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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 

τη διδασκαλία της ορθογραφίας σε σχέση με το φύλο, τον τόπο υπηρεσίας, τις παραπέρα σπουδές, 

την επιμόρφωση, τα έτη υπηρεσίας και τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την εβδομάδα για τη διδασκαλία της. Σκοπό έχει να προκαλέσει προβληματισμό και να αναλύσει τη 

σημασία και την αξία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην ορθογραφία. Στην έρευνα συμμετείχαν 

140 εκπαιδευτικοί και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο τύπου κλίμακας Likert, αποτελούμενο από 22 ερωτήσεις κατασκευασμένο ειδικά 

για τη συγκεκριμένη έρευνα. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά 

μέσω κοινοποίησης σε ομάδες εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές υποθέσεις αποκαλύπτοντας πως η κατάκτηση της ορθογραφίας 

σχετίζεται με τις μεθόδους/τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον ότι η 

κατάκτηση της ορθογραφίας συνδέεται με την κοινωνική της διάσταση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή βοηθάνε στην ευκολότερη 

μάθηση της ορθογραφίας, όμως δεν θεωρούν ότι η μη ορθογραφημένη γραφή σηματοδοτεί την 

ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, φαίνεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. Η ανάλυση συσχετίσεων των ερωτήσεων του κοινωνικού προφίλ και των 

ερευνητικών υποθέσεων δεν αποκάλυψε διαφορές ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

ως προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Διαφοροποιήσεις στον τρόπο των απαντήσεων αποκαλύφθηκαν 

ανάμεσα στις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: ορθογραφία, εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απόψεις εκπαιδευτικών 
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ABSTRACT 
 

 

The present study investigates the views of teachers of secondary education in the teaching of spelling 

in relation to gender, place of employment, the further studies, training, years of service and teaching 

hours spent by teachers during the week for its teaching. The research intends to cause concern and 

to analyze the spelling’s importance and value. The research involved 140 teachers and the tool used 

to collect data was a Likert type scale questionnaire consisting of 22 questions constructed                  

specifically for this research. The questionnaire was distributed and filled electronically through       

notification to groups of teachers in social media. Afterwards the data analysis was performed with 

the SPSS statistical package. The test results confirmed the research hypotheses revealing that the 

spelling conquest is associated with the methods / techniques used by teachers and that the acquisition 

of spelling is linked with its social dimension. Moreover, the teachers believe that the student’s school 

and social environment are helpful in easier learning of spelling, but they consider that misspelling is 

not an indication of learning disabilities. Finally, it is clear the necessity of teachers’ training. The 

correlation analysis of the social profile of questions and research hypotheses revealed no differences 

in the training of teachers and on the place of employment. Variations in the answers revealed among 

the other independent variables. 

 

Key - words: spelling, teachers, secondary education, teachers’ beliefs  
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Εισαγωγή 
 

  

Η ελληνική γλώσσα με την μακραίωνη πορεία της καθίσταται ιδιαίτερη λόγω του λεξιλογικού της 

πλούτου. Κομμάτι της γλώσσας είναι και η ορθογραφία, το σύνολο των κανόνων δηλαδή που 

ακολουθεί ένας λαός με σκοπό τη γραπτή απεικόνιση των λέξεων της γλώσσας του, και είναι αυτή η 

οποία μελετάται στην παρούσα εργασία. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γίνεται αναφορά 

στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε μαθητής αναπτύσσει την ορθογραφική του ικανότητα και πώς 

κατακτά και επεξεργάζεται τις ορθογραφικές γνώσεις που λαμβάνει. Επίσης, γίνεται λόγος για το 

ελληνικό ορθογραφικό σύστημα και τα προβλήματα στην ορθογραφία των λέξεων τα οποία 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία διεθνώς ως ορθογραφικές διαταραχές. 

Η ορθογραφία σε σχέση με τη ζωντανή γλώσσα παρουσιάζει μια καθυστέρηση, καθώς σε μια 

ζωντανή γλώσσα η προφορά διαφοροποιείται αργά και αδιάκοπα. Έτσι, λοιπόν, στο χώρο της 

εκπαίδευσης  η ορθογραφία παίζει καθοριστικό ρόλο και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να κατανοήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν και να δώσουν βάρος στη διδασκαλία 

της ορθογραφίας, αφού οι δυσκολίες σε αυτήν μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή 

γραπτού λόγου. Μελετώντας διαπιστώσαμε πως αυτό που ισχύει από κάποιες έρευνες είναι πως το 

θέμα της ορθογραφίας εξετάζεται κυρίως μορφολογικά, ενώ υπάρχουν έρευνες που εστιάζουν στη 

βελτίωση της διδασκαλίας της ορθογραφίας, στις απόψεις των γονέων, στη χρήση στρατηγικών και 

στη διερεύνηση των αιτιών των ορθογραφικών λαθών. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ορθογραφία, να εξετάσει τη σημασία και την 

αξία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην ορθογραφία και να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς  

μέσω των ευρημάτων της. Για τη διεξαγωγή της έρευνας το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συλλογή των δεδομένων διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσα σε ομάδες 

εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων με το 

στατιστικό πακέτο επεξεργασίας SPSS 25. Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ορθογραφία ήταν ότι η κατάκτηση της 

ορθογραφίας σχετίζεται με τις μεθόδους – τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη 

διδασκαλία της ορθογραφίας και ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας συνδέεται με την κοινωνική 

διάστασή της. Επίσης, ότι η μη ορθογραφημένη γραφή είναι ενδεικτικό στοιχείο ύπαρξης 

μαθησιακών δυσκολιών, ότι η ορθογραφία μαθαίνεται τόσο από το σχολικό όσο και από το κοινωνικό 

περιβάλλον και τέλος ότι η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντική. Μετά τον 

έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων αυτές επιβεβαιώθηκαν και στη συνέχεια συσχετίσθηκαν οι 

σχέσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως το φύλο, ο  τόπος υπηρεσίας, οι παραπέρα σπουδές, η 

επιμόρφωση, τα έτη υπηρεσίας και οι διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την 
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εβδομάδα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Η δυσκολία της έρευνας εντοπίστηκε στην κατασκευή 

του ερευνητικού εργαλείου. 

