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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις γνώσεις, τις απόψεις και τις πρακτικές που ακολουθούν οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας σε σχέση με το φύλο, την ταυτότητά τους (γενικής/ειδικής αγωγής), τα έτη 

προϋπηρεσίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα. Σκοπό έχει να προκαλέσει προβληματισμό τόσο 

στους εκπαιδευτικούς όσο και στους συμβούλους και επιμορφωτές τους αλλά και να 

συμβάλει στις κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων επιμορφώσεων. 

Χρησιμοποιήθηκε εφαρμοσμένη έρευνα και η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από τη 

χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού κυρίως τύπου. Το 

ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσω κοινοποίησης σε ομάδες 

εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες 

τις σχολικές μονάδες της χώρας και σε προσωπικά e mail εκπαιδευτικών. Σε χρονικό 

διάστημα δύο μηνών, από 7 Μαΐου έως 7 Ιουνίου του 2017, συλλέχθηκαν 830 και 

εξετάστηκαν 350 πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια. Η περιγραφική στατιστική των 

αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν βασικές γνώσεις φωνολογίας, μορφολογίας, 

ορθογραφικής διαφάνειας και συνάφειας ανάγνωσης και ορθογραφίας αλλά δεν κατέχουν 

πλήρως την φωνολογική επίγνωση. Οι απόψεις τους για τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις 

τεχνικές διδασκαλίας, τον τρόπο σχεδιασμού της διδασκαλίας και την αξιολόγηση της 

επίδοσης της ορθογραφίας συμβαδίζουν με τις νέες επιστημονικές θεωρίες. Η ανάλυση 

συσχετίσεων έδειξε μία γενικά μέτρια θετική συσχέτιση με αρκετές χαμηλές τιμές.  Η 

ασυμβατότητα μεταξύ θεωρίας και πράξης που διαπιστώθηκε ενισχύει τα ευρήματα ξένων 
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ερευνών. Η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα αναδεικνύει πρωτίστως την 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού και δευτερευόντως τα έτη προϋπηρεσίας ως τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον τρόπο σκέψης και διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις – κλειδιά : ορθογραφία, γνώσεις εκπαιδευτικών, απόψεις εκπαιδευτικών, πρακτικές 

εκπαιδευτικών, ταυτότητα του εκπαιδευτικού, εκπαιδευτική εμπειρία 

 

ABSTRACT 

This research explores the knowledge, beliefs and practices of Greek primary school teachers 

in spelling instruction with regard to their gender, teacher identity (general / special 

education), years of experience, and academic qualifications. The aim is to raise a concern 

among teachers, counselors and tutors, as well as to contribute to their training program 

guidelines. Data were acquired using a structured questionnaire with mainly closed-type 

questions, utilizing applied research. Survey was conducted using an electronic questionnaire, 

which was distributed to teachers through groups of interest in social media, personal and 

official school emails across all country. Over a two-month period from 7th May to 7th June 

2017, 890 total responses were collected and 350 complete responses examined. Descriptive 

statistics presented that teachers have basic knowledge of phonology, morphology, spelling 

consistency and reading and spelling coherence. However they luck sufficient phonological 

awareness. Their beliefs on theoretical approaches, teaching methods, designing teaching and 

the evaluation of spelling performance are in line with new scientific theories. Correlation 

analysis showed a generally moderate positive correlation with generally low values. The 

incompatibility between theory and practice reinforces foreign researches’ findings and 

implies the need for further and improved continuous training. 
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Analysis of variance by one factor shows that the identity of the teacher and teachers 

experience are the basic characteristics that differentiate the way teachers think and teach. 

Key-Words: spelling, teacher knowledge, teacher's beliefs, teacher practices, teacher identity, 

educational experience 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε μαθητής 

κατακτά και επεξεργάζεται τις ορθογραφικές γνώσεις πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια οι 

βασικές έννοιες τις οποίες πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Έτσι ως ορθογραφία ορίζεται 

η γραφή των λέξεων του προφορικού λόγου, η οποία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες 

και συμβάσεις. Οι κανόνες αυτοί αντιστοιχούν στα πεδία της γλωσσικής ανάπτυξης, 

φωνολογικό, μορφολογικό, σημασιολογικό, κι επηρεάζονται εκτός των άλλων και από 

ιστορικούς παράγοντες (Μουζάκη, a, 2010).  

Η εκπαιδευτική ψυχολογία θεωρεί ότι η ορθογραφία απαιτεί πολλές και πολύπλοκες 

γνωσιακές δεξιότητες (Μουζάκη, a 2010). Με τον όρο δυσλεξία ονομάζουμε τη δυσκολία 

στην εκμάθηση και χρήση του γραπτού λόγου, δηλαδή της ανάγνωσης και της 

ορθογραφημένης γραφής. Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην 

ορθογραφημένη γραφή και συχνά οι δυσκολίες αυτές είναι πιο σοβαρές από τις αναγνωστικές 

(Τreiman 1997 στο Διαμαντή b, 2010).  

Πιο συγκεκριμένα για τα προβλήματα στην ορθογραφία των λέξεων η βιβλιογραφία 

διεθνώς αναφέρεται ως ορθογραφικές διαταραχές (spelling disorders), ο όρος, όμως, στα 

ελληνικά είναι δυσορθογραφία (Μουζάκη, b 2010) και η Μαυρομάτη, 1995 την έχει ορίσει 

ως «η ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην 

απόκτηση της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, ενώ η ικανότητα για ανάγνωση 

καλλιεργείται απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο βάσει της 

ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του κάθε μαθητή». Τα δεδομένα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά και οι παραπάνω ορισμοί δείχνουν πως οι δυσκολίες στην ορθογραφία 
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εξετάζονται σε συνάρτηση με τις αναγνωστικές διαταραχές. Δεν είναι, όμως, ακόμη 

ξεκάθαρο κατά πόσο είναι ανεξάρτητες από αυτή (Μουζάκη, b 2010). Ούτε μπορούμε να 

συγκρίνουμε τις δυσκολίες των παιδιών με δυσλεξία με τις δυσκολίες των παιδιών χωρίς 

δυσλεξία και να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το αν είναι ίδιες ή διαφορετικές, 

περισσότερες ή λιγότερες, εντονότερες ή απλούστερες (Δρακοπούλου, Φάκου, 

Σκαλούμπακας, & Πρωτόπαπας, 2010).  

Αυτό που φαίνεται να ισχύει από κάποιες έρευνες είναι πως τα λάθη των μαθητών με 

δυσκολίες στην ορθογραφία αντιστοιχούν με λάθη μαθητών τυπικής ανάπτυξης σε 

μικρότερες ηλικίες (Παντελιάδου, 2011). Ένα είναι το βέβαιο: οι μαθητές παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην φωνολογική, μορφολογική και ορθογραφική γνώση (Διαμαντή, b 2010). 

Πέρα από τα γνωστικά ελλείμματα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είτε είναι λιγότερο 

αποτελεσματικοί στη χρήση στρατηγικών (Darch, Eaves, Crowe, & Simmons, 2006) είτε 

χρησιμοποιούν απλοϊκές στρατηγικές και δυσκολεύονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

Darch, Kim, Johnson, & James, 2000). Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ορθογραφικών λαθών 

προέχει και για έναν ακόμη λόγο, την βελτίωση της συνολικής εικόνας του μαθητή στην 

παραγωγή γραπτού λόγου. Οι μαθητές που έχουν φτωχές γραφοσυμβολικές και ορθογραφικές 

δεξιότητες καταλήγουν να αποφεύγουν το γράψιμο ή να ελαχιστοποιούν τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσουν. Όταν χρειάζεται να δώσουν βάρος σε μηχανικά ζητήματα, όπως η 

ορθογραφία ή να γράψουν γρήγορα για να μην ξεχάσουν τις σκέψεις τους, μπορεί να 

ξεχάσουν τον σκελετό του γραπτού που κρατούν στη μνήμη εργασίας ή τουλάχιστον δεν τον 

εμπλουτίζουν (Baker, Gersten, & Graham, 2003). Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει 

κάποιος να δώσει βάρος στην διδασκαλία της ορθογραφίας καθώς οι δυσκολίες σε αυτήν 
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μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή γραπτού λόγου και η θεραπεία τους να 

βοηθήσουν την ανάπτυξη της ανάγνωσης (Graham , Harris & Fink-Chorzempa, 2003). 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1 ΣΧΕΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Περιδιαβάζοντας τη διεθνή κι εγχώρια βιβλιογραφία που εστιάζει σε θέματα 

ορθογραφίας συναντούμε συχνά την επισήμανση της συνάφειας μεταξύ ορθογραφίας και 

ανάγνωσης ως απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση της ανάπτυξης της ορθογραφικής 

δεξιότητας. Η σχέση αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολλές έρευνες με πρώτη και κύρια την Ehri, 

2005 που περιγράφει ένα μοντέλο στο οποίο κυριαρχεί ένα λεξικό ενιαίο για την ανάγνωση 

και την ορθογραφία, το ορθογραφικό λεξικό που αποτελείται από τις νοητικές εικόνες των 

γραπτών λέξεων, που ονομάζονται ορθογραφικές αναπαραστάσεις.  

Πρόκειται, λοιπόν, για τις δύο πλευρές της μίας και μόνης διαδικασίας της 

αντιστοίχισης φωνήματος – γραφήματος (Moats L. C., 2006). Για το λόγο αυτό η γνώση της 

ορθογραφίας θεωρείται ο κινητήρας που οδηγεί σε μία αποτελεσματική αναγνωστική 

ικανότητα ((Templeton & Morris, 1999) και κατά συνέπεια η διδασκαλία της ορθογραφίας 

μπορεί να προωθήσει την ανάγνωση (Reis, Postalli & de Souza 2013). Στο πλαίσιο αυτής της 

αντίληψης προτείνεται η διδασκαλία της ορθογραφίας να ενσωματώνεται εξαρχής σε ένα 

πρόγραμμα ανάγνωσης καθώς βελτιώνοντας τις δεξιότητες ανάγνωσης βελτιώνονται και οι 

δεξιότητες ορθογραφίας.  

Είναι περισσότερο η διδασκαλία της ορθογραφίας η διδασκαλία των δεξιοτήτων που 

απαιτεί η ανάγνωση (Coyne, 2006), με βασική δεξιότητα την φωνολογική επεξεργασία 

(Moats, 2006). Ο λεπτός διαχωρισμός πρέπει να γίνει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Το ότι έχει 

αποδειχτεί η υψηλή συνάφεια των αναγνωστικών και ορθογραφικών επιδόσεων (π.χ. Joshi, 
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Treiman, Carreker, & Moats, 2009) δεν σημαίνει πως οι κακοί αναγνώστες είναι οπωσδήποτε 

αδύναμοι στην ορθογραφία ή και το αντίθετο (Wimmer & Mayringer, 2002). Η αναγνωστική 

ευχέρεια είναι περισσότερο θέμα φωνολογικής αποδοτικότητας και λιγότερο ορθογραφικών 

μνημονικών αναπαραστάσεων. Οι κακοί αναγνώστες, λοιπόν, που δεν έχουν δυσκολίες στην 

ορθογραφία θεωρούμε ότι αποθηκεύουν ορθογραφικές μνημονικές αναπαραστάσεις σε 

ικανοποιητικό βαθμό αλλά δεν τις χρησιμοποιούν στην ανάγνωση, δηλ. όταν πρόκειται για 

γρήγορη οπτική αναγνώριση των λέξεων (Wimmer & Mayringer, 2002). Η έρευνα της οποίας 

το συμπέρασμα παραθέτω έγινε όχι στα αγγλικά αλλά στα γερμανικά, σε μια γλώσσα με 

κανονικές σχέσεις γραφήματος – φωνήματος. Στα γερμανικά η ευαισθησία των παιδιών σε 

υπολεξικές ορθογραφικές κανονικότητες σχετίζεται σημαντικά με την ταυτόχρονη εμπειρία 

στην ανάγνωση και στην ορθογραφία στο τέλος της πρώτης τάξης και όχι στο νηπιαγωγείο 

πράγμα που δηλώνει πως για να αποκτήσει κάποιος ορθογραφική ευαισθησία πρέπει να έχει 

εκτεθεί εκτεταμένα σε εμπειρίες ανάγνωσης και ορθογραφίας (Rothe, Schulte-Korne, & Ise, 

2014).  

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της 

φωνολογίας το οποίο συνδέεται με το θέμα της κανονικότητας γραφήματος – φωνήματος και 

το θέμα της ορθογραφικής διαφάνειας, κεφάλαια που θα αναπτυχθούν επαρκώς παρακάτω. 

Πρέπει, επιπλέον, να γίνει σαφές ότι η ορθογραφία είναι πιο δύσκολη από την ανάγνωση 

(Treiman, 1998) καθώς χρειάζεται πολλές γνωσιακές δεξιότητες που ολοκληρώνονται πιο 

αργά από τις αναγνωστικές (Holmes & Babauta, 2005). Ανάγνωση και ορθογραφία απαιτούν 

διαφορετικές γνωσιακές διεργασίες και διαφορετικού τύπου ορθογραφικές αναπαραστάσεις. 

Για παράδειγμα, για να γράψει κανείς μία λέξη απαιτείται να γνωρίζει την πλήρη εικόνα της 
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με ακρίβεια αλλά για να τη διαβάσει αρκεί να την θυμάται σε αδρές γραμμές ώστε να την 

αναγνωρίσει (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010).  

 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι έρευνες για την ανάπτυξη της ορθογραφίας είναι σημαντικές όχι μόνο γιατί μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε πως τα παιδιά κατακτούν αυτό το στάδιο του γραμματισμού αλλά 

επιπλέον γιατί τα πρώτα στάδια ορθογραφίας μας παρέχουν πληροφορίες για την αρχική 

γνώση των γραφικών και φωνολογικών χαρακτηριστικών της παραγωγής γραπτού λόγου που 

δεν θα μπορούσαν να αναγνωριστούν διαφορετικά (Pollo, Treiman & Kessler, 2008). Οι 

Pollo et al., 2008 λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία, ακόμη και τις διαγλωσσικές 

μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρεις κύριες προσεγγίσεις στην πρώιμη 

ανάπτυξη της ορθογραφίας σε όλα τα αλφαβητικά συστήματα: την φωνολογική, την 

κονστρουβιστική και την στατιστική.  

Στην φωνολογική προσέγγιση τα παιδιά χρειάζονται να κατακτήσουν την αλφαβητική 

αρχή, τη γνώση δηλ. ότι οι ήχοι αντιστοιχούν σε κάποιο γράμμα αλλά ακόμη πιο σημαντικό 

είναι να μπορέσουν να αναλύσουν τη γλώσσα σε μικρά κομμάτια, τα φωνήματα. Οι 

θεωρητικοί αυτής της προσέγγισης προτείνουν μοντέλα ορθογραφικής ανάπτυξης που έχουν 

ένα κοινό σημείο. Τα παιδιά μεταβαίνουν από ένα αρχικό στάδιο στο οποίο η ορθογραφία 

είναι μη φωνολογική σε ένα μεταγενέστερο στάδιο φωνολογικά επαρκές. Κυριαρχούν η 

θεωρία της Ehri - προαλφαβητική φάση και η θεωρία του Gentry - προεπικοινωνιακό στάδιο. 

Η μεγαλύτερη δύναμη αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά έχουν τη γνώση της 

γλώσσας που χρησιμοποιούν στην επινοημένη γραφή και γι’ αυτό αυτή η προσέγγιση είναι 

αντίθετη με την μάθηση μέσω παπαγαλίας. Επικρατεί κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες. 
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Η κονστρουκτιβιστική - εποικοδομιστική προσέγγιση αντιπροσωπεύεται από γλώσσες 

όπως τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά. Οι ερευνητές αυτής της 

παράδοσης επηρεάστηκαν από τον Piaget ο οποίος δημιούργησε μία σειρά κλινικών 

παρατηρήσεων για να καταλάβει πως τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο και ο οποίος ανέπτυξε μία 

γενική θεωρία ανάπτυξης με στάδια, τα οποία συνέδεσε με συγκεκριμένες συμπεριφορές 

συμπεριλαμβανομένων και των δεξιοτήτων γραμματισμού. Κύριος θεωρητικός ο Ferreiro 

κατά τον οποίο το πιο σημαντικό είναι η μετάβαση από το συλλαβικό στο αλφαβητικό 

στάδιο, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία με τον γραπτό λόγο. Όμως, αυτή η 

θεωρία έχει περιορισμούς γιατί αφενός δεν είναι εύκολο να καθοριστεί πότε το παιδί 

βρίσκεται στο συλλαβικό στάδιο και αφετέρου η θεωρία δεν αναφέρεται στο στάδιο μετά την 

κατάκτηση της αλφαβητικής αρχής  ενώ έχει αποδειχτεί ότι η ορθογραφική ανάπτυξη δεν 

σταματά τότε αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η μη φωνολογική γνώση. Επικρατεί κυρίως 

στις λατινογενείς γλώσσες. 

Η στατιστική - συνδετιστική προσέγγιση συμφωνεί με την κονστρουκτιβιστική ιδέα 

στο ότι τα μικρά παιδιά κάνουν υποθέσεις για τον γραπτό λόγο πριν καταλάβουν ότι τα 

γράμματα αναπαριστούν φωνήματα. Στην πρώτη γραφή των παιδιών οι θεωρητικοί της 

φωνολογίας βλέπουν κομμάτια γραμμάτων ενώ οι στατιστικοί και οι κονστρουκτιβιστές 

βλέπουν μοτίβα με νόημα. Σε αυτό που διαφωνούν με τους κονστρουκτιβιστές είναι ότι οι 

τελευταίοι δίνουν έμφαση στις δομές που ανέρχονται από το μυαλό του παιδιού ενώ οι 

στατιστικοί πιστεύουν ότι ο γραπτός λόγος των παιδιών αντανακλά τα χαρακτηριστικά των 

εμπειριών που έχουν προσλάβει φιλτραρισμένα από τους αντιληπτικούς μηχανισμούς 

μάθησης, όπως για παράδειγμα οι πινακίδες στους δρόμους, τα κείμενα στα βιβλία και στα 

περιοδικά. Μία βασική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο ίδιος βασικός μηχανισμός που 
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διαπερνά την απόκτηση της ορθογραφίας διαπερνά και την ανάπτυξη γενικότερα ή αλλιώς ότι 

το παιδί μαθαίνει πολλές και ποικίλες πληροφορίες ταυτόχρονα, κάτι που είναι αντίθετο με 

την αρχή των σταδίων που περνά το παιδί (φωνολογική προσέγγιση). 

Συνεπικουρικά αναφέρω την άποψη των Bourassa & Treiman, 2001 οι οποίοι 

συμπεραίνουν ότι οι θεωρίες των σταδίων δίνουν μία γενική εικόνα της ανάπτυξης της 

ορθογραφίας αλλά βασίζονται κυρίως στην απόδοση και στον τύπο του λάθους, ενώ πιο 

πρόσφατες θεωρίες προσθέτουν ή τροποποιούν αυτές τις προσεγγίσεις δίνοντας έμφαση στη 

δυνατότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί πολλαπλές στρατηγικές και γνώσεις διαφορετικού 

τύπου (Bourassa & Treiman, 2001, Critten & Pine, 2009). Επιπρόσθετα και οι Critten & Pine, 

2009 προτείνουν να βασιστούν σε γενικά μοντέλα γνωστικής ανάπτυξης και να εφαρμόσουν 

νέες μεθόδους καθώς έτσι η μάθηση μοιάζει περισσότερο σαν μια πολύπλευρη διαδικασία και 

λιγότερο σαν μία γραμμική εξέλιξη με στάδια και φάσεις. Στην ίδια λογική o Kemp, 2009 

αναφέρει ότι τα μοντέλα που δείχνουν την ανάπτυξη της ορθογραφίας σε επίπεδα δεν είναι 

απόλυτα. Κάποια μοτίβα παίρνουν λιγότερα και άλλα περισσότερα χρόνια για να αποκτηθούν 

από ότι συνήθως προβλέπεται. Παρόλα αυτά φαίνεται πως οι μαθητές είναι ικανοί να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές βασισμένες στη φωνολογία, στην ορθογραφία ή στη μορφολογία, 

σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ακόμη και αν σε κάποια σημεία τείνουν να βασίζονται 

περισσότερο σε συγκεκριμένες στρατηγικές παρά σε άλλες. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε να περιγραφεί το πιο διαδεδομένο και αποδεκτό 

μοντέλο στις αγγλόφωνες χώρες και το αντίστοιχό του στα ελληνικά. Τούτο είναι το μοντέλο 

της Ehri, 2005 το οποίο αποτελείται από : (α) το προαλφαβητικό στάδιο κατά το οποίο τα 

παιδιά αναγνωρίζουν τις λέξεις στηριζόμενα στα οπτικά χαρακτηριστικά τους, (β) το μερικώς 

αλφαβητικό στο οποίο τα παιδιά αναγνωρίζουν κάποια γράμματα, όχι όλα, και με βάση αυτά 
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αναγνωρίζουν τις λέξεις, (γ) το πλήρως αλφαβητικό στο οποίο οι μαθητές αντιστοιχίζουν 

τους φθόγγους με τα γράμματα και άρα αναγνωρίζουν τις λέξεις ορθογραφημένες και το (δ) 

εδραιωμένο αλφαβητικό στάδιο ή μορφογραφική φάση στην οποία οι μαθητές μπορούν να 

χειριστούν κομμάτια των λέξεων, συλλαβές ή μορφήματα, να τα αποθηκεύσουν στη μνήμη 

τους και να τα ανακαλέσουν. 

Η μεταφορά αυτού του μοντέλου στα ελληνικά έγινε από τους Αϊδίνη και Δαλακλή, 

2006 οι οποίοι αναφέρουν : (α) το προεπικοινωνιακό στάδιο ως αντίστοιχο του 

προαλφαβητικού κατά το οποίο τα παιδιά σχηματίζουν τις δικές τους λέξεις που 

αποτελούνται από τυχαία γράμματα και σύμβολα που δεν ανταποκρίνονται οπωσδήποτε 

φωνολογικά, (β) το ημιφωνητικό ως αντίστοιχο του μερικώς αλφαβητικού. Στη φάση αυτή τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται πως για κάθε φθόγγο υπάρχει ένα συγκεκριμένο γράμμα και 

χρησιμοποιούν κάποια από αυτά για να σχηματίσουν τη λέξη. (γ) Το φωνητικό – πλήρως 

αλφαβητικό για την Ehri όπου τα παιδιά, των πρώτων συνήθως τάξεων του δημοτικού, 

 δημιουργούν μία φωνολογικά σωστή λέξη (λανθασμένη ίσως σύμφωνα με την γραμματική 

και την ετυμολογία) και μάλιστα μπορούν να την χωρίσουν σε συλλαβές και σε φωνήματα. 

(δ) Στο τέταρτο στάδιο της μεταβατικής ορθογραφίας τα παιδιά των μεσαίων τάξεων 

αρχίζουν να χρησιμοποιούν τους κανόνες της συμβατικής ορθογραφίας, π.χ. τις καταλήξεις 

και στο (ε) πέμπτο στάδιο της μορφοφωνημικής ορθογραφίας τα παιδιά των τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας έρχονται σε επαφή με τη 

μορφολογία και τη σημασιολογία μιας λέξης. Τα λάθη που κάνουν αφορούν κυρίως την 

ετυμολογία και όχι τη γραμματική (Αϊδίνη και Δαλακλή, 2006). Τα δύο τελευταία στάδια 

μαζί αντιστοιχούν στην εδραιωμένη αλφαβητική φάση της Ehri και αποτυπώνουν κατά το 

δυνατόν καλύτερα το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από το κλιτικό 
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σύστημα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που δίνει βάρος στην διδασκαλία της 

γραμματικής και της ιστορικής ορθογραφίας (Μουζάκη, a 2010). 

 

2.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι το να μάθουν τα παιδιά από νωρίς να διαβάζουν και να 

γράφουν ορθογραφημένα σε οποιαδήποτε γλώσσα που έχει αλφαβητική ορθογραφία 

εξαρτάται από την ικανότητα του κάθε παιδιού να μάθει την αντιστοίχιση ήχου – συμβόλου 

του αλφάβητου, την ικανότητα να χωρίζει και να χειρίζεται τα μέρη του λόγου (φωνήματα) 

που ταιριάζουν στην ορθογραφία, και από την ικανότητα να ανακτά τις προφορές που 

συνδέονται με τα σύμβολα (γράμματα και λέξεις) (Caravolas et al., 2012). Αυτή η ικανότητα 

ονομάζεται φωνολογική επίγνωση. Με άλλα λόγια δηλώνει την δυνατότητα του καθενός να 

αντιληφθεί και να χειριστεί τις φωνολογικές μονάδες είτε αυτές είναι μεγάλες, όπως οι 

συλλαβές και τότε μιλούμε για συλλαβική επίγνωση, είτε είναι ελάχιστες, όπως οι φθόγγοι – 

φωνήματα και τότε μιλούμε για φωνημική επίγνωση (Διαμαντή a, 2010). Πρόκειται για μία 

σημαντική μεταγλωσσική δεξιότητα και θεωρείται μεταξύ άλλων προαπαιτούμενο για την 

ανάπτυξη της ορθογραφικής επεξεργασίας (Παπαδόπουλος & Γεωργίου, 2010).  

Η σύνοψη της ελληνικής βιβλιογραφίας οδηγεί  τους Παπαδόπουλο & Γεωργίου, 2010  

στο συμπέρασμα ότι είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε ηλικία αλλά για διαφορετικό τύπο 

έργου. Στις πρώτες τάξεις τα παιδιά την χρειάζονται για να αναγνωρίζουν μία λέξη που είναι 

γραμμένη σωστά και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού για να ανακαλούν στη μνήμη τους 

ήδη γνωστές λέξεις. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει ο Αϊδίνης, 2014 κι επαυξάνει 

λέγοντας πως κομβικό σημείο είναι η τρίτη τάξη οπότε τα παιδιά ελαττώνουν σημαντικά τη 

χρήση της φωνολογικής επίγνωσης για να αναγνωρίζουν λέξεις και αυξάνουν την αξιοποίηση 
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των οπτικών πληροφοριών. Τούτο σημαίνει πως αρχίζουν πλέον να χρησιμοποιούν 

μεταγλωσσικές δεξιότητες αναφορικά με τη φωνολογία, γεγονός που αποδεικνύει για μία 

ακόμη φορά την αξία που έχει για την ανάγνωση και κατ’ επέκταση για την παραγωγή και 

την επεξεργασία του γραπτού λόγου και άρα και της ορθογραφίας (Αϊδίνης 2014). Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι Αϊδίνης & Nunes 2001 ισχυρίστηκαν πως η φωνολογική 

επίγνωση αποτελείται από δύο παράγοντες – επίπεδα (συλλαβικό και φωνημικό) και πως το 

καθένα ξεχωριστά μπορεί να προβλέψει την ορθογραφική ικανότητα, μάλιστα το συλλαβικό 

μπορεί να την προβλέψει καλύτερα.  

Ο Αϊδίνης, 2014 κάνει, όμως, μία νέα διάκριση στη δομή της φωνολογικής επίγνωσης 

ορίζοντας ως αρχικό επίπεδο την ικανότητα κατάτμησης μιας λέξης σε συλλαβές και 

φωνήματα, ως  επιγλωσσικό επίπεδο την ικανότητα διάκρισης συλλαβών και φωνημάτων και 

ως μεταγλωσσικό επίπεδο τα έργα μεταγλωσσικού επιπέδου. Η περιγραφή της δομής της 

φωνολογικής επίγνωσης είναι απαραίτητη στην παρούσα εργασία καθώς έτσι αιτιολογούνται 

οι δραστηριότητες που θα προταθούν στα αντίστοιχο κεφάλαιο και στοχεύουν στη 

διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Οι Kirk & Gillon, 2009 προτείνουν  να διδάσκουμε 

τη φωνολογική επίγνωση σε συνδυασμό με άλλους τύπους γλωσσικής επίγνωσης σαν ένα 

μέσο για να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραμματισμού και περιγράφουν ένα πρόγραμμα που 

εστιάζει στην ενοποίηση της επίγνωσης πολλαπλών γλωσσικών παραγόντων. 

Για τους μαθητές με δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου έχει διατυπωθεί η 

υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος που σημαίνει «αδυναμίες στην αντίληψη ή στον 

χειρισμό των φωνολογικών μονάδων του προφορικού λόγου, που έχουν ως αποτέλεσμα 

δυσκολίες στην αντιστοίχιση του προφορικού με τον γραπτό λόγο» (Δουκλιάς & 

Κωνσταντινίδου, 2010 σελ. 230). Το κεντρικό αξίωμα της υπόθεσης του φωνολογικού 
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ελλείμματος είναι ότι οι μαθητές αντισταθμίζουν την φωνολογική αδυναμία τους δίνοντας 

ιδιαίτερο βάρος στην οπτική απομνημόνευση των ορθογραφικών προτύπων (Bourassa & 

Treiman, 2001). Η υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος προβλέπει ότι το ποσοστό των μη 

φωνητικών λαθών είναι υψηλότερο στους μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία από ότι 

στα επίπεδα ελέγχου της ορθογραφίας.   

Είναι, επίσης, ασαφές αν οι μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία είναι γενικά πιο 

ευαίσθητοι στην ορθογραφική δομή από ότι στα επίπεδα ελέγχου της ορθογραφίας (Bourassa 

& Treiman, 2001). «Οι φωνολογικές αδυναμίες φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο την 

ορθογραφία από την ανάγνωση, μιας και η ορθογραφία απαιτεί όχι μόνο τη σαφή γνώση της 

φωνογραφημικής αντιστοίχισης αλλά και τη σειριακή εφαρμογή αυτής της γνώσης για τη 

γραφημική παραγωγή λέξεων.» (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010 σελ. 230). Οι Moll et al., 

2014 σε μία διαγλωσσική έρευνα συμφωνούν επισημαίνοντας ότι ενώ η φωνολογική 

διαδικασία είναι ένας αξιόπιστος προβλεπτικός δείκτης των ατομικών διαφορών στην 

ορθογραφία είναι ένας λιγότερο χρήσιμος δείκτης στις αναγνωστικές δεξιότητες ειδικά στις 

πιο συνεπείς ορθογραφίες όπου η αναγνωστική ταχύτητα όχι ευχέρεια είναι το μέτρο για να 

διαφοροποιήσουμε τους καλούς από τους κακούς αναγνώστες. Και πάλι προκύπτει το ζήτημα 

της ορθογραφικής διαφάνειας των γλωσσών. Πάντως τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα 

παιδιά με δυσλεξία στη φωνολογία είναι λιγότερα σε σχέση με τα ελλείμματα στην 

ορθογραφική και μορφολογική γνώση (Moll et al., 2014) και τα οποία θα αναλυθούν εκτενώς 

παρακάτω.  
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Εικόνα 1Τρεις διαστάσεις της γλωσσικής επίγνωσης 

2.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ  

Ως μορφολογική επίγνωση ορίζεται η ικανότητα να χειρίζεται κανείς τη μορφολογική 

δομή των λέξεων (Protopapas, 2014). Η μορφολογική επίγνωση είναι κι αυτή, όπως η 

φωνολογική, μία πλευρά της συνολικής μεταγλωσσικής επίγνωσης και βασίζεται στην 

μορφογραφημική αντιστοίχιση μονάδων που αφορούν το λεξικό, τη γραμματική ή την 

κανονικότητα στην δομή των λέξεων. Πιο αναλυτικά, με την βοήθεια της μνήμης 

καταχωρούνται στο ορθογραφικό οπτικό λεξικό οι μορφές των λέξεων σε συνδυασμό με τη 

γραφημική ανάλυση, γεγονός που προκύπτει από τις συνεχείς και πολλαπλές αναγνωστικές 

εμπειρίες. Άρα σημασία έχει η συχνότητα εμφάνισης των μορφημάτων, η κανονικότητα των 

μορφημάτων και οι αναλογίες που συντελούνται στο μυαλό του αναγνώστη μεταξύ των 

μορφολογικών και των ορθογραφικών στοιχείων και που τον βοηθούν να γράψει 

ορθογραφημένα  (Καρατζάς, 2005). Οι Kuo & Anderson, 2006 είδαν κι αυτοί την 

μορφολογική επίγνωση σαν μία όψη της μεταγλωσσικής γι’ αυτό πρότειναν έναν σχηματισμό 

ομπρέλα με βάση τις τρεις διαστάσεις της γλωσσικής επίγνωσης. Προσαρμοσμένο 

παρουσιάζεται από τους Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010 ως εξής :    
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Για τους μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία έχει διατυπωθεί η υπόθεση του 

μορφολογικού ελλείμματος. Σε αυτήν την περίπτωση οι μαθητές με δυσκολίες στην 

ορθογραφία έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στο να αντιληφθούν τη μορφολογική δομή των λέξεων 

και πως αυτή η δομή παρουσιάζεται στην ορθογραφία. Η ιδέα είναι ότι αυτοί οι μαθητές 

μπορούν να εξελίξουν την ικανότητά τους να παρουσιάσουν την φωνολογική δομή των 

λέξεων στο γραπτό λόγο αλλά έρχονται σε αδιέξοδο όταν αντιμετωπίζουν λέξεις που η 

ορθογραφία τους βασίζεται κυρίως στη μορφολογία παρά στη φωνολογία. Υπ’  αυτήν την 

έννοια το ρεπερτόριο των στρατηγικών τους δεν περιλαμβάνει την μορφολογική στρατηγική 

που χρησιμοποιούν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ή ίσως την χρησιμοποιούν πολύ αργότερα. 

Κατά συνέπεια λέμε ότι οι μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία έχουν δυσκολία με 

συγκεκριμένους τύπους λέξεων (Bourassa & Treiman, 2001). Η σημασία της μορφολογικής 

επίγνωσης στη διδασκαλία της ορθογραφίας είναι εξαιρετικά βαρύνουσα κι έχει τεκμηριωθεί 

από πλήθος ερευνών που αναφέρουν την μορφολογική στρατηγική ως την κυρίαρχη και τις 

πρακτικές και τεχνικές διδασκαλίας που στηρίζονται σε αυτή. 

