη προσθήκης 

γραφήματος ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,00 ,10 ,13 

Τυπική Απόκλιση ,00 ,14 ,19 

Ελάχιστο ,00 ,00 ,00 

Μέγιστο ,00 ,43 ,49 

25ο  Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 

Διάμεσος ,00 ,00 ,00 

75ο Τεταρτημόριο ,00 ,22 ,35 

   

Λάθη αντιστροφής 

γραφήματος ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,00 ,00 ,02 

Τυπική Απόκλιση ,00 ,00 ,10 

Ελάχιστο ,00 ,00 ,00 

Μέγιστο ,00 ,00 ,44 

25ο  Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 

Διάμεσος ,00 ,00 ,00 

75ο Τεταρτημόριο ,00 ,00 ,00 
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Λάθη παράλειψης τονικού 

σημείου  ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος 13,1 2,7 2,1 

Τυπική Απόκλιση 22,5 6,8 3,5 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 93,3 29,4 11,1 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος 4,9 ,0 ,0 

75ο Τεταρτημόριο 17,5 1,8 2,7 

 

    Αλλαγή τονικού σημείου ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,6 ,4 1,5 

Τυπική Απόκλιση 1,2 ,9 4,9 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 3,6 3,6 21,6 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος ,0 ,0 ,0 

75ο Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

     

Προσθήκη τονικού σημείου ΕΜΔ ΤΑ (1) ΤΑ (2) 

Μέγεθος δείγματος 20 20 20 

Μέσος Όρος ,9 ,0 ,0 

Τυπική Απόκλιση 3,3 ,0 ,0 

Ελάχιστο ,0 ,0 ,0 

Μέγιστο 14,7 ,0 ,0 

25ο  Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

Διάμεσος ,0 ,0 ,0 

75ο Τεταρτημόριο ,0 ,0 ,0 

     

 

 

 