Η εργασία χωρίζεται σε 2 μέρη: στο θεωρητικό και στο ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος 

περιλαμβάνει 7 κεφάλαια: 

➢ Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρητική προσέγγιση της ορθογραφίας και στα είδη 

αυτής. 

➢ Το 2ο κεφάλαιο είναι σχετικό με τα στάδια ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας. 

➢ Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στα ορθογραφικά συστήματα και στα αναλυτικά 

προγράμματα του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

➢ Το 4ο κεφάλαιο αφορά τις διδακτικές στρατηγικές της ορθογραφίας τόσο από την 

πλευρά του διδάσκοντα όσο και από την πλευρά του μαθητή και  γίνεται λόγος για την 

αξιολόγηση της ορθογραφίας. 

➢ Το 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη διάκριση των λαθών που κάνουν οι μαθητές στο 

γραπτό λόγο. 

➢ Το 6ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις ορθογραφικές δυσκολίες και τα ορθογραφικά 

προβλήματα των μαθητών. 

➢ Το 7ο κεφάλαιο μιλάει για την αξία της ορθογραφίας. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, αρχικά παρουσιάζονται τα ερευνητικά 

δεδομένα άλλων μελετών σχετικά με την ορθογραφία. Έπειτα αναφέρονται ο σκοπός της 

έρευνας και οι ερευνητικές υποθέσεις και αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας 

παρουσιάζοντας το είδος της, το ερευνητικό εργαλείο και το δείγμα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσα από την περιγραφική στατιστική μελέτη όπου 

αναλύονται τα ερευνητικά δεδομένα και το κοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων. 

Ελέγχονται για επιβεβαίωση ή μη οι ερευνητικές υποθέσεις και γίνεται ανάλυση συσχέτισης 

των ερωτήσεων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα της 

έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1ο  Γνωρίζοντας την ορθογραφία 

 

1.1 Θεωρητική προσέγγιση της ορθογραφίας 
 
 

Στη σύγχρονη εποχή η ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής, η οποία αποδίδεται με τον 

όρο «γραμματισμός» («literacy») (Ματσαγγούρας 2007), αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την εξέλιξη 

και το μέλλον του ατόμου. «Η ανάγνωση», σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002), «είναι μια διαδικασία 

μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα με βάση τον οποίο καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για την κατανόηση της σημασίας της λέξης» ενώ «η γραφή», 

σύμφωνα με τον Σετάτο (1993:129, όπως αναφέρεται στον Παπαναστασίου 2008) «είναι η μεταφορά 

του προφορικού λόγου σε άλλη ύλη έκφρασης, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτή όχι από την ακοή, αλλά 

από την όραση». Επομένως, κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και της παραγωγής γραπτού λόγου 

παρατηρούμε ότι η ορθογραφία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτή καθορίζει την αναγνώριση των 

λέξεων με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να μην τις συγχέει μεταξύ τους και επιπλέον χρησιμεύει 

στο να αναγνωρίζονται αυτές σωστά, κατανοητά και με άνεση μέσα σ΄ ένα κείμενο. Τέλος, η 

ορθογραφημένη γραφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης επικοινωνίας από τη 

στιγμή που οι ανορθόγραφες λέξεις εμποδίζουν τον αναγνώστη να κατανοήσει ορθά το μήνυμα μιας 

λέξης, φράσης ή πρότασης. 

Η λέξη «ορθογραφία» αποτελείται από τα συνθετικά «ορθή» (σωστή) και «γραφή», δηλαδή 

αναφέρεται στη σωστή γραφή, στον σωστό τρόπο γραψίματος (Hallahan et al. 2004). Στην 

καθημερινότητα ορθογραφία σημαίνει κυρίως ορθή γραφή των θεμάτων και των καταλήξεων των 

λέξεων (Γκοτοβός 1992). 

Για την αποσαφήνιση του όρου της ορθής γραφής έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί μέσω των 

οποίων γίνεται αντιληπτή η αποδοχή της ορθογραφίας ως σχέσης καταγραφής της προφοράς της 

γλώσσας στο γραπτό λόγο, η οποία διέπεται από κάποιους κανόνες και βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση 

με το σύστημα γραφής που χρησιμοποιείται (Καρατζάς 2005). Με την παραπάνω έννοια φαίνεται 

πως συμφωνούν οι Μουζάκη & Πρωτόπαπας (2010:67) που ορίζουν την ορθογραφία ως «η 

συμβατικά ορθή γραπτή αποτύπωση του προφορικού λόγου», αποτέλεσμα του συνδυασμού  

φωνολογικών και μορφολογικών γνώσεων και σημασιολογικών κανόνων γραφής μέσα σ' ένα 

συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η γενικότερη προσέγγιση του όρου 

από τον Παπαναστασίου (2008:71) σύμφωνα με τον οποίο «ορθογραφία ονομάζεται η γενικά 

αποδεκτή και κωδικοποιημένη με κανόνες σχέση που έχει καθιερωθεί ανάμεσα στην προφορική μορφή 

μιας γλώσσας και στο σύστημα γραφής που την αποδίδει», δεν είναι δηλαδή μια απλή μετάβαση του 

προφορικού λόγου σε γραπτό, αλλά μια αλληλένδετη σχέση μεταξύ τους.  Κατά τον Τριανταφυλλίδη 

(2005:69) «ορθογραφία είναι η σωστή απόδοση της ζωντανής ομιλίας με γραπτά σύμβολα και ιδανική 
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ορθογραφία μιας γλώσσας είναι εκείνη που δείχνει με ξεχωριστό γράμμα τον κάθε φθόγγο, ενώ κάθε 

γράμμα έχει πάντα την ίδια προφορά». Εδώ δίνεται βάρος στην μεταγραφή του προφορικού λόγου σε 

γραπτό και στη σωστή αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων. Όμως, η παραπάνω αντιστοιχία κάθε 

φωνήματος με ένα μόνο γράμμα και αντίστροφα (1 γράμμα ↔1 φθόγγος) («αρχή της 

αμφιμονοσημαντότητας») (Πετρούνιας 1984:239) στη νεοελληνική ορθογραφία, όπως θα 

διαπιστώσουμε στη συνέχεια, τηρείται σπάνια ή είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Για παράδειγμα στα 

Ελληνικά ένα γράμμα μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν φθόγγο, όπως ο [i] μπορεί 

να γραφτεί ι, η, υ, ει, οι, υι, ο φθόγγος [ο] γράφεται με ο, ω. Στα Ιταλικά το σύμφωνο [k] 

αναπαρίσταται με c, ch, q, k ενώ στα Γερμανικά με k, kk, c, ck, ch, x, chs (Πετρούνιας 1984). Σε 

αυτό το σκεπτικό κινείται και ο Vachek (1973) βλέποντας την ορθογραφία ως το σύστημα κανόνων 

που ρυθμίζουν σε μια γλώσσα την αντιστοιχία ανάμεσα στην προφορά και τη γραφή, ως ένα είδος 

γέφυρας μετατροπής των ακουστικών φωνημάτων σε γραπτών. Ουσιαστικά θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως η ορθογραφία «είναι ο τρόπος που γράφει κάποιος τους ήχους ή τις λέξεις μιας γλώσσας» και 

βασίζεται στο εκάστοτε σύστημα γραφής και στην τεχνική που αναπτύσσεται σε μια δεδομένη στιγμή, 

ώστε να τις αποδώσει (Catach 199:16, όπως αναφέρεται στο Καρατζάς 2005). Πρόκειται δηλαδή για 

μια συγκεκριμένη αποτύπωση της γλώσσας σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο (Μπαμπινιώτης 1980). 

Επιπλέον, προσθέτοντας τον ορισμό του Βουγιούκα (1994:246) κατανοούμε ότι είναι ο πιο 

χαρακτηριστικός ορισμός: «Ορθογραφία είναι η κατά ένα συμφωνημένο συμβατικό πρότυπο γραπτών 

συμβόλων και γραφημάτων, ανακωδικοποίηση ή αναπαράσταση μιας γλώσσας». 

Σε ξενόγλωσσα συγγράμματα παρατηρούμε ότι οι όροι «orthography» και «spelling» 

χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι για την έννοια της ορθογραφίας. Ο Sebba (2007:10-11) τους 

διαχωρίζει αναφέροντας ότι ο όρος «orthography» σημαίνει το σύνολο των συμβάσεων που 

ακολουθούνται προκειμένου να αποτυπωθεί γραπτά μια λέξη, ενώ η εφαρμογή των συμβάσεων 

αυτών με σκοπό να γραφθεί σωστά η λέξη εκφράζεται με τον όρο «spelling». Επομένως, στην 

αγγλική γλώσσα ο όρος «spelling» αποτυπώνει ορθότερα αυτό που καλούμε στην ελληνική 

ορθογραφία. 

Από την άλλη πλευρά η επιστήμη της ψυχολογίας ορίζει την ορθογραφία ως τη διαδικασία 

κατά την οποία φέρνουμε στη μνήμη μας την οπτική – ακουστική εικόνα των λέξεων και τις κινήσεις 

που απαιτούνται για τη γραφή τους. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό τη γραφή με σωστή σειρά των 

συμβόλων από τα οποία αποτελείται κάθε λέξη (Αναγνωστοπούλου 2010). Η ορθογραφική   

δεξιότητα δηλαδή εξαρτάται και από την κιναισθητική αντίληψη του χεριού που γράφει.    