 

2.5 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

Ορθογραφική διαφάνεια είναι η συνέπεια με την οποία οι φθόγγοι αποτυπώνονται σε 

γράμματα και σε συνδυασμούς γραμμάτων σε μία γλώσσα. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντώνται οι όροι διαφανές ή ρηχό ορθογραφικό σύστημα (transparent ή opaque) όταν η 

σχέση ήχου και συμβόλου είναι προφανής και αδιαφανές ή βαθύ (shallow and deep) όταν δεν 

είναι (Treiman, & Kessler, 2005, Πρωτόπαπας a, 2010). Εξ ορισμού, λοιπόν, η διαφάνεια 

ενός συστήματος προϋποθέτει τη γνώση και της φωνολογίας και της μορφολογίας. Το 

πέρασμα από αυτές τις δύο φάσεις στην εξέλιξη της μάθησης της ορθογραφίας ισχύει σε κάθε 
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ορθογραφικό σύστημα, ρηχό ή βαθύ, αλλά η ισορροπία μεταξύ των δύο διαδικασιών διαφέρει 

σε κάθε γλώσσα κι εξαρτάται από την διαφάνειά της. Για να το πούμε διαφορετικά, η 

γρήγορη κατάκτηση της ανάγνωσης και της παραγωγής γραπτού λόγου και άρα και της 

ορθογραφίας εναπόκειται στον βαθμό της διαφάνειας του ορθογραφικού συστήματος της 

εκάστοτε γλώσσας (Πρωτόπαπας a, 2010, Chliounaki & Bryant, 2003, Landerl & Reitsma, 

2005). Γενικά, στις ρηχές ορθογραφίες οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατακτούν γρήγορα 

την αντιστοίχιση φωνήματος σε γράφημα ενώ κατακτούν πιο αργά τις ορθογραφικές 

δεξιότητες που βασίζονται στην λεξική γνώση επειδή αυτές απαιτούν την κατάκτηση κάθε 

λέξης σαν ξεχωριστό αντικείμενο (Angelelli, Notarnicola, Judica, Zoccolotti & Luzzatti, 

2010). Με άλλα λόγια,  όσο πιο ασταθής είναι η αντιστοίχιση ήχου και ορθογραφίας τόσο πιο 

αργή είναι η κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας (Serrano et al., 2010/2011). Θα 

μπορούσε, αλλιώς, περιγραφεί η ορθογραφική διαφάνεια σαν ένα εμπόδιο για να μάθουν τα 

παιδιά να γράφουν ορθογραφημένα (Juul & Sigurdsson, 2005). Τούτο το γεγονός 

τεκμηριώνεται μέσα από πολλές διαγλωσσικές έρευνες κι  έχει αντίκτυπο στις πρακτικές 

διδασκαλίας.  

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ορθογραφίες όπως τα ισπανικά, τα φινλανδικά και τα 

τούρκικα που έχουν κανονικούς κανόνες αντιστοίχισης φωνήματος – γραφήματος και από 

μόνες τους ορίζουν την ορθογραφία μιας λέξης (Lehtonen & Bryant 2005, Babayigit 2009). 

Αν πάρουμε το παράδειγμα των φινλανδικών θα δούμε ότι δεν ενθαρρύνονται τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τη μορφολογική τους γνώση καθώς δεν υπάρχει καμία ειδική σύνδεση 

μεταξύ της μορφολογικής γνώσης και της κυριαρχίας συγκεκριμένων ορθογραφικών 

μοτίβων. Η ορθογραφία τους δεν περιέχει κανόνες που να βασίζονται στη μορφολογία, δηλ. 

τουλάχιστον ο ένας παράγοντας που προωθεί τη μορφολογική διαδικασία στο θέμα της 
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ορθογραφίας είναι η φύση της ορθογραφίας (Georgiou, Torppa, Manolitsis, Lyytinen & 

Parrila, 2012, Lehtonen & Bryant, 2005). Επίσης, τα φινλανδικά είναι σταθερά και ως προς το 

μοντέλο της ορθογραφίας και στο μοντέλο της αποκωδικοποίησης των ψευδολέξεων 

(Georgiou et al., 2012). Ακόμη, όταν μιλάμε για γλώσσες που είναι προβλέψιμες στην 

αντιστοίχιση γραφήματος φωνήματος τότε πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης παίζει το πλήθος των φωνηέντων. Στα πορτογαλικά, λ.χ.,  αν κι έχουμε μείωση 

φωνηέντων (Serrano et al., 2010/2011) και πάλι χρησιμοποιούνται πιο πολλά φωνήεντα στις 

συλλαβές από ότι τα αγγλικά κι έτσι τεκμηριώνονται οι θεωρίες που θέλουν να περνούν τα 

παιδιά ένα στάδιο συλλαβικής ανάπτυξης ( Pollo, Kessler & Treiman, 2005). Σε μία σύγκριση 

των ολλανδικών και των γερμανικών οι Landerl & Reitsma, 2005 παρατηρούν ότι οι μαθητές 

στην Ολλανδία είναι καλύτεροι στην ορθογραφία των λέξεων και οι μαθητές στην Γερμανία 

είναι καλύτεροι στην ορθογραφία των ψευδολέξεων. Τούτο συμβαίνει διότι τα ολλανδικά 

έχουν ένα φωνολογικά συνεπές και μορφολογικά ασυνεπές σύστημα ενώ τα γερμανικά το 

αντίθετο, δεν έχουν ξεκάθαρους κανόνες ή αλγορίθμους για την καταγωγή της ορθογραφίας 

των λέξεων που δεν έχουν ξανασυναντήσει (Landerl & Reitsma, 2005). Τα γερμανικά έχουν 

μία χαμηλή κανονικότητα και κατά συνέπεια μία φωνητική προσέγγιση (δηλ. γράψ’ το όπως 

ακούγεται) δεν συνιστάται στη γραφή των λέξεων. Η διδασκαλία της ορθογραφίας βασίζεται 

σε κάποιο βαθμό στη μηχανική μάθηση. Οι κανονικότητες καταδεικνύονται από οικογένειες 

λέξεων που μοιράζονται συλλαβές, καταλήξεις ή θέματα και το να λάβεις υπόψη τη 

σταθερότητα του μορφήματος παίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία της ορθογραφίας ( 

Wimmer & Mayringer, 2002). Άλλωστε, μερικές φορές είναι πιο εύκολο για τα μικρά παιδιά 

να χρησιμοποιούν έναν απλό μορφολογικό κανόνα από ένα σύνθετο φωνολογικό (Landerl & 

Reitsma, 2005). Για πολλά χρόνια δίνεται βάρος στη διδασκαλία της ορθογραφίας και στον 
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έλεγχο της προόδου ενώ η συστηματική διδασκαλία της ανάγνωσης γίνεται μόνο στην πρώτη 

τάξη και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γίνει μέσα από την εξάσκηση (Wimmer & 

Mayringer, 2002). 

Σε πολλές έρευνες συγκρίνεται η γλώσσα του ερευνητή με τα αγγλικά λόγω αφενός 

της πληθυσμιακής κυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας και αφετέρου της ιδιαιτερότητάς της. Η 

αγγλική ορθογραφία ξεκίνησε αρχικά ως αλφαβητικό ή φωνημικό γραφικό σύστημα το οποίο 

αναπαριστούσε ήχους σε μια αρκετά απλή από αριστερά προς τα δεξιά αντιστοιχία. Και 

ακόμη διατηρεί ισχυρές αλφαβητικές καταβολές αλλά με το πέρασμα των χρόνων εισέρευσαν 

λέξεις γερμανικές, σκανδιναβικές, γαλλικές, λατινικές, ελληνικές και ισπανικές και μαζί με 

αυτές ήρθε και ο τρόπος με τον οποίο αυτές προφέρονταν. Παρόλα αυτά υπάρχουν τα μοτίβα 

τα οποία παρέχουν ένα επίπεδο συνέπειας για το πώς λειτουργεί μία συλλαβή στο εσωτερικό 

της και πως σε σχέση με τις άλλες συλλαβές και δίνει πληροφορίες για το πώς γράφονται οι 

ήχοι. Επιπλέον, αυτά τα μοτίβα εξηγούν την παρουσία των γραμμάτων που υπάρχουν σε μία 

λέξη αλλά δεν ακούγονται – αυτά τα γράμματα συνήθως σηματοδοτούν την προφορά άλλων 

ήχων εντός της λέξης. Έτσι στη διδασκαλία περισσότερη έμφαση δίνεται στην ανακάλυψη 

των μοτίβων που διακρίνονται στους ήχους, στη δομή και στο νόημα των λέξεων (Templeton 

& Morris, 1999). Στα αγγλικά το τυπικό πρόβλημα των παιδιών με δυσλεξία είναι να 

διαβάσουν σωστά άγνωστες ή ανοίκειες λέξεις ενώ σε κανονικές ορθογραφίες, όπως τα 

ισπανικά, τα ιταλικά, τα νορβηγικά και τα ολλανδικά, οι δυσκολίες στη μάθηση της 

ανάγνωσης παίρνουν άλλη μορφή, να διαβάζουν με ευχέρεια στο πλαίσιο λίγων λαθών ακόμη 

κι έπειτα από γρήγορη διδασκαλία (Wimmer & Mayringer, 2002). Τούτο εξηγείται ως εξής : 

 ένα απλό ορθογραφικό σύστημα όχι μόνο διευκολύνει την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της 

φωνολογικής επίγνωσης αλλά φαίνεται να βγάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα μέσα σε ένα 
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χρόνο διδασκαλίας. Ένα παιδί που μαθαίνει να διαβάζει σε ένα διαφανές σύστημα μπορεί να 

βασιστεί σε μία μόνο στρατηγική π.χ. στη φωνολογική αποκωδικοποίηση και να δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου να λάβει θετική ανατροφοδότηση, κάτι που 

δεν συμβαίνει στα αγγλικά. Καθώς η φωνολογική διαδικασία παρέχει σταθερή θετική 

ανατροφοδότηση το σύστημα κρατιέται σε ισορροπία και υπάρχει μικρή ή καθόλου πίεση για 

να μάθουν υψηλής τάξης γραφημικά μοτίβα σε διαφανή συστήματα κατά τα πρώτα στάδια 

της απόκτησης του γραμματισμού. Αντίθετα στα αδιαφανή συστήματα η φωνολογική 

διαδικασία παρουσιάζει ασταθή ανατροφοδότηση, πράγμα που μειώνει την επικράτηση της 

φωνολογικής διαδικασίας προκαλώντας αστάθεια και ως εκ τούτου χαράζοντας το δρόμο για 

αλλαγή στις στρατηγικές και στις λεξικές αναπαραστάσεις (π.χ. ανάπτυξη της ορθογραφικής 

διαδικασίας). Πάντως δεν υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι η ανάπτυξη της ανάγνωσης και 

της ορθογραφίας σε διαφανή συστήματα διαφέρει ποιοτικά από τα αγγλικά. Κατά κοινή 

ομολογία η διαφορά είναι ποσοτική και η απόσταση που παρατηρείται στα αναπτυξιακά 

προφίλ των παιδιών μπορεί να εξηγηθεί στα πλαίσια της γενικότερης πιο γρήγορης 

ανάπτυξης του γραμματισμού στα διαφανή συστήματα (Babayigit, 2009). 

Εν προκειμένω στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ελληνική ορθογραφία, η οποία 

παρουσιάζει πολυπλοκότητες που οφείλονται στην φωνητική επανάσταση της 

καθομιλουμένης στο πέρασμα των αιώνων. Καθώς η καταγραφή των φωνηέντων ελαττώθηκε 

οι διακρίσεις εξουδετερώθηκαν. Γι’ αυτό τα γράμματα και οι συνδυασμοί των γραμμάτων 

δήλωναν διαφορετικά φωνήεντα ή διφθόγγους στα αρχαία ελληνικά αλλά τώρα είναι απλά 

μία διαφορετική ορθογραφία για το ίδιο φωνήεν. Σε αντίθεση με το ρεπερτόριο των 

συμφώνων το οποίο εκτινάχθηκε με συνέπεια να μην υπάρχουν αρκετά γράμματα να 

αντιπροσωπεύουν τα μοντέρνα σύμφωνα. Έτσι καθίστανται αναγκαίοι οι δίφθογγοι και οι 
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συνδυασμοί τους. Υπολείμματα ιστορικής ορθογραφίας άφησε και η εξουδετέρωση των 

διπλών συμφώνων. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδήγησε σε μία κατάσταση 

στην οποία κάποια φωνήματα αντιστοιχούν σε παραπάνω από ένα ορθογραφικά μοτίβα. Το 

αντίθετο είναι λιγότερο σύνηθες καθώς τα γραφήματα αντιστοιχούν σε ένα φώνημα. Αυτή η 

κατάσταση κάνει την ανάγνωση εύκολη και προβλέψιμη αλλά την ορθογραφία δύσκολη ή 

ακριβέστερα τα φωνολογικά λάθη λίγα (Protopapas, 2014). Δεδομένης της κανονικότητας της 

ελληνικής γλώσσας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ορθογραφική διαφάνεια της ελληνικής 

γλώσσας λειτουργεί σαν αυτοδίδακτη στρατηγική επιτρέποντας στους αρχάριους αναγνώστες 

να αναπτύξουν ένα πολύ ισχυρό σύστημα αναγνώρισης λέξεων από νωρίς στην ανάπτυξη του 

γραμματισμού (Nikolopoulos, 2009). 

Επειδή στα ελληνικά τα περισσότερα παιδιά μπορούν να διαβάζουν με ακρίβεια από 

πολύ νωρίς οι ερευνητές εστίασαν στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση της αναγνωστικής 

ευχέρειας. Και η ορθογραφία έλαβε πολλή προσοχή καθώς περιέχει σημαντικές δυσκολίες για 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μία παρατεταμένη και μόνιμη απογοήτευση και 

αποτυχία για τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Το να γράψεις μία λέξη φωνολογικά 

σωστή δεν είναι δύσκολο στα ελληνικά, το να γράφεις ορθογραφημένα με συνέπεια είναι 

δύσκολο. Οι κλιτικές καταλήξεις συναντώνται συχνά και όλο και περισσότερες ομάδες 

λέξεων και τα περισσότερα παιδιά τις μαθαίνουν σωστά όταν έρχονται σε επαφή με το 

κλιτικό σύστημα. Τα παραγωγικά προσφύματα δεν εφαρμόζονται ευρέως και δεν είναι τόσο 

συχνά όσο τα κλιτικά και η ορθογραφία τους είναι αυθαίρετη και δεν αιτιολογείται 

λεξιλογικά σαν αυτή των κλιτικών. Αυτές τις δυσκολίες συναντάει κανείς. Από την άλλη οι 

ρίζες των λέξεων δικαιολογούνται λεξικά γιατί εντάσσονται σε συγκεκριμένες οικογένειες 
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λέξεων και τα παιδιά που δεν έχουν δυσκολίες με την οπτική ορθογραφική μνήμη τις 

μαθαίνουν, όχι βέβαια πριν από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Protopapas, 2014).  

Ενδεικτικά αναφέρω μία πρόταση διδασκαλίας της ελληνικής ορθογραφίας που κάνει 

ο Protopapas, 2014 λαμβάνοντας υπόψη την διαφάνεια της γλώσσας. Μιλά για σταθερά 

θεμέλια φωνολογικά (αλφαβητικά) πριν ο μαθητής έρθει σε επαφή με την πολυπλοκότητα 

του συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση στη μορφολογία ώστε να κατανοήσουν ότι η λέξη 

χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια το καθένα από τα οποία παρέχει συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Ρητή διδασκαλία των κλήσεων σε σχέση με τη γραμματική. Ρητή διδασκαλία 

των παραγώγων σε σχέση με τις διαδικασίες σχηματισμού λέξεων. Ρητή διδασκαλία των 

ριζών σε σχέση με τις έννοιες, την ετυμολογία και τις οικογένειες λέξεων.  

 

2.6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Σύμφωνα με την Ehri 2002 στο Αϊδίνης a, 2010 οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές για να γράψουν ορθά τις λέξεις είναι τέσσερις και είναι οι εξής : η στρατηγική 

επινόησης της ορθογραφίας, η μνημονική στρατηγική, η στρατηγική της αναλογίας και η 

μορφολογική στρατηγική (Ehri 2002 στο Αϊδίνης a, 2010).  Οι έως τώρα έρευνες 

αποδεικνύουν πως η πιο πάνω σειρά αναφοράς των στρατηγικών αντιστοιχεί και στη χρονική 

σειρά εφαρμογής τους, που ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών τόσο για τα 

ελληνικά όσο και για τις άλλες γλώσσες,  

Αναλυτικότερα, στις πρώτες φάσεις ορθογραφικής ανάπτυξης οι μαθητές δεν έχουν 

πληθώρα ορθογραφικών αναπαραστάσεων ούτε πολλές μορφοσυντακτικές γνώσεις, αντίθετα 

έχουν ήδη αναπτύξει φωνολογικές στρατηγικές τις οποίες και αναγκαστικά χρησιμοποιούν 

(στρατηγική της επινόησης). Στη συνέχεια η πορεία και οι συνακόλουθες εμπειρίες των 
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μαθητικών τους χρόνων επαρκούν για να αποθηκεύσουν αναπαραστάσεις στη μνήμη τους και 

να χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο αυτό την μνημονική στρατηγική. Με βάση τις 

φωνολογικές γνώσεις και τις επαρκείς αναπαραστάσεις στη μνήμη οι μαθητές μπορούν να 

χειριστούν κομμάτια των λέξεων για να γράψουν άγνωστες προς αυτούς λέξεις (στρατηγική 

της αναλογίας). Τέλος, έρχεται η μορφολογική στρατηγική με την κατάκτηση των 

μορφοσυντακτικών γνώσεων και την κατανόηση του ρόλου του μορφήματος, πρώτα των 

καταλήξεων κι έπειτα των θεματικών μορφημάτων. Η τελευταία για να κατανοηθεί και να 

εφαρμοστεί πλήρως απαιτεί εκτεταμένο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τελευταίες 

τάξεις του δημοτικού ίσως και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου (Αϊδίνης a, 2010, Αϊδίνης b, 

2010), αν και συμβαίνει να την χρησιμοποιούν αρχικά και σποραδικά από την γ΄ δημοτικού.  

Χαρακτηριστική είναι η κατηγοριοποίηση των παιδιών από τους Bryant, Nunes και 

Aidinis, 1999 σε τρεις κατηγορίες: αυτών που εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο – γράφημα κάθε 

φορά για να συμβολίσουν ένα φθόγγο (μέχρι Β΄ δημοτικού), αυτών που χρησιμοποιούν 

διαφορετικά γραφήματα αλλά χωρίς να αιτιολογούν κάθε φορά γιατί, (μέχρι Γ΄ δημοτικού) 

και αυτών που λειτουργούν με βάση τη μορφολογία (από Δ΄ δημοτικού κι εξής) (Δουκλιάς & 

Κωνσταντινίδου, 2010). Βέβαια, υπάρχουν κι έρευνες που αποδεικνύουν ότι μαθητές 7 ετών 

ή και μικρότεροι ίσως μαθητές του νηπιαγωγείου μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες να 

χρησιμοποιούν τις μορφημικές σχέσεις για να καθορίζουν την ορθογραφία (Deacon & 

Bryant, 2005, Διακογιώργη, Μπάρης & Βαλμάς, 2005, Grigorakis, & Manolitsis, 2016). Οι 

Διακογιώργη κ.α., 2005 βρήκαν ότι οι μαθητές σε πολλές περιπτώσεις στηρίζονται στη 

συνεργασία των μορφολογικών και φωνολογικών στρατηγικών έχοντας ως βάση την 

συχνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές χρησιμοποιούν πρώτα τις φωνολογικές τους 

γνώσεις για να εντοπίσουν το φώνημα κι έπειτα τις μορφολογικές για να αναγνωρίσουν το 
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γράφημα που εμφανίζεται πιο συχνά στα γραπτά με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Μορφολογία και συχνότητα γραφημάτων συμπράττουν άλλοτε περισσότερο η πρώτη και 

άλλοτε η δεύτερη για να επιτευχθεί η ορθογραφημένη γραφή (Διακογιώργη κ.α.,  2005).  

Όταν πρόκειται για την ελληνική γλώσσα τα ορθογραφικά λάθη αφορούν κυρίως στο 

θέμα των λέξεων, όχι στις καταλήξεις. Είναι, πάντως, γεγονός ότι οι μαθητές στην Ελλάδα 

δεν χρησιμοποιούν αρκετά τη μορφολογική στρατηγική αλλά στηρίζονται πολύ στην 

μνημονική (Αϊδίνης c, 2010). Είναι, ακόμη, γεγονός πως τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε 

ένα σημείο που θα γνωρίζουν όλες τις παραπάνω στρατηγικές και θα διαλέγουν αυτή που 

τους εξυπηρετεί κάθε φορά (Αϊδίνης a, 2010).    

Έναν ελαφρώς διαφορετικό διαχωρισμό έκαναν οι Kwong, & Varnhagen, 2005 που 

φαίνεται μέσα από τις ερωτήσεις που έθεσαν στο δείγμα τους, παιδιά και ενήλικες. 

Διακρίνουν τις στρατηγικές σε φωνολογική - όταν κάποιος χρησιμοποιεί τους ήχους για να 

γράψει ορθογραφημένα, στρατηγική της αναλογίας - όταν βοηθείται από άλλη λέξη, 

μορφολογική - όταν βοηθείται από το νόημα της λέξης, ορθογραφική - αν βασίζεται σε 

ορθογραφικές συμβάσεις, οπτικό έλεγχο - αν χρησιμοποιεί την γραπτή εικόνα της λέξης, 

ανάκτηση - αν ξέρει ή θυμάται τη λέξη, συνδυασμό στρατηγικών, καμία στρατηγική. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιο πολυχρησιμοποιημένη στρατηγική είναι η φωνολογική. 

Παιδιά και οι ενήλικες έχουν ποικιλία στις στρατηγικές και βαθμιαία αλλαγή από πολύ 

κοπιώδεις στρατηγικές σε γρήγορες ανάκτησης.  

Παρόλες, όμως, τις διαφορές η διαδικασία μάθησης της ορθογραφίας είναι καθολική. 

Τα αποτελέσματα έκαναν, επιπλέον, σαφές ότι είναι σημαντικό να εκθέτουμε τα παιδιά σε 

συνεχείς ορθογραφικές εμπειρίες ούτως ώστε να τις κρατήσουν ευκολότερα στη μνήμη και να 
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εκθέτουμε στα παιδιά ακόμη και στα πολύ μικρά πολλαπλές στρατηγικές καθώς είναι ικανά 

να χρησιμοποιούν περισσότερες από όσες νομίζουμε.  

2.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης εκπαιδευτικοί και ερευνητές προσπαθούν να 

συγκεντρώσουν επαρκές υλικό από κάθε μαθητή ώστε να επιτύχουν ασφαλείς κρίσεις για το 

αν και κατά πόσο είναι θετικά διακείμενος στο εκάστοτε πρόγραμμα, για το αν και κατά πόσο 

δυσκολεύεται σε ορισμένα σημεία στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας και για να 

καταρτίσουν το προφίλ του μαθητή. Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούν είτε ποιοτική 

αξιολόγηση, ανάλυση λαθών και άτυπες δοκιμασίες - τεστ (κλείδες ποιοτικής καταγραφής 

λαθών) είτε ποσοτική αξιολόγηση, ποσοτική εκτίμηση διατομικών διαφορών ή βάσει 

καθορισμένου μαθησιακού κριτηρίου και μετρήσεις με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση είναι κυρίως περιγραφική καθώς δεν έχουν καθοριστεί 

νόρμες και σταθμισμένα εργαλεία. Μάλιστα ένας εκπαιδευτικός συναντά συνήθως εμπόδια 

κατά την προσαρμογή του διδακτικού του έργου στις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Βέβαια, 

κάθε παραπάνω αξιολόγηση είναι ιδανική ανάλογα με το στόχο που υπηρετεί. Η ποσοτική 

βοηθά στην βαθμολόγηση και κατηγοριοποίηση των μαθητών και στην εκτίμηση της 

διδασκαλίας και η ποιοτική στον εντοπισμό και στην καταπολέμηση των προβλημάτων. Τα 

αντικειμενικά εργαλεία αξιολόγησης θεωρούνται απαραίτητα για πολλούς λόγους. Βοηθούν 

τον δάσκαλό της τάξης να αντιπαραβάλει τον μαθητή με τους συμμαθητές του και με όλους 

τους υπόλοιπους μαθητές. Του δίνουν τη δυνατότητα να μετρήσει την αποδοτικότητα των 

μεθόδων που χρησιμοποιεί και να τεκμηριώσει τις κρίσεις του για τους μαθητές στα μάτια 

των γονιών τους (Μουζάκη, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης & Σίμος, 2010). Σε κάθε περίπτωση, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε την αξία του εκπαιδευτικού της τάξης γιατί είναι αυτός που ξέρει 
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περισσότερο από όλους τις δυνατότητες, τις προτιμήσεις και τις αδυναμίες του μαθητή 

(Δημάκος a,2010). Χρειάζεται, όμως, αναμφίβολα και η διδακτική αξιολόγηση γιατί η σχέση 

της με την διδασκαλία είναι αναντίρρητα αμφίδρομη. Η διδακτική αξιολόγηση είναι αυτή που 

θα καθορίσει τον τρόπο διδασκαλίας. Ορίζεται ως η συστηματική διαδικασία συλλογής 

δεδομένων που επιτρέπουν τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης αυτές οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν την εκπόνηση του ατομικού διδακτικού 

σχεδίου για τον μαθητή και τον έλεγχο της προόδου του (Παντελιάδου, 2011) και λαμβάνει 

υπόψη τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή, τα διδακτικά υλικά και μέσα και την οργάνωση της 

τάξης Οι τρόποι υλοποίησης της αξιολόγησης είναι πολλοί, μεταξύ άλλων η παρατήρηση, η 

συνέντευξη, οι δοκιμασίες, τα ερωτηματολόγια - κλίμακες, η ανάλυση έργου, η ανάλυση 

λαθών, η αξιολόγηση με βάση τη διδασκόμενη ύλη, τα portfolio, η δυναμική και εναλλακτική 

αξιολόγηση (Μουζάκηc, 2010, Παντελιάδου Πατσιοδήμου 2007). 

 

2.8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ  

Η εκμάθηση της ορθογραφίας έχει προβληματίσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα 

και έχει συνδεθεί άλλοτε με το γραπτό λόγο, άλλοτε με την φωνολογική επίγνωση και άλλοτε 

με την ανάγνωση. Αντίστοιχα έχουν διατυπωθεί μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας της 

ορθογραφίας (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010). Η πρώτη σκέψη, όμως, των 

εκπαιδευτικών οφείλει να κατευθύνεται στη διδασκαλία γενικών στρατηγικών μάθησης και 

σε δεύτερο χρόνο σε ειδικές ασκήσεις για την ορθογραφία.  

Εξ αρχής, λοιπόν, πρέπει να γίνει ο καθορισμός του περιγράμματος των μαθησιακών 

αναγκών του μαθητή μέσω της ατομικής διδακτικής αξιολόγησης και των συνεχών 

επαναξιολογήσεων, δηλ. της ανατροφοδότησης Έτσι επανακαθορίζονται οι στόχοι και 
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εξατομικεύονται τα προγράμματα (Μουζάκη d 2010). Έπειτα προτείνεται να συμμετέχει ο 

μαθητής ενεργά - εποικοδομητικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα 

για συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του (Beech 2005,  Αναστασίου & 

Μπαντούνα, 2007). Πρέπει ακόμη να αποκτήσει μεταγνωσιακές στρατηγικές. Τούτο σημαίνει 

αφενός ότι πρέπει να γνωρίζει πολλές στρατηγικές και αφετέρου να μπορεί να κρίνει πότε και 

πως θα τις χρησιμοποιήσει. Να μπορεί ακόμη να εκτιμήσει αν αυτές που χρησιμοποιεί 

βοηθούν στην επίτευξη του στόχου του ή πρέπει να τις αλλάξει (Βεκύρη, 2007).  Στη 

συνέχεια, το μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι θελκτικό για τους μαθητές με ποικιλία μέσων και υλικών και βασισμένο στην 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση (Παντελιάδου, 2011). Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφές ότι 

όλες οι διδακτικές πρακτικές που θα αναλυθούν παρακάτω δεν αφορούν αποκλειστικά 

μαθητές με δυσκολίες στην ορθογραφία αλλά όλους τους μαθητές και αυτούς που 

χαρακτηρίζονται τυπικής ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση είναι ποιοτική και έγκειται στην 

ευχέρεια του κάθε δασκάλου να τροποποιήσει τις δραστηριότητες στις ανάγκες και τις 

δυνατότητες κάθε μαθητή. Τέλος, για να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης οφείλει 

να στοχεύει πέρα από τον γνωστικό και στον κοινωνικό και στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα 

(Μουζάκη d, 2010).   

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν γνώση του ορθογραφικού 

συστήματος και της ορθογραφικής ανάπτυξης, κάτι για τα οποίο δεν έχουν αυτοπεποίθηση, 

και δεύτερον απαιτείται πολύς χρόνος ώστε μια τέτοια διαδικασία να γίνει αυτοματοποιημένη 

(Templeton & Morris, 1999). Πριν την εκτενή ανάλυση των μεθόδων και των τεχνικών 

διδασκαλίας που βοηθούν στην εκμάθηση της ορθογραφίας ενδεικτικά αναφέρω την άποψη 

του Templeton, 2003 για όσα δεν πρέπει να προτείνουν οι εκπαιδευτικοί. Η αντιγραφή της 
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λέξης πολλές φορές, δεν καλλιεργεί την κριτική αντίληψη των παιδιών αλλά υπονοεί ότι η 

ορθογραφία δεν κινείται βάσει λογικής αλλά της επανάληψης. Επίσης, η εξάσκηση σε 

ανάγνωση και γραφή βοηθά κάποιους, αλλά όχι τους περισσότερους, και βασίζεται στην 

υπόθεση ότι το ορθογραφικό σύστημα δεν έχει λογική και μέσα από την συνεχή εμπλοκή 

τους οι μαθητές θα βρουν τον τρόπο να αποκτήσουν αυτό που χρειάζονται. Όμως τελικά τις 

περισσότερες φορές οι μαθητές δεν βρίσκουν από μόνοι τους τη σύνδεση ορθογραφίας 

νοήματος αλλά χρειάζονται τον δάσκαλο να την επισημάνει. Τέλος, ο Templeton, 2003  δεν 

συμφωνεί όταν το νέο λεξιλόγιο διδάσκεται σαν λέξεις της ορθογραφίας για να 

εξαναγκαστούν τα παιδιά να κατανοήσουν το νόημά τους. Οι μαθητές όμως συνήθως ξεχνούν 

αυτές τις λέξεις. 

Η Παντελιάδου, 2011 σελ. 295 διαχωρίζει σχηματικά τις μεθόδους σε:  
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2.9 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Οι κυρίαρχες προσεγγίσεις κατά την εκμάθηση της ορθογραφίας και του γραπτού 

λόγου γενικότερα είναι η αναλυτικοσυνθετική και η ολική. Η πρώτη εξ ορισμού στηρίζεται 

σε πρώτο χρόνο στην ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και κατόπιν σε φωνήματα περνώντας 

από πολλούς αισθητηριακούς δρόμους και σε δεύτερο χρόνο στη σύνθεση, στην επανένωση 

της από φωνήματα σε συλλαβές κι από συλλαβές σε ολόκληρη τη λέξη. Η 

αναλυτικοσυνθετική, όμως, μέθοδος παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα λόγω της συγγένειάς 

της με την φωνολογική διαδικασία. Τα παιδιά μαθαίνουν τελικά να γράφουν λέξεις με απλή 

αντιστοίχιση φωνήματος γραφήματος, γνωστές ή άγνωστες, αλλά σε λέξεις που δεν έχουν 

κανονικότητα δυσκολεύονται (Καρατζάς, 2005). Η ολική μέθοδος στηρίζεται στη θεωρία των 

μορφών (gestalt) και θέλει οι μαθητές να μαθαίνουν ολόκληρη τη λέξη και στη συνέχεια να 

την επιμερίζουν σε συλλαβές και γράμματα. Όμως, έτσι μαθαίνουν αυτόματα μία λέξη και 

δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν σε νέες ανοίκειες λέξεις (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010, 

Καρατζάς, 2005). Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται και η συλλαβική προσέγγιση, μάλιστα έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι είναι αποδοτικότερη όταν εφαρμόζεται από την προσχολική ηλικία 

(Aidinis & Nunes, 2001).  

Οι Simonsen & Gunter, 2001 μιλώντας για την αγγλική γλώσσα, εξετάζει τρεις 

προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ορθογραφίας:  

Την φωνημική προσέγγιση: Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των γραμμάτων και των 

αντίστοιχων ήχων είναι μία σημαντική δεξιότητα για επιτυχημένη ανάγνωση και 

ορθογραφημένη γραφή. Στο πλαίσιο της ανάγνωσης η ανταπόκριση γραφήματος φωνήματος 

επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίσουν τους ήχους που αντιστοιχούν στα γραπτά σύμβολα 

δηλ. τα γράμματα στα γραπτά κείμενα. Αντίστροφα στα πλαίσια της ορθογραφίας οι μαθητές 
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αναγνωρίζουν τα γραμμένα γράμματα που αντιστοιχούν στους ομιλούμενους ήχους. Τα 

προγράμματα ορθογραφίας που χρησιμοποιούν άμεση διδασκαλία (explicit instruction) έχουν 

αποδειχτεί αποτελεσματικά όπως τα Spelling Mastery και Spelling Through Morphographs 

και είναι για τις λέξεις που έχουν κανονικότητα. Για τις λέξεις με μη κανονικότητα απαιτείται 

μία διαφορετική διδακτική στρατηγική. 

Την ολική (Whole-word) προσέγγιση: είναι για τις λέξεις που δεν έχουν κανονικότητα 

και απαιτεί παπαγαλία αλλά η απομνημόνευση δεν αποτελεί αποτελεσματική διδακτική 

στρατηγική.  Σε αυτή την προσέγγιση χρησιμοποιούνται και έμμεσες (implicit) και άμεσες 

(explicit) στρατηγικές. Οι έμμεσες στηρίζονται στη λογική της έκθεσης σε νέες ιδέες χωρίς να 

δίνονται ρητά οι κατευθυντήριες γραμμές. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι εβδομαδιαίες 

λίστες χωρίς ειδική καθοδήγηση για το πώς θα τις μάθουν. Αντίθετα στις άμεσες στρατηγικές 

παρέχονται οι δραστηριότητες βήμα προς βήμα. 