Η ορθογραφία των λέξεων μιας γλώσσας, όπως και η ίδια η γλώσσα, ως ένας ζωντανός 

οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται, υπόκειται σε μεταβολές. Στο ορθογραφικό σύστημα της χώρας 

μας έχουν γίνει ρυθμιστικές παρεμβάσεις από επιστήμονες γλωσσολόγους και φιλολόγους με στόχο 

να καταστεί η ορθογραφία απλούστερη. 
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1.2 Τα είδη της ορθογραφίας 

 

Ο προφορικός λόγος κάθε γλώσσας αποτυπώνεται στον γραπτό της λόγο. Όμως ενώ η 

προφορά μιας γλώσσας συνεχώς εξελίσσεται και υφίσταται μεταβολές, δεν ισχύει το ίδιο και για τον 

γραπτό λόγο. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής και να 

γίνεται περισσότερο περίπλοκη, όχι μόνο η ορθογραφία των λέξεων, αλλά και η αντιστοιχία μεταξύ 

γραμμάτων και φθόγγων (Μπαμπινιώτης 1980). Με βάση την αντιστοιχία αυτή διακρίνονται τρία 

είδη ορθογραφίας: α) η φωνητική β) η φωνολογική και γ) η ιστορική. 

                      

Πίνακας 1. Πηγή: Μπαμπινιώτης, Γ. (1985). Ιστορική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ι Φωνολογία, σ.15, 

Αθήνα: Γραφικές τέχνες 

    

1.2.1 Φωνητική ορθογραφία 

 

Κατά τη φωνητική ορθογραφία κάθε γράμμα συμβολίζει έναν και μόνο φθόγγο του 

φωνητικού συστήματος μιας γλώσσας και αντίστροφα, τηρείται δηλαδή η «αρχή της 

αμφιμονοσημαντότητας», καταγράφοντας έτσι πιστά και με ακρίβεια τον προφορικό λόγο καθώς η 

σχέση μεταξύ προφοράς και γραφής είναι  1 γράμμα ↔ 1 φθόγγος. Για παράδειγμα η λέξη «γυναίκα» 

θα μπορούσε φωνητικά να γραφθεί [jinèka] (Αργυρόπουλος 2015). 

Η αρχή αυτού του είδους της ορθογραφίας τοποθετείται μετά τη λήψη του φοινικικού 

αλφαβήτου, όταν οι Έλληνες επινόησαν γραπτά σύμβολα για να αναπαραστήσουν τα φωνήεντα που 

ως τότε δε γράφονταν. Αυτή η επινόηση οδήγησε στη γραπτή αναπαράσταση όλων των ήχων του 

προφορικού λόγου και καθιέρωσε μια αναλογία 1:1 μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων. Στον 19ο αιώνα 

έκαναν την εμφάνισή τους θερμοί υποστηρικτές μιας απλοποίησης της ορθογραφίας 

χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερα στοιχεία προκειμένου να αποτυπωθεί γραπτά ο 

προφορικός λόγος. Ο ποιητής Ιωάννης Βηλαράς στο έργο του «Φηλολογηκές γραφές» το 1814 

πρότεινε την υιοθέτηση ενός είδους φωνητικής ορθογραφίας με ένα αλφάβητο 23 γραμμάτων χωρίς 
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τονικά σημάδια1. 

Ένα χρόνο αργότερα το 1815 ο Γ. Καλαράς πρότεινε την κατάργηση του «ξ» και «ψ», αλλά 

την εισαγωγή τόνων και ομοίως ακολούθησαν ο Α. Φατσέας, ο Μ. Φιλήντας, ο Δ. Γληνός και ο Τ. 

Κούστας (Παπαναστασίου 2008). 

Στο τέλος του 19ου αιώνα οι γλωσσολόγοι προχώρησαν στη δημιουργία ενός τυποποιημένου 

και διεθνώς αποδεκτού συστήματος φωνητικής καταγραφής (Lyons 2002). Το Διεθνές Φωνητικό 

Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet), όπως ονομάστηκε, υπόκειται σε συνεχείς 

αναθεωρήσεις από τη Διεθνή Φωνητική Εταιρεία (International Phonetic Association) και 

περιλαμβάνει 107 γράμματα, 52 διακριτά σημεία και 4 σημεία προσωδίας. Στόχος τους ήταν να 

χρησιμοποιηθεί για την ακριβή καταγραφή και αναγνώριση τύπων από οποιαδήποτε γλώσσα  

(Παπαναστασίου 2008). 

Τη φωνητική ορθογραφία ακολουθούν τα αλβανικά, τα τουρκικά, τα ρουμάνικα, τα 

φινλανδικά, τα πομακικά, τα σερβοκροατικά και οι αφρικανικές γλώσσες, καθώς σε αυτές τις 

γλώσσες η αντιστοιχία φθόγγου και γράμματος είναι σχετικά απλή. 

Από τα όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερό πως το τελειότερο ορθογραφικό σύστημα είναι το 

φωνητικό. 

 

1.2.2. Φωνολογική ορθογραφία 

 

Σε αυτού του είδους την ορθογραφία τα γράμματα δεν παριστάνουν φθόγγους, αλλά 

φωνήματα, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία της γλώσσας που έχουν διακριτική λειτουργία ως προς τη 

σημασία των λέξεων σε φωνητικό επίπεδο (Παπαναστασίου 2008). Για παράδειγμα στις λέξεις πόνος, 

τόνος, μόνος τα /π/, /τ/, /μ/  είναι φωνήματα, γιατί με αυτά διακρίνονται σημασιολογικά οι λέξεις 

μεταξύ τους. Και εδώ υπάρχει η αμφιμονοσήμαντη σχέση (1 γράμμα = 1 φώνημα). Στη φωνολογική 

ορθογραφία δε δηλώνονται οι ελεύθερες ποικιλίες των φωνημάτων και τα αλλόφωνα 2 

(Μπαμπινιώτης 1985). Δίνοντας το παράδειγμα της φωνολογικής μεταγραφής της λέξης «καιρός» σε 

/κερος/ κατανοούμε ότι δε δηλώνεται η ουρανική ποικιλία [κ'] του φωνήματος /κ/, όπως στο 

προηγούμενο είδος ορθογραφίας και έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η φωνολογική 

ορθογραφία υστερεί τόσο ως προς την φωνητική όσο και ως προς την απόδοση της προφοράς της 

γλώσσας. 