Την μορφημική προσέγγιση: Διδάσκει τα μορφήματα και τους κανόνες για τους 

συνδυασμούς των μορφημάτων. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως ότι τα μορφήματα 

προφέρονται το ίδιο σε όλες τις λέξεις, όταν η προφορά του αλλάζει αυτό είναι προβλέψιμο, 

τα μορφήματα είναι συγκεκριμένα και οι αρχές που διέπουν τους συνδυασμούς τους ακόμα 

πιο λίγοι (Simonsen & Gunter, 2001). 

Και η φωνημική και η ολική και η μορφημική προσέγγιση περιλαμβάνονται σε 

προγράμματα άμεσης διδασκαλίας αλλά αυτά είναι μόνο τα συστατικά της επιτυχίας. Δεν 

σημαίνει ότι αυτόματα θα είναι και αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Οι έρευνες έδειξαν ότι 

αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών με την κατάλληλη ομάδα 

μαθητών. Έχουν γίνει πολύ λίγες μελέτες για την αξιολόγηση τέτοιων προγραμμάτων άμεσης 
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διδασκαλίας και οι καλά σχεδιασμένες είναι ακόμη λιγότερες και αυτές είναι οι πιο 

πρόσφατες (Hempenstall 2015, Reed 2015). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές το γνωστότερο 

πρόγραμμα παρέμβασης των Η.Π.Α., καθώς εμπνέεται από τις πιο πάνω προσεγγίσεις. Το 

Spelling Mastery είναι σχεδιασμένο για παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού. Αφορά την 

άμεση διδασκαλία και περιλαμβάνει στρατηγικές φωνημικές, μορφημικές και ολικές. Οι 

δάσκαλοι χρησιμοποιούν φωνημικές στρατηγικές στην αρχή για να διδάξουν την 

αντιστοίχιση ήχου συμβόλου κι έπειτα το γενικεύουν σε τμήματα λέξεων. Έπειτα 

χρησιμοποιούν τις μορφημικές στρατηγικές για να διδάξουν στους προχωρημένους μαθητές 

προθέματα, επιθήματα και βάσεις λέξεων που έχουν κάποιο νόημα κι έτσι να εφαρμόσουν 

τους κανόνες που απορρέουν. Και χρησιμοποιούν την ολική στρατηγική για να διδάξουν 

ανώμαλες ή δύσκολες λέξεις που πρέπει να απομνημονευτούν. Σαν πλήρες πρόγραμμα 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένα σενάρια μαθημάτων ανάλογα με την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων κάθε μαθητή και κλιμακούμενα βήματα για να εμπεδώσει ο μαθητής τη νέα 

γνώση πριν περάσει στην επόμενη. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε εξατομικευμένα είτε σε 

ολόκληρη την τάξη με καθημερινά μαθήματα των 15 – 20 λεπτών. Σε κάθε μάθημα ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει μία άσκηση, ακούει τις απαντήσεις των μαθητών και παρέχει 

άμεση ανατροφοδότηση (U.S. Department of Education, 2014).  

Διευκρινιστικά αναφέρω ότι συστατικά της άμεσης διδασκαλίας είναι τα διαδοχικά 

μαθήματα σε ακολουθία κατ’ επανάληψη, η συσσωρευμένη επανάληψη και μοιρασμένη 

εξάσκηση (στοχεύουν στην τελειοποίηση των νέων δεξιοτήτων και στην διατήρηση αυτών 

στο χρόνο), η συστηματική διόρθωση λαθών (η επίδειξη του σωστού από τον δάσκαλο, 
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καθοδηγούμενες ευκαιρίες στους μαθητές για να απαντήσουν σωστά, αξιολόγηση της γνώσης 

των μαθητών) (Simonsen & Gunter, 2001). 

Η τελευταία προσέγγιση η μορφημική ή αλλιώς μορφογραφημική έχει αποδείξει την 

αξία της και στην ελληνική γλώσσα όταν πρόκειται για τη θεραπεία των σοβαρών δυσκολιών 

στην ορθογραφία. Οι Tsesmeli, Douvalis & Kyrou, 2011 βρήκαν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ 

των δύο γλωσσών (αγγλικών και ελληνικών) - παρόλο  που τα ελληνικά είναι ένα 

περισσότερο διαφανές σύστημα από τα αγγλικά και παρόλες τις σημαντικές διαφορές στη 

δομή των λέξεων - στον τρόπο που επιδρά η διδασκαλία της μορφολογίας, δηλ.1) η ανώτερη 

εξέλιξη των μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων συγκρινόμενες με τις απλές λέξεις από τις 

οποίες προήλθαν και 2) η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε αντίστοιχες λέξεις ή ψευδολέξεις 

που δεν γνωρίζουν σαν συνέπεια της απόκτησης καταλήξεων. Και η ομοιότητα αυτή 

οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα παιδιά και στις δύο γλώσσες κάνουν τους 

ίδιους γνωστικούς χειρισμούς καθώς μαθαίνουν να αναλύουν μορφολογικά μία λέξη, να 

διαχωρίζουν δηλ.  μία λέξη σε δύο συστατικά και να αναγνωρίζουν την ρίζα και την 

κατάληξη. Αυτός ο διαχωρισμός είναι συνηθισμένη άσκηση και στις δύο γλώσσες παρόλο 

που στα ελληνικά είναι πιο δύσκολος. Και ο δεύτερος είναι ότι το γλωσσικό κομμάτι δηλ. το 

μόρφημα έχει ένα διαφοροποιημένο αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Tsesmeli et al.,  2011  η μορφογραφημιική εκπαίδευση 

φαίνεται να είναι η καταλληλότερη για την ελληνική γλώσσα εφόσον τα ορθογραφικά λάθη 

είναι ακριβή στα πλαίσια της φωνολογίας και ανακριβή στα πλαίσια της μορφολογίας, δηλ. 

δεν ακολουθούν τις μορφολογικές συμβάσεις των ελληνικών. Συνεπώς, μία παρέμβαση που 

εστιάζει στη μορφημική δομή των λέξεων φαίνεται πως παρέχει μία εναλλακτική πορεία προς 

την ανάπτυξη του εγγραμματισμού μέσα από τη διδασκαλία της στρατηγικής της 



 

 
 

35 

μορφολογικής αποσύνθεσης (morphological decomposition) και τη χρήση παράλληλα και 

άλλων τεχνικών. Η μορφογραφημική εκπαίδευση σε αυτή την περίπτωση παρέχει μία βάση 

για την κατάτμηση των μακρών και δύσκολων λέξεων σε κομμάτια που έχουν διαχειρίσιμο 

μέγεθος. Το αποτέλεσμα από μια τέτοια μορφολογική αποσύνθεση είναι μία πολύπλοκη, 

πολυσύλλαβη και σπάνια λέξη να χωριστεί σε δύο κύρια συστατικά, στη ρίζα, που είναι 

μορφολογικά απλή, συχνή και μικρή λέξη και στην κατάληξη με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά. Μετά από αυτό μία μορφολογικά πολύπλοκη λέξη μπορεί να γίνει 

προσβάσιμη από έναν μαθητή με δυσκολίες εγγραμματισμού.  

Ως διδακτικές πρακτικές που απευθύνονται σε όλο το φάσμα των παιδιών οι 

μορφολογικές στρατηγικές προωθούν τη διδασκαλία της μορφημικής δομής των λέξεων 

(ρίζα, πρόσφυμα, κανόνες παράγωγων) με ένα συστηματικό, άμεσο και συνεχόμενο τρόπο 

από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες δομές με ασκήσεις γραπτές και προφορικές. Οι μαθητές 

πρέπει να εφαρμόζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τις πιο αφηρημένες ιδέες της εσωτερικής 

δομής της λέξης, να μάθουν να χρησιμοποιούν τις αρχές σταθερότητας στις ρίζες και τις 

καταλήξεις στην ορθογραφία (Tsesmeli et al.,  2011). 

 

2.10 ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Υπάρχουν πολλές πολυαισθητηριακές μέθοδοι, είναι ευρέως διαδεδομένες και 

εξαιρετικά αποδοτικές. Συγκλίνουν στα εξής σημεία: στην εκμάθηση της έννοιας και της 

προφοράς μιας λέξης, στην απόδοση της εικόνας της λέξης ολόκληρης ή σε συλλαβές στο 

μυαλό των μαθητών, στο να γράψουν φανταστικά τη λέξη με το χέρι τους, στο να θυμηθούν 

τη λέξη και να αξιολογήσουν αν είναι σωστά γραμμένη και στη χρήση ποικίλων μέσων και 
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υλικών για τον γραπτό λόγο (Αντωνίου, 2008). Η Παντελιάδου, 2011 αναφέρει σε αυτήν την 

κατηγορία τις μεθόδους Fernald, Gillingham, και Horn.  

Η μέθοδος Fernald, 1943 βασίζεται στην επανάληψη και στον αυτοματισμό που 

έρχεται μετά από αυτήν. Η δασκάλα επιδεικνύει τη λέξη γράφοντας και διαβάζοντας, το παιδί 

την ιχνηλατεί στον αέρα και την προφέρει, έπειτα την καταγράφει. Την ξαναγράφει όπως την 

θυμάται, σε περίπτωση που είναι σωστά γραμμένη την αποθηκεύει μαζί με τις υπόλοιπες 

σωστές ειδάλλως κάνει ξανά την άσκηση (Κωνσταντινίδου & Δουκλιάς, 2010, Παντελιάδου, 

2011). 

Η μέθοδος Gillingham βασίζεται στην επανάληψη και εμπνέεται από την φωνολογική 

διαδικασία. Αρχικά δίνεται στους μαθητές μία εικόνα, ο δάσκαλος προφέρει τον φθόγγο - 

φώνημα και αναγράφει το γράμμα - γράφημα από το οποίο ξεκινάει η λέξη. Στην αρχή οι 

λέξεις είναι εύκολες και σταδιακά αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. Έτσι ακριβώς ή 

παραλλαγμένη συναντάται συχνά η μέθοδος αυτή σε γενικές τάξεις (Κωνσταντινίδου & 

Δουκλιάς, 2010, Παντελιάδου, 2011).  

Στη μέθοδο Horn οι μαθητές θυμούνται τη λέξη, την προφέρουν, την κάνουν εικόνα 

και διορθώνουν την ανάγνωση (Παντελιάδου, 2011).  

Οι Graham et al., 2003 προτείνουν μία τεχνική που μοιάζει με τις παραπάνω και είναι 

η ακόλουθη: 

·         Πες τη λέξη και μελέτησε προσεκτικά τα γράμματα 

·         Κλείσε τα μάτια και πες τα γράμματα 

·         Μελέτησε τα γράμματα ξανά 

·         Γράψε τη λέξη τρεις φορές χωρίς να την κοιτάς 

·         Έλεγξε και διόρθωσε τυχόν λάθη 
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Στις πολυαισθητηριακές συγκαταλέγεται και η μέθοδος της Μαυρομμάτη. Σύμφωνα 

με την Μαυρομμάτη (Μαυρομμάτη, 2010 σελ. 438 - 439) προτού ξεκινήσει η συστηματική 

διδασκαλία της ορθογραφίας ο εκπαιδευτικός πρέπει να ελέγξει την ετοιμότητα του μαθητή 

και η οποία πρέπει «να εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

 να διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης 

 να διαβάζει με σχετική ευχέρεια 

 να γράφει με ταχύτητα και ευχέρεια χωρίς φωνολογικά λάθη, δηλ. χωρίς 

παραλείψεις, προσθέσεις και αντικαταστάσεις γραμμάτων ή συλλαβών 

 να χρησιμοποιεί σωστά βασικά σημεία στίξης, όπως η τελεία και το 

ερωτηματικό 

 να τονίζει σωστά τις λέξεις όταν διαβάζει και όταν γράφει 

 να διατηρεί τα σωστά διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις όταν γράφει 

 να γνωρίζει των πιο συχνών βασικών κλιτών μερών του λόγου, δηλαδή του 

ουσιαστικού (και τα γένη: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο), του ρήματος και του επιθέτου, 

τουλάχιστον 

 να γνωρίζει τις γραμματικές καταλήξεις της κλίσης: 

  -ης, -η    (αρσενικών, θηλυκών) 

  -οι, -ων   (πληθυντικού) 

  -ω, -εις, -ει   (ρημάτων) 

  -ίζω, -ώνω, -αίνω, -εύω  (ρημάτων)» 

Εικονογραφική μέθοδος: Η Μαυρομμάτη στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές 

έχουν δυσκολίες στην ορθογραφία και συνεκδοχικά και στα υπόλοιπα μαθήματα διότι 

δυσκολεύονται να αποθηκεύσουν στη μνήμη τους πολλές λέξεις και να τις ανακαλέσουν 
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όποτε χρειάζεται, με άλλα λόγια πάσχει το οπτικό λεξικό τους. Για να το αντιμετωπίσουν 

αυτό προτείνει να μετατρέψουν τις λέξεις σε ένα διαφορετικό τύπο πληροφορίας, σε μία 

εικόνα που να παραπέμπει στη σημασία και την ορθογραφία της λέξης, κι έτσι 

«δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα γραπτής γλώσσας στηριγμένο στην ελληνική, το οποίο 

αποτελεί μείγμα εικονογραφημάτων και αλφαβητικών συμβόλων». Το κάθε εικονογράφημα 

 είναι ένα γράμμα που παριστάνοντας έναν άνθρωπο αφηγείται μία ιστορία. Έχουν 

δημιουργηθεί βιβλία με εικονογραφήματα για να χρησιμοποιούνται και από τον εκπαιδευτικό 

και από τον μαθητή. Η ουσία της μεθόδου είναι η ενδελεχής παρατήρηση της εικόνας ώστε 

να εντυπωθεί στη μνήμη του μαθητή, η φωναχτή ανάγνωσή της, η ονομασία των δύσκολων 

γραμμάτων (τα γράμματα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εύκολα και δύσκολα, τα δύσκολα έχουν 

εικονογραφηθεΊ) και ο χαρακτηρισμός της εικόνας. Ακολουθεί η υπαγόρευση των λέξεων 

από τον εκπαιδευτικό ή τον γονέα στο σπίτι για να ελεγχθεί η κατάκτηση της γνώσης.  

Γλωσσολογική μέθοδος: Πέρα από τη διδασκαλία μέσω εικονογραφημάτων που 

στηρίζεται στην ενδυνάμωση της μνήμης η Μαυρομμάτη ισχυρίζεται πως δεν επαρκούν οι 

μηχανιστικές στρατηγικές αλλά χρειάζεται και η συνειδητοποίηση όλων των πλευρών της 

ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό προτείνει την ένταξη της σημασιολογίας, της ετυμολογίας 

(οικογένειες λέξεων) και της μορφολογίας (ανάλυση όλων των μορφημάτων, θεματικών, 

παραγωγικών, γραμματικών, προθημάτων κι επιθημάτων) στη διδασκαλία (Μαυρομμάτη, 

2010). 

Η φωνο-οπτική μέθοδος συνδυάζει τα ξεχωριστά φωνήματα με τις εικόνες. Έτσι ο 

μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει έναν δύσκολο φθόγγο με την εικόνα μιας έννοιας ή ενός 

πράγματος που ξεκινά από αυτόν τον φθόγγο και να τον ανακαλέσει στη μνήμη του όποτε 

χρειάζεται (Παντελιάδου, 2011). 
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O συνδυασμός κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης (encoding – decoding instruction) 

σε όσους δυσκολεύονται στην ανάγνωση και στην ορθογραφία μπορεί να αποφέρει πολλά 

οφέλη αναφορικά με την φωνημική επίγνωση, την αλφαβητική αρχή, την ανάγνωση λέξεων, 

την ορθογραφία, την ευχέρεια λόγου και την κατανόηση. Η κωδικοποίηση (encoding 

instruction) δεν περιορίζεται στη διδασκαλία των ορθογραφικών προτύπων και δεξιοτήτων 

απομνημόνευσης αλλά περιλαμβάνει άμεση διδασκαλία στους αρχάριους αναγνώστες για να 

κατανοήσουν την αλφαβητική αρχή, να γράφουν λέξεις με βάση την φωνημική – γραφημική 

ανταπόκριση, να δημιουργούν λέξεις με πλαστικά γράμματα, κάρτες γραμμάτων κ.ά. και να 

χειρίζονται τις φωνημικές – γραφημικές σχέσεις για να φτιάξουν καινούριες λέξεις (Weiser & 

Mathes, 2011). 

 

2.11 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

2.11.1 Χρήση ημερολογίου 

Η χρήση καθημερινού ημερολογίου στοχεύει στην βελτίωση της συγγραφικής 

ικανότητας του παιδιού και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ορθογραφικής γνώσης. Τα παιδιά 

οργανώνουν τις γνώσεις τους για τη γλώσσα και οι δάσκαλοι από την πλευρά τους έχουν μία 

μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την οργάνωση και την εφαρμογή αυτής της γνώσης. 

(στάδια της  Ehri) Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ενθαρρύνονται συνεχώς να μάθουν 

ορθογραφία αλλά ποτέ δεν απαιτείται ρητά. Το ημερολόγιο είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην 

ανάλυση της γνώσης του μαθητή. Η χρήση των γραπτών που δημιούργησαν τα παιδιά από 

μόνα τους και η προσωπική επιλογή του λεξιλογίου επιτρέπει στους δασκάλους να 

καταλάβουν πως οι μαθητές χειρίζονται τις γνώσεις τους, πως τις έχουν εσωτερικεύσει και 
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εφαρμόσει. Τότε μπορεί να καθοριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διδακτικό πλάνο 

που ταιριάζει στις ανάγκες τους (Fresch, 2001). 

2.11.2 Ρουμπρίκα 

Ο Loeffler, 2005 μοντελοποίησε μία ρουτίνα αυτοδιόρθωσης της ορθογραφίας, κατά 

την οποία οι μαθητές επιβεβαιώνουν τις συλλαβές, εντοπίζουν τις ανορθόγραφες λέξεις και 

προσπαθούν να τις διορθώσουν. Χρησιμοποιούν μόνο μία από τις ακόλουθες στρατηγικές: 

βοήθεια από φίλο, να προφέρουν αργά τη λέξη χρησιμοποιώντας ηχητικά κουτιά ή χτύπημα 

των δαχτύλων, χρήση λεξικού, χρήση παρόμοιων λέξεων, χρήση spell-checker. Η ρουμπρίκα 

χρησιμοποιείται στις εκθέσεις αλλά όχι σε όλες και ακολουθεί συζήτηση μετά. Αποδείχθηκε 

ότι έχει πολλαπλά οφέλη στην ορθογραφία, όπως : (α) οι μαθητές επιβραβεύονται για τον 

εντοπισμό της ανορθόγραφης λέξης, (β) εφαρμόζουν μία στρατηγική για να νικήσουν την 

δυσκολία τους, (γ) οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ποια στρατηγική είναι αποδοτικότερη, (δ) η 

 ορθογραφία έτσι αποκτά νόημα, επειδή χρησιμοποιείται σε κείμενο, (ε) δίνεται η δυνατότητα 

στους δασκάλους να αξιολογήσουν την ορθογραφία σε κείμενο και να βαθμολογήσουν 

διαφορετικά από τον παραδοσιακό τρόπο, (ε) αυξάνεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών. Ο 

συγγραφέας συνειδητοποίησε ότι στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν 

λειτουργούσαν τα τεστ πριν και μετά γιατί όταν έπαιρναν κακούς βαθμούς απογοητεύονταν. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά τα πηγαίνουν καλά στα εβδομαδιαία τεστ αλλά 

δεν το εφαρμόζουν στα γραπτά τους. Κι αυτό επειδή απομνημονεύουν τις λίστες λέξεων και 

όχι επειδή έχουν εσωτερικεύσει μεταγνωστικές στρατηγικές. Με την ρουμπρίκα, λοιπόν, 

αξιολογούμε την ορθογραφική ικανότητα δεν εκτιμούμε τις μνημονικές δεξιότητες. Η 

ρουμπρίκα μπορεί να μετρήσει την ικανότητα του μαθητή να βρει την ανορθόγραφη λέξη, να 

τη διορθώσει και να χρησιμοποιήσει στρατηγική για την ορθογραφία. Χρειάζεται, όμως, 
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προσοχή, καθώς οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ έξυπνοι βρίσκουν τον τρόπο 

να ξεφύγουν, όπως να γράψουν μικρή σε έκταση έκθεση ή λέξεις που γνωρίζουν καλά. Γι’ 

αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται κάποιες δικλείδες όπως 5 λέξεις που δεν έχουν γράψει ποτέ 

(Loeffler, 2005). 

2.11.3 Σκέψου φωναχτά 

Η τεχνική αυτή απαιτεί από τους μαθητές να αρθρώνουν τις σκέψεις τους ενώ δρουν. 

Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε κατευθείαν στην πηγή της πληροφορίας και να 

καταγράφουμε ότι εκφράζουν. Ακόμη και αν παραμένουν σιωπηλοί για αρκετό διάστημα 

πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να μιλάνε και όλες οι σκέψεις να ηχογραφούνται. Η 

Young 2008 που εισήγαγε αυτήν την τεχνική υποστηρίζει πως με αυτόν τον τρόπο ο 

εκπαιδευτικός διεισδύει στις γνωστικές διαδικασίες του μαθητή, δηλαδή ξεσκεπάζει ποιες 

στρατηγικές χρησιμοποιεί και εντοπίζει τα κενά ή τα λάθη στον τρόπο που κατανοεί τους 

κανόνες. Εκτός, όμως, από τα λάθη οφείλουμε να εξετάζουμε και την σωστή ορθογραφία που 

κάνουν τα παιδιά (σε λέξεις) πάνω από το αναμενόμενο επίπεδο ανάπτυξής τους. Αναλύοντας 

το σωστό μπορούμε να ανακαλύψουμε την πηγή της επιτυχίας. Όταν το παιδί μας εξηγήσει τη 

λογική της πράξης του μπορούμε να ανακαλύψουμε αν πρόκειται για μια αποτελεσματική 

διδακτική στιγμή ή τη χρήση ενός ορθογραφικού πόρου που είχε αποτέλεσμα ή κάποιες 

προσωπικές στρατηγικές που έχει αναπτύξει το παιδί, και να τις ενσωματώσουμε στη 

διδασκαλία μας. Επιπλέον, μπορεί να επιδείξει ένα μοντέλο στρατηγικής ή να τονίσει μία 

συγκεκριμένη ορθογραφική γνώση.  Μπορεί, ακόμη, να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 

συνομηλίκων όταν ο πιο ικανός ορθογράφος μιλά στον λιγότερο ικανό για τις λέξεις που 

επεξεργάζεται.  
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Η Young 2008 υπέβαλε τους μαθητές σε δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, 

καθεμία από τις οποίες στοχεύει στο να βελτιώσει συγκεκριμένο είδος ορθογραφικής γνώσης: 

(1) στις ασκήσεις παραγωγής που περιλαμβάνουν κατηγορίες γραπτών λέξεων και 

δραστηριότητες επεξεργασίας. Ονομάζονται έτσι γιατί παράγεται γραπτός λόγος και 

ενδείκνυνται για να εστιάσει ο μαθητής στους ήχους της λέξης, δηλαδή να προσέξει τα 

φωνολογικά χαρακτηριστικά. Οι ασκήσεις επεξεργασίας δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή 

να γενικεύσει τη δεξιότητα κι έπειτα να εφαρμόσει τη γνώση στο δικό του γραπτό, (2) στις 

ασκήσεις συζήτησης που περιλαμβάνουν δραστηριότητες ταξινόμησης ανοιχτού και κλειστού 

τύπου και αυτό που απαιτείται μόνο είναι τα παιδιά να μιλάνε για τις λέξεις. Ενδείκνυνται για 

να εστιάσει ο μαθητής στην οπτική πλευρά της δομής μιας λέξης. Οι δραστηριότητες 

κλειστού τύπου επιτρέπουν στο δάσκαλο να οδηγήσει το μαθητή στα ορθογραφικά 

χαρακτηριστικά της λέξης που δεν είναι άμεσα εμφανή. Οι ασκήσεις ανοιχτού τύπου 

επιτρέπουν στο μαθητή να κάνει τις δικές του συνδέσεις, κάτι που οδηγεί με τη σειρά του 

στην βαθιά μάθηση. Η διαφορετικότητα των απαντήσεων που έλαβε υπογραμμίζει την 

πολυπλοκότητα της ατομικότητας των παιδιών αναφορικά με τις γνωστικές διαδικασίες όταν 

ασχολούνται με δραστηριότητες ορθογραφίας. Για μία ακόμη φορά τονίζεται η αξία της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας.  

Συμπερασματικά, η Young 2008 υποστηρίζει πως στη διδασκαλία της ορθογραφίας 

πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την ατομικότητα της χρήσης της στρατηγικής από κάθε 

παιδί, τον τύπο της δραστηριότητας που αντιστοιχίζεται με κάθε στρατηγική και την 

εξελικτική θεωρία των σταδίων της ορθογραφίας, γιατί έτσι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι 

πρέπει να περιμένουν σε κάθε στάδιο : Φωνολογική γνώση (κατανόηση της αντιστοίχισης 

γράμματος – ήχου),   Οπτική (αναγνώριση κοινών μοτίβων γραμμάτων), Μορφολογική 
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(κατανόηση των συστατικών στοιχείων που φτιάχνουν μία λέξη), Παραγωγική γνώση 

(κατανόηση ότι οι λέξεις έχουν συγκεκριμένη ορθογραφία που βασίζεται στη σχέση του 

νοήματός τους με άλλες λέξεις). Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά στις 

δεξιότητες που περιμένουμε να αριστεύσουν σε κάθε στάδιο. Εγείροντας την επίγνωση κάθε 

παιδιού στις δεξιότητες τις οποίες ήδη κατέχει και σε αυτές που πρόκειται να δουλέψει 

καλλιεργούμε την αυτοκαθοδήγηση. Η ρητή αναφορά στα χαρακτηριστικά των 

αναπτυξιακών σταδίων μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ορθογραφική κατανόηση. Όταν 

το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού καθοριστεί τότε χωρίζονται σε ομάδες και κάθε 

πρόγραμμα ορθογραφίας στοχεύει στο να αριστεύσει κάθε παιδί στο στάδιό του, να περάσει 

στο επόμενο στάδιο και να ενσωματώσει μία σειρά από ασκήσεις που βοηθούν το παιδί να 

γενικεύει τις ορθογραφικές γνώσεις (Young 2007, Young 2008, Young 2005). 

2.11.4 Τι γνωρίζει ήδη 

Μία στρατηγική είναι να σκεφτούν οι μαθητές πόσα ήδη ξέρουν για μία λέξη κι 

έπειτα να εστιάσουν στο λάθος. Δηλαδή έως τώρα πολλοί δάσκαλοι στέλνουν το μήνυμα πως 

αν έχει γίνει ένα ορθογραφικό λάθος όλη η λέξη είναι λάθος. Αυτό είναι κακή παιδαγωγική 

γιατί στο θέμα της γνώσης των λέξεων δεν υφίσταται σχέση όλα ή τίποτα. Πρέπει πρώτα να 

δείξουμε τι γνωρίζει ήδη, να ενδυναμώσουμε, δηλ., το σωστό κομμάτι κι έπειτα να 

διορθώσουμε το λάθος. Πρέπει, με άλλα λόγια, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι περισσότερα 

αυτά που ξέρουν για τη λέξη παρά αυτά που δεν ξέρουν  (Templeton & Morris, 1999). 

2.11.5 Διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες (Rule-based strategy instruction) 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη διδασκαλία κανόνων και στη γενίκευσή τους. 

Παράδειγμα είναι η έρευνα των Darch et al., 2006 οι οποίοι οργάνωσαν την όλη διαδικασία 

γύρω από τρεις δραστηριότητες. Πρώτα ο δάσκαλος παρουσίαζε τον κανόνα κι έπειτα οι 
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μαθητές έπρεπε να τον πουν και να μελετήσουν τις λέξεις μορφολογικά (5 – 7 λεπτά). Στη 

συνέχεια οι μαθητές διδάσκονταν να εφαρμόζουν τον κανόνα σε άλλες λέξεις με την 

καθοδήγηση του δασκάλου (10 – 12 λεπτά). Τέλος, συμπλήρωναν μόνοι τους ένα φύλλο 

εργασίας που βασιζόταν στο συγκεκριμένο κανόνα (5 – 7 λεπτά). Φυσικά ο δάσκαλος 

περιφερόταν για να διορθώνει, να δίνει ανατροφοδότηση κι ενισχύσεις.  

Στην εν λόγω έρευνα η διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες συγκρίθηκε με μία 

παραδοσιακή διδασκαλία (όπου κυριαρχούσαν τα προ τεστ, η καθοδήγηση του δασκάλου, η 

εργασία σε ασκήσεις του τύπου ορισμός, συμπλήρωση προτάσεων, σταυρόλεξο, αντιστοίχιση 

λέξεων ή άσκηση λεξιλογίου) και αποδείχθηκε ότι στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

είχε υψηλότερες επιδόσεις σε όλα τα μέτρα σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία εκτός 

από τις ανώμαλες λέξεις. Επίσης, έδειξε ότι σε ένα πρόγραμμα ορθογραφίας έχει μεγάλη 

σημασία η επιλογή των λέξεων και η αλληλουχία τους και η ποσότητα των ασκήσεων που 

απαιτείται για να κατακτηθούν οι κανόνες από τα παιδιά. Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι 

οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διδαχθούν στρατηγικές ορθογραφίας αλλά 

όχι σε όλους τους τύπους λέξεων. Στις μη αναμενόμενες λέξεις απαιτείται διδασκαλία πιο 

εντατική και χρονικά μακρύτερη (Darch et al., 2006). 

2.11.6 Εβδομαδιαία τεστ πριν και μετά βασισμένα σε λίστες λέξεων 

Υπάρχουν λίστες λέξεων (15 - 20) προκαθορισμένες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 

του μαθητή ή λίστες που προκύπτουν είτε από τα μαθήματα και τα διαβάσματα κάθε μαθητή 

είτε από τα αρχεία - ημερολόγια που κρατούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς ή οι μαθητές με τις 

λέξεις που τους δυσκολεύουν. Οι λέξεις πρέπει να επιλέγονται με βάση τα ορθογραφικά 

μοτίβα. Συνδυάζονται συνήθως με εβδομαδιαία τεστ της Δευτέρας και της Παρασκευής. Η 

σειρά έχει ως εξής: προκαταρκτικά  τεστ – διδασκαλία – τεστ ελέγχου και αυτοδιόρθωση των 
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τεστ όπου αυτό καθίσταται εφικτό. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται τα τεστ της Δευτέρας είναι 

πιο σημαντικά γιατί μας κάνουν γνωστά τι ήδη γνωρίζουν τα παιδιά. Αντίθετα τα τεστ της 

Παρασκευής έχουν σαν στόχο την επανάληψη. Συμβαίνει, όμως, πολλές φορές οι μαθητές 

ενώ τα πηγαίνουν καλά σε αυτά τα τεστ σε βάθος χρόνου να κάνουν λάθος όταν 

χρησιμοποιούν τις λέξεις μέσα σε κείμενο επειδή δεν έχουν εσωτερικεύσει αυτήν την γνώση. 

Είναι πλέον σαφές ότι σε μια λίστα 15 – 20 λέξεων τα παιδιά που γνωρίζουν το 50% των 

λέξεων έχουν καλύτερες πιθανότητες να εσωτερικεύσουν τα μοτίβα της εβδομάδας σε 

σύγκριση με ένα παιδί που ξέρει μόνο το 10% (Wallace 2006, Templeton & Morris, 1999). 

2.11.7 Χρονική καθυστέρηση (time delay methods - The constant time delay procedure) 

Είναι σχεδιασμένη για να μειώσει τα λάθη κατά τη διδασκαλία και είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στους μαθητές με πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασίζεται στις αρχές 

του συμπεριφορισμού. Η διαδικασία ξεκινά με τη λεκτική νύξη από τον εκπαιδευτικό “γράψε 

(τη λέξη - στόχο) και ακολουθείται από ένα τυπωμένο πρότυπο της λέξης που παρέχεται στα 

παιδιά. Στις πρώτες προσπάθειες ο εκπαιδευτικός δεν αφήνει χρονικό κενό μεταξύ της νύξης 

και του προτύπου που δίνει. Στην πορεία συστήνεται καθυστέρηση πέντε δευτερολέπτων. Το 

χρονικό αυτό διάστημα, το οποίο με τον καιρό μπορεί να αυξάνεται, είναι τόσο ώστε να 

γράψει ο μαθητής τη λέξη ή μέρος της λέξης, αν γνωρίζει, αλλά να μην περιμένει πολύ αν δεν 

γνωρίζει  (Παντελιάδου 2011, NSW 2007). 

2.11.8 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

Τα λογισμικά προγράμματα μπορούν να φωτίσουν το φόντο στη σωστή ορθογραφία 

περισσότερο για να οπτικοποιήσουν το σωστό και να βοηθήσουν στην οπτική μνήμη. 

Στοχεύουν πολλές φορές στην εμπέδωση από μέρους των μαθητών της δομής της λέξης και 

των στρατηγικών ορθογραφημένης γραφής. Περιλαμβάνουν ακόμη εξατομικευμένες ή 
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εναλλακτικές λίστες, μίμηση και διορθωτική ανατροφοδότηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σε διδασκαλία συνομηλίκων για να εντοπίσουν τα ορθογραφικά λάθη και να 

χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία του spellchecker, να συζητήσουν τις δυνατότητες επιλογής 

λέξεων που προσφέρει και να συζητήσουν τα λάθη που δεν μπορεί να διορθώσει ο 

spellchecker. Τέτοια λάθη είναι τα λάθη ανατονισμού, αναγραμματισμού, τα γραμματικά και 

ορθογραφικά ομώνυμα, όπως και το γεγονός ότι κάποιες λέξεις αν και σωστές ορθογραφικά 

δεν δένουν με το νόημα του κειμένου(χχ, Σπαντιδάκης, 1998). Όμως, η χρήση τεχνολογικών 

μέσων όπως ο υπολογιστής δεν αρκούν αλλά πρέπει να συνυπάρχουν μαζί με την 

εξατομικευμένη διδασκαλία του εκπαιδευτικού και το οργανωμένο διάβασμα του μαθητή 

(Δημάκος, b 2010). 

2.11.9 Look, Say, Cover, Write, Check 

Η παραλλαγή της γνωστής αυτής τεχνικής έγινε από τον Σπαντιδάκη, 2011 και 

ονομάστηκε ΔΕς - ΚΑλυψε - γΡΑψε - ΔΕΚΑΡΑ κι έχει τα εξής βήματα: 

 Ο μαθητής διαλέγει τη λέξη, την καταγράφει σε μία κάρτα και ταυτόχρονα την 

διαβάζει φωναχτά 

 Την βλέπει και την διαβάζει 

 Την βλέπει και αναφέρει ένα ένα τα γράμματα και τις συλλαβές καθώς τα 

ιχνηλατεί στον αέρα 

 Καταγράφει τη λέξη στο τετράδιο και ταυτόχρονα αναφέρει ένα ένα τα 

γράμματα και τις συλλαβές 

 Αν δεν την έμαθε, ξανά κάνει τη διαδικασία 

 Αν την έμαθε σημαίνει πως δύναται να την γράψει εάν του ζητηθεί. 
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 Εφόσον την έχει μάθει είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει όποτε κρίνει ο 

ίδιος ότι ταιριάζει στο πλαίσιο κειμένου. 

2.11.10 Αυτοδιόρθωση 

Η μέθοδος αυτή είναι μαθητοκεντρική και εστιάζει στη διόρθωση των λαθών από τον 

μαθητή με γραφή στο χέρι. Γίνεται με δύο τρόπους, διόρθωση γράμμα - γράμμα, και 

διόρθωση ολόκληρης λέξης. Στην πρώτη περίπτωση δίδεται στο παιδί ένα χαρτί με πέντε 

στήλες και πλάγιο προσανατολισμό. Στην πρώτη στήλη υπάρχουν γραμμένες οι λέξεις προς 

εκμάθηση από τον δάσκαλό ή τον γονέα. Αυτή η στήλη καλύπτεται και αρχίζει η υπαγόρευση 

από τον δάσκαλο και η καταγραφή αυτών από τον μαθητή στη δεύτερη στήλη. 

Αποκαλύπτουν την πρώτη στήλη και διορθώνουν τα λάθη ή επιβραβεύουν με ένα ν στην 

τρίτη στήλη. Το ίδιο συμβαίνει και για δύο ακόμη στήλες. Στα ίδια πλαίσια κινείται η 

διόρθωση ολόκληρης λέξης αλλά αυτή την φορά η στήλη χωρίζεται στα δύο   (Goddard & 

Heron, 1998). 

2.11.11 Διόρθωση λαθών  

Η κατάλληλη στρατηγική γι’ αυτήν την περίπτωση είναι η μοντελοποίηση της 

διαδικασίας που ακολουθεί ο δάσκαλος με άμεση διδασκαλία ( NSW, 2007).  

2.11.12 Μίμηση 

Ο δάσκαλος διαβάζει και γράφει τη λέξη παραδειγματικά. Ο μαθητής επαναλαμβάνει 

την ίδια διαδικασία (Παντελιάδου, 2011). 
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Εικόνα 3Τεχνικές ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης 

2.11.13 Κατευθυνόμενη άσκηση 

Ο μαθητής ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα που του έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός και 

αφορούν τον δικό του τρόπο μάθησης. Αυτά τα βήματα μπορούν να γίνουν και με τη μορφή 

ερωτήσεων - αυτοερωτήσεων (Παντελιάδου, 2011). 

2.11.14 Τεχνικές ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εξάσκησης της φωνολογικής ενημερότητας αυτούσια ή 

διαφοροποιημένη είναι η μέθοδος Elkonin, 1973 (Κωτούλας στο Παντελιάδου & Αντωνίου, 

2008 σελ.33) Δείχνουμε στα παιδιά μία κάρτα στην οποία φαίνεται ένα πράγμα ή μία έννοια 

και από κάτω συνεχόμενα τετράγωνα, όσο και τα φωνήματα της λέξης. Σημειώνουν το κάθε 

τετράγωνο για το αντίστοιχο φώνημα καθώς προφέρουν τη λέξη. Ο Κωτούλας βασιζόμενος 

στο άρθρο της Παντελιάδου, Μπέλιου, 2005 συνοψίζει τις τεχνικές σελ. 34  
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2.11.15 Κατηγοριοποίηση των μαθητών σε επίπεδα  

Είναι μία τεχνική ευρέως αποδεκτή. Ενδεικτικά αναφέρω τον Fresch, 2003 που 

προτείνει να γίνει μέσα από την εξέταση των γραπτών τους και τον Templeton, 2003 που 

υποστηρίζει ότι οι καλά δομημένες αξιολογήσεις βοηθούν τους δασκάλους να 

κατηγοριοποιήσουν τους μαθητές σε επίπεδα μέσα από την αναγνώριση του τύπου των 

λέξεων.  

Ο NSW, 2007 προτείνει μεταξύ άλλων τις εξής τεχνικές: 

 Εξάσκηση στη χρήση λεξικού  

 πίνακας/ τοίχος συχνόχρηστων λέξεων Στα ελληνικά είναι συναφής η 

πυραμίδα του Μάρκου, 1993  

 τράπεζες δεδομένων για συγκεκριμένες θεματικές περιοχές ως προετοιμασία 

για παραγωγή κειμένου αλλά βοηθά και στην ορθογραφία 

 ιστογράμματα Στα ελληνικά ο  Σπαντιδάκης, 2011 αναφέρει γραφικές 

αναπαραστάσεις με προθήματα και επιθήματα  

 λέξεις που ομοιοκαταληκτούν  

 λίστες λέξεων με κριτήριο τα μοτίβα  

 αλυσιδωτά παζλ με τον “κολλητό της ορθογραφίας”  

 

2.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Η Παντελιάδου, 2011 (σελ. 307 - 318) προτείνει δραστηριότητες για τη βελτίωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, τις οποίες συνοπτικά παρουσιάζω παρακάτω: 
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 οικογένειες λέξεων με στόχο την ορθογραφία παράγωγων λέξεων. Ο 

εκπαιδευτικός με αφορμή μία ιστορία αναφέρει τα χαρακτηριστικά μιας κανονικής 

οικογένειας ανθρώπων και την αντιπαραβάλλει με την οικογένεια λέξεων. 

 σύνθετες λέξεις με στόχο την ορθογραφία σύνθετων λέξεων. Και πάλι ο 

εκπαιδευτικός με αφορμή μία ιστορία αναφέρεται σε μια κανονική οικογένεια ανθρώπων, 

στην οποία το παιδί έχει λάβει χαρακτηριστικά της μαμά και του μπαμπά και το όνομά του 

προκύπτει από τα ονόματα και των δύο, και την αντιπαραβάλλει με τις σύνθετες λέξεις. 

 το δέντρο των ουσιαστικών (ρημάτων, κτλ.) με στόχο την ορθογραφία 

παράγωγων λέξεων. Αξιοποιείται το σχήμα του δέντρου και η σχέση ρίζας φύλλων ως 

αντιστοιχία θέματος και κατάληξης. 

 οπτικο-ακουστική μέθοδος με στόχο την οπτική διάκριση - ταύτιση εικόνας 

και λέξης. Σε καρτέλες φαίνονται εικόνες και από κάτω το όνομά τους. Σε άλλες καρτέλες 

είναι γραμμένο μόνο το όνομα της λέξης και τα παιδιά πρέπει να το αντιστοιχίσουν με την 

εικόνα και μετά να το γράψουν. 

 η χαμένη λέξη με στόχο την οπτική διάκριση μέσα σε περιβάλλον γραμμάτων. 

Τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν τη λέξη που τους ζητείται όταν αυτή είναι γραμμένη, 

οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια και γύρω τις υπάρχουν μεμονωμένα γράμματα. 

 φορτηγά συνδυασμών με στόχο τη σωστή γραφή συνδυασμών συμφώνων 

(οπτική διάκριση). Στο πλαίσιο μιας ιστορίας με φορτηγά και τροχονόμους τα παιδιά πρέπει 

να διορθώσουν ορθογραφικά λάθη. 

 χρήση κεφαλαίου γράμματος με στόχο τη χρήση κεφαλαίου γράμματος. 

Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ξανά από την αρχή ένα κείμενο που δεν έχει καθόλου 

κεφαλαία γράμματα. 
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 ρωτώ, λέω με στόχο τη χρήση σημείων στίξης 

 ρωτώ, λέω, θαυμάζω με στόχο τη χρήση σημείων στίξης. Σε πρώτη φάση ο 

εκπαιδευτικός αναγιγνώσκει ένα κείμενο και χρωματίζει τη φωνή του. Ανάλογα πρέπει να 

δηλώσουν τα παιδιά αν είναι ερώτηση, κατάφαση ή θαυμασμός σηκώνοντας την καρτέλα. Σε 

δεύτερη φάση το κείμενο είναι γραπτό και τα παιδιά συμπληρώνουν στο τέλος της πρότασης. 

 πρόσθεσε το τέλος με στόχο την ορθογραφία καταλήξεων. Τα παιδιά 

συμπληρώνουν τις καταλήξεις των λέξεων ενός κειμένου, εάν τις κάνουν σωστά δημιουργούν 

ένα δικό τους κείμενο από το οποίο λείπουν οι καταλήξεις για τους συμμαθητές τους σαν 

φύλλο εργασίας. 

 οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν με στόχο τη χρήση προσωπικών αντωνυμιών. Οι 

μαθητές λαμβάνουν δύο φύλλα εργασίας που αναφέρονται σε μία εικόνα το ένα 

συμπληρωμένο λάθος όσον αφορά τις αντωνυμίες και το άλλο συμπληρώνεται από τους 

μαθητές 

 με αγχώνει η αγχώνη με στόχο την χρήση ομοφώνων μέσα σε προτάσεις 

 σταυρόλεξο με στόχο τη διδασκαλία καταλήξεων 

 κρεμάλα με στόχο την εκμάθηση ορθογραφίας καταλήξεων, συνδυασμών κ.ά.  

 οι ντετέκτιβ με στόχο την οπτική διάκριση συνδυασμών – καταλήξεων. Σε 

πρώτη φάση τα παιδιά εντοπίζουν από πολλαπλά γνήσια κείμενα τον συνδυασμό γραμμάτων 

που πρόκειται να διδαχθεί και καταγράφουν τις λέξεις σε ένα φύλλο εργασίας και 

συμπεραίνουν τον κανόνα. Στη δεύτερη φάση συμπληρώνουν σε ένα δεύτερο φύλλο εργασίας 

τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις και που ακολουθούν τον νέο κανόνα. 

 μπινγκο με στόχο τη διάκριση καταλήξεων  
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 γκολφ - ποδόσφαιρο - μπάσκετ - τηλεπαιχνίδι με στόχο την ορθογραφία 

λέξεων. Ακολουθείται η διαδικασία του εκάστοτε παιχνιδιού (π.χ. πάσες με τη μπάλα μεταξύ 

των παικτών) πάνω σε μία ζωγραφιά. Κάθε φορά που γράφεται μία λέξη λανθασμένα χάνει ο 

μαθητής τη σειρά του. 

 τηλεγράφημα με στόχο την εκμάθηση ιστορικής ορθογραφίας ή ορθογραφίας 

   

2.13 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διαδικασία μάθησης της ορθογραφικής δεξιότητας 

απαιτεί να έχουν γνώση του ορθογραφικού συστήματος και της ορθογραφικής ανάπτυξης, 

κάτι για τα οποίο οι περισσότεροι δεν έχουν αυτοπεποίθηση (Templeton & Morris, 1999).  Γι’ 

αυτό και σε αντίστοιχες έρευνες δηλώνουν ρητά την ανάγκη τους να επιμορφωθούν και να 

υποστηριχθούν για να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας (Fresch, 2003). Ενδεικτικά αναφέρω 

παρακάτω σχετικές έρευνες που έλαβαν μέρος στις Η.Π.Α..  

Ο Johnston, 2001 αρχικά διαπιστώνει πως οι πρακτικές που ακολουθούν οι δάσκαλοι 

δεν είναι αποδοτικές, Χρησιμοποιούν οπτική παπαγαλία και γενίκευση σε δικές τους λίστες 

λέξεων που δεν έχουν κοινά ορθογραφικά χαρακτηριστικά ή που δεν σχετίζονται μεταξύ τους 

και κατά συνέπεια δεν μπορούν να απομνημονευθούν. Ακόμη και στις έτοιμες λίστες δεν 

έχουν περιγράψει περαιτέρω δραστηριότητες που οδηγούν σε αυτόν τον στόχο. Και 

δραστηριότητες όπως να βάλουν τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά, να εντοπίσουν τις λέξεις 

στο λεξικό, να τις χρησιμοποιήσουν μέσα σε προτάσεις ή κείμενο δεν είναι ξεκάθαρο πως θα 

βοηθήσουν.  Μία άλλη πρακτική που συνηθίζεται και με την οποία διαφωνεί ο Johnston, 

2001  είναι να αναθέτουν στους λιγότερο ικανούς ορθογράφους λιγότερες λέξεις λες και είναι 

θέμα χωρητικότητας της μνήμης και όχι κατανόησης. Τέλος, σημειώνει την ανησυχία των 
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δασκάλων για τη θέση της ορθογραφίας στο αναλυτικό πρόγραμμα και της ορθογραφικής 

ικανότητας των παιδιών και υποθέτει ότι είναι λόγω της έλλειψης κατευθυντήριων γραμμών. 

Στην έρευνά του, εν τέλει αποκαλύπτει την ανάγκη αφενός για συστηματικότερη διδασκαλία 

της ορθογραφίας στο δημοτικό σχολείο και αφετέρου για καλύτερη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Αυτό που κυρίως ζητούν οι εκπαιδευτικοί είναι να κατανοήσουν πως τα 

παιδιά αναπτύσσουν την ορθογραφική ικανότητα και πως μπορούν οι ίδιοι να σχεδιάσουν και 

να εφαρμόσουν προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών.  

Το γεγονός ότι οι δάσκαλοι δεν ενημερώνονται για τις νέες πρακτικές υπογραμμίζουν 

οι Templeton & Morris, 1999, οι οποίοι έχουν συλλέξει τις συνηθέστερες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ορθογραφία: (σελ. 103) 1. Γιατί δεν γράφουμε τις λέξεις όπως 

ακριβώς ακούγονται; 2. Πώς μαθαίνουν οι μαθητές να γράφουν ορθογραφημένα; 3. Πώς 

πρέπει να επιλέξουμε και να οργανώσουμε τις λέξεις για ορθογραφία; 4. Πώς καθορίζω το 

επίπεδο των μαθητών; 5. Να επιτρέψω την επινοημένη γραφή, για πόσο καιρό; 6. Ποιες 

ασκήσεις είναι οι κατάλληλες; 7. Ποιες στρατηγικές εκμάθησης της ορθογραφίας πρέπει να 

διδάσκουμε; 8. Πώς θα αξιολογώ την πρόοδο των μαθητών μου; 9. Πώς θα πρέπει να 

προσαρμοστεί η διδασκαλία  για τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα; 

Στα ίδια πλαίσια κινείται και η έρευνα της Fresch, 2003, ο οποίος διαπιστώνει πως οι 

δάσκαλοι στηρίζονται κυρίως σε ένα παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Είναι ενημερωμένοι 

για τις πρόσφατες ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές αλλά δεν τις εφαρμόζουν. Σχεδόν 

όλοι πιστεύουν ότι η ορθογραφία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Πολλοί φαίνεται να γνωρίζουν ένα μοντέλο διδασκαλίας της ορθογραφίας 

ακόμη πέραν της απομνημόνευσης αλλά δεν μπορούν να το εφαρμόσουν στη διδασκαλία 

τους. Δεν δίνουν έμφαση στις ατομικές διαφορές αλλά εφαρμόζουν μία προσέγγιση με 
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κοινές, έτοιμες λίστες, όπως οι συχνόχρηστες λέξεις, για όλη την τάξη που βασίζεται στον 

μέσο μαθητή, παρόλο που διατείνονται ότι έχουν μαθητοκεντρική προσέγγιση. Υπάρχει, με 

άλλα λόγια, μία απόσταση από την θεωρία στην πράξη που υποδηλώνει πιθανά εμπόδια, 

όπως η ανάγκη για τα υλικά του προγράμματος που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους όπως επιθυμούν.      

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Moats, 2009 ότι δηλ. οι πρακτικές που τελικά 

ακολουθούν οι δάσκαλοι στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας, και κατά 

συνέπεια τα αποτελέσματα που διαφαίνονται στα παιδιά, δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα 

στις γνώσεις των εκπαιδευτικών. Όμως και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών δεν είναι επαρκείς. 

Αναλυτικότερα, η διδασκαλία της ανάγνωσης και της ορθογραφίας προϋποθέτει την αναφορά 

σε φωνήματα, γραφήματα, συλλαβές, μορφήματα, στη γραμματική και το συντακτικό, στην 

σημασιολογική και πραγματολογική χρήση μιας λέξης, μιας φράσης ή μιας  πρότασης. Και οι 

παραπάνω γνώσεις δεν αποκτιούνται μόνο από την εμπειρία της διδασκαλίας ή γενικά από 

την εγγραμματοσύνη, αφού το περιεχόμενό τους δεν είναι ούτε εύκολο ούτε προφανές. Είναι 

έννοιες δύσκολες αφενός να τις κατανοήσουν τα παιδιά και αφετέρου, και κυρίως, να τις 

διδάξουν (και να τις εφαρμόσουν χρονικά) οι δάσκαλοι. Απαιτούν την ικανότητα να 

διαχωρίζουν τους φθόγγους από τα γράμματα, την ικανότητα να διακρίνουν τα φωνήματα 

μιας λέξης, να αντιστοιχίζουν γραφήματα με φωνήματα, να συνειδητοποιούν τις φωνολογικές 

μονάδες όπως διφθόγγους, συνδυασμούς, γράμματα που δεν ακούγονται, να διαχωρίζουν τις 

συλλαβές και τα μορφήματα, τα γλωσσικά συστατικά μιας πρότασης. Απαιτούν, επιπλέον, 

την αναγνώριση των δυσκολιών των παιδιών στη φωνολογική, ορθογραφική, μορφολογική 

και συντακτική μάθηση και την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους σχετίζονται τα 
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συστατικά της διδασκαλίας της ανάγνωσης μεταξύ τους σε οποιαδήποτε φάση της 

αναγνωστικής ανάπτυξης. 

Η έρευνα της Moats, 2009 με εργαλείο το Teacher Knowledge Survey απέδειξε ότι 

περίπου το 1/3 των δασκάλων, σε πολιτείες της Αμερικής, μπορεί να αναγνωρίσει άμεσα την 

αντιστοίχιση φωνήματος γραφήματος. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι δάσκαλοι έχουν 

μεγάλα κενά στις γνώσεις της μορφολογίας, και μάλιστα δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν 

ακόμη κι αυτοί που ξέρουν, όντως τα εφαρμόζουν. Κατά συνέπεια εναπόκειται στην 

ικανότητα του κάθε δασκάλου να εξηγεί σωστά τις έννοιες, να επιλέγει τα κατάλληλα 

παραδείγματα, να ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται σωστά στα λάθη των μαθητών, να 

οργανώνει και να θέτει στη σωστή σειρά τις πληροφορίες κατά τη διδασκαλία, να μπορεί να 

χρησιμοποιεί τη μορφολογία για να εξηγεί την ορθογραφία.  

Άλλωστε οι δάσκαλοι που δίνουν έμφαση σε λεπτομέρειες της γλώσσας σε όλα τα 

επίπεδα θέτουν τη γλωσσική επίγνωση, η οποία μπορεί να γενικευτεί σε πολλές πλευρές του 

εγγραμματισμού. Μόνον όσοι είναι ειδικευμένοι στην φωνημική επίγνωση μπορούν να 

αυξήσουν την συνηδειτοποίηση των μαθητών στα φωνήματα των μαθητών και με τον τρόπο 

αυτό να διευκολύνουν ασκήσεις ορθογραφίας. Η αναγνώριση της αξίας που έχει η δομή, το 

νόημα και η καταγωγή των λέξεων οδηγεί σε καλύτερη ορθογραφία, εμπλουτισμό λεξιλογίου 

και κατάλληλη επιλογή λέξεων στην προφορική έκφραση (Moats 2009, Carreker, Joshi & 

Boulware-Gooden, 2010).  Η Moats, 1994 εύστοχα αναφέρει ότι η βαθύτερη γνώση της 

γλώσσας είναι τόσο απαραίτητη για τον δάσκαλο όσο και η γνώση της ανατομίας για έναν 

γιατρό. Γιατί προπάντων χρειάζεται ένας ικανός και μορφωμένος δάσκαλος κι έπονται η 

εμπειρία στην τάξη και η χρήση δομημένων προγραμμάτων (Moats 2009, Moats 1994). Σε 

καμία περίπωση, βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμούμε την σπουδαιότητα της προϋπηρεσίας. Οι 
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Moats 2009 και  Carreker, Joshi & Boulware-Gooden, 2010 απέδειξαν ότι οι μεγαλύτερες 

γνώσεις εκπαιδευτικών και η επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων συνδέονται με τον 

αριθμό των ωρών ολοκληρωμένης επαγγελματικής εξέλιξης. 

Ένα κοινό μοτίβο στη βιβλιογραφία είναι η κριτική των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Η Moats, 1994 αναφέρει πως ούτε στους φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων ούτε και 

στους καθηγητές των φοιτητών απαιτείται καλή γνώση της δομής της γλώσσας, λόγω της 

δυσκολίας του γνωστικού αντικειμένου, του απαιτούμενου χρόνου για να το μάθει κανείς, και 

της απουσίας των ειδικών δομών για εκπαίδευση. Επιπλέον η φωνολογική ενημερότητα και η 

κατανόηση της ορθογραφίας είναι κάπως αόριστη για όποιους έχουν εγγενείς περιορισμούς. 

Επομένως οι δάσκαλοι δεν προετοιμάζονται κατάλληλα για να διδάξουν πρώτη ανάγνωση και 

γραφή σε αρχάριους αναγνώστες ή σε όσους έχουν ήδη βιώσει σχολική αποτυχία. Ακόμη, 

σύμφωνα με τους Doyle, Zhang & Mattatall, 2015 το 78% των Καναδών δασκάλων είναι 

δυσαρεστημένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα, ποσοστό πολύ κοντινό σε αυτό του Johnston’s 

2001, 73%, που μιλά για τους Αμερικανούς. Οι Doyle, Zhang & Mattatall, 2015 μάλιστα 

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγής του αναλυτικού προγράμματος του σχετικού με την 

ορθογραφία και την επιμόρφωση των δασκάλων για τη διδασκαλία διαφορετικών μαθητών 

Τέλος, οι Powers, Zippay & Butler, 2006 τονίζουν πως η πίεση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί 

για να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία του σχολείου ή στην κυβερνητική πολιτική αποτελούν 

ίσως αποτρεπτικούς παράγοντες για να εφαρμόσουν τις απόψεις τους στην τάξη και πως 

μόνον όταν ελέγχουν οι ίδιοι τις διδακτικές αποφάσεις μπορούν να είναι δημιουργικοί και 

ευέλικτοι. Μία ενδιαφέρουσα άποψη για την ασυμβατότητα θεωρίας και πράξης καταθέτει 

και ο Mohamed, 2006. Εντοπίζει το πρόβλημα στην σκοπιά από την οποία εξετάζει κανείς το 

ζήτημα, μαθητοκεντρική ή δασκαλοκεντρική. Εκπαίδευση τελικά είναι τι κάνουν οι δάσκαλοι 
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ή τι μαθαίνουν οι μαθητές; Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δάσκαλοι που αναζητούν την 

επικοινωνία και την διαδραστικότητα αλλά θέλουν να επικρατεί ησυχία στην τάξη.       

Σε μία αναζήτηση για ανάλογες ελληνικές έρευνες βρέθηκε η μεταπτυχιακή διατριβή 

της Καρεκλάς Α., 2009 η οποία εξετάζει το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού στη βελτίωση της 

ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Βρέθηκε, λοιπόν, 

ότι οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιούν ως διδακτικές 

στρατηγικές κυρίως τις φωνολογικές και συγκεκριμένα ασκήσεις διάκρισης λέξεων, 

διάκρισης γραμμάτων και σύνθεσης γραμμάτων. Επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη τις 

προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών για να τις αξιοποιήσουν κατά την παραγωγή κειμένων. 

Στο θέμα της αξιολόγησης, όμως, τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Όταν διορθώνουν 

ένα γραπτό δεν σημειώνουν τα ορθογραφικά λάθη, γεγονός που έμμεσα δείχνει ότι δεν δίνουν 

προτεραιότητα στην ορθογραφία. Μάλιστα, τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας λειτουργούν 

αντιστρόφως ανάλογα με την αξία που δίνουν στα ορθογραφικά λάθη, ή αλλιώς όσο λιγότερα 

χρόνια εμπειρίας τόσο περισσότερη σημασία δίνουν στα ορθογραφικά λάθη. Στα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας, συγκαταλέγεται η αναγνώριση από μέρους των 

εκπαιδευτικών ότι τα παιδιά δεν έχουν μεταγνωστικές στρατηγικές και γι’ αυτό δουλεύουν 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, πιστεύουν πως ένα πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει 

 να ακολουθεί την ανάπτυξη του μαθητή και να περιλαμβάνει διδακτικούς στόχους και ακόμη 

να παρουσιάζει εξατομίκευση με δυνατότητες γενίκευσης. Τέλος, στο θέμα της χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή συμβαδίζουν με τις διεθνείς έρευνες. 
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί μία διερεύνηση των γνώσεων, των απόψεων και των 

πρακτικών που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι στη διδασκαλία της ορθογραφίας και σκοπό έχει 

αφενός να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς και αφετέρου να συνεισφέρει στις 

κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων επιμορφώσεων των δασκάλων. Αντίστοιχες 

έρευνες σε χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών τονίζουν την ανάγκη των δασκάλων να 

επιμορφωθούν και να υποστηριχθούν προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας 

(Fresch, 2003). Καθώς στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη έρευνα στο 

συγκεκριμένο θέμα τα ευρήματα της αποτελούν μία ένδειξη για τις γνώσεις ορθογραφίας που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί, τις απόψεις που έχουν οι τελευταίοι για τις πρακτικές διδασκαλίας 

της ορθογραφίας και τον τρόπο τελικά με τον οποίο διδάσκεται η ορθογραφία. 

 

3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των γνώσεων, των απόψεων και των πρακτικών των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ορθογραφίας τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα:  

1. Ποιες είναι οι γνώσεις των δασκάλων για το περιεχόμενο της ορθογραφίας; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των δασκάλων για τη διδασκαλία της ορθογραφίας; 

3. Ποιες είναι οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι στη διδασκαλία της 

ορθογραφίας; 
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4. Υπάρχει σχέση μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι 

δάσκαλοι για τη διδασκαλία της ορθογραφίας; 

5. Υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις, στις απόψεις και στις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με το φύλο, την ταυτότητα του παιδαγωγού (γενικού/ ειδικού), τα 

έτη προϋπηρεσίας και τα ακαδημαϊκά προσόντα; 

 

3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε εφαρμοσμένη έρευνα και η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μέσα από τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού 

κυρίως τύπου. Συμμετείχαν 350 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που εργάζονται ή 

έχουν εργαστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Αρχικά το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 10 εκπαιδευτικούς – pretest - με σκοπό να 

ελεγχθεί η κατανόηση των ερωτήσεων και να αποφευχθούν τυχόν λάθη και παραλήψεις 

(Κελπανίδης, 1999). Έπειτα διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά. Αρχικά 

κοινοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης – ομάδες εκπαιδευτικών στο facebook κι 

έπειτα εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες της Ελλάδας μέσω e mail. Οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των σχολείων βρέθηκαν από τους συγκεντρωτικούς πίνακες των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης.  

Απαντήθηκαν συνολικά 830 ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 480 ήταν μερικώς 

απαντημένα και τα 350 πλήρως απαντημένα, τα οποία υπήρξαν και το δείγμα μας. Σαράντα 

έξι από αυτά απαντήθηκαν μέσω facebook, 268 μέσω e mail και 36 ερωτηματολόγια 

απαντήθηκαν από το weblink (προσωπικά mail). Το χρονικό διάστημα της έρευνας εκτείνεται 

από 7 Μαΐου έως 7 Ιουνίου του 2017.  
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Οι τρεις πρώτοι ερευνητικοί στόχοι απαντήθηκαν με τη χρήση της περιγραφικής 

στατιστικής (ραβδοδιαγράμματα και κυκλικά διαγράμματα), ενώ οι επόμενοι δύο στόχοι – 

ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση της επαγωγικής στατιστικής, και συγκεκριμένα με το 

στατιστικό έλεγχο της διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-way ANOVA) και την 

ανάλυση συσχετίσεων (correlation analysis). Τέλος, ο έλεγχος της αξιοπιστίας/εσωτερικής 

συνοχής του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του ελέγχου αξιοπιστίας κατά Cronbach 

(Cronbach’s alpha).  

 

3.4 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται σε μορφή ραβδογράμματος τα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος. 

Στο σύνολο των 350 εκπαιδευτικών που απάντησαν πλήρως το ερωτηματολόγιο το 

72,86% είναι γυναίκες και το 27,14% άνδρες. 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης το 69,71% του δείγματος κατέχει πτυχίο ΑΕΙ 

(Παιδαγωγικής Σχολής), το 28,86% είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ μόλις 

ένα 1,43% κατέχει διδακτορικό τίτλο.  

Διάγραμμα 1 Φύλο  
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Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το 71,15% των παιδαγωγών έχει 

παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στις μαθησιακές δυσκολίες/ειδική αγωγή, το 

18,75% στη διδασκαλία της ορθογραφίας, ενώ το 19,23% δηλώνει κάποιο άλλο ειδικό 

σεμινάριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εμπειρία των εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική 

αγωγή. Παρατηρούμε ότι οι δάσκαλοι του δείγματος μας έχουν μια εμπειρία στη γενική  

Διάγραμμα 2 Ακαδημαϊκά προσόντα 

Διάγραμμα 3 Σεμινάρια 
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αγωγή η οποία είναι από ελάχιστη ως μεγάλη. Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες παρατηρήσεις 

εντοπίζονται σε μηδενική εμπειρία (10,86%) καθώς και σε 30 χρόνια προϋπηρεσία (9,71%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την εμπειρία στην ειδική αγωγή, το 73,14% του δείγματος δεν έχει καμία 

εμπειρία, ενώ το υπόλοιπο 26,86% παρουσιάζει μια προϋπηρεσία από μερικά έτη μέχρι και 

αρκετές δεκαετίες.  

 

 

 

 

 

 

 

Το δείγμα μας παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικά όσον αφορά στο έτος αποφοίτησης. 

Το 35,43% των εκπαιδευτικών έχουν αποφοιτήσει τη δεκαετία 1980 – 1989 και το 30% έχουν 

αποφοιτήσει την δεκαετία 2000 – 2009. 

Διάγραμμα 4  Έτη διδασκαλίας στη Γενική Αγωγή 

Διάγραμμα 5 Έτη διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή 
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Αν και υπάρχει μεγάλη διασπορά, όσον αφορά την παρούσα τάξη που έχουν φέτος να 

διδάξουν οι παιδαγωγοί, ωστόσο παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά, παρατηρούνται 

στη Γ΄ τάξη δημοτικού (14%), στη Δ΄ τάξη δημοτικού (11,71%), στην ΣΤ τάξη δημοτικού 

(10,57%) και στη διευθυντική θέση (8,57%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την εμπειρία στο τμήμα ένταξης, το 78,29% δηλώνει ότι δεν έχει διδάξει 

σε τμήμα ένταξης, ενώ το 21,71% εκφράζεται θετικά.  

 

 

Διάγραμμα 6 Χρονολογία αποφοίτησης 

Διάγραμμα 7 Ποια τάξη έχετε αναλάβει τη φετινή χρονιά 
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Επίσης, το 96,57% αναφέρει ότι έχει διδάξει σε τάξη που υπήρχε πρόβλημα 

ορθογραφίας, ενώ το 3.43% εκφράζεται αρνητικά. Επιπλέον, το 89,14% αναφέρει ότι έχει 

διδάξει σε τμήμα με μαθητές που είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα, εκφράζεται το 

10,86%.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Διάγραμμα 8 Τμήμα ένταξης 

Διάγραμμα 9 Πρόβλημα ορθογραφίας Διάγραμμα 10 Μαθησιακές δυσκολίες 
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3.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας σχετικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να διδάξουν ορθογραφία. Έχοντας ως 

πρότυπο την έρευνα της Fresch, 2003 προσαρμόστηκε στα δεδομένα της ελληνικής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αποτελείται από πέντε κύριους άξονες.  Ο πρώτος άξονας 

αφορά προσωπικές πληροφοριες των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα το φύλο, το επίπεδο 

εκπαίδευσης – πτυχίο, μεταπτυχιακό διδακτορικό – παρακολούθηση εξειδικευμένων 

σεμιναρίων, έτη προϋπηρεσίας σε γενική και ειδική αγωγή, χρονολογία αποφοίτησης, τάξη 

διδασκαλίας, εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα 

ορθογραφίας.  

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στις πρακτικές που όντως ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας, στις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις 

τεχνικές, τα κριτήρια επιλογής των διδακτέων λέξεων, τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας 

και τους τρόπους αξιολόγησης της ορθογραφίας. Αποτελείται από 6 ερωτήσεις που 

συνδυάζουν απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και την πενταβάθμιδη κλίμακα Likert. Οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το «Πάντοτε», στο «Αρκετά Συχνά», «Συχνά», «Όχι πολύ 

συχνά», «Ποτέ». Επιλέχθηκε η πενταβάθμιδη κλίμακα Likert διότι με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία, τα ερωτηματολόγια με κλίμακες τεσσάρων και άνω απαντήσεων είναι 

περισσότερο αξιόπιστα και έγκυρα διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι τυχαίες 

απαντήσεις και ενισχύεται η εσωτερική συνοχή και η ομοιογένειά τους (Muniz et al., 2005). 