Μετά από έρευνες των Αϊδίνη & Κωστούλη το 2001 (όπως αναφέρεται στο Ξάνθη 2017) 

                                                 
1 Το σύστημα του Βηλαρά παρουσιάζεται στον Παπαναστασίου (2008:121) 
2 Η φωνητική παραλλαγή του ίδιου φωνήματος, ανάλογα με το φωνητικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει (π.χ. [κ]αλός - 

[κ]αιρός: υπερωικό /κ/ - ουρανικό /κ/) 
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αποδείχθηκε ότι η ορθογραφημένη γραφή έχει άμεση σχέση με την κατάκτηση της φωνολογικής 

επίγνωσης. Αυτή ξεκινάει από τα φωνήματα που διαφοροποιούν τη σημασία των λέξεων (Goswami 

1999) και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των αντιστοιχιών ανάμεσα στον προφορικό 

και γραπτό λόγο (Gough & Hillinger 1980 ; Gough & Tunmer 1986). Επίσης, η ικανότητα 

αντιστοίχισης φωνήματος και γράμματος  (Templeton & Morris 1999) και η ικανότητα επιλογής 

φωνημάτων που ταιριάζουν στην ορθογραφία (Caravolas et al. 2012) οδηγούν σε μια αποτελεσματική 

ορθογραφική και αναγνωστική ικανότητα. 

 

1.2.3 Ιστορική ορθογραφία 
 

Η ορθογραφία της νεοελληνικής γλώσσας, όπως και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών π.χ. της 

αγγλικής και γαλλικής, ακολουθούν την ιστορική ορθογραφία. Εμφανίζεται σε γλώσσες με μακρά 

γραπτή παράδοση και βασίζεται στην ορθογραφία της αρχαίας ελληνικής όπως αυτή εδραιώθηκε 

κατά την ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή (Παπαναστασίου 2008:183). Ενώ ως τότε ίσχυε 

η αρχή της αμφιμονοσημαντότητας, στα νέα ελληνικά η αρχή αυτή παραβιάζεται εξαιτίας των 

φωνητικών εξελίξεων που συνέβησαν με την πάροδο των ετών. 

Η ιστορική ορθογραφία εμφανίζει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα γράμματα/γραφήματα 

και τους φθόγγους/φωνήματα. Κατά τον Μπαμπινιώτη (1998) εμφανίζει «έντονα πλεοναστική 

μορφή» από τη στιγμή που ένα φώνημα αναπαρίσταται με περισσότερα του ενός γραφήματα και 

αντίστροφα δημιουργώντας έτσι «διττογραφίες». Για παράδειγμα το φώνημα /i/ αναπαρίσταται με τα 

γραφήματα <ι, η, υ, ει, οι, υι, ηι> και αντίστροφα γράφουμε «σ», αλλά το διαβάζουμε ως /s/ (π.χ. 

σώμα) και ως  /z/ (π.χ. σβήστρα). 

Το τρίτο είδος ορθογραφίας είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού, αφού μέσα 

από αυτήν είμαστε σε θέση να ανακαλύπτουμε την ετυμολογική προέλευση και ετυμολογική 

συγγένεια κάθε λέξης, απ’ όπου προκύπτει η βασική σημασία της και η σχέση της με άλλες λέξεις 

της ίδιας ετυμολογικής οικογένειας (Μπαμπινιώτης 2008). Έτσι λ.χ. γράφοντας φίλος γίνονται 

κατανοητά τα σύνθετα και τα παράγωγα της ίδιας οικογένειας (φιλία, φιλικός, φιλάρεσκος, φιλόλογος 

κλπ.). Επομένως, σήμερα στην ιστορική ορθογραφία οι λέξεις δε γράφονται σύμφωνα με το πώς 

προφέρονταν σε παλαιότερες περιόδους, αλλά αποδίδουν φωνητικά περισσότερο την ετυμολογία των 

λέξεων παρά την προφορά (Harris & Giannouli 1999:53). 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην εκμάθηση της 

ορθογραφίας της νέας ελληνικής και για το λόγο αυτό έχουν γίνει προσπάθειες απλοποίησης της  

γραφής με δύο μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Η πρώτη έγινε το 1976 με την καθιέρωση της δημοτικής 

γλώσσας ως επίσημης του ελληνικού κράτους και η δεύτερη το 1982 με την κατάργηση του 
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πολυτονικού συστήματος και την καθιέρωση του μονοτονικού. 

 Ένας εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της ιστορικής ορθογραφίας ήταν ο Γεώργιος 

Χατζιδάκις, θεμελιωτής της γλωσσολογίας στην Ελλάδα. Ο Χατζιδάκις εφάρμοζε την ιστορική αρχή 

στη γραφή των λέξεων χωρίς καμία εξαίρεση, σύμφωνα με την οποία η γραφή κάθε λέξης εξαρτάται 

από την ετυμολογική της προέλευση (Χατζιδάκις 1905:629-630)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Για το σύστημα Χατζιδάκι βλ. Παπαναστασίου 2008:131-137 
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Κεφάλαιο 2ο   Ανάπτυξη ορθογραφικής ικανότητας 

 

2.1 Στάδια ορθογραφικής ανάπτυξης 

 

Η καλλιέργεια της ορθογραφημένης γραφής γίνεται σταδιακά, εξελικτικά και είναι μια 

μακρόχρονη και πολύπλοκη διαδικασία. Το παιδί από πολύ μικρή ηλικία έρχεται σε επαφή με τον 

γραπτό λόγο μέσω δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καθημερινά π.χ. ανάγνωση ιστοριών ή 

αυθόρμητο γράψιμο, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτει αντιστοιχίες ανάμεσα σε σύμβολα και σε λέξεις. 

Όμως με την είσοδο του στο σχολικό περιβάλλον ο γραπτός λόγος αρχίζει να οργανώνεται. 

Ο μαθητής για να μάθει να γράφει ορθογραφημένα θα πρέπει να έχει κατακτήσει τη γνώση 

των γραμμάτων και του ορθογραφικού συστήματος της γλώσσας του και να έχει την ικανότητα 

μνήμης, ώστε να ανακαλεί τα γράμματα και τις γραφοφωνημικές αντιστοιχίες των λέξεων με 

ιστορική ορθογραφία. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει τη λέξη, να την οπτικοποιεί 

καθώς την ακούει με σκοπό να γίνεται σωστή αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων και να διαθέτει 

ανάλογες κινητικές δεξιότητες με την ηλικία του (Παντελιάδου 2000). Επίσης εμπλέκονται 

γλωσσικές δεξιότητες, όπως η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η γραμματική και η σημασία 

των λέξεων (Diamanti et al. 2014). 

Η εκμάθηση της ορθογραφίας είναι τελικά μια σύνθετη αναπτυξιακά διαδικασία η οποία 

περνώντας μέσα από μια πορεία οδηγεί στην κατάκτηση της γλωσσικού συστήματος. Σχετικά με την 

ανάπτυξη των ορθογραφικών δεξιοτήτων έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες από γλωσσολόγους και 

ψυχολόγους. Οι έρευνες αυτές είναι σημαντικές γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε 

πώς τα παιδιά κατακτούν το γραμματισμό και επίσης μας παρέχουν πληροφορίες για το πώς αυτά 

αντιλαμβάνονται τα γραφικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (Pollo, Treiman & 

Kessler 2008). 

Οι επιστήμονες για να περιγράψουν τις γνωστικές διαδικασίες που ακολουθούν οι μαθητές 

μέχρι την κατάκτηση της ορθογραφημένης γραφής εξέφρασαν δύο διαφορετικές και αντίθετες 

απόψεις. Από τη μία πλευρά «η θεωρία των σταδίων ή φάσεων» και από την άλλη  «η θεωρία του 

ρεπερτορίου». 

 

2.1.1 Η θεωρία των σταδίων ή φάσεων 
 

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία η διαδρομή που ακολουθείται για την ανάπτυξη των 

ορθογραφικών δεξιοτήτων είναι βαθμιαία και αποτελείται από διαδοχικά στάδια κατά τα οποία τα 

παιδιά λαμβάνουν και αποκτούν συγκεκριμένες γλωσσικές γνώσεις. Στόχος είναι το κάθε στάδιο να 
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παίρνει τη θέση του προηγούμενου και κάθε φορά που κατακτάται ένα στάδιο να εγκαταλείπεται το 

προηγούμενο. Συγκεκριμένα στα πρώτα στάδια αποκτώνται φωνολογικές γνώσεις, συνεχίζουν στις 

ορθογραφικές και καταλήγουν στις μορφολογικές (Λογοθέτη 2013). Όταν τελικά κατακτηθεί το 

ορθογραφικό στάδιο τότε το παιδί έχει την ικανότητα να διαβάζει και να ορθογραφεί τις γνωστές σε 

αυτό λέξεις. Όμως όσο ο μαθητής περνάει σε μεγαλύτερες τάξεις τόσο ο αριθμός των ορθά 

γραμμένων λέξεων αυξάνεται, επειδή έχει κατανοήσει πλήρως την αντιστοιχία γραφημάτων και 

φωνημάτων και έχει μάθει τους μορφολογικούς κανόνες της ορθογραφίας. 

Η παραπάνω διαδοχική απόκτηση των γνώσεων γίνεται φανερή μέσα από τα διάφορα 

αναπτυξιακά μοντέλα των ορθογραφικών δεξιοτήτων που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Πρώτη η 

Frith το 1983 (Παντελιάδου 2000 ; Frith 1985) πρότεινε ένα μοντέλο ανάπτυξης της ορθογραφικής 

δεξιότητας το οποίο έθεσε τα θεμέλια για μελλοντικές θεωρίες. Κατά τη Frith λοιπόν διακρίνονται 

τρεις φάσεις ανάπτυξης: 

• 1η φάση – Λογογραφική: Αυτό το στάδιο αρχίζει όταν το παιδί δε γνωρίζει ακόμη την  

αλφαβήτα και ότι το κάθε γράμμα ή οι συνδυασμοί γραμμάτων αντιπροσωπεύουν 

συγκεκριμένους ήχους. Αποτυπώνει τις λέξεις στο μυαλό του σαν εικόνες και όταν προσπαθεί 

να τις γράψει απλώς γράφει κάποιο γράμμα από αυτές, συνήθως αυτό που έχει το πιο 

χαρακτηριστικό σχήμα. 