Ο τρίτος άξονας εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε αντιστοιχία με τα 

προηγούμενα θέματα, δηλαδή εξετάζει κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν για την 
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αποτελεσματικότητα των προαναφερόμενων πρακτικών. Αποτελείται από 33 ερωτήσεις της 

πενταβάθμιδης κλίμακας Likert. 

Ο τέταρτος άξονας ελέγχει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σε ζητήματα φωνολογίας, 

μορφολογίας και ορθογραφικής διαφάνειας σε 6 ερωτήσεις τύπου Σωστό – Λάθος.  

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας αποτελείται από 4 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που 

αφορούν γενικά εκπαιδευτικά ζητήματα, σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της ορθογραφίας, τις κατευθυντήριες γραμμές που λαμβάνουν, 

τα εμπόδια που συναντούν και τους στόχους που θέτουν. 

 

3.6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - ΔΕΙΚΤΗΣ CRONBACH (CRONBACH’S ALPHA) 

Ένα ερωτηματολόγιο ή εργαλείο είναι αξιόπιστο αν τα αποτελέσματα τους για ένα 

άτομο δεν αλλάζουν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στη μέθοδο αυτή μετράται η εσωτερική σταθερότητα ενός τεστ. Ο δείκτης συνάφειας 

άλφα του Cronbach συγκρίνει τη διακύμανση της συνολικής βαθμολογίας του τεστ, µε άλλα 

λόγια το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων µε κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά. 

Σκοπός της μεθόδου είναι να μεγιστοποιήσει ή να μετρήσει την εσωτερική σταθερότητα του 

τεστ. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον υπολογισμό του συντελεστή άλφα του Cronbach 

συμπεριλαμβάνοντας ή όχι κάθε ερώτηση. Στην περίπτωση που ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος όταν μια ερώτηση παραλείπεται, τότε αυτή απορρίπτεται. 
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       Πίνακας 1 Ο δείκτης Cronbach’s alpha του Ερωτηματολογίου 

Αξιοπιστία Τμημάτων και Συνολικού Ερωτηματολογίου 
Παράγοντες Cronbach’s alpha 
1. «Απόψεις» 0,751 
2. «Πρακτικές» 0,673 
3. «Γνώσεις»   0,821 
4. «Συνολικό Ερωτηματολόγιο»  0,876 

 

Παρατηρούμε ότι η συνοχή των κατηγοριών είναι ικανοποιητική σε όλες τις 

περιπτώσεις για το γεγονός ότι η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή είναι 0,65. Επομένως, έχουμε 

πλήρη αξιοπιστία του ερωτηματολογίου όσο και της έρευνας μας. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούν σε 

γνώσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη φωνολογία, τη μορφολογία και ορθογραφική 

διαφάνεια. Οι απαντήσεις είναι του τύπου Σωστό Λάθος και απεικονίζονται σε μορφή 

κυκλικού διαγράμματος. Στο τέλος ακολουθεί ο πίνακας με τους Μέσους Όρους και τις 

Τυπικές Αποκλίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 87,71% παιδαγωγών υποστηρίζει ότι η διδασκαλία της ορθογραφίας μπορεί να 

προωθήσει την ανάγνωση. Επίσης το 59,14% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η λέξη «παίζω» 

έχει τέσσερα φωνήματα. 

 

 

Διάγραμμα 11 Η διδασκαλία της ορθογραφίας μπορεί 
να προωθήσει την ανάγνωση 

Διάγραμμα 12 Η λέξη παίζω έχει 4 φωνήματα 
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Επίσης, το 94,86% παιδαγωγών υποστηρίζει ότι η λέξη ίνε είναι γραμμένη 

φωνολογικά σωστά. Αντίθετα,  το 93,14% των δασκάλων πιστεύει ότι εάν ένας μαθητής 

γράψει «Ο όμως μου πονάει» δεν παρουσιάζει φωνολογικό έλλειμμα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 13  Η λέξη ίνε είναι γραμμένη φωνολογικά 
σωστά 

Διάγραμμα 14  Αν ένας μαθητής γράψει: «Ο όμως 
μου πονάει» παρουσιάζει φωνολογικό έλλειμμα 

Διάγραμμα 15 Η λέξη παίζω έχει 2 μορφήματα Διάγραμμα 16 Στην ελληνική γλώσσα είναι εύκολο να μην 
κάνεις φωνολογικά λάθη 
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Τέλος, το 77,71% παιδαγωγών θεωρεί ότι η λέξη «παίζω» έχει δύο μορφήματα. 

Αντιθέτως,  το 64,29% των δασκάλων υποστηρίζει ότι στην ελληνική γλώσσα είναι εύκολο 

να μην κάνει κάποιος φωνολογικά λάθη. 

Πίνακας 2 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων ως προς τις Γνώσεις των εκπαιδευτικών 

 

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να γνωρίζουν στην πλειοψηφία τους τις 

σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων που αφορούν τη φωνολογία και τη μορφολογία. Πιο 

συγκεκριμένα, στην ερώτηση που συνδέει την ορθογραφία με την ανάγνωση το 87,71%, η 

συντριπτική, δηλ., πλειοψηφία των δασκάλων, δηλώνει πως η διδασκαλία της ορθογραφίας 

μπορεί να προωθήσει την ανάγνωση. Και στην ερώτηση «Η λέξη παίζω έχει 4 φωνήματα.» οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί απαντούν σωστά, όχι ίσως αυτήν την φορά με το αναμενόμενο 

ποσοστό σχεδόν 60%. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις «Η λέξη ίνε είναι γραμμένη φωνολογικά 

σωστά.» και «Αν ένας μαθητής γράψει «Ο όμως μου πονάει» δεν παρουσιάζει φωνολογικό 

έλλειμμα.» εξετάζουν κατά πόσο οι δάσκαλοι γνωρίζουν την υπόθεση του φωνολογικού 

ελλείμματος και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι, 95% και 93% 

αντίστοιχα, ξέρουν τι είναι φωνολογικά σωστό και τι όχι. Συνεχίζοντας, στην ερώτηση περί 

μορφολογίας «Η λέξη «παίζω» έχει δύο μορφήματα.» φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό των 

δασκάλων, σχεδόν 78%, γνωρίζει τη σωστή απάντηση και κατά συνέπεια γνωρίζει να 

Γνώσεις των εκπαιδευτικών 
  Μ.Ο. Τ.Α. 
Η διδασκαλία της ορθογραφίας μπορεί να προωθήσει την 
ανάγνωση. 1,12 0,329 

Η λέξη παίζω έχει 4 φωνήματα. 1,41 0,492 
Η λέξη ίνε είναι γραμμένη φωνολογικά σωστά. 1,05 0,221 
Αν ένας μαθητής γράψει: «Ο όμως μου πονάει.» 
παρουσιάζει φωνολογικό έλλειμμα. 1,93 0,253 

Η λέξη παίζω έχει 2 μορφήματα. 1,22 0,417 
Στην ελληνική γλώσσα είναι εύκολο να μην κάνεις 
φωνολογικά λάθη. 1,64 0,48 
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διακρίνει τα μορφήματα σε μία λέξη. Η τελευταία ερώτηση, «Στην ελληνική γλώσσα είναι 

εύκολο να μην κάνεις φωνολογικά λάθη.», αναφέρεται αφενός στην έννοια της ορθογραφικής 

διαφάνειας και αφετέρου στην διαφάνεια της ελληνικής γλώσσας συγκεκριμένα.  

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 64% περίπου, των 

εκπαιδευτικών απαντά σωστά. Μία διαφορετική διατύπωση της ίδιας ερώτησης θα ήταν 

«Στην ελληνική γλώσσα είναι εύκολο να κάνεις μορφολογικά λάθη.» και έτσι καταδεινύεται 

η γνώση των εκπαιδευτικών  της έννοιας της ορθογραφικής διαφάνειας της ελληνικής 

γλώσσας. 

 

4.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αναφέρονται στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Οι ερωτήσεις αφορούν στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της κάθε προσέγγισης, της κάθε 

τεχνικής, του τρόπου επιλογής των λέξεων, του εκάστοτε σχεδιασμού της διδασκαλίας και 

τέλος τον τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία. Οι απαντήσεις 

δίνονται στην πενταβάθμιδη κλίμακα Likert, εκτείνονται από το διαφωνώ απολύτως ως το 

συμφωνώ απολύτως και απεικονίζονται σε μορφή ραβδοδιαγράμματος. Στο τέλος του 

κεφαλαίου ακολουθεί ο πίνακας με τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές Αποκλίσεις. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 17  Η διδασκαλία της ορθογραφίας πρέπει να περιέχει την ανάλυση 
της φωνολογικής δομής των λέξεων. 
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Στην ερώτηση εάν η διδασκαλία της ορθογραφίας πρέπει να περιέχει την ανάλυση της 

φωνολογικής δομής των λέξεων, το 39,71% συμφώνησε απόλυτα, το 42% συμφώνησε 

μερικώς  και το 16,57% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, στην ερώτηση εάν η διδασκαλία της ορθογραφίας έχει αποτέλεσμα όταν 

διδάσκεται η διάκριση της λέξης σε δύο συστατικά́ μέρη, την κατάληξη και το θεματικό́ 

μόρφημα, το 36,57% συμφώνησε απόλυτα, το 44% συμφώνησε μερικώς  και το 16,57% 

απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 18 Η διδασκαλία της ορθογραφίας έχει αποτέλεσμα όταν διδάσκεται η 
διάκριση της λέξης σε δύο συστατικά μέρη, την κατάληξη και το θεματικό μόρφημα 

Διάγραμμα 19 Η απομνημόνευση μιας λέξης ως εικόνα βοηθά πολλές φορές στις 
δύσκολες ή ανοίκειες λέξεις 
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Επιπρόσθετα, στην ερώτηση εάν η απομνημόνευση μιας λέξης ως εικόνα βοηθά 

πολλές φορές στις δύσκολες ή ανοίκειες λέξεις, το 36,86% συμφώνησε απόλυτα, το 44,57% 

συμφώνησε μερικώς  και το 12,86% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά, έχει μερικές 

φορές αποτέλεσμα, το 20,57% συμφώνησε απόλυτα, το 38,57% συμφώνησε μερικώς  και το 

23,43% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 20 Η αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά έχει μερικές φορές 
αποτέλεσμα 

Διάγραμμα 21 Η χρήση ποικίλων μέσων και υλικών είναι σημαντική στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 
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Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν η χρήση ποικίλων μέσων και υλικών είναι 

σημαντική στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 58,86% συμφώνησε απόλυτα, το 27,43% 

συμφώνησε μερικώς  και το 11,43% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, στην ερώτηση εάν η διδασκαλία συνομηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 18,29% συμφώνησε απόλυτα, το 39,71% συμφώνησε 

μερικώς  και το 32% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 22 Η διδασκαλία συνομηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία 
της ορθογραφίας 

Διάγραμμα 23 Η χρήση εικονογραφημάτων είναι αποτελεσματική στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 
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Συνεχίζοντας, στην ερώτηση εάν η χρήση εικονογραφημάτων είναι αποτελεσματική 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 33,14% συμφώνησε απόλυτα, το 43,71% συμφώνησε 

μερικώς  και το 18,57% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η διδασκαλία μνημονικών κανόνων είναι 

αποτελεσματική στρατηγική, το 23,71% συμφώνησε απόλυτα, το 49,43% συμφώνησε 

μερικώς  και το 19,14% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 24 Η διδασκαλία μνημονικών κανόνων είναι αποτελεσματική στρατηγική 

Διάγραμμα 25 Τα λογισμικά προγράμματα των Η/Υ είναι χρήσιμα στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 
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Επιπλέον, στην ερώτηση εάν τα λογισμικά προγράμματα των Η/Υ είναι χρήσιμα στη 

διδασκαλία της ορθογραφίας, το 28,29% συμφώνησε απόλυτα, το 42% συμφώνησε μερικώς  

και το 24,29% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπροσθέτως, στην ερώτηση εάν η τεχνική «σκέψου φωναχτά» είναι 

αποτελεσματική στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 19,71% συμφώνησε απόλυτα, το 

42,57% συμφώνησε μερικώς  και το 31,71% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 26 Η τεχνική "σκέψου φωναχτά" είναι αποτελεσματική στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 

Διάγραμμα 27 Η διδασκαλία κανόνων και η γενίκευσή τους βοηθά στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 
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Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν η διδασκαλία κανόνων και η γενίκευση τους βοηθά 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 37,43% συμφώνησε απόλυτα, το 46% συμφώνησε 

μερικώς  και το 12% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμη, στην ερώτηση εάν η διόρθωση των λαθών από τον μαθητή είναι σημαντική 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 64,29% συμφώνησε απόλυτα, το 28,57% συμφώνησε 

μερικώς  και το 5,14% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 28 Η διόρθωση των λαθών από τον μαθητή είναι σημαντική στη διδασκαλία 
της ορθογραφίας 

Διάγραμμα 29 Κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας είναι χρήσιμες οι μέθοδοι 
εξάσκησης της φωνολογικής επίγνωσης 
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Επιπλέον, στην ερώτηση εάν κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας είναι χρήσιμες οι 

μέθοδοι εξάσκησης της φωνολογικής επίγνωσης, το 34,57% συμφώνησε απόλυτα, το 47,14% 

συμφώνησε μερικώς  και το 16,86% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμα, στην ερώτηση εάν η χρήση λεξικού βοηθά στη διδασκαλία της ορθογραφίας, 

το 32,86% συμφώνησε απόλυτα, το 44% συμφώνησε μερικώς  και το 16,86% απάντησε με 

ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 30 Η χρήση λεξικού βοηθά στη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Διάγραμμα 31 Η επιλογή των λέξεων από τα ίδια τα παιδιά βοηθά στη διδασκαλία της 
ορθογραφίας 
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Επιπροσθέτως, στην ερώτηση εάν η επιλογή των λέξεων από τα ίδια τα παιδιά βοηθά 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 15,43% διαφώνησε μερικώς, το 34,86% συμφώνησε 

μερικώς  και το 33,71% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, στην ερώτηση εάν η επιλογή των λέξεων πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη 

συχνότητα εμφάνισης στα κείμενα που παράγουν οι μαθητές, το 29,14% συμφώνησε 

απόλυτα, το 46% συμφώνησε μερικώς  και το 14,86% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 32 Η επιλογή των λέξεων πρέπει να γίνεται με κριτήριο την συχνότητα 
εμφάνισης στα κείμενα που παράγουν οι μαθητές 

Διάγραμμα 33 Τα πιο συχνά λάθη που συναντούμε στα γραπτά των μαθητών πρέπει να 
μας καθοδηγούν στην επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας 
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Επιπλέον, στην ερώτηση εάν τα πιο συχνά λάθη που συναντούμε στα γραπτά των 

μαθητών πρέπει να καθοδηγήσουν στην επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας, το 44,86% 

συμφώνησε μερικώς, το 44,29% συμφώνησε απολύτως και το 8% απάντησε με 

ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν πρέπει να διδάσκουμε κυρίως τις λέξεις που 

προτείνει το σχολικό βιβλίο, το 36,86% συμφώνησε μερικώς, το 20,86% διαφώνησε μερικώς  

και το 30,29% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 34 Πρέπει να διδάσκουμε κυρίως τις λέξεις που προτείνει το σχολικό βιβλίο 

Διάγραμμα 35 Η επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας πρέπει να γίνεται με κριτήριο τα 
ορθογραφικά πρότυπα 
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Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν η επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας πρέπει να 

γίνεται με κριτήριο τα ορθογραφικά πρότυπα, το 45,14% συμφώνησε μερικώς, το 9,43% 

συμφώνησε απολύτως  και το 38% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν στη διδασκαλία της ορθογραφίας δεν έχει νόημα η 

συνεργατική μάθηση, το 35,71% διαφώνησε μερικώς, το 28,86% διαφώνησε απολύτως και το 

20,29% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 36 Στη διδασκαλία της ορθογραφίας δεν έχει νόημα η συνεργατική μάθηση 

Διάγραμμα 37 Οι μαθητές πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση το επίπεδό τους κατά τη 
διδασκαλία της ορθογραφίας 
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Συνεχίζοντας, στην ερώτηση εάν οι μαθητές πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση το 

επίπεδο τους κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 33,14% συμφώνησε μερικώς, το 

16,29% διαφώνησε μερικώς  και το 28% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιθέτως, στην ερώτηση εάν οι μαθητές πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση τα 

ενδιαφέροντα τους κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας, το 27,14% διαφώνησε μερικώς, το 

20,29% συμφώνησε μερικώς και το 33,43% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 38 Οι μαθητές πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση τα ενδιαφέροντά τους 
κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας 

Διάγραμμα 39 Όταν διδάσκω ορθογραφία πρέπει να διδάσκω εξατομικευμένα 
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Ακόμη, στην ερώτηση όταν διδάσκει ο παιδαγωγός ορθογραφία πρέπει να διδάσκει 

εξατομικευμένα, το 36,86% συμφώνησε μερικώς, το 21,43% διαφώνησε μερικώς και το 

25,71% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει 

μείωση του αριθμού των λέξεων, το 20,57% διαφώνησε μερικώς, το 34,29% συμφώνησε 

μερικώς και το 24,57% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 40 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει μείωση του 
αριθμού των λέξεων 

Διάγραμμα 41 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει επιλογή 
συγκεκριμένων λέξεων 
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Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας 

σημαίνει επιλογή συγκεκριμενών λέξεων, το 47,43% συμφώνησε μερικώς, το 25,43% 

συμφώνησε απόλυτα και το 16,71% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμη, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει 

εξάσκηση μέσα από διαφορετικές δραστηρίοτητες, το 46,57% συμφώνησε μερικώς, το 

38,86% συμφώνησε απολύτως και το 10,86% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 42 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει εξάσκηση 
μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες 

Διάγραμμα 43 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει επιλογή 
λέξεων με βάση το νόημα 
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Επιπροσθέτως, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας 

σημαίνει επιλογή λέξεων με βάση το νόημα, το 36,57% συμφώνησε μερικώς, το 13,14% 

διαφώνησε μερικώς και το 34% απάντησε με ουδετερότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει 

επιλογή λέξεων με βάση τη φωνολογία, το 40,86% συμφώνησε μερικώς, το 14,86% 

συμφώνησε απολύτως και το 33,71% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 44 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει επιλογή 
λέξεων με βάση τη φωνολογία 

Διάγραμμα 45 Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας σημαίνει επιλογή 
λέξεων με βάση τους γραμματικούς κανόνες 
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Επιπροσθέτως, στην ερώτηση εάν η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας 

σημαίνει επιλογή λέξεων με βάση τους γραμματικούς κανόνες, το 45,14% συμφώνησε 

μερικώς, το 8% διαφώνησε μερικώς και το 25,71% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών πρέπει να 

γίνεται κυρίως μέσα από́ την καθημερινή́ ορθογραφία, το 42,57% συμφώνησε μερικώς, το 

23,43% συμφώνησε απολύτως και το 15,43% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 46 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών πρέπει να γίνεται κυρίως μέσα 
από την καθημερινή ορθογραφία 

Διάγραμμα 47 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών πρέπει να γίνεται μέσα από 
ειδικά τεστ ορθογραφίας πάνω στις διδαχθείσες λέξεις 
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Στη συνέχεια, στην ερώτηση εάν η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών πρέπει να 

γίνεται μέσα από ειδικά τεστ ορθογραφίας πάνω στις διδαχθείσες λέξεις, το 43,14% 

συμφώνησε μερικώς, το 13,71% διαφώνησε μερικώς και το 22,29% απάντησε με 

ουδετερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, στην ερώτηση εάν η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να 

αξιολογείται με τα γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας, το 42% συμφώνησε μερικώς, το 

17,71% διαφώνησε μερικώς και το 19,71% απάντησε με ουδετερότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 48 Η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται με τα 
γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας 

Διάγραμμα 49 Η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται από 
τα λάθη τους όταν γράφουν κείμενο 



 

 
 

88 

Τέλος, στην ερώτηση εάν η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να 

αξιολογείται από τα λάθη τους όταν γράφουν κείμενο, το 48,86% συμφώνησε μερικώς, το 

24,86% συμφώνησε απολύτως και το 16% απάντησε με ουδετερότητα. 

 

Πίνακας 3 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων ως προς τις Απόψεις των εκπαιδευτικών 

Απόψεις των εκπαιδευτικών 
  Μ.Ο. Τ.Α 

Ανάλυση της φωνολογικής δομής των λέξεων  4,19 0,8 

Διάκριση της λέξης σε δύο συστατικά μέρη, την κατάληξη και το 
θεματικό μόρφημα. 4,14 0,811 

Η απομνημόνευση μιας λέξης ως εικόνα. 4,11 0,896 

Η αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά  3,58 1,08 

Η χρήση ποικίλων μέσων και υλικών  4,43 0,793 

Η διδασκαλία συνομηλίκων  3,64 0,943 

Η χρήση εικονογραφημάτων  4,05 0,862 

Η διδασκαλία μνημονικών κανόνων. 3,87 0,9 

Τα λογισμικά προγράμματα των Η/Υ  3,92 0,884 

Η τεχνική "σκέψου φωναχτά"  3,73 0,903 

Η διδασκαλία κανόνων και η γενίκευσή τους  4,14 0,871 

Η διόρθωση των λαθών από τον μαθητή  4,55 0,712 

Οι μέθοδοι εξάσκησης της φωνολογικής επίγνωσης. 4,15 0,752 

Η χρήση λεξικού  4,03 0,874 

Η επιλογή των λέξεων από τα ίδια τα παιδιά  3,32 1021 

Η επιλογή των λέξεων με κριτήριο την συχνότητα εμφάνισης στα κείμενα 
που παράγουν οι μαθητές. 3,93 0,946 

Η επιλογή των λέξεων με κριτήριο τα πιο συχνά λάθη που συναντούμε 
στα γραπτά των μαθητών. 4,31 0,738 
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Η επιλογή των λέξεων με κριτήριο τις λέξεις που προτείνει το σχολικό 
βιβλίο. 3,11 1,023 

Η επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας με κριτήριο τα ορθογραφικά 
πρότυπα. 3,55 0,817 

Η συνεργατική μάθηση. 2,27 1,134 

Ομαδοποίηση με βάση το επίπεδο των μαθητών 3,19 1,169 

Ομαδοποίηση με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 2,77 1,09 

Όταν διδάσκω ορθογραφία πρέπει να διδάσκω εξατομικευμένα. 3,27 1,074 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία - μείωση του αριθμού των λέξεων. 3,21 1,155 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας - επιλογή συγκεκριμένων 
λέξεων. 3,85 0,989 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας - εξάσκηση μέσα από 
διαφορετικές δραστηριότητες. 4,19 0,817 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας - επιλογή λέξεων με 
βάση το νόημα. 3,4 0,996 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας -  επιλογή λέξεων με 
βάση τη φωνολογία. 3,57 0,945 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας - επιλογή λέξεων με 
βάση τους γραμματικούς κανόνες. 3,63 0,989 

Η αξιολόγηση – με την καθημερινή ορθογραφία. 3,67 1,096 

Η αξιολόγηση - με ειδικά τεστ ορθογραφίας πάνω στις διδαχθείσες 
λέξεις. 3,63 1,004 

Η αξιολόγηση -  με τα γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας. 3,48 1,091 

Η αξιολόγηση  - με βάση τα λάθη των μαθητών στα κείμενά τους. 3,85 0,972 

 

Συνοψίζοντας, στις ερωτήσεις που αφορούν στη διδασκαλία της ορθογραφίας με βάση 

τη φωνολογία και τη μορφολογία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 80% περίπου 

έχει θετική άποψη, συμφωνούν απόλυτα ή μερικά. Το ίδιο ποσοστό συναντούμε και στην 

άποψη τους για την ολική μέθοδο.  

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σε πολύ υψηλά ποσοστά 70% με 

80% θετική άποψη για τις τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, το 80% 
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των εκπαιδευτικών θεωρούν πως η χρήση ποικίλων μέσων και υλικών είναι σημαντική, 77% 

έχουν θετική άποψη για τη χρήση εικονογραφημάτων, 73% πιστεύουν ότι η διδασκαλία 

μνημονικών κανόνων είναι αποτελεσματική. Στα δύο τελευταία σημαντικό ποσοστό γύρω 

στα 20% λαμβάνουν ουδέτερη στάση. Ακόμη, 70% των δασκάλων θεωρούν αποτελεσματικά 

τα λογισμικά προγράμματα, το ίδιο και στην τεχνική σκέψου φωναχτά, ενώ και στις δύο 

τελευταίες ερωτήσεις οι ουδέτερες απαντήσεις φτάνουν το ποσοστό των 25% με 30%. Η 

διδασκαλία κανόνων και η γενίκευση τους, κάτι που θυμίζει παραδοσιακή μέθοδο και 

μορφολογία, λαμβάνει πάνω από 80% θετικών απόψεων. Πάνω από 90 % των εκπαιδευτικών 

έχουν θετική άποψη για τη διόρθωση των λαθών από το μαθητή, και μάλιστα 65% 

συμφωνούν απολύτως με αυτήν την τεχνική. Το 80% των εκπαιδευτικών έχουν θετική άποψη 

για τις τεχνικές εξάσκησης της φωνολογικής επίγνωσης. Το ίδιο περίπου και στη χρήση 

λεξικού ενώ το ποσοστό ουδετερότητας είναι 16%. Τα ποσοστά που αφορούν στην άποψη για 

την αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας της ορθογραφίας – η 

αντιγραφή των λέξεων φαίνονται μοιρασμένα, το ίδιο και τα ποσοστά που αφορούν τη 

διδασκαλία συνομηλίκων.  

Αναφορικά με την επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν ή απαντούν ουδέτερα στην επιλογή των λέξεων από τα παιδιά, 

γενικά δεν φαίνεται να θεωρούν αποτελεσματική αυτήν την στρατηγική, την πρωτοβουλία 

των παιδιών. Αντίθετα, η επιλογή από τους δασκάλους αλλά με κριτήριο τη συχνότητα 

χρήσης στα κείμενα των μαθητών λαμβάνει θετικά το υψηλό ποσοστό 76%. Ακόμη, τα λάθη 

των μαθητών ως κριτήριο λαμβάνουν το πολύ ψηλό ποσοστό 90%. Επιπλέον, στην επιλογή 

των λέξεων με βάση το σχολικό βιβλίο τα ποσοστά είναι μοιρασμένα με το ποσοστό που 

βλέπει θετικά τη χρήση του σχολικού βιβλίου να είναι το χαμηλότερο. Τέλος, η επιλογή με 
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βάση τα ορθογραφικά πρότυπα λαμβάνει τα υψηλά ποσοστά της στις μεσαίες επιλογές 

Συμφωνώ μερικώς, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ (45 και 38%).  

Όσον αφορά στον σχεδιασμό της διδασκαλίας οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί 

διάκεινται θετικά ως προς τη συνεργατική μάθηση και το 20% είναι ουδέτεροι. Η 

ομαδοποίηση με βάση είτε το επίπεδο είτε τα ενδιαφέροντα δείχνει τους εκπαιδευτικούς 

μοιρασμένους με αρκετά υψηλό ποσοστό στην ουδετερότητα. Μοιράστηκαν οι εκπαιδευτικοί 

και ως προς την άποψη τους στην εξατομικευμένη διδασκαλία με υψηλότερο ποσοστό 35% 

περίπου στην θετική απάντηση – συμφωνώ μερικώς.  

Σχετικά με το πως εννοούν την εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας, οι 

εκπαιδευτικοί δίνουν ίδια περίπου ποσοστά στην μείωση του αριθμού των λέξεων, ενώ πάνω 

από 70 % των εκπαιδευτικών βλέπουν θετικά την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό 85% των εκπαιδευτικών βλέπουν την εξατομικευμένη διδασκαλία ως 

εξάσκηση μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες. Τέλος, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως η εξατομικευμένη διδασκαλία είναι η επιλογή λέξεων με βάση το νόημα ενώ 

σχετικά υψηλό ποσοστό 34% συγκεντρώνει και η ουδέτερη επιλογή. Στα ίδια περίπου 

πλαίσια κινείται η επιλογή των λέξεων με βάση τη φωνολογία. Ενώ στην επιλογή των λέξεων 

με βάση τους γραμματικούς κανόνες ανεβαίνουν περισσότερο τα ποσοστά των θετικών 

απόψεων 62% και μειώνεται το ποσοστό της ουδετερότητας 25%.  

Στο κομμάτι των απόψεων για την αξιολόγηση της επίδοσης της ορθογραφίας περίπου 

60 % των εκπαιδευτικών έχουν θετική άποψη για την καθημερινή ορθογραφία, τα ειδικά τεστ 

πάνω στις διδαχθείσες λέξεις και τα γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας, ενώ μεγαλύτερο 

είναι το θετικό ποσοστό 74% όταν αξιολογείται από τα λάθη τους στο κείμενο που γράφουν. 
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4.3 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που αφορούν στις 

πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην 

συχνότητα χρήσης της κάθε προσέγγισης, της κάθε τεχνικής, του τρόπου επιλογής των 

λέξεων, του εκάστοτε σχεδιασμού της διδασκαλίας και τέλος του τρόπου αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία. Οι απαντήσεις δίνονται στην πενταβάθμιδη 

κλίμακα Likert, εκτείνονται από το ποτέ ως το πάντοτε και απεικονίζονται σε μορφή 

ραβδοδιαγράμματος. Ακολουθεί ο πίνακας με τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές 

Αποκλίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει τις μεθόδους της φωνημικής και μορφημικής 

Διάγραμμα 50 Ποια προσέγγιση ακολουθείτε κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας; 
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διδασκαλίας, όσον αφορά την ορθογραφία. Το 43,14% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί αρκετά 

συχνά τη φωνημική προσέγγιση, το 26,86% συχνά και το 1,14% ποτέ. Τα αντίστοιχα  

ποσοστά για την μορφημική διδασκαλία, είναι 39,14%, 28,57% και 4%. Αναφορικά με τη 

μέθοδο της ολικής διδασκαλίας, το 27,43% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί αρκετά συχνά την 

ολική προσέγγιση, το 28% συχνά και το 32,29% όχι πολύ συχνά. Επιπλέον, το 8% αναφέρει 

πάντοτε και το 4,29% ποτέ.  

Στη συνέχεια, στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης 

συγκεκριμένων τεχνικών κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 51 Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους - τεχνικές χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας; 
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Όσον αφορά την τεχνική «Σκέψου φωναχτά», το 34% των παιδαγωγών τη 

χρησιμοποιεί αρκετά συχνά, το 28% όχι πολύ συχνά και το 22% συχνά. Τα αντίστοιχα  

ποσοστά για την τεχνική «Εικονογραφικές Μεθόδους» είναι 34,86%, 25,14% και 27,14%. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν παρόμοια ποσοστά απάντησης. Επιπλέον, στην τεχνική 

«Διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες», το 45,43% των παιδαγωγών τη χρησιμοποιεί αρκετά 

συχνά, το 23,43% πάντοτε και το 24,29% συχνά. Αντίθετα, τα ποσοστά για την τεχνική 

«Χρήση Η/Υ» δείχνουν ότι το 20,86% απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 37,43% «Όχι πολύ 

συχνά», το 22,29% «Συχνά» και το 15,71% «Ποτέ».  

Στη συνέχεια, σχετικά με την τεχνική «Εφαρμογή μνημονικών κανόνων», το 22,29% 

των παιδαγωγών τη χρησιμοποιεί συχνά, το 21,14% ποτέ και το 37,14% όχι πολύ συχνά. 

Αντίθετα, τα ποσοστά για την τεχνική «Χρήση λεξικού» δείχνουν ότι το 25,14% απάντησε 

«Αρκετά Συχνά», το 34% «Όχι πολύ συχνά», το 28,86% «Συχνά». Ακόμη, στην τεχνική 

«Αυτοδιόρθωση», το 41,71% των παιδαγωγών τη χρησιμοποιεί αρκετά συχνά, το 22,29% 

πάντοτε και το 23,71% συχνά. Επίσης, τα ποσοστά για την τεχνική «Τεχνικές ενίσχυσης 

φωνολογικής επίγνωσης» δείχνουν ότι το 38,29% απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 14,86% 

«Όχι πολύ συχνά», το 32,29% «Συχνά». Επίσης, αναφορικά με  την τεχνική «Διδασκαλία 

συνομηλίκων», το 38,86% των εκπαιδευτικών τη χρησιμοποιεί όχι πολύ συχνά, το 18% 

αρκετά συχνά και το 26,29% συχνά. Αντίστοιχα,  τα ποσοστά για την τεχνική 

«Πολυαισθητηριακές» δείχνουν ότι το 26,57% απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 26% «Όχι 

πολύ συχνά», το 33,14% «Συχνά». Τέλος, όσον αφορά την τεχνική «Αντιγραφή των λέξεων», 

το 32,86% των δασκάλων τη χρησιμοποιεί αρκετά συχνά, το 20,57% όχι πολύ συχνά και το 

26,57% συχνά. 

Συνεχίζοντας, θα παραθέσουμε τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι έτσι 



 

 
 

95 

ώστε να επιλέξουν τις διάφορες λέξεις. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τις 

απαντήσεις των δασκάλων αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του κάθε κριτηρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ποσοστά για την επιλογή «Με βάση ορθογραφικά πρότυπα» δείχνουν ότι το 

54,57% του δείγματος απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 23,14% «Συχνά» και το 15,14% 

«Πάντοτε». Όσον αφορά την επιλογή «Με βάση τις επιθυμίες των μαθητών», το 48,86% των 

δασκάλων τη χρησιμοποιεί όχι πολύ συχνά, το 16,29% ποτέ και το 18,57% συχνά. Αντίθετα,  

τα ποσοστά για την επιλογή «Με βάση τα λάθη στα κείμενα των μαθητών» δείχνουν ότι το 

49,71% των δασκάλων απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 24,00% «Συχνά» και το 22,29% 

«Πάντοτε». Τέλος, σχετικά με την επιλογή «Με βάση τις συχνότερες λέξεις» το 54,29% των 

παιδαγωγών τη χρησιμοποιεί αρκετά συχνά, το 23,43% συχνά και το 15,14% πάντοτε. 