• 2η φάση – Αλφαβητική: Εδώ πλέον το παιδί γίνεται μαθητής. Αρχίζει να μαθαίνει τους 

κανόνες ορθογραφίας, αποκτά σαφή γνώση των φωνημάτων και γράφει σωστά τις ομαλές 

φωνολογικά λέξεις, επειδή είναι σε θέση να γνωρίζει τις αντιστοιχίες φωνημάτων – 

γραφημάτων. Ανάλογα με το επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας κάθε παιδιού σημειώνονται 

συχνά ορθογραφικά λάθη, όπως παραλείψεις, προσθέσεις, αντικαταστάσεις ή αντιστροφή 

γραμμάτων και συλλάβων. Σε αυτό το στάδιο, όπως καταλαβαίνουμε, οι φωνολογικοί 

παράγοντες είναι αυτοί που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο αφού ο μαθητής αναπτύσσει 

δεξιότητες ακόμα και να αποκωδικοποιεί άγνωστες λέξεις. 

• 3η φάση – Ορθογραφική: Ο μαθητής κατακτά την ορθογραφημένη γραφή βασιζόμενος σε 

φωνημικούς και μορφολογικούς κανόνες με αποτέλεσμα να γράφει σωστά λέξεις τόσο 

εύκολες όσο και πολυσύλλαβες με σύνθετες μορφολογικές δομές. 

Μια ακόμη θεωρία που συγκεντρώνει την ευρύτερη αποδοχή είναι εκείνη που προτάθηκε από 

την Ehri το 1998 (Ehri 1998) και αναπτύχθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν με βάση νεότερες 

έρευνες. Κατά την Ehri διακρίνονται τέσσερα βασικά στάδια όσον αφορά στην ανάπτυξη των 

γραπτών δεξιοτήτων: 

• 1ο στάδιο – Προ-αλφαβητικό: Τα παιδιά μη γνωρίζοντας ακόμη το αλφαβητικό σύστημα και 

την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην ορθογραφία της λέξης και στην προφορά αποτυπώνουν 

οπτικά μια λέξη και την αναγνωρίζουν με βάση το σχήμα και τις γραμμές (ευθείες ή καμπύλες) 
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των γραμμάτων. 

• 2ο στάδιο – Μερικώς αλφαβητικό: Σε αυτό τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν κάποια 

γράμματα και να καταλαβαίνουν ότι αυτά συνδέονται με συγκεκριμένους ήχους. Στην ουσία 

έχοντας απομνημονεύσει κάποιες λέξεις ως οπτικές εικόνες ξεκινούν να αναγνωρίζουν λέξεις 

και να γράφουν τουλάχιστον ένα γράμμα σωστό από αυτές, πιθανότερο αυτό που βρίσκεται 

στην αρχική θέση. Αρκετές φορές μάλιστα καταφέρνουν να γράψουν 3 ή 4 σωστά γράμματα 

σε σωστή ή όχι σειρά μέσα στη λέξη. 

• 3ο στάδιο – Πλήρως αλφαβητικό: Οι μαθητές αντιστοιχίζοντας τους φθόγγους με τα γράμματα 

είναι σε θέση να γράφουν ολόκληρες λέξεις και όχι μόνο την αρχή ή το τέλος τους. Επιπλέον, 

ορθογραφούν σωστά τις λέξεις που ήδη γνωρίζουν, ενώ για να αποδώσουν γραπτά τις 

άγνωστες ή αυτές με ανώμαλη ορθογραφία εφαρμόζουν τους γραφοφωνημικούς 

συνδυασμούς που κατέχουν. 

• 4ο στάδιο – Εδραιωμένο αλφαβητικό: Στο τελευταίο αυτό στάδιο οι δεξιότητες γραφής των 

λέξεων οριστικοποιούνται. Τα παιδιά μπορούν πλέον να κατανοούν τα μορφήματα και τα 

μορφολογικά στοιχεία των λέξεων, να χειρίζονται σωστά τους ορθογραφικούς κανόνες, 

ακόμη και τους πιο σύνθετους, και να εξοικειώνονται με την ιστορική ορθογραφία. Τέλος, 

μέσα από όλη αυτήν την αναπτυξιακή πορεία έχουν κατακτήσει μεταγνωστικές δεξιότητες 

στην ορθογραφία και είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ποιο κομμάτι της λέξης είναι ορθά 

γραμμένο και ποιο είναι λάθος (Μουζάκη 2010). 

Η κατανόηση της διαδικασίας της γραφής έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μελετητών4. 

Ανάμεσα στα διάφορα αναπτυξιακά μοντέλα της ορθογραφημένης γραφής που έχουν προταθεί 

συναντούμε και αυτό των Αϊδίνη και Δαλακλή (2006). Πρόκειται για τη μεταφορά του μοντέλου της 

Ehri  στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με αυτό η ανάπτυξη της ορθογραφίας συντελείται σε πέντε 

στάδια: 

• 1ο στάδιο – Προεπικοινωνιακό: Τα παιδιά γράφουν λέξεις που αποτελούνται από αριθμούς, 

σύμβολα και από τυχαία σειρά γραμμάτων. Λόγω του ότι δε γνωρίζουν την αντιστοιχία των 

γραμμάτων και των ήχων που αναπαριστούν, παράγεται ένας δυσνόητος λόγος χωρίς να 

ανταποκρίνεται φωνολογικά. 