Επίσης,  τα ποσοστά για την επιλογή «Με βάση τις λέξεις που προτείνονται από το σχολικό 

Διάγραμμα 52 Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τις λέξεις που θα διδαχθούν: 
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βιβλίο» δείχνουν ότι το 36,86% των παιδαγωγών απάντησε «Αρκετά Συχνά», το 31,14% 

«Συχνά» και το 17,71% «Πάντοτε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά τη διδασκαλία ορθογραφίας, το 33,71% των παιδαγωγών 

υποστήριξαν ότι απευθύνονται αρκετά συχνά σε όλη την τάξη, το 19,14% συχνά και το 

36,29% πάντοτε. Επίσης, όσον αφορά τη διδασκαλία ορθογραφίας, το 35,71% των 

παιδαγωγών υποστήριξαν ότι απευθύνονται αρκετά συχνά σε ομάδες με βάση το επίπεδο, το 

19,43% συχνά και το 25,43% όχι πολύ συχνά. Επιπλέον, όσον αφορά τη διδασκαλία 

ορθογραφίας, το 42,29% των παιδαγωγών υποστήριξαν ότι σχεδιάζουν όχι πολύ συχνά την 

ορθογραφία βασιζόμενοι σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το 18% 

απάντησε συχνά και το 22,57% πάντοτε. Αντίθετα, το 20% των παιδαγωγών υποστήριξαν ότι 

Διάγραμμα 53 Πως σχεδιάζετε τη διδασκαλία της ορθογραφίας; Απευθύνεστε… 

 



 

 
 

97 

σχεδιάζουν όχι πολύ συχνά την ορθογραφία βασιζόμενοι στην εξατομικευμένη διδασκαλία, 

το 36% απάντησε αρκετά συχνά, το 25,43% συχνά και το 14,86% πάντοτε.  

Συνεχίζοντας, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σχετικά τον τρόπο εφαρμογής της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας της ορθογραφίας. Το ακόλουθο διάγραμμα προβάλλει τα 

αποτελέσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά, τον τρόπο της εφαρμογής της εξατομικευμένης διδασκαλίας της 

ορθογραφίας, το 44% των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι δίνει αρκετά συχνά λιγότερες 

λέξεις, το 23,14% συχνά και το 18,57% πάντοτε. Αντίθετα, το 22% των παιδαγωγών 

υποστηρίζει ότι δίνει αρκετά συχνά τον ίδιο αριθμό λέξεων μέσα από ασκήσεις διαφορετικού 

τύπου, το 36,86% όχι πολύ συχνά και το 29,43% συχνά. Επιπλέον, το 43,71% των 

παιδαγωγών υποστηρίζει ότι δίνει αρκετά συχνά επιλεγμένες νοηματικά λέξεις, το 30,29% 

Διάγραμμα 54 Τι επιλέγετε για την εξατομικευμένη διδασκαλία της ορθογραφίας; 
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συχνά και το 12,86% πάντοτε. Επίσης, το 40,29% των παιδαγωγών υποστηρίζει ότι δίνει 

αρκετά συχνά επιλεγμένες φωνολογικά λέξεις, το 20% όχι πολύ συχνά και το 28% συχνά. 

Στη συνέχεια, το 49,71% των παιδαγωγών υποστηρίζει ότι δίνει αρκετά συχνά επιλεγμένες 

λέξεις με βάση γραμματικούς κανόνες, το 28,29% συχνά και το 13,43% πάντοτε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ορθογραφίας, το 39,14% των δασκάλων αναφέρει 

ότι το κάνει αρκετά συχνά με την καθημερινή ορθογραφία, το 36% υποστηρίζει πάντοτε και 

το 19,43% συχνά. Επίσης, αξιολογεί με τα γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας το 36,29% 

αρκετά συχνά, το 29,14% συχνά και το 17,43% όχι πολύ συχνά. Συνεχίζοντας, το 55,71% των 

δασκάλων αναφέρει ότι αξιολογεί την ορθογραφία αρκετά συχνά μέσα από την ανάλυση των 

γραπτών κειμένων των μαθητών, το 20,29% υποστηρίζει συχνά και το 17,14% πάντοτε. 

Επιπλέον, το 34,57% χρησιμοποιεί τα ειδικά τεστ ορθογραφίας πάνω στις διδαχθείσες λέξεις,  

Διάγραμμα 55 Πως αξιολογείτε την επίδοση στην ορθογραφία; 
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αρκετά συχνά, το 23,71% συχνά και το 22,00% όχι πολύ συχνά.  

 

Πίνακας 4 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων ως προς τις Πρακτικές των εκπαιδευτικών 

Πρακτικές των εκπαιδευτικών 
  Μ.Ο. Τ.Α. 
Ποια προσέγγιση ακολουθείτε κατά τη διδασκαλία της 
ορθογραφίας;   

Την φωνημική (διδάσκω τη γραφοφωνημική αντιστοίχιση εστιάζοντας 
στην ανάλυση και σύνθεση των λέξεων σε συλλαβές και φωνήματα) 3,54 0,947 

Την μορφημική (χωρίζω τη λέξη σε δύο συστατικά, ρίζα και 
κατάληξη) 3,43 1,027 

Την ολική (διδάσκω τη λέξη ως εικόνα στοχεύοντας στην 
απομνημόνευση του όλου ή των μερών μιας λέξης) 3,03 1,045 

Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους - τεχνικές χρησιμοποιείτε κατά 
τη διδασκαλία της ορθογραφίας;   

Σκέψου φωναχτά 3,11 1,119 

Εικονογραφικές μεθόδους 3,16 1,045 

Διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες 3,85 0,864 

Χρήση Η/Υ 2,59 1,095 
Εφαρμογή μνημονικών κανόνων, όπως ΔΕΚΑΡΑ (ΔΕς Καλυψε 
γΡΑψε) 2,43 1,094 

Χρήση λεξικού 2,90 1,032 

Αυτοδιόρθωση 3,73 0,968 

Τεχνικές ενίσχυσης φωνολογικής επίγνωσης 3,43 0,964 

Διδασκαλία συνομηλίκων 2,58 1,034 

Πολυαισθητηριακές 2,99 1,049 

Αντιγραφή των λέξεων 3,33 1,109 

Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τις λέξεις που θα διδαχθούν:   

Με βάση ορθογραφικά πρότυπα (π.χ. ρίζα, πρόσφυμα, κανόνες 
παραγώγων)  3,77 0,804 

Με βάση τις επιθυμίες των μαθητών 2,37 0,990 

Με βάση τα λάθη στα κείμενα των μαθητών 3,90 0,793 

Με βάση τις συχνόχρηστες λέξεις 3,77 0,797 

Αυτές που προτείνονται από το σχολικό βιβλίο 3,57 0,966 
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Πως σχεδιάζετε τη διδασκαλία της ορθογραφίας; Απευθύνεστε…   

Σε όλη την τάξη 3,92 1,076 

Σε ομάδες με βάση το επίπεδο 3,08 1,177 

Σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα 2,32 1,046 

Εξατομικευμένα 3,38 1,077 
Τι επιλέγετε για την εξατομικευμένη διδασκαλία της 
ορθογραφίας;   

Δίνω λιγότερες λέξεις 3,66 0,965 
Δίνω ίδιο αριθμό λέξεων μέσα από ασκήσεις διαφορετικού τύπου 2,74 0,997 
Δίνω επιλεγμένες νοηματικά λέξεις (οικογένειες λέξεων) 3,54 0,929 
Δίνω επιλεγμένες φωνολογικά λέξεις 3,28 0,999 
Δίνω επιλεγμένες λέξεις με βάση γραμματικούς κανόνες 3,65 0,878 

Πως αξιολογείτε την επίδοση στην ορθογραφία;   

Με τα γενικά τεστ στο μάθημα της Γλώσσας 3,23 1,082 

Με την καθημερινή ορθογραφία 4,05 0,894 

Μέσα από την ανάλυση των γραπτών κειμένων των μαθητών  3,82 0,814 

Με τα ειδικά τεστ ορθογραφίας πάνω στις διδαχθείσες λέξεις 3,22 1144 
 

 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τις προσεγγίσεις διδασκαλίας της ορθογραφίας 

παρατηρούμε ότι η φωνημική και η μορφημική σημειώνουν τα ίδια ποσοστά, δηλ. 70% 

περίπου των εκπαιδευτικών τις εφαρμόζουν συχνά και αρκετά συχνά, ενώ 15% των 

εκπαιδευτικών όχι πολύ συχνά. Αντίθετα στην ολική προσέγγιση τα ποσοστά αλλάζουν. Οι  

μισοί περίπου εκπαιδευτικοί την εφαρμόζουν συχνά και αρκετά συχνά ενώ αυξάνεται το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν την εφαρμόζουν όχι πολύ συχνά από 15% σε 32%. 

Σχετικά με τις τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας, οι τεχνικές σκέψου φωναχτά 

και εικονογραφικές μεθόδους σημειώνουν τα ίδια ποσοστά, δηλ. περίπου 60% συχνά και 

αρκετά συχνά. Παρόμοια μεταξύ τους ποσοστά έχουν οι τεχνικές της χρήσης υπολογιστών 
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και εφαρμογής μνημονικών κανόνων, δηλ. περίπου 40% τις εφαρμόζουν συχνά και αρκετά 

συχνά και 37% όχι πολύ συχνά. Οι τεχνικές που σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά γύρω 

στο 40% στην επιλογή αρκετά συχνά είναι οι εξής: διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες, 

αυτοδιόρθωση, τεχνικές ενίσχυσης φωνολογικής επίγνωσης. Υψηλότερα ακόμη ποσοστά 

μεταξύ 50% - 60 % στην επιλογή αρκετά συχνά συναντούμε στις τεχνικές χρήση του λεξικού, 

πολυαισθητηριακές μεθόδους και αντιγραφή λέξεων. 

Επιπρόσθετα στις ερωτήσεις για την επιλογή των λέξεων της ορθογραφίας, παρόμοια 

ποσοστά συναντούμε στις επιλογές με βάση ορθογραφικά πρότυπα, με βάση τα λάθη στα 

κείμενα των μαθητών και με βάση τις συχνόχρηστες λέξεις. Πιο συγκεκριμένα οι μισοί 

περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως ακολουθούν αυτά τα κριτήρια αρκετά συχνά. Ενώ γύρω 

στο 24% αυτών τα ακολουθούν συχνά. Ποσοστό πάνω από 60% των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιεί συχνά και αρκετά συχνά την πεπατημένη οδό, τις λέξεις που προτείνονται από 

το σχολικό βιβλίο. Αντιθέτως, οι μισοί περίπου επιλέγουν όχι πολύ συχνά λέξεις με βάση τις 

επιθυμίες των μαθητών.  

Όσον αφορά στον σχεδιασμό της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί απαντούν με τα ίδια 

ποσοστά, 50% – 60% συχνά και αρκετά συχνά, όταν απευθύνονται σε όλη την τάξη, σε 

ομάδες με βάση το επίπεδο και εξατομικευμένα. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην 

σχεδιάζουν τη διδασκαλία της ορθογραφίας τους με βάση τα ενδιαφέροντα σε ποσοστό πάνω 

από 60%.  

Επιπλέον, οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι διδάσκουν εξατομικευμένα σε ποσοστό 70 % 

περίπου συχνά και αρκετά συχνά δίνοντας λιγότερες λέξεις και δίνοντας επιλεγμένες 

νοηματικά και φωνολογικά λέξεις. Υψηλότερο ποσοστό σχεδόν 90% των εκπαιδευτικών 

δίνουν λέξεις με βάση τους γραμματικούς κανόνες όταν διδάσκουν εξατομικευμένα, ενώ 
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αντίθετα μόνο σε ποσοστό 50% δίνουν ίδιο αριθμό λέξεων με ασκήσεις διαφορετικού τύπου. 

Τέλος, στην αξιολόγηση της επίδοσης της ορθογραφίας, η καθημερινή ορθογραφία 

παίρνει πολύ υψηλά ποσοστά, 36% πάντοτε, 39% αρκετά συχνά. Επίσης ψηλά ποσοστά 

λαμβάνουν τα ειδικά τεστ ορθογραφίας καθώς 58% περίπου των εκπαιδευτικών τα 

εφαρμόζουν συχνά και αρκετά συχνά, ενώ η αξιολόγηση μέσα από την ανάλυση των γραπτών 

κειμένων των μαθητών λαμβάνει 55% μόνο στην επιλογή αρκετά συχνά καθώς και 17% στην 

επιλογή πάντοτε. Η ορθογραφία εν κατακλείδι αξιολογείται και από τα γενικά τεστ στο 

μάθημα της γλώσσας συχνά και αρκετά συχνά σε ποσοστό 65% των δασκάλων. 

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ   

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων κατά 

Pearson (Correlation Analysis) μεταξύ των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

στη διδασκαλία της ορθογραφίας και των απόψεων που έχουν για τις συγκεκριμένες 

πρακτικές.  

Ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι ένα αριθμητικό μέτρο ή δείκτης του 

μεγέθους της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών. Κυμαίνεται σε μέγεθος από +1.00 μέχρι 

-1.00 περνώντας και από το 0.00.  Το πρόσημο “+“ σημαίνει θετική συσχέτιση — δηλαδή, οι 

τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης. Ένα πρόσημο “—“ 

σημαίνει αρνητική συσχέτιση — δηλαδή, οι τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται καθώς 

μειώνονται της άλλης. Συντελεστής συσχέτισης 1.00 σημαίνει µια τέλεια συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών. Η τιμή 0.00 σημαίνει ότι τα σημεία του γραφήματος διασποράς είναι 

κατανεμημένα τυχαία γύρω από οποιοδήποτε ευθεία σχεδιαστεί ή είναι διατεταγμένα έτσι 

ώστε να πλησιάζουν κάποια καμπύλη.  
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Τέλος, η στατιστική σημαντικότητα είναι µία δήλωση της πιθανότητας να προκύψει 

ένας συγκεκριμένος συντελεστής συσχέτισης για ένα δείγμα δεδομένων αν δεν υπάρχει 

συσχέτιση (δηλαδή, αν η συσχέτιση είναι 0.00) στον πληθυσμό από τον οποίο λήφθηκε το 

δείγμα. Τα αποτελέσματα των επόμενων πινάκων διπλής εισόδου (Correlation Matrix) 

παρουσιάζουν το επίπεδο συσχέτισης μεταξύ των πρακτικών και των απόψεων.  

 

Πίνακας 5 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Προσέγγιση της Διδασκαλίας της Ορθογραφίας 

 

 

 

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Προσέγγιση της Διδασκαλίας της Ορθογραφίας 

 
Φωνημική 

(Πρακτική) 

Μορφημική 

(Πρακτική) 

Ολική 

(Πρακτική) 

Φωνημική 

(Άποψη) 

Μορφημική 

(Άποψη) 

Ολική 

(Άποψη) 

Φωνημική 

(Πρακτική) 

Pearson Correlation 1 .060 -.049 .315** .116* .073 

Sig. (2-tailed)  .261 .362 .000 .030 .175 

N 350 350 350 350 350 350 

Μορφημική 

(Πρακτική) 

Pearson Correlation .060 1 -.147** -.043 .479** -.011 

Sig. (2-tailed) .261  .006 .417 .000 .844 

N 350 350 350 350 350 350 

Ολική 

(Πρακτική) 

Pearson Correlation -.049 -.147** 1 -.102 -.126* .270** 

Sig. (2-tailed) .362 .006  .057 .018 .000 

N 350 350 350 350 350 350 

Φωνημική 

(Άποψη) 

Pearson Correlation .315** -.043 -.102 1 .243** .075 

Sig. (2-tailed) .000 .417 .057  .000 .160 

N 350 350 350 350 350 350 

Μορφημική 

(Άποψη) 

Pearson Correlation .116* .479** -.126* .243** 1 .082 

Sig. (2-tailed) .030 .000 .018 .000  .126 

N 350 350 350 350 350 350 

Ολική 

(Άποψη) 

Pearson Correlation .073 -.011 .270** .075 .082 1 

Sig. (2-tailed) .175 .844 .000 .160 .126  

N 350 350 350 350 350 350 

**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed). 

*. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed). 
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"Σκέψου 
Φωναχτ

ά" 
(Πρακτι

κή)

Εικονογ
ραφήμα

τα 
(Πρακτι

κή)

Κανόνες 
(Πρακτι

κή)

Η/Υ 
(Πρακτι

κή)

ΔΕΚΑΡΑ 
(Πρακτι

κή)

Λεξικό 
(Πρακτι

κή)

Αυτοδιό
ρθωση 
(Πρακτι

κή)

Ενίσχυσ
η 

Φωνολο
γικής 

Επίγνωσ
ης 

(Πρακτι
κή)

Διδασκα
λία 

Συνομηλ
ίκων 

(Πρακτι
κή)

Πολυαισ
θητηρια

κοί 
Μέθοδοι 
(Πρακτι

κή)

Αντιγρα
φή 

Λέξεων 
(Πρακτι

κή)

"Σκέψου 
Φωναχτ

ά" 
(Άποψη)

Εικονογ
ραφήμα

τα 
(Άποψη)

Κανόνες 
(Άποψη)

Η/Υ 
(Άποψη)

ΔΕΚΑΡΑ 
(Άποψη)

Λεξικό 
(Άποψη)

Αυτοδιό
ρθωση 

(Άποψη)

Ενίσχυσ
η 

Φωνολο
γικής 

Επίγνωσ
ης 

(Άποψη)

Διδασκα
λία 

Συνομηλ
ίκων 

(Άποψη)

Πολυαισ
θητηρια

κοί 
Μέθοδοι 
(Άποψη)

Αντιγρα
φή 

Λέξεων 
(Άποψη)

Pearson 
Correlati 1 .257** -.004 .152** .171** .009 .146** .260** .175** .176** .007 .581** .164** -.060 .118* -.015 -.059 .118* .237** .123* .065 .011

Sig. (2-
tailed) .000 .934 .004 .001 .864 .006 .000 .001 .001 .903 .000 .002 .266 .027 .777 .270 .027 .000 .021 .223 .845

Pearson 
Correlati .257** 1 .106* .307** .255** .084 .137* .329** .251** .359** .026 .185** .320** -.050 .196** .098 -.024 .052 .174** .259** .191** -.035

Sig. (2-
tailed) .000 .048 .000 .000 .117 .011 .000 .000 .000 .625 .001 .000 .347 .000 .068 .650 .334 .001 .000 .000 .518

Pearson 
Correlati -.004 .106* 1 .012 .062 .134* .065 .047 -.025 -.004 .183** -.043 -.072 .443** .049 .293** .075 .100 .069 -.006 .009 .118*

Sig. (2-
tailed) .934 .048 .825 .244 .012 .227 .383 .639 .939 .001 .418 .181 .000 .363 .000 .164 .063 .200 .910 .868 .028

Pearson 
Correlati .152** .307** .012 1 .308** .218** .201** .415** .300** .395** -.036 .140** .226** -.098 .438** .000 .031 .009 .194** .141** .239** -.107*

Sig. (2-
tailed) .004 .000 .825 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .500 .009 .000 .066 .000 .994 .559 .864 .000 .008 .000 .045

Pearson 
Correlati .171** .255** .062 .308** 1 .193** .193** .206** .306** .354** -.068 .169** .201** .013 .195** .067 .004 .074 .086 .188** .136* -.072

Sig. (2-
tailed) .001 .000 .244 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .202 .001 .000 .810 .000 .209 .946 .169 .106 .000 .011 .181

Pearson 
Correlati .009 .084 .134* .218** .193** 1 .326** .171** .294** .291** .044 .054 .089 .029 .117* -.004 .518** .117* .034 .131* .175** .058

Sig. (2-
tailed) .864 .117 .012 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .414 .310 .097 .593 .028 .936 .000 .028 .531 .014 .001 .283

Pearson 
Correlati .146** .137* .065 .201** .193** .326** 1 .299** .324** .281** -.015 .117* .108* -.032 .173** -.023 .152** .349** .125* .175** .102 -.013

Sig. (2-
tailed) .006 .011 .227 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .773 .028 .044 .550 .001 .670 .004 .000 .019 .001 .056 .813

Pearson 
Correlati .260** .329** .047 .415** .206** .171** .299** 1 .255** .507** -.062 .239** .221** -.067 .224** .010 -.013 .067 .383** .138** .204** -.134*

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .383 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .251 .000 .000 .209 .000 .848 .811 .211 .000 .010 .000 .012

Pearson 
Correlati .175** .251** -.025 .300** .306** .294** .324** .255** 1 .415** .021 .150** .195** -.041 .168** -.066 .075 .106* .108* .435** .096 -.070

Sig. (2-
tailed) .001 .000 .639 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .699 .005 .000 .441 .002 .217 .162 .048 .043 .000 .072 .191

Pearson 
Correlati .176** .359** -.004 .395** .354** .291** .281** .507** .415** 1 .007 .180** .260** -.015 .203** -.001 .097 .016 .157** .195** .254** -.091

Sig. (2-
tailed) .001 .000 .939 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .903 .001 .000 .783 .000 .989 .070 .770 .003 .000 .000 .090

Pearson 
Correlati .007 .026 .183** -.036 -.068 .044 -.015 -.062 .021 .007 1 .056 .056 .085 .108* .062 .066 .103 .080 .059 .095 .342**

Sig. (2-
tailed) .903 .625 .001 .500 .202 .414 .773 .251 .699 .903 .296 .295 .114 .044 .250 .217 .055 .136 .274 .077 .000

Pearson 
Correlati .581** .185** -.043 .140** .169** .054 .117* .239** .150** .180** .056 1 .336** .059 .204** .096 .156** .195** .433** .268** .291** .021

Sig. (2-
tailed) .000 .001 .418 .009 .001 .310 .028 .000 .005 .001 .296 .000 .268 .000 .072 .003 .000 .000 .000 .000 .693

Pearson 
Correlati .164** .320** -.072 .226** .201** .089 .108* .221** .195** .260** .056 .336** 1 .033 .339** .181** .245** .132* .308** .454** .445** .070

Sig. (2-
tailed) .002 .000 .181 .000 .000 .097 .044 .000 .000 .000 .295 .000 .535 .000 .001 .000 .013 .000 .000 .000 .193

Pearson 
Correlati -.060 -.050 .443** -.098 .013 .029 -.032 -.067 -.041 -.015 .085 .059 .033 1 .081 .480** .096 .211** .077 .080 .028 .194**

Sig. (2-
tailed) .266 .347 .000 .066 .810 .593 .550 .209 .441 .783 .114 .268 .535 .129 .000 .074 .000 .148 .134 .604 .000

Pearson 
Correlati .118* .196** .049 .438** .195** .117* .173** .224** .168** .203** .108* .204** .339** .081 1 .197** .207** .172** .254** .300** .325** .122*

Sig. (2-
tailed) .027 .000 .363 .000 .000 .028 .001 .000 .002 .000 .044 .000 .000 .129 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .022

Pearson 
Correlati -.015 .098 .293** .000 .067 -.004 -.023 .010 -.066 -.001 .062 .096 .181** .480** .197** 1 .034 .090 .125* .183** .095 .158**

Sig. (2-
tailed) .777 .068 .000 .994 .209 .936 .670 .848 .217 .989 .250 .072 .001 .000 .000 .524 .094 .020 .001 .075 .003

Pearson 
Correlati -.059 -.024 .075 .031 .004 .518** .152** -.013 .075 .097 .066 .156** .245** .096 .207** .034 1 .258** .198** .236** .245** .147**

Sig. (2-
tailed) .270 .650 .164 .559 .946 .000 .004 .811 .162 .070 .217 .003 .000 .074 .000 .524 .000 .000 .000 .000 .006

Pearson 
Correlati .118* .052 .100 .009 .074 .117* .349** .067 .106* .016 .103 .195** .132* .211** .172** .090 .258** 1 .258** .144** .201** .140**

Sig. (2-
tailed) .027 .334 .063 .864 .169 .028 .000 .211 .048 .770 .055 .000 .013 .000 .001 .094 .000 .000 .007 .000 .009

Pearson 
Correlati .237** .174** .069 .194** .086 .034 .125* .383** .108* .157** .080 .433** .308** .077 .254** .125* .198** .258** 1 .252** .294** .008

Sig. (2-
tailed) .000 .001 .200 .000 .106 .531 .019 .000 .043 .003 .136 .000 .000 .148 .000 .020 .000 .000 .000 .000 .881

Pearson 
Correlati .123* .259** -.006 .141** .188** .131* .175** .138** .435** .195** .059 .268** .454** .080 .300** .183** .236** .144** .252** 1 .336** .049

Sig. (2-
tailed)

.021 .000 .910 .008 .000 .014 .001 .010 .000 .000 .274 .000 .000 .134 .000 .001 .000 .007 .000 .000 .360

Pearson 
Correlati .065 .191** .009 .239** .136* .175** .102 .204** .096 .254** .095 .291** .445** .028 .325** .095 .245** .201** .294** .336** 1 -.006

Sig. (2-
tailed) .223 .000 .868 .000 .011 .001 .056 .000 .072 .000 .077 .000 .000 .604 .000 .075 .000 .000 .000 .000 .908

Pearson 
Correlati .011 -.035 .118* -.107* -.072 .058 -.013 -.134* -.070 -.091 .342** .021 .070 .194** .122* .158** .147** .140** .008 .049 -.006 1

Sig. (2-
tailed) .845 .518 .028 .045 .181 .283 .813 .012 .191 .090 .000 .693 .193 .000 .022 .003 .006 .009 .881 .360 .908

N: 350

**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης(2-tailed).

*. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

Λεξικό 
(Άποψη)

Αυτοδιόρθω
ση (Άποψη)

Ενίσχυση 
Φωνολογική
ς Επίγνωσης 
(Άποψη)
Διδασκαλία 
Συνομηλίκω
ν (Άποψη)

Πολυαισθητ
ηριακοί 
Μέθοδοι 
(Άποψη)
Αντιγραφή 
Λέξεων 
(Άποψη)

Αντιγραφή 
Λέξεων 
(Πρακτική)

"Σκέψου 
Φωναχτά" 
(Άποψη)

Εικονογραφ
ήματα 
(Άποψη)

Κανόνες 
(Άποψη)

Η/Υ (Άποψη)

ΔΕΚΑΡΑ 
(Άποψη)

ΔΕΚΑΡΑ 
(Πρακτική)

Λεξικό 
(Πρακτική)

Αυτοδιόρθω
ση 
(Πρακτική)

Ενίσχυση 
Φωνολογική
ς Επίγνωσης 
(Πρακτική)
Διδασκαλία 
Συνομηλίκω
ν (Πρακτική)

Πολυαισθητ
ηριακοί 
Μέθοδοι 
(Πρακτική)

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων Μεθόδων στην Διδασκαλία της Ορθογραφίας

"Σκέψου 
Φωναχτά" 
(Πρακτική)

Εικονογραφ
ήματα 
(Πρακτική)

Κανόνες 
(Πρακτική)

Η/Υ 
(Πρακτική)

Πίνακας 6 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων Μεθόδων στην Διδασκαλία της Ορθογραφίας 
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Ορθογραφι
κά 

Πρότυπα 
(Πρακτική)

Λέξεις από 
μαθητές 

(Πρακτική)

Λανθασμένε
ς Λέξεις 

(Πρακτική)

Συχνόχρηστ
ες Λέξεις 

(Πρακτική)

Λέξεις 
Σχολικού 
Βιβλίου 

(Πρακτική)

Ορθογραφι
κά 

Πρότυπα 
(Άποψη)

Λέξεις από 
μαθητές 
(Άποψη)

Λανθασμένε
ς Λέξεις 
(Άποψη)

Συχνόχρηστ
ες Λέξεις 
(Άποψη)

Λέξεις 
Σχολικού 
Βιβλίου 
(Άποψη)

Pearson 
Correlatio
n

1 .028 .220** .160** .005 .199** -.019 .079 .009 -.020

Sig. (2-
tailed) .605 .000 .003 .919 .000 .725 .138 .860 .704

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.028 1 .201** .202** -.090 .014 .378** .142** .238** .040

Sig. (2-
tailed) .605 .000 .000 .094 .789 .000 .008 .000 .455

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.220** .201** 1 .485** .067 .045 .103 .263** .235** -.042

Sig. (2-
tailed)

.000 .000 .000 .212 .405 .054 .000 .000 .429

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.160** .202** .485** 1 .218** .100 .227** .236** .295** .032

Sig. (2-
tailed)

.003 .000 .000 .000 .062 .000 .000 .000 .549

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.005 -.090 .067 .218** 1 .219** .074 .093 .190** .467**

Sig. (2-
tailed) .919 .094 .212 .000 .000 .170 .082 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.199** .014 .045 .100 .219** 1 .154** .207** .145** .361**

Sig. (2-
tailed) .000 .789 .405 .062 .000 .004 .000 .007 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.019 .378** .103 .227** .074 .154** 1 .288** .405** .143**

Sig. (2-
tailed)

.725 .000 .054 .000 .170 .004 .000 .000 .007

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.079 .142** .263** .236** .093 .207** .288** 1 .485** .139**

Sig. (2-
tailed)

.138 .008 .000 .000 .082 .000 .000 .000 .009

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.009 .238** .235** .295** .190** .145** .405** .485** 1 .215**

Sig. (2-
tailed) .860 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.020 .040 -.042 .032 .467** .361** .143** .139** .215** 1

Sig. (2-
tailed) .704 .455 .429 .549 .000 .000 .007 .009 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την επιλογή Λέξεων της Διδασκαλίας της Ορθογραφίας

Ορθογραφικά 
Πρότυπα 
(Πρακτική)

Λέξεις από 
μαθητές 
(Πρακτική)

Λανθασμένες 
Λέξεις 
(Πρακτική)

Συχνόχρηστες 
Λέξεις 
(Πρακτική)

Λέξεις 
Σχολικού 
Βιβλίου 
(Πρακτική)

Ορθογραφικά 
Πρότυπα 
(Άποψη)

Λέξεις από 
μαθητές 
(Άποψη)

Λανθασμένες 
Λέξεις 
(Άποψη)

Συχνόχρηστες 
Λέξεις 
(Άποψη)

Λέξεις 
Σχολικού 
Βιβλίου 
(Άποψη)

Πίνακας 7 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την επιλογή Λέξεων της Διδασκαλίας της Ορθογραφίας 
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Συνεργατικ
ή μάθηση 

(Πρακτική)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 

βάσει 
επιπέδου 

(Πρακτική)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 

βάσει 
ενδιαφέροντ

ων 
(Πρακτική)

Εξατομικευ
μένη 

διδασκαλία 
(Πρακτική)

Συνεργατικ
ή μάθηση 
(Άποψη)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 

βάσει 
επιπέδου 
(Άποψη)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 

βάσει 
ενδιαφέροντ
ων (Άποψη)

Εξατομικευ
μένη 

διδασκαλία 
(Άποψη)

Pearson 
Correlatio
n

1 -.300** -.207** -.298** .116* -.193** -.192** -.120*

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .030 .000 .000 .024

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.300** 1 .554** .355** -.149** .291** .363** .298**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.207** .554** 1 .329** -.253** .132* .472** .258**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .013 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.298** .355** .329** 1 -.211** .062 .172** .270**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .249 .001 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.116* -.149** -.253** -.211** 1 -.072 -.278** -.034

Sig. (2-
tailed) .030 .005 .000 .000 .177 .000 .532

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.193** .291** .132* .062 -.072 1 .358** .140**

Sig. (2-
tailed)

.000 .000 .013 .249 .177 .000 .009

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.192** .363** .472** .172** -.278** .358** 1 .225**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

-.120* .298** .258** .270** -.034 .140** .225** 1

Sig. (2-
tailed) .024 .000 .000 .000 .532 .009 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Συνεργατική 
μάθηση 
(Άποψη)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 
βάσει 
επιπέδου 
(Άποψη)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 
βάσει 
ενδιαφέροντ
ων (Άποψη)

Εξατομικευ
μένη 
διδασκαλία 
(Άποψη)

**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης(2-tailed).

*. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για τον Σχεδιασμό της Διδασκαλίας της Ορθογραφίας

Συνεργατική 
μάθηση 
(Πρακτική)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 
βάσει 
επιπέδου 
(Πρακτική)

Ομαδοποίη
ση μαθητών 
βάσει 
ενδιαφέροντ
ων 
(Πρακτική)
Εξατομικευ
μένη 
διδασκαλία 
(Πρακτική)

Πίνακας 8 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για τον Σχεδιασμό της  Διδασκαλίας της Ορθογραφίας 
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Λιγότερες 
λέξεις 

(Πρακτική)

Διαφορετικ
ές 

δραστηριότ
ητες 

(Πρακτική)

Eπιλεγμένες 
νοηματικά 

λέξεις 
(Πρακτική)

Eπιλεγμένες 
φωνολογικ

ά λέξεις 
(Πρακτική)

Γραμματικ
οί κανόνες 
(Πρακτική)

Λιγότερες 
λέξεις 

(Άποψη)

Διαφορετικ
ές 

δραστηριό
τητες 

(Άποψη)

Eπιλεγμένε
ς 

νοηματικά 
λέξεις 

(Άποψη)

Eπιλεγμένε
ς 

φωνολογικ
ά λέξεις 

(Άποψη)

Γραμματικ
οί κανόνες 
(Άποψη)

Pearson 
Correlatio
n

1 .009 .134* .200** .164** .287** .179** .042 .066 .048

Sig. (2-
tailed) .861 .012 .000 .002 .000 .001 .436 .221 .367

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.009 1 .404** .328** .203** -.071 .164** .104 .085 -.043

Sig. (2-
tailed) .861 .000 .000 .000 .186 .002 .052 .113 .419

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.134* .404** 1 .552** .381** .030 .250** .181** .183** .016

Sig. (2-
tailed) .012 .000 .000 .000 .579 .000 .001 .001 .766

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.200** .328** .552** 1 .485** .030 .285** .099 .234** .083

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .577 .000 .066 .000 .123

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.164** .203** .381** .485** 1 .082 .310** .106* .150** .200**

Sig. (2-
tailed) .002 .000 .000 .000 .127 .000 .047 .005 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.287** -.071 .030 .030 .082 1 .122* .170** .074 .036

Sig. (2-
tailed) .000 .186 .579 .577 .127 .023 .001 .166 .502

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.179** .164** .250** .285** .310** .122* 1 .260** .199** .042

Sig. (2-
tailed) .001 .002 .000 .000 .000 .023 .000 .000 .432

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.042 .104 .181** .099 .106* .170** .260** 1 .559** .315**

Sig. (2-
tailed) .436 .052 .001 .066 .047 .001 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.066 .085 .183** .234** .150** .074 .199** .559** 1 .363**

Sig. (2-
tailed)

.221 .113 .001 .000 .005 .166 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Pearson 
Correlatio
n

.048 -.043 .016 .083 .200** .036 .042 .315** .363** 1

Sig. (2-
tailed)

.367 .419 .766 .123 .000 .502 .432 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
*. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

Γραμματικοί 
κανόνες 
(Πρακτική)

Λιγότερες 
λέξεις 
(Άποψη)

Διαφορετικέ
ς 
δραστηριότ
ητες 
(Άποψη)

Eπιλεγμένες 
νοηματικά 
λέξεις 
(Άποψη)

Eπιλεγμένες 
φωνολογικά 
λέξεις 
(Άποψη)

Γραμματικοί 
κανόνες 
(Άποψη)

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Εξατομικευμένη Διδασκαλία της Ορθογραφίας

Λιγότερες 
λέξεις 
(Πρακτική)

Διαφορετικέ
ς 
δραστηριότ
ητες 
(Πρακτική)

Eπιλεγμένες 
νοηματικά 
λέξεις 
(Πρακτική)

Eπιλεγμένες 
φωνολογικά 
λέξεις 
(Πρακτική)

Πίνακας 9 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Εξατομικευμένη Διδασκαλία της Ορθογραφίας 
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Γενικά Τεστ 
(Πρακτική)

Καθημερινή 
Αξιολόγηση 
(Πρακτική)

Ανάλυση 
γραπτών 
κειμένων 

(Πρακτική)

Ειδικά Τεστ 
στις 

διδαχθείσες 
λέξεις 

(Πρακτική)

Γενικά 
Τεστ 

(Άποψη)

Καθημεριν
ή 

Αξιολόγησ
η (Άποψη)

Ανάλυση 
γραπτών 
κειμένων 
(Άποψη)

Ειδικά 
Τεστ στις 

διδαχθείσε
ς λέξεις 

(Άποψη)
Pearson 
Correlation 1 .236** .142** .222** .520** .142** .147** .299**

Sig. (2-
tailed)

.000 .008 .000 .000 .008 .006 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .236** 1 .099 .112* .151** .409** .048 .162**

Sig. (2-
tailed)

.000 .064 .036 .005 .000 .368 .002

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .142** .099 1 .240** .103 .025 .304** -.006

Sig. (2-
tailed)

.008 .064 .000 .054 .640 .000 .904

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .222** .112* .240** 1 .180** .031 .040 .406**

Sig. (2-
tailed)

.000 .036 .000 .001 .568 .460 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .520** .151** .103 .180** 1 .312** .248** .406**

Sig. (2-
tailed)

.000 .005 .054 .001 .000 .000 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .142** .409** .025 .031 .312** 1 .047 .321**

Sig. (2-
tailed)

.008 .000 .640 .568 .000 .383 .000

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .147** .048 .304** .040 .248** .047 1 .053

Sig. (2-
tailed)

.006 .368 .000 .460 .000 .383 .318

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Pearson 
Correlation .299** .162** -.006 .406** .406** .321** .053 1

Sig. (2-
tailed)

.000 .002 .904 .000 .000 .000 .318

N 350 350 350 350 350 350 350 350

Γενικά Τεστ 
(Άποψη)

Καθημερινή 
Αξιολόγηση 
(Άποψη)

Ανάλυση 
γραπτών 
κειμένων 
(Άποψη)

Ειδικά Τεστ 
στις 
διδαχθείσες 
λέξεις 
(Άποψη)

**. 99% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

*. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (2-tailed).

Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Αξιολόγηση της Επίδοσης της Ορθογραφίας

Γενικά Τεστ 
(Πρακτική)

Καθημερινή 
Αξιολόγηση 
(Πρακτική)

Ανάλυση 
γραπτών 
κειμένων 
(Πρακτική)

Ειδικά Τεστ 
στις 
διδαχθείσες 
λέξεις 
(Πρακτική)

Πίνακας 10 Συσχέτιση Πρακτικών-Απόψεων για την Αξιολόγηση της Επίδοσης της Ορθογραφίας 
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Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία γενική μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ 

των απόψεων και των πρακτικών που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της 

ορθογραφίας. Την υψηλότερη τιμή λαμβάνει το ζευγάρι των ερωτήσεων που αναφέρονται 

στην τεχνική «σκέψου φωναχτά» (0.581) και το αμέσως υψηλότερο επίπεδο συσχέτισης – 

περίπου 0.5 – συναντούμε στα ζεύγη ερωτήσεων: αξιολόγηση της ορθογραφίας με γενικά 

τεστ της γλώσσας, χρήση λεξικού, μορφημική προσέγγιση, επιλογή λέξεων από το σχολικό 

βιβλίο, ομαδοποίηση μαθητών βάσει ενδιαφέροντων. Ακολουθούν με τιμές γύρω στο 0,4 και 

σε φθίνουσα σειρά τα ζεύγη ερωτήσεων χρήση κανόνων, χρήση Η/Υ, διδασκαλία 

συνομηλίκων, αξιολόγηση καθημερινής ορθογραφίας, αξιολόγηση μέσα από ειδικά τεστ 

ορθογραφίας, επιλογή λέξεων από μαθητές. Τέλος, τιμές περίπου 0.3 συναντούμε στα ζεύγη 

ερωτήσεων που αναφέρονται  σε τεχνική αυτοδιόρθωσης, μέθοδο αντιγραφής των λέξεων, 

χρήση εικονογραφημάτων, φωνημική προσέγγιση, αξιολόγηση ορθογραφίας από την 

ανάλυση των γραπτών κειμένων, επιλογές συχνόχρηστων  λέξεων, ομαδοποίηση μαθητών 

βάσει επιπέδου, λιγότερες λέξεις στην εξατομικευμένη διδασκαλία, ολική προσέγγιση, 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις φαίνεται να έχουν αρκετά χαμηλή 

θετική συσχέτιση με τιμές γύρω στο 0.2 και 0.1.  
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4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα (One Way Anova). Η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα δείχνει αν 

υπάρχει ισότητα των πληθυσμιακών μέσων μιας εξαρτημένης μεταβλητής (π.χ. οι απαντήσεις 

μιας ερώτησης) ή όχι αναφορικά με την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου παράγοντα που έχει 

περισσότερες από 2 βαθμίδες (π.χ. εισόδημα ή ηλικιακή ομάδα). Συνήθως, για να 

υποστηριχθεί ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά των πληθυσμιακών μέσων  μεταξύ 

ενός ζεύγους μεταβλητών πρέπει η πιθανότητα του στατιστικού ελέγχου να είναι κάτω του 

1% (Απόρριψή Ηο). Αντίθετα, αν η πιθανότητα του στατιστικού ελέγχου είναι πάνω του 1% 

τότε αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση (Ηο) περί ισότητα των πληθυσμιακών μέσων. 

Εξετάστηκε αν υπάρχει διαφορά των πληθυσμιακών μέσων των εξαρτημένων μεταβλητών 

που σχετίζονται με τις επτά δημιουργημένες κατηγορίες (παράγοντες) αναφορικά με τους 

ανεξάρτητους παράγοντες όπως είναι το φύλο, η εκπαίδευση, τα έτη προϋπηρεσίας και την 

ταυτότητα του παιδαγωγού (γενικής ή ειδικής αγωγής). 

 

Πίνακας 11 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης του Φύλου των Δασκάλων στις Πρακτικές διδασκαλίας της εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακύμανση ως προς το  Φύλο  στις Πρακτικές διδασκαλίας   

  Συχν. Σημ.* 

Εικονογραφικές μεθόδοι  8,586 ,004 

Χρήση λεξικού  10,545 ,001 

Αυτοδιόρθωση 3,872 ,050 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
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Πίνακας 12 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς το φύλο των δασκάλων στις Απόψεις διδασκαλίας της εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στον τρόπο που απαντούν οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί για συγκεκριμένες 

ερωτήσεις, συνολικά 10 από τις 45. Η τιμή της πιθανότητας είναι μικρότερη του 1% και 

επομένως οι απαντήσεις είναι διαφορετικές μεταξύ ανδρών και γυναικών για αυτές τις 

ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, τρεις αφορούν σε πρακτικές διδασκαλίας της ορθογραφίας και 

πιο συγκεκριμένα σε μεθόδους – τεχνικές, επτά αφορούν σε απόψεις των εκπαιδευτικών, εκ 

των οποίων οι πέντε αναφέρονται και πάλι σε μεθόδους και τεχνικές ενώ οι άλλες δυο στην 

επιλογή των λέξεων για ορθογραφία και στον τρόπο που γίνεται η εξατομικευμένη 

διδασκαλία.  

Τέλος, σε καμία ερώτηση που σχετίζεται με γνώσεις εκπαιδευτικών δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

 

 

 

Διακύμανση ως προς το Φύλο  στις Απόψεις διδασκαλίας   

  Συχν. Σημ.* 
Χρήση ποικίλων μέσων και υλικών  7,109 ,008 

Χρήση εικονογραφημάτων 7,410 ,007 

Μνημονικοί κανόνες 8,076 ,005 

Λογισμικά προγράμματα Η/Υ  8,054 ,005 

Εξάσκηση φωνολογικής επίγνωσης 11,418 ,001 

Επιλογή λέξεων με ορθογραφικά πρότυπα 11,982 ,001 
Εξατομικευμένη διδασκαλία σημαίνει εξάσκηση μέσα 
από διαφορετικές δραστηριότητες 8,373 ,004 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
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Πίνακας 13 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα των δασκάλων στις Πρακτικές διδασκαλίας 
της εκπαίδευσης 

Διακύμανση ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα  στις Πρακτικές διδασκαλίας 
  Συχν. Σημ.* 
Μέθοδος Σκέψου Φωναχτά  5,951 ,003 
Χρήση Η/Υ  4,669 ,010 
Ενίσχυση φωνολογικής επίγνωσης 7,287 ,001 
Χρήση Πολυαισθητηριακών μεθόδων 9,684 ,000 
Εξατομικευμένη διδασκαλία με ίδιους αριθμών λέξεων 4,896 ,008 
Επιλεγμένες νοηματικά λέξεις (οικογένειες λέξεων) στην 
εξατομικευμένη διδασκαλία  6,272 ,002 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
 

 

 

Πίνακας 14 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα  των δασκάλων στις Απόψεις διδασκαλίας 
της εκπαίδευσης 

Διακύμανση ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα  στις Απόψεις διδασκαλίας  
  Συχν. Σημ.* 
Η αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά 4,985 ,007 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στον τρόπο που απαντούν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες ερωτήσεις, συνολικά 7 από τις 45. Από τις 7 αυτές 

ερωτήσεις μόνο μία αναφέρεται σε απόψεις των εκπαιδευτικών και μάλιστα στην μέθοδο – 

τεχνική αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά πολλές φορές. Οι υπόλοιπες 6 μιλούν για 

πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι 4 για τεχνικές – μεθόδους και οι 2 για την εξατομικευμένη 

διδασκαλία.  

Τέλος, σε καμία ερώτηση που σχετίζεται με γνώσεις εκπαιδευτικών δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα τρία επίπεδα των ακαδημαϊκών προσόντων. 
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Πίνακας 15 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς την ταυτότητα  των δασκάλων (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής) στις 
Πρακτικές διδασκαλίας της εκπαίδευσης 

Διακύμανση ως προς την ταυτότητα  (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής) στις Πρακτικές 
διδασκαλίας 
  Συχν. Σημ.* 
Φωνημική προσέγγιση  10,946 ,001 
Εικονογραφικές μεθόδοι  14,800 ,000 
Χρήση Η/Υ  13,210 ,000 
Χρήση λεξικού  22,480 ,000 
Ενίσχυση φωνολογικής επίγνωσης 32,464 ,000 
Χρήση Πολυαισθητηριακών μεθόδων 12,659 ,000 
Αντιγραφή λέξεων 15,159 ,000 
Επιλογή λέξεων από μαθητές  16,493 ,000 
Επιλογή λέξεων από σχολικό βιβλίο 20,004 ,000 
Σχεδιασμός διδασκαλίας σε όλη την τάξη 60,646 ,000 
Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ομάδες βάσει επιπέδου 19,745 ,000 
Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ομάδες ενδιαφέροντος 19,971 ,000 
Σχεδιασμός διδασκαλίας εξατομικευμένα 60,986 ,000 
Εξατομικευμένη διδασκαλία με ίδιους αριθμών λέξεων 16,989 ,000 
Εξατομικευμένη διδασκαλία με ίδιους επιλεγμένες φωνολογικά 
λέξεις 18,274 ,000 

Αξιολόγηση με γενικά τεστ Γλώσσας 24,644 ,000 
Αξιολόγηση με την καθημερινή ορθογραφία. 8,040 ,005 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης     
 

Πίνακας 16 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς την  ταυτότητα  των δασκάλων (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής) στις 
Απόψεις διδασκαλίας της εκπαίδευσης 

Διακύμανση ως προς την ταυτότητα (Γενικής ή Ειδικής Αγωγής) στις Απόψεις 
διδασκαλίας 
  Συχν. Σημ.* 
Η αντιγραφή της λανθασμένης λέξης σωστά 11,778 ,001 
Μέθοδος Σκέψου Φωναχτά  8,168 ,005 
Ενίσχυση φωνολογικής επίγνωσης 10,657 ,001 
Χρήση λεξικού 6,932 ,009 

Επιλογή λέξεων από μαθητές  9,290 ,002 

Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ομάδες βάσει επιπέδου 6,913 ,009 

Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ομάδες ενδιαφέροντος 9,955 ,002 

Αξιολόγηση με γενικά τεστ Γλώσσας 11,146 ,001 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης     
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στον τρόπο που απαντούν γενικοί και ειδικοί παιδαγωγοί για συγκεκριμένες ερωτήσεις, 

συνολικά 25 από τις 45. Πιο συγκεκριμένα, 17 αφορούν πρακτικές διδασκαλίας και 8 απόψεις 

για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Από τις 17 απαντήσεις των πρακτικών οι 6 μιλούν για 

μεθόδους – τεχνικές, 2 για τον τρόπο που επιλέγουν τις λέξεις για την ορθογραφία, 6 για τον 

τρόπο σχεδιασμού της διδασκαλίας και μάλιστα και της εξατομικευμένης, και οι 2 τον τρόπο 

αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Επιπλέον, από τις 8 απαντήσεις για τις απόψεις που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών οι 4 

μιλούν για μεθόδους – τεχνικές και οι υπόλοιπες 4 μοιράζονται μεταξύ του τρόπου επιλογής 

λέξεων, του τρόπου σχεδιασμού της διδασκαλίας και του τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης. 

Για μία ακόμη φορά, σε καμία ερώτηση που σχετίζεται με γνώσεις εκπαιδευτικών δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά που βασίζεται στην ταυτότητα του εκπαιδευτικού.  

 

Πίνακας 17 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των δασκάλων στις Πρακτικές διδασκαλίας της 
εκπαίδευσης 

Διακύμανση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας στις Πρακτικές διδασκαλίας  
  Συχν. Σημ.* 
Εικονογραφικές μεθόδοι  1,911 ,004 
Μνημονικοί κανόνες (ΔΕς Καλυψε γΡΑψε) 1,901 ,004 
Χρήση λεξικού 2,039 ,001 
Επιλογή λέξεων από μαθητές  2,273 ,000 
Επιλογή λέξεων βάσει συχνόχρηστων λέξεων 1,818 ,007 
Επιλογή λέξεων από σχολικό βιβλίο 1,792 ,008 
Σχεδιασμός διδασκαλίας σε όλη την τάξη 4,140 ,000 
Σχεδιασμός διδασκαλίας σε ομάδες ενδιαφέροντος 2,051 ,001 
Σχεδιασμός διδασκαλίας εξατομικευμένα 3,030 ,000 
Εξατομικευμένη διδασκαλία με ίδιους αριθμών λέξεων 2,110 ,001 
Αξιολόγηση με γενικά τεστ Γλώσσας 2,345 ,000 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
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Πίνακας 18 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των δασκάλων στις Απόψεις διδασκαλίας της 
παίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 19 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των δασκάλων στις Γνώσεις διδασκαλίας της 
εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

στον τρόπο που απαντούν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους για 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, συνολικά 14 από τις 45. Οι 11 από τις 14 αναφέρονται σε 

πρακτικές, μόνο 2 σε απόψεις και μία αποκλειστικά αφορά γνώσεις εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία της ορθογραφίας. Από τις 11 απαντήσεις πρακτικών οι 3 μιλούν για μεθόδους – 

τεχνικές, οι 3 για τον τρόπο επιλογής των λέξεων και οι υπόλοιπες 4 για τον τρόπο 

σχεδιασμού της διδασκαλίας και την εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναφορικά με τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά με κριτήριο τα έτη 

προϋπηρεσίας αυτές είναι η επιλογή των λέξεων από τα ίδια τα παιδιά και η 

αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. Τέλος, η μία και μοναδική απάντηση που 

σχετίζεται με τις γνώσεις είναι η σχέση ορθογραφίας και ανάγνωσης. 

Διακύμανση ως προς τα έτη Προϋπηρεσίας στις Απόψεις διδασκαλίας  

  Συχν. Σημ.* 

Επιλογή λέξεων από τα ίδια τα παιδιά 1,883 ,004 

Χωρίς νόημα η συνεργατική μάθηση 1,967 ,002 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   

Διακύμανση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας στις Γνώσεις διδασκαλίας  
  Συχν.  Σημ.* 
Προωθήση της ανάγνωσης 2,283 ,000 

*99% διάστημα εμπιστοσύνης   
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5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τις γνώσεις τις απόψεις και τις 

πρακτικές των δασκάλων για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Ακόμη στοχεύει να 

διασαφηνίσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της ορθογραφίας και τέλος, να εντοπίσει τις πιθανές ή μη 

διαφορές στις γνώσεις, στις απόψεις και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 

φύλο, την ταυτότητα του εκπαιδευτικού (γενικού/ειδικού), τα έτη προϋπηρεσίας και τα 

ακαδημαϊκά προσόντα. 

Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, τα 

αποτελέσματα της έρευνας είναι μάλλον ενθαρρυντικά. Σε όλες τις επιμέρους ερωτήσεις οι 

εκπαιδευτικοί απαντούν σωστά. Τα ποσοστά είναι διαφορετικά σε κάθε απάντηση, κυρίως 

πάντα υψηλά, και μπορούν να ερμηνευτούν συνδυαστικά με τις απαντήσεις τους στις απόψεις 

που εκφράζουν για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και τις πρακτικές που εφαρμόζουν. 

Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυση διακύμανσης δεν προέκυψαν διαφορετικές 

απαντήσεις στις γνώσεις ούτε με βάση το φύλο, ούτε με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα, ούτε 

με την ταυτότητα του εκπαιδευτικού, ούτε με τα έτη προϋπηρεσίας. Φαίνεται, λοιπόν, πως 

στην έρευνά μας οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί είναι ανεξάρτητες από την 

εμπειρία τους, την ειδίκευση τους, το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλο, γεγονός που έρχεται 

σε αντίθεση με την έρευνα των Carreker, Joshi & Boulware-Gooden, 2010 πως οι γνώσεις και 

η αναγνώριση των κατάλληλων δραστηριοτήτων συνδέονται με το πλήθος των ωρών 

επαγγελματικής εξέλιξης, με το χαρακτηριστικό δηλαδή που θέσαμε ως έτη προϋπηρεσίας. Σε 
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μία περιδιάβαση της αντίστοιχης ξένης αρθρογραφίας δεν συναντούμε συνεξέταση των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών για την ανάγνωση και την ορθογραφία με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά αλλά μία γενική παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί, έμπειροι και άπειροι, 

φοιτητές κι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις της δομής του 

προφορικού και γραπτού λόγου ώστε να διδάξουν με άνεση στους μαθητές. Οι λόγοι της 

έλλειψης γνώσεων αποδίδονται στη δυσκολία του γνωστικού αντικειμένου, στην έλλειψη του 

απαιτούμενου χρόνου και στην απουσία ειδικών δομών (Moats 2009, Moats 1994, Washburn, 

E.K. et al 2015). 

Με βάση αυτά τα δεδομένα και έχοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά των σωστών 

απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων θα έχει αξία να διευκρινίσουμε αν ακολουθούν τις ίδιες 

περίπου πρακτικές και προσεγγίσεις. Όπως προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία των 

απαντήσεων ένα πολύ υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών (87%), σχεδόν όλοι, γνωρίζουν ότι 

«η διδασκαλία της ορθογραφίας μπορεί να προωθήσει την ανάγνωση» (Reis, Postalli & de 

Souza 2013). Η σχέση ορθογραφίας ανάγνωσης έχει τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών που 

αφορούν είτε τη γενική είτε την ειδική αγωγή και αναφέρονται είτε στην ελληνική είτε σε 

άλλες γλώσσες που δεν έχουν τον ίδιο βαθμό διαφάνειας μεταξύ τους, όπως η αγγλική και η 

γερμανική. Σχετικά με την ειδική αγωγή, η περιδιάβαση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αποδεικνύει την υψηλή συνάφεια των αναγνωστικών και ορθογραφικών επιδόσεων (π.χ. 

Joshi, Treiman, Carreker, & Moats, 2009) και δείχνει ακόμη πως οι δυσκολίες στην 

ορθογραφία εξετάζονται σε συνάρτηση με τις αναγνωστικές διαταραχές (Μουζάκη, b 2010). 

Αν και η ορθογραφία είναι πιο δύσκολη από την ανάγνωση (Treiman, 1998) καθώς 

χρειάζεται πολλές γνωσιακές δεξιότητες που ολοκληρώνονται πιο αργά από τις αναγνωστικές 

(Holmes & Babauta, 2005), κατά τη διδασκαλία της προτεραιότητα έχει η διδασκαλία των 
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δεξιοτήτων που απαιτεί η ανάγνωση (Coyne, 2006), με πρώτη και κύρια την φωνολογική 

επεξεργασία, εφόσον πρόκειται για τις δύο πλευρές της μίας και μόνης διαδικασίας της 

αντιστοίχισης φωνήματος – γραφήματος (Moats, 2006).  

Η σχέση ορθογραφίας – ανάγνωσης καταλήγει να αποτυπώνεται στη διδασκαλία των 

ερωτώμενων, εκτός των άλλων, με τις τεχνικές φωνολογικής ενίσχυσης. Οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν την συνάφεια ορθογραφίας, ανάγνωσης και φωνολογικής επίγνωσης. Το ποσοστό 

των εκπαιδευτικών που απαντούν σωστά στην συγκεκριμένη ερώτηση έρχεται σε πλήρη 

αντιστοιχία με το ποσοστό των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν την υπόθεση του φωνολογικού 

ελλείμματος και με το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμφωνούν για τη χρησιμότητα των 

τεχνικών φωνολογικής ενίσχυσης, όπως επίσης και με το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

θεωρούν πως η διδασκαλία της ορθογραφίας πρέπει να περιέχει την ανάλυση της 

φωνολογικής δομής των λέξεων. Επιπροσθέτως, η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται όντως με 

μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες της έρευνάς μας. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης ενισχύουν τα ευρήματα της Καρεκλά, 2009. Η 

ταυτότητα του εκπαιδευτικού καθορίζει αφενός την άποψη των εκπαιδευτικών για τη 

χρησιμότητα των μεθόδων εξάσκησης της φωνολογικής επίγνωσης και αφετέρου και κυρίως 

την εφαρμογή και της φωνημικής προσέγγισης και των τεχνικών φωνολογικής ενίσχυσης είτε 

σε όλη την τάξη είτε σε εξατομικευμένη διδασκαλία. Βέβαια, η χρήση των τεχνικών 

φωνολογικής ενίσχυσης διαφέρει εκτός από την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και ως προς το 

επίπεδο εκπαίδευσης. Φαίνεται, λοιπόν, πως παρόλο που οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη 

φωνολογία κινούνται στα ίδια πλαίσια για όλους, τα ακαδημαϊκά προσόντα και η ταυτότητα 

του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικά για τον τρόπο διδασκαλίας.   
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Τα υψηλά ποσοστά που λαμβάνει η εξάσκηση της φωνολογικής επίγνωσης είναι ως 

ένα βαθμό αναμενόμενα αν σκεφτούμε πως αυτού του τύπου οι δραστηριότητες προτείνονται 

από πολλές πλευρές στους εκπαιδευτικούς. Αφενός, οι εκπαιδευτικοί που ενημερώνονται για 

τις πρόσφατες ερευνητικά τεκμηριωμένες επιστημονικές προτάσεις γνωρίζουν ότι η ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία είναι γεμάτη από έρευνες που δηλώνουν την αξία της φωνολογικής 

επίγνωσης (Ehri 2005, Moats 2006, Kemp 2009· Caravolas et al. 2012, Παπαδόπουλος & 

Γεωργίου 2010, Αϊδίνης 2014). Αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που λειτουργούν περισσότερο 

εμπειρικά ακολουθούν τις οδηγίες των βιβλίων του δασκάλου και των αναλυτικών 

προγραμμάτων, άλλων διδακτικών εγχειριδίων (Σπαντιδάκης 2011, Παντελιάδου 2011) ή τις 

κατευθυντήριες γραμμές των σχολικών συμβούλων 

https://www.slideshare.net/pappa_anna/ss-32420209 Άλλωστε η φωνολογική ενίσχυση έχει 

ιδιαίτερη θέση στην διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής (Αϊδίνης, 2014).  

Με τον ίδιο τρόπο δικαιολογείται και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

(πάνω από 90%) γνωρίζουν την υπόθεση του φωνολογικού ελλείματος και μπορούν να 

αναγνωρίζουν τα φωνολογικά λάθη ενός μαθητή. Όμως, σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο (60 

%) μπορούν οι ίδιοι να διαχωρίσουν τα φωνήματα σε μία λέξη. Τούτη την αναντιστοιχία, ότι 

δηλ. αναγνωρίζουν  οι εκπαιδευτικοί τα φωνολογικά λάθη αλλά δεν μπορούν να διαχωρίσουν 

τα φωνήματα, δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που 

μοιάζει να έχουν γνώση για την φωνολογική επίγνωση ενώ όταν καλούνται να εκτελέσουν 

ένα απλό έργο, δεν το κάνουν ορθά. Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι ο διαχωρισμός μιας λέξης 

σε φωνήματα είναι περισσότερο θεωρητική γνώση και πλησιάζει το πεδίο της γλωσσολογίας 

ενώ τα φωνολογικά λάθη, όπως αντικαταστάσεις, παραλείψεις, αντιμεταθέσεις κ.ά., είναι 

απτά και συγκεκριμένα προβλήματα που συναντιούνται συχνά και πρέπει να 

https://www.slideshare.net/pappa_anna/ss-32420209
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αντιμετωπιστούν πιο πρακτικά. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν στέρεες 

θεωρητικές γνώσεις αλλά λειτουργούν αρκετά εμπειρικά. Το παραπάνω συμπέρασμα 

συμφωνεί με τα ευρήματα της Moats, 2009 η οποία επισημαίνει ότι οι γνώσεις δεν 

αποκτιούνται μόνο από την εμπειρία της διδασκαλίας ή γενικά από την εγγραμματοσύνη, 

αφού το περιεχόμενό τους δεν είναι ούτε εύκολο ούτε προφανές. Στην ίδια έρευνα της Moats, 

που πραγματοποιήθηκε σε πολιτείες της Αμερικής, αποδείχτηκε πως μόνο το 1/3 των 

δασκάλων γνωρίζουν την αντιστοίχιση φωνήματος γραφήματος. Συγκριτικά θα λέγαμε ότι οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες γνώσεις (60%). Όμως, το αγγλικό ορθογραφικό 

σύστημα είναι βαθύτερο από το ελληνικό και το σχολικό σύστημα εντελώς διαφορετικό.  

Για τους ίδιους, πιθανόν, λόγους η Moats 2009 βρίσκει μεγάλα κενά στις γνώσεις 

μορφολογίας των Αμερικανών δασκάλων και μάλιστα υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να 

επαληθεύσει αν ακόμη κι αυτοί που ξέρουν, όντως τα εφαρμόζουν. Αντίθετα, τα 

αποτελέσματα της δικής μας έρευνας έδειξαν ότι πάνω από το 80% των εκπαιδευτικών 

γνωρίζει την έννοια του μορφήματος και μπορεί να διαχωρίσει μία λέξη στα μορφήματά της. 

Το ίδιο ακριβώς ποσοστό συμφωνεί για την αποτελεσματικότητα της μορφημικής 

προσέγγισης κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας, ενώ ελαφρώς λιγότεροι εκπαιδευτικοί 

όντως εφαρμόζουν συχνά αυτήν την προσέγγιση μέσα στην τάξη. Στα παραπάνω πρέπει να 

συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα σχετικά με τις τεχνικές που θα μπορούσαν να ενταχθούν 

ευκολότερα σε μία διδασκαλία με βάση τα μορφήματα. Αναλυτικότερα, και πάλι ποσοστό 

77,71 % των εκπαιδευτικών συμφωνούν με μια διδασκαλία με γραμματικούς κανόνες, ενώ 

λίγο χαμηλότερο ποσοστό, περίπου 70%, χρησιμοποιούν πάντοτε και αρκετά συχνά τη 

διδασκαλία βασισμένη σε κανόνες, είτε απευθύνονται σε όλη την τάξη είτε εξατομικευμένα. 

Μεγάλο ποσοστό 70% περίπου διδάσκουν εξατομικευμένα με βάση το νόημα – τις 
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οικογένειες λέξεων. Τέλος, με την ανάλυση των συσχετίσεων που πραγματοποιήσαμε 

εντοπίσαμε μία μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών για τη 

μορφημική προσέγγιση, από τις υψηλότερες, όμως, που συναντούμε στην συγκεκριμένη 

έρευνα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση που κατέχει η μορφολογία στη 

συνείδηση των εκπαιδευτικών και στη διδασκαλία μέσα στην τάξη.  

Τούτο το συμπέρασμα δεν αποτελεί και δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη για όσους 

γνωρίζουν τα ερευνητικά δεδομένα. Έχει αποδειχτεί ότι οι μαθητές από την γ΄ τάξη ενίοτε, 

και συστηματικά στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού είναι ικανοί να κατανοήσουν τις 

μορφημικές σχέσεις, πρώτα τις καταλήξεις και έπειτα τα θεματικά μορφήματα, με άλλα λόγια 

να χρησιμοποιήσουν την μορφολογική στρατηγική (Αϊδίνης a, 2010, Αϊδίνης b, 2010). 

Μάλιστα οι Tsesmeli et al., 2011 υποστηρίζουν ότι η μορφογραφημική εκπαίδευση φαίνεται 

να είναι η καταλληλότερη για την ελληνική γλώσσα εφόσον τα ορθογραφικά λάθη είναι 

ακριβή στα πλαίσια της φωνολογίας και ανακριβή στα πλαίσια της μορφολογίας, δηλ. δεν 

ακολουθούν τις μορφολογικές συμβάσεις των ελληνικών. Και ο Protopapas, 2014 

συμπεραίνει πως η κανονικότητα της ελληνικής γλώσσας την οδηγεί σε ένα ρηχό 

ορθογραφικό σύστημα με εύκολη ανάγνωση, δύσκολη ορθογραφία και λίγα φωνολογικά 

λάθη. Η γραφή μιας λέξης φωνολογικά σωστά δεν είναι δύσκολο στα ελληνικά, η 

ορθογραφημένη γραφή με συνέπεια είναι δύσκολο, λόγω των κλητικών καταλήξεων και των 

παραγωγικών προσφυμάτων (Protopapas, 2014). Άλλωστε, στις ρηχές ορθογραφίες οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατακτούν γρήγορα την αντιστοίχιση φωνήματος σε γράφημα 

ενώ κατακτούν πιο αργά τις ορθογραφικές δεξιότητες που βασίζονται στην λεξική γνώση 

επειδή αυτές απαιτούν την κατάκτηση κάθε λέξης σαν ξεχωριστό αντικείμενο (Angelelli et 

al., 2010).  
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Όμως, δεν είναι μόνο τα επιστημονικά άρθρα των πανεπιστημιακών δασκάλων που 

ωθούν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν μορφολογική προσέγγιση αλλά γενικά είναι μία 

συνηθισμένη άσκηση (Tsesmeli et al., 2011). Συναντά κανείς πολλαπλές δραστηριότητες στις 

γλωσσικές ασκήσεις των σχολικών βιβλίων, στα βοηθήματα, στα βιβλία του δασκάλου και 

στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 2001). 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της έρευνας που αφορούν τις γνώσεις για τη φωνολογική  

και μορφολογική επίγνωση και τη σχέση με την ορθογραφία, καθώς και τις αντίστοιχες 

διδακτικές επιλογές καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα 

σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη διδασκαλία της ορθογραφίας με τρόπο που συμφωνεί με την 

υπάρχουσα θεωρία. Το μοντέλο της Ehri για τις στρατηγικές ανάπτυξης της ορθογραφημένης 

γραφής (Ehri 2002 στο Αϊδίνης a, 2010) ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών. Η 

στρατηγική της επινόησης, η οποία αντιστοιχεί στις φωνολογικές στρατηγικές, είναι η πρώτη 

στη σειρά, έπονται η μνημονική στρατηγική και η στρατηγική της αναλογίας ενώ η 

μορφολογική έρχεται τελευταία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Αϊδίνης και 

Δαλακλή 2006, οι οποίοι κάνουν τη μεταφορά του μοντέλου στα ελληνικά. Επιπλέον, οι 

Διακογιώργη κ.α. 2005 υποστήριξαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τελικά μια μείξη 

φωνολογικών και μορφολογικών στρατηγικών με την κατάλληλη συχνότητα που ταιριάζει σε 

κάθε περίπτωση. Πρώτα οι φωνολογικές γνώσεις για να εντοπίσουν το φώνημα κι έπειτα οι 

μορφολογικές για να αναγνωρίσουν το γράφημα. Στην ίδια λογική κινούνται και οι προτάσεις 

διδασκαλίας της ορθογραφίας. Για παράδειγμα, ο Protopapas, 2014 δίνει προτεραιότητα στα 

φωνολογικά θεμέλια, τονίζοντας στη συνέχεια τη σημασία της μορφολογίας  

Η τελευταία προσέγγιση, η ολική, είναι αυτή που δεν σχολιάστηκε έως τώρα. Όμως, 

είναι γεγονός ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με τις ενδιάμεσες στρατηγικές του μοντέλου της 
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Ehri, την μνημονική και την στρατηγική της αναλογίας. Μάλιστα ο Αϊδίνης c, 2010 αναφέρει 

ότι οι μαθητές στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν αρκετά τη μορφολογική στρατηγική αλλά 

στηρίζονται πολύ στην μνημονική. Με βάση την έρευνά μας η ολική προσέγγιση 

εφαρμόζεται λιγότερο συχνά από την φωνημική και την μορφημική αλλά εφαρμόζεται σε 

υπολογίσιμο ποσοστό. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς εφαρμόζουν συχνά ή αρκετά 

συχνά την ολική προσέγγιση, την χρήση εικονογραφημάτων και την αντιγραφή λέξεων. 

Επίσης, 80% περίπου των εκπαιδευτικών επίλεγουν τις λέξεις που θα διδάξουν με βάση τα 

ορθογραφικά πρότυπα. Σε ποσοστό 75% συμφωνούν για την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

των παραπάνω μεθόδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή αυτών των μεθόδων έχει σχέση 

με τις μεταβλητές που διερευνήσαμε. Πιο συγκεκριμένα η χρήση εικονογραφημάτων 

σχετίζεται με το φύλο, την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και με τα έτη προϋπηρεσίας, η 

εφαρμογή μνημονικών κανόνων μόνο με τα έτη προϋπηρεσίας, ενώ η αντιγραφή λέξεων μόνο 

με την ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Και πάλι, όπως στη φωνημική προσέγγιση, έτσι και 

στην ολική, η ταυτότητα του εκπαιδευτικού παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των 

μεθόδων – τεχνικών και ακολουθεί η προϋπηρεσία.  

Γενικά, η ταυτότητα του εκπαιδευτικού και τα έτη υπηρεσίας είναι οι μεταβλητές που 

μας δίνουν διαφορές στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Στο θέμα των 

τεχνικών το γενικότερο συμπέρασμα είναι πως οι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά όλες τις 

τεχνικές με κυριότερες την αυτοδιόρθωση, την χρήση λεξικού, τις τεχνικές εξάσκησης 

φωνολογικής επίγνωσης και την χρήση ποικίλων μέσων και υλικών. Για τις δύο τελευταίες 

έχουν αφιερωθεί πολλές σελίδες στην διεθνή βιβλιογραφία. Η χρήση των τεχνικών 

φωνολογικής ενίσχυσης έχει υποστηριχθεί επαρκώς σε αυτό το κεφάλαιο. Οι 

πολυαισθητηριακές μέθοδοι, επίσης, χρησιμοποιούνται αρκετό καιρό και προτείνονται από 
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πανεπιστημιακά συγγράμματα (Παντελιάδου 2011, Σπαντιδάκης 2011) και αναλυτικά 

προγράμματα (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 2001). Η αυτοδιόρθωση, από την άλλη, προτείνεται και αυτή 

από το αναλυτικό πρόγραμμα και είναι μία κατεξοχήν μαθητοκεντρική τεχνική (Goddard & 

Heron, 1998) και ίσως αυτός είναι ένας βασικός λόγος που θεωρείται από τους 

εκπαιδευτικούς αποδοτική μέθοδος. Άλλωστε η ως τώρα ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει 

δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώση των θεωριών αν και δεν τις εφαρμόζουν με τόση 

θέρμη. Το ίδιο ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Η ανάλυση συσχετίσεων είναι σχετικά 

χαμηλή (0,349), δηλ. η άποψη για την αυτοδιόρθωση δεν εφαρμόζεται σε υψηλό ποσοστό 

στην πραγματικότητά.  Η χρήση λεξικού, τέλος, είναι μία τεχνική που παρουσιάζει από τις 

υψηλότερες θετικές συσχετίσεις της έρευνας, μέτρια θετική συσχέτιση κατά τα άλλα, πράγμα 

που σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί και θεωρούν αποτελεσματική αυτήν την μέθοδο και όντως 

την εφαρμόζουν στην τάξη. Είναι, όμως, φυσικό επόμενο καθώς είναι μία δραστηριότητα που 

και αφήνει την πρωτοβουλία στον μαθητή και υπάρχει μέσα στα σχολικά βιβλία, υπάρχει σαν 

ξεχωριστό βιβλίο – λεξικό του ΟΕΔΒ, υπάρχουν σελίδες ηλεκτρονικών – ψηφιακών λεξικών. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό των απόψεων αλλά και των πρακτικών 

(υψηλότερη θετική συσχέτιση) για την αποτελεσματικότερη τεχνική το λαμβάνει η τεχνική 

«σκέψου φωναχτά». Φαίνεται, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως αποδοτικότερες 

τεχνικές αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις προσεγγίσεις (φωνημική – 

μορφημική – ολική) και αυτές που θεωρούνται μαθητοκεντρικές. Δεν πρέπει, βέβαια, να 

αγνοήσουμε το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν συχνά ή αρκετά συχνά την αντιγραφή των λέξεων, μία τεχνική που απέχει 

πολύ από την παραπάνω φιλοσοφία. Ενώ, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις νέες 

επιστημονικές μεθόδους δεν αφήνουν στην άκρη τις παλιότερες, ίσως επειδή τις έχουν 



 

 
 

125 

συνηθίσει, ίσως επειδή δεν νοιώθουν έτοιμοι να εφαρμόσουν κάτι νέο. Τούτο το συμπέρασμα 

θυμίζει ως ένα βαθμό το συμπέρασμα της Fresch, 2003 ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

ενημερωμένοι για τις πρόσφατες ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές αλλά δεν τις 

εφαρμόζουν καθώς δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση.  

Στο θέμα της επιλογής των λέξεων για την ορθογραφία αξιοσημείωτη είναι η 

αντίφαση μεταξύ των λεγομένων των εκπαιδευτικών και της πραγματικότητας. Συναντούμε 

ένα πολύ υψηλό ποσοστό δασκάλων (90%) που συμφωνεί με την επιλογή των λέξεων με 

κριτήριο τα λάθη των μαθητών και ένα χαμηλότερο, όχι όμως πολύ χαμηλότερο, ποσοστό 

(77%) που δηλώνει πως όντως επιλέγει πάντοτε και αρκετά συχνά λέξεις με βάση τα λάθη 

των μαθητών. Αν, όμως, ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να δίνει υπολογίσιμα ποσοστά η 

επιλογή «λέξεις που προτείνει το σχολικό βιβλίο». Παρόλα αυτά η τελευταία ερώτηση δίνει 

0,467 από τις υψηλότερες θετικές συσχετίσεις της έρευνάς μας. Πιο συγκεκριμένα το 40% 

περίπου των εκπαιδευτικών πιστεύουν πως πρέπει να διδάσκουμε τις λέξεις που προτείνει το 

σχολικό βιβλίο και πάνω από 50 % δηλώνουν ότι όντως το κάνουν πάντοτε και αρκετά 

συχνά. Τούτη η αντίφαση μας αφήνει να υποθέσουμε και πάλι πως οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν τις νεότερες επιστημονικές προτάσεις – δραστηριότητες εκ νέου για κάθε τάξη 

αλλά δεν τις εφαρμόζουν, ίσως γιατί δεν έχουν επιμορφωθεί αρκετά για να το κάνουν (Fresch 

2003, Johnston 2001) ή ακόμη γιατί απαιτεί περισσότερο χρόνο από μέρους τους να 

συγκεντρώνουν τα λάθη των μαθητών, να επιλέγουν τα βασικότερα και να παράγουν εκ νέου 

κάθε φορά δραστηριότητες. Ακόμη, τα χαμηλότερα ποσοστά στην ερώτηση της επιλογής των 

λέξεων δίνει η επιλογή από τους μαθητές. Γενικά, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

στηρίζουν την πρωτοβουλία από μέρους των μαθητών, αν συνδυάσουμε, μάλιστα, και τα 

χαμηλά ποσοστά που λαμβάνει και η πρακτική της διδασκαλίας συνομηλίκων. Στην 
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αντίστοιχη ελληνική έρευνα, οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης λαμβάνουν υπόψη τις 

προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών για να τις αξιοποιήσουν κατά την παραγωγή κειμένων 

(Καρεκλά, 2009).  

Αναντιστοιχία μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών που 

αποτυπώνεται και στη χαμηλή θετική συσχέτιση συναντούμε και στην ερώτηση για την 

εξατομικευμένη διδασκαλία. Ενώ το 85% των εκπαιδευτικών βλέπει την εξατομικευμένη 

διδασκαλία ως εξάσκηση μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, μόνο 50% δίνουν ίδιο 

αριθμό λέξεων με ασκήσεις διαφορετικού τύπου. Είναι γεγονός ότι απαιτεί πολύ περισσότερη 

προετοιμασία από τη μεριά των εκπαιδευτικών η συνεχής παραγωγή δραστηριοτήτων και 

ίσως γι’ αυτό ενώ γνωρίζουν την αξία αυτής της επιλογής δεν την εφαρμόζουν. Επιπλέον, οι 

μισοί περίπου εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η εξατομικευμένη διδασκαλία είναι η επιλογή 

λέξεων με βάση το νόημα ενώ σχετικά υψηλό ποσοστό 34% συγκεντρώνει και η ουδέτερη 

επιλογή. Στα ίδια περίπου πλαίσια κινείται η επιλογή των λέξεων με βάση τη φωνολογία. 

Αντίθετα, σε ποσοστό 70% δηλώνουν ότι διδάσκουν συχνά δίνοντας λιγότερες λέξεις, 

επιλεγμένες νοηματικά και φωνολογικά λέξεις. Τέλος, στην επιλογή των λέξεων με βάση 

τους γραμματικούς κανόνες ανεβαίνουν περισσότερο τα ποσοστά των θετικών απόψεων 62% 

και μειώνεται το ποσοστό της ουδετερότητας 25%.  Τουναντίον στις πρακτικές, το 90% των 

εκπαιδευτικών δίνουν λέξεις με βάση τους γραμματικούς κανόνες όταν διδάσκουν 

εξατομικευμένα. Μία διαφορετική διατύπωση των αποτελεσμάτων θα ήταν η εξής : οι μισοί 

περίπου δάσκαλοι να διδάσκουν εξατομικευμένα μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, 70 

% αυτών διδάσκουν εξατομικευμένα με βάση το νόημα και τη φωνολογία και 90% αυτών με 

βάση τους γραμματικούς κανόνες. Τα υψηλά ποσοστά στις πρακτικές με βάση τη φωνολογία, 

τη γραμματική και το νόημα ίσως οφείλονται στον τύπο του ελληνικού ορθογραφικού 
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συστήματος, ένα ορθογραφικό σύστημα με πολλούς γραμματικούς κανόνες και δύσκολη 

ιστορική ορθογραφία. Πάντως τόσο στις απόψεις όσο και στις πρακτικές των εκπαιδευτικών 

για την εξατομικευμένη διδασκαλία οι απαντήσεις διαφέρουν όχι ως προς την ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού, κάτι που θα ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί 

διδάσκουν πολλές φορές εξατομικευμένα, αλλά σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης και τα έτη 

προϋπηρεσίας. Το τελευταίο μάλιστα συμφωνεί με τα ευρήματα των Moats 2009 και  

Carreker, Joshi & Boulware-Gooden, 2010 που απέδειξαν ότι η επιλογή των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων συνδέονται με τον αριθμό των ωρών ολοκληρωμένης επαγγελματικής 

εξέλιξης. Με άλλα λόγια η εμπειρία και τα ακαδημαϊκά προσόντα καθορίζουν τον τρόπο 

σχεδιασμού της εξατομικευμένης διδασκαλίας. Είναι πιθανόν οι ανώτερες σπουδές, στην 

προκειμένη έρευνα κυρίως το μεταπτυχιακό, να δίνουν επιπλέον γνώσεις για τον τρόπο 

διαφοροποίησης δραστηριοτήτων στην εξατομικευμένη διδασκαλία. Επιπλέον, η διδακτική 

εμπειρία και τα έτη προϋπηρεσίας ενός δασκάλου σημαίνουν αυτόματα περισσότερους 

μαθητές και τις συνακόλουθες ιδιαιτερότητές τους, περισσότερα σχολικά βιβλία και σχολικά 

βοηθήματα που αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων, περισσότερες επιμορφώσεις και 

σεμινάρια, που αναμφίβολα επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης ενός εκπαιδευτικού. 

Σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης της ορθογραφίας, η πρακτική που 

εφαρμόζεται περισσότερο από τις υπόλοιπες είναι η καθημερινή ορθογραφία. Το ποσοστό 

των εκπαιδευτικών που την εφαρμόζουν (75% πάντοτε και αρκετά συχνά) μπορεί να είναι το 

μεγαλύτερο, δεν είναι, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων αν αναλογιστούμε 

πως η καθημερινή ορθογραφία είναι μία κλασική δραστηριότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 

Τούτο μπορεί να εξηγηθεί με βάση την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων που θέλουν 

καθημερινή ορθογραφία στην Α΄- Β΄ τάξη και σταδιακή μείωση καθώς περνούμε στις 
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μεγαλύτερες τάξεις. Αλλά θα μπορούσε να συνδεθεί και με τις νέες επιστημονικές θεωρίες 

που υποστηρίζουν πως στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού και στο γυμνάσιο αναπτύσσονται η 

μορφολογική γνώση και οι μεταγλωσσικές δεξιότητες (Αϊδίνης και Δαλακλή, 2006). Κατά 

συνέπεια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι εκπαιδευτικοί δεν εμμένουν στις 

παραδοσιακές μεθόδους και πως έχουν γνώση των ερευνητικών εξελίξεων. Άλλωστε σε αυτό 

πρέπει να συνυπολογιστεί και το ποσοστό 70% των εκπαιδευτικών που αξιολογούν πάντοτε 

και αρκετά συχνά με βάση την ανάλυση των γραπτών κειμένων των μαθητών. Δείχνει πως 

δίνουν προσοχή στη συνολική συμπεριφορά και γνώση των μαθητών και δεν προσκολλώνται 

σε μια στείρα αναπαραγωγή – αντιγραφή λέξεων, όπως η άσκηση της καθημερινής 

ορθογραφίας. Σε μικρότερη συχνότητα, αλλά όχι αμελητέα, εφαρμόζονται και οι άλλοι δύο 

τρόποι αξιολόγησης, τα ειδικά τεστ ορθογραφίας και τα γενικά τεστ στο μάθημα της 

γλώσσας. Η ορθογραφία τελικά αξιολογείται συνεχώς και αδιαλείπτως από τους 

εκπαιδευτικούς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ακόμη, η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι σε 

γενικές γραμμές οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της επίδοσης της 

ορθογραφίας συνάδουν με τις πρακτικές που πράγματι εφαρμόζουν, συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας. Επιπροσθέτως αξίζει να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση της 

ορθογραφίας με τα γενικά τεστ στο μάθημα της γλώσσας, και ως πρακτική και ως άποψη των 

εκπαιδευτικών, είναι η επιλογή που επηρεάζεται από την ταυτότητα του εκπαιδευτικού και 

από τα έτη προϋπηρεσίας. Και η πρακτική της καθημερινής ορθογραφίας επηρεάζεται από 

την ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Είναι, όμως, δύο πρακτικές που δεν εφαρμόζονται 

συνήθως από τους δασκάλους των τμημάτων ένταξης.  

Συνοψίζοντας, η στατιστική επεξεργασία και η συνδυαστική ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις των 
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πρόσφατων ερευνών και των νέων θεωριών σε μεγάλο ποσοστό αλλά δεν τις εφαρμόζουν 

στον ίδιο βαθμό στην διδασκαλία τους. Λειτουργούν, θα λέγαμε, περισσότερο εμπειρικά 

παρά επιστημονικά. Και τούτο γίνεται σαφές λαμβάνοντας υπόψη πολλά επιμέρους 

συμπεράσματα. Καταρχήν καταδεικνύεται από τις αντιφάσεις στις οποίες πέφτουν οι 

εκπαιδευτικοί. Πιο συγκεκριμένα, στις γνώσεις για τη φωνολογία φαίνεται πως ενώ 

γνωρίζουν τι είναι φωνολογικό έλλειμμα, δεν μπορούν να διαχωρίσουν μία λέξη σε 

φωνήματα. Επίσης, εφαρμόζουν αρκετά συχνά τεχνικές φωνολογικής ενίσχυσης αλλά δεν 

γνωρίζουν σε υψηλό ποσοστό τη συνάφεια ανάγνωσης ορθογραφίας. Ακόμη, στο θέμα της 

επιλογής των λέξεων της ορθογραφίας οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως είναι 

αποτελεσματικότερη πρακτική να επιλέγονται με κριτήριο τα λάθη των μαθητών αλλά στην 

πραγματικότητα επιλέγουν σε μεγαλύτερη συχνότητα να δίνουν τις λέξεις που προτείνει το 

σχολικό βιβλίο. Επιπλέον, όσον αφορά στην εξατομικευμένη διδασκαλία, η μεγάλη 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (85%) θεωρεί πως πρέπει να γίνεται με  δραστηριότητες 

διαφορετικού τύπου αλλά μόνο οι μισοί (50%) το εφαρμόζουν.  

Επιπροσθέτως, ο εμπειρικός τρόπος με τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 

αντικατοπτρίζεται στις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Είναι, κυρίως, αυτές που προτείνονται 

από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία, όπως πολυαισθητηριακές μέθοδοι, 

χρήση λεξικού, αυτοδιόρθωση, τεχνικές φωνολογικής επίγνωσης. Είναι, ακόμη, σε μεγάλο 

ποσοστό η παραδοσιακή πρακτική της αντιγραφής λέξεων και η τεχνική που δεν συνδέεται με 

συγκεκριμένη θεωρητική γνώση «σκέψου φωναχτά». Πιο γενικά στο θέμα των 

προσεγγίσεων, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τη λογική των σχολικών βιβλίων και ειδικά των 

βιβλίων της Α΄ τάξης. Εφαρμόζουν περισσότερο την φωνημική, λιγότερο την μορφημική και 

ακόμη λιγότερο την ολική.  
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Επικουρικά, και η επαγωγική στατιστική, ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση 

συσχετίσεων, υποδεικνύουν τον εμπειρικό τρόπο διδασκαλίας της ορθογραφίας των 

εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, η ανάλυση διακύμανσης στην ερώτηση για την 

εξατομικευμένη διδασκαλία δείχνει πως ο τρόπος εξατομικευμένης διδασκαλίας σχετίζεται 

εκτός των άλλων και με τα ακαδημαϊκά προσόντα και τα έτη προϋπηρεσίας, με άλλα λόγια 

την εμπειρία των εκπαιδευτικών. Επίσης, καταδεικνύει ότι διαφορές στις απαντήσεις με βάση 

τις τέσσερις μεταβλητές που θέσαμε συναντούμε κυρίως στις πρακτικές που εφαρμόζονται 

στην τάξη και όχι τόσο στις απόψεις και στις θεωρητικές γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί. 

Τέλος, η ανάλυση συσχετίσεων είναι θετική αλλά μέτρια στις υψηλές της τιμές και χαμηλή 

στην πλειοψηφία των ερωτήσεων. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί 

έχουν συγκεκριμένες απόψεις για τη διδασκαλία της ορθογραφίας αλλά δεν τις εφαρμόζουν 

σε μεγάλο βαθμό στην τάξη. Ένας πιθανός λόγος, ο οποίος αναφέρεται σε έρευνες του 

εξωτερικού ως συμπέρασμα (Fresch 2003, Johnston, 2001, Doyle, Zhang & Mattatall 2015), 

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί επαρκώς για να σχεδιάζουν και να 

εφαρμόζουν προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών. Η ασυμβατότητα 

θεωρίας και πράξης έχει αποδοθεί σε ξένες έρευνες (Doyle, Zhang & Mattatall 2015, Powers, 

Zippay & Butler, 2006) στον τρόπο δόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος, στα αναλυτικά 

προγράμματα και στη φιλοσοφία του εκάστοτε σχολείου. Έχει ειπωθεί από τους Powers, 

Zippay & Butler, 2006 πως μόνον όταν ελέγχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις διδακτικές 

αποφάσεις μπορούν να είναι δημιουργικοί και ευέλικτοι. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

έχει τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να περιορίσουν τους εκπαιδευτικούς σε 

συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας. Ο όγκος της διδακτέας ύλης είναι μεγάλος και δεν υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής των σχολικών βιβλίων για κάθε γνωστικό αντικείμενο.  
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Επιπροσθέτως, τα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι πιθανόν 

να οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε επιλογές είτε για τον τρόπο σχεδιασμού της διδασκαλίας 

είτε για την παραγωγή δραστηριοτήτων που αφενός απαιτούν λιγότερη προετοιμασία για τους 

ίδιους και αφετέρου αποτελούν μία αποδεδειγμένη και άρα ασφαλή πρακτική. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι υψηλά ποσοστά λαμβάνουν οι τεχνικές χρήσης του λεξικού, αντιγραφής 

λέξεων και οι πολυαισθητηριακές μέθοδοι. Επιπλέον, η πρακτική της επιλογής των λέξεων με 

βάση τα λάθη των μαθητών έχει χαμηλό ποσοστό ενώ ανεβαίνει παράλληλα το ποσοστό της 

επιλογής των λέξεων που προτείνει το σχολικό βιβλίο. Τέλος, στην εξατομικευμένη 

διδασκαλία η δημιουργία διαφορετικών δραστηριοτήτων εφαρμόζεται μόνο από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς σε μεγάλη συχνότητα ενώ το 85% του δείγματος τις θεωρεί αποδοτικές. 

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

διακύμανσης είναι ότι από τα τέσσερα χαρακτηριστικά που θέσαμε αυτό που δίνει τις 

περισσότερες διαφορετικές απαντήσεις είναι η ταυτότητα του εκπαιδευτικού, έπεται η 

εμπειρία – έτη προϋπηρεσίας, μετά το φύλο και τελευταίο έρχεται τα ακαδημαϊκά προσόντα. 

Για το χαρακτηριστικό της ταυτότητας του εκπαιδευτικού (γενικού ή ειδικού) και δεδομένου 

ότι η πλειοψηφία των διαφορετικών απαντήσεων αφορά στις πρακτικές ενώ για τις γνώσεις 

δεν υπάρχει καμία στατιστικώς σημαντική διαφορετική απάντηση, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι βασικές προπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με το μαθητή – αποδέκτη 

στον οποίο απευθύνεται η διδασκαλία επηρεάζει τον τρόπο σχεδιασμού της διδασκαλίας, τις 

τεχνικές και τις δραστηριότητες που παράγουν και εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί. Αφενός η 

φιλοσοφία που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και αφετέρου 

οι απαιτήσεις της κάθε ειδικότητας, καθορίζει τον τρόπο σκέψης και δράσης τους. 

Διευκρινιστικά, οι δάσκαλοι των τμημάτων ένταξης διδάσκουν πάντα απευθυνόμενοι είτε σε 
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ένα μαθητή είτε σε μία μικρή ομάδα μαθητών, διδάσκουν εξ ορισμού εξατομικευμένα καθώς 

έχουν εξασκηθεί πάνω σε αυτό κι επίσης δεν δεσμεύονται από κάποιο σχολικό βιβλίο που 

πρέπει να ακολουθήσουν. Αντίθετα, οι δάσκαλοι της γενικής τάξης έχουν μάθει να 

σκέφτονται με κριτήριο τις ανάγκες του μέσου μαθητή, έχουν το σχολικό βιβλίο σαν οδηγό 

και την αγωνία της ολοκλήρωσης της ύλης.  

Σε δεύτερο πλάνο, οι διαφορετικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών έχουν σχέση με τα 

έτη προϋπηρεσίας τους. Και σε αυτό το χαρακτηριστικό η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των διαφορετικών απαντήσεων αφορά στις πρακτικές, ελάχιστες 

στις απόψεις και μία μόνο στις γνώσεις των εκπαιδευτικών. Η εμπειρία, λοιπόν, 

αποτυπώνεται στον τρόπο διδασκαλίας σε κάθε πλευρά, στην επιλογή των τεχνικών, στην 

επιλογή των λέξεων, στον τρόπο σχεδιασμού και στον τρόπο αξιολόγησης. Είναι, όμως, και 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Στην ειδική 

αγωγή το 73% των εκπαιδευτικών έχουν μηδενική προϋπηρεσία ενώ όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας αυτό το ποσοστό μειώνεται σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, στη γενική 

αγωγή πολλοί δάσκαλοι έχουν εκπαιδευτική εμπειρία μεταξύ δέκα και είκοσι χρόνων. Η 

δεύτερη δεκαετία στην σταδιοδρομία ενός εκπαιδευτικού είναι μία δημιουργική δεκαετία, 

αφού συνήθως έχει αναλάβει όλες τις τάξεις, έχει δημιουργήσει το δικό του αρχείο 

δραστηριοτήτων, διαθέτει ακόμη όρεξη και για να μάθει και για να διδάξει. Αλλά στο δείγμα 

μας συναντούμε αρκετούς εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία, από την προαναφερθείσα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρω πως το 10% περίπου έχει εμπειρία τριάντα χρόνων. Είναι, βέβαιο, 

πως στο πέρασμα αυτών των τριάντα χρόνων έχουν αλλάξει οι επιστημονικές θεωρίες, τα 

αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει σε επαφή με 
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διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και έχουν γνωρίσει μαθητές με διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και διαφορετική προσωπικότητα. 

Επιπροσθέτως, το φύλο ως χαρακτηριστικό που μεταβάλλει τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών έχει σχέση κατά βάση με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και κυρίως σε 

ζητήματα που αφορούν τις τεχνικές. Σε αυτό το σημείο η μεταβλητή φύλο διαφέρει από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές που δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στις πρακτικές. Άντρες και 

γυναίκες έχουν μάλλον διαφορετικό τρόπο θέασης των θεμάτων της διδασκαλίας, 

τουλάχιστον ως πρώτη σκέψη. Στην πράξη, όμως, τελικά δεν διαφέρουν. Το τελευταίο 

χαρακτηριστικό, τα ακαδημαϊκά προσόντα των εκπαιδευτικών, δίνει λίγες διαφορετικές 

απαντήσεις που αφορούν τις πρακτικές και μάλιστα τις τεχνικές. Το συγκεκριμένο εύρημα 

ενισχύει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι για τις νέες έρευνες σε 

σημείο που να μπορούν να το εφαρμόζουν κι έχει αναλυθεί επαρκώς στις πιο πάνω 

παραγράφους. 

 

5.2 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η κριτική επισκόπηση των ευρημάτων οδηγεί σε εκπαιδευτικές συνέπειες που 

συνάδουν με τα ευρήματα των ξένων ερευνών που προαναφέρθηκαν (Washburn, E.K. et al 

2015). Προκύπτει, λοιπόν, η αναγκαιότητα για ανανέωση και εμπλουτισμό των 

προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων σε θέματα γνώσεων της θεωρίας της 

ορθογραφίας αλλά και της διδασκαλίας της ορθογραφίας. Στο θέμα των τριών προσεγγίσεων 

στη διδασκαλίας της ορθογραφίας (φωνημική, μορφημική, ολική) προκύπτουν συγκεκριμένα 

συμπεράσματα που μας κατευθύνουν σε αντίστοιχες προτάσεις.  
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Αρχικά στη φωνημική προσέγγιση, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο 

ποσοστό δεν δύνανται να διαχωρίσουν τα φωνήματα μίας λέξης, ενώ γνωρίζουν τα 

φωνολογικά λάθη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ταυτίζουν την φωνολογική επίγνωση με 

την γραφοφωνημική αντιστοίχιση. Τούτο συνεπάγεται, πως κατά τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας εξασκούν μόνο την παραπάνω δεξιότητα, εξασκούν με αλλά λόγια ελλιπώς τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας (ημιφωνιτικό και φωνητικό, σύμφωνα 

με τους Αϊδίνη και Δαλακλή, 2006). Θα πρέπει, λοιπόν, να ενταχθεί στα προγράμματα 

σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων η διασαφήνιση του όρου φωνολογική επίγνωση, 

ότι δηλ. είναι αφενός η γραφοφωνημική αντιστοίχιση, αφετέρου η συνειδητοποίηση των 

ηχητικών συνόρων των φθόγγων των λέξεων και τέλος, ο χειρισμός αυτών. Θα πρέπει, 

ακόμη, οι φοιτητές και αργότερα οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να συνδέουν την κάθε 

πτυχή της φωνολογικής επίγνωσης με συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε να στοχεύουν 

στην κατάλληλη εκπαιδευτική ανάγκη. 

Επιπλέον, αν και οι εκπαιδευτικοί διατείνονται ότι ακολουθούν τη μορφημική 

προσέγγιση σε μεγάλο βαθμό, τα ποσοστά που δίνουν οι τεχνικές της αντιγραφής των λέξεων 

και των μνημονικών κανόνων μας αποδεικνύουν ότι τελικά λειτουργούν ολικά. Όμως, με 

αυτόν τρόπο δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν την μορφολογική 

δομή των λέξεων τόσο αυτών που γνωρίζουν όσο και αυτών που δεν γνωρίζουν.  Τα δύο 

τελευταία στάδια ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας, της μεταβατικής ορθογραφίας και 

της μορφοφωνημικής ορθογραφίας, επιβάλλουν τη χρήση μορφολογικής στρατηγικής από 

την γ΄ δημοτικού κυρίως, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν τους κανόνες της συμβατικής 

ορθογραφίας, την ετυμολογία και την σημασία των λέξεων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εφοδιαστούν με τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις για τα μορφολογική δομή των λέξεων 
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και με πολλαπλές δραστηριότητες ώστε να εστιάσουν στη διδασκαλία των κλητικών 

καταλήξεων και των παραγωγικών μορφημάτων. Έμφαση πρέπει να δοθεί και στη 

διδασκαλία των θεματικών μορφημάτων.  

Επιπλέον, τα ευρήματα που δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν την διδασκαλία 

της ορθογραφίας απευθυνόμενοι σε ποσοστό 70% σε όλη την τάξη σε συνδυασμό με τα 

ευρήματα των πρακτικών που ακολουθούνται κατά την εξατομικευμένη διδασκαλία (υψηλά 

ποσοστά η πρακτική «δίνω λιγότερες λέξεις» - χαμηλά ποσοστά η πρακτική «δίνω ίδιο 

αριθμό λέξεων με δραστηριότητες διαφορετικού τύπου») κάνουν επιτακτική την ανάγκη για 

καλύτερη γνώση των εκπαιδευτικών της διαφοροποιημένης και της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας. Η εξατομίκευση συνδέεται άμεσα με την συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών 

πως η αδιάλειπτη ανανέωση του διδακτικού υλικού που συνδυάζει τη φωνολογική και 

μορφολογική στρατηγική σε αντιστοιχία με το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής 

δεξιότητας αποτελεί μονόδρομο για μια επιτυχημένη διδασκαλία. Άλλωστε δεν είναι μόνο 

προνόμιο και υποχρέωση των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης η εξατομίκευση. Η 

γνώση αυτή των εκπαιδευτικών μπορεί να προέλθει είτε κατά τη διάρκεια των βασικών 

σπουδών τους, στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, είτε 

σε μορφή επιμόρφωσης για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.   

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα που διεξήχθη έτυχε ευρείας αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς, καθώς 

απαντήθηκαν συνολικά 830 ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 480 ήταν μερικώς 

απαντημένα και τα 350 πλήρως απαντημένα, τα οποία υπήρξαν το τελικό δείγμα. Παρόλα 

αυτά η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων οδηγεί σε ορισμένους περιορισμούς σχετικά 

με τη σύγκριση των δύο ειδικοτήτων, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Η κατανομή 
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μεταξύ αυτών είναι άνιση. Το 78,29% του δείγματος δεν έχει διδάξει σε τμήμα ένταξης, ενώ 

το 21,71% έχει σχετική εμπειρία. Ο δεύτερος περιορισμός αφορά στα έτη προϋπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια εμπειρία στη γενική αγωγή η οποία είναι από 

ελάχιστη ως μεγάλη. Ωστόσο, η πλειοψηφία κατέχει εμπειρία μεταξύ 10 και 20 χρόνων. 

Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες παρατηρήσεις εντοπίζονται σε μηδενική εμπειρία (10,86%) 

καθώς και σε 30 χρόνια προϋπηρεσία (9,71%). Αντίθετα, στην ειδική αγωγή το 73,14% του 

δείγματος δεν έχει καμία εμπειρία, ενώ το υπόλοιπο 26,86% παρουσιάζει μια προϋπηρεσία 

από μερικά έτη μέχρι και αρκετές δεκαετίες.  

 

5.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  

 Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην διερεύνηση των γνώσεων, των απόψεων και των 

πρακτικών που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της ορθογραφίας σε σχέση με 

το φύλο, την ταυτότητά τους (γενικής/ειδικής αγωγής), τα έτη προϋπηρεσίας και τα 

ακαδημαϊκά προσόντα. Καθώς τα ευρήματα που προέκυψαν κάνουν επιτακτική την ανάγκη 

για ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων προτείνεται η 

διεξαγωγή νέων ερευνών που θα εξετάζουν σε βάθος το είδος των ανώτερων σπουδών τους 

και το είδος της επιμόρφωσης που έχουν λάβει και κατά πόσο αυτό συνδέεται με τις γνώσεις, 

τις απόψεις και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας. Προσθετικά, προτείνεται να διερευνηθεί η επιλογή των πρακτικών που 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σε συνάρτηση με τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών που 

εντοπίζουν ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητά τους να συνταιριάζουν την κατάλληλη πρακτική 

με την αντίστοιχη εκπαιδευτική ανάγκη και κατά συνέπεια να εξεταστεί με έναν ακόμη τρόπο 

η γνώση των θεωριών που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Στη συνέχεια παρατίθεται το εργαλείο της έρευνας όπως σχεδιάστηκε και προωθήθηκε στους 

συμμετέχοντες. 
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