• 2ο στάδιο – Ημιφωνητικό ή στάδιο του ονόματος και του γράμματος: Τα παιδιά κατανοούν    

ότι για κάθε φθόγγο υπάρχει ένα συγκεκριμένο γράμμα και χρησιμοποιούν μερικά από αυτά 

για να γράψουν μια λέξη. 

                                                 
4  Morton & Patterson (1974), Gough & Hillinger (1980), Mason (1980), Papert (1980), B.M. Kroll (1981), Marsh, 

Friedman Welch & Desberg (1981), Bear & Barone (1989), Colteheart (1989), Bailet (1991), Seymour (1993), Jean- 

Pierre Jaffrè (1993), Tsesmeli & Seymour (2006), Σπαντιδάκης (2008) 
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• 3ο στάδιο – Φωνητικό: Γνωρίζοντας την αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος αναπαριστούν 

όλους τους ήχους των λέξεων και κάνουν χρήση κάποιων γραμμάτων για αναπαράσταση 

συγκεκριμένων ήχων. Επιπλέον, εστιάζουν ακόμη στη φωνολογική αντιστοιχία με 

αποτέλεσμα να μην ορθογραφούν. 

• 4ο στάδιο – Μεταβατικό ή μορφολογικό ή ορθογραφικό ή στάδιο του πλαισίου της λέξης: Σε 

αυτό το στάδιο συντελείται το πέρασμα από τη φωνολογική στη μορφολογική και 

ορθογραφημένη γραφή. Αρχίζει να γίνεται χρήση των κανόνων ορθογραφίας και να 

αναπτύσσεται η μορφοσυντακτική επίγνωση. Τα παιδιά δίνουν προσοχή στις καταλήξεις ή 

στη γραφή του θέματος των λέξεων, όμως επειδή δεν έχουν ακόμη πλήρη γνώση του 

ορθογραφικού συστήματος παρατηρούνται ορθογραφικά λάθη. 

• 5ο στάδιο – Σωστή ορθογραφία: Οι μαθητές κατακτώντας τη σωστή ορθογραφία γνωρίζουν 

τη μορφολογία και σημασία της λέξης, κάνουν όμως λάθη ετυμολογικά στην ιστορική 

ορθογραφία και όχι στη γραμματική. 

Από τις θεωρίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω εξάγουμε ως συμπέρασμα ότι η φωνολογική 

επίγνωση είναι το θεμελιώδες στάδιο που πρέπει ο μαθητής να κατακτήσει προκειμένου να περάσει 

στα επόμενα στάδια, ώσπου να καταφέρει να ορθογραφήσει. Όμως παρόλο που αυτά φαίνονται να     

συσχετίζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται η μετάβαση από το ένα στο άλλο εξαρτάται και από 

τους ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης του κάθε παιδιού. 

 

2.1.2 Η θεωρία του ρεπερτορίου 

 

 Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αναπτυξιακά μοντέλα, στα οποία η κατάκτηση της 

ορθογραφικής ικανότητας επιτυγχάνεται μέσω σταδίων ή φάσεων, βρίσκεται «η θεωρία του 

ρεπερτορίου». Σύμφωνα με αυτήν η γνώση της ορθογραφίας δεν έχει κάποια σύνδεση με 

αναπτυξιακά στάδια και δεν πραγματοποιείται προοδευτικά, αλλά επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με τη 

φωνολογική και μορφολογική γνώση. Δηλαδή «ένας ικανός ορθογράφος στηρίζεται περισσότερο στις 

ορθογραφικές και μορφολογικές γνώσεις, ενώ χρησιμοποιεί τη φωνολογική κωδικοποίηση στην 

περίπτωση των άγνωστων λέξεων» (Λογοθέτη 2013:13). Αυτή η άποψη επαληθεύεται μέσα από μια 

έρευνα του Καρατζά το 2000 ανάμεσα σε μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως το 8,63% των λέξεων που γράφηκαν ανορθόγραφα, αν και ήταν γνωστές στους μαθητές, 

είχαν άρτια αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος και ελλιπής αντιστοιχία μορφήματος – 

γραφήματος. Επομένως, οι μαθητές ακόμη και αν είχαν ασχοληθεί συστηματικά με την ορθογραφική 

δομή των γνωστών λέξεων, επανήλθαν σε στρατηγικές προηγούμενων σταδίων προκειμένου να 

γράψουν σωστά χρησιμοποιώντας τη φωνολογική κωδικοποίηση (Καρατζάς 2000). 
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Η τεχνική για την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας είναι αναπόσπαστα συνυφασμένη 

με το εκάστοτε ορθογραφικό σύστημα. Στην πορεία της εργασίας θα γίνει αναφορά στα διάφορα 

ορθογραφικά συστήματα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα γραφής, 

το αλφαβητικό. 
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Κεφάλαιο 3ο Ορθογραφικά συστήματα και εκπαίδευση 

 

3.1 Ορθογραφικά συστήματα 

 

 Οι περισσότερες γλώσσες του κόσμου απαρτίζονται από τον προφορικό λόγο και τον γραπτό 

λόγο ή τη γραφή. Η λέξη «γραφή» ετυμολογικά σύμφωνα με το Μπαμπινιώτη (2002) συνδέεται με 

τη λέξη γράφημα ή γράμμα. Η έννοια της γραφής εμπερικλείει κάθε σύστημα γραπτών και οπτικών 

σημείων που έχουν στόχο την αποστολή και μετάδοση ενός γλωσσικού μηνύματος (Καραλή 2001), 

έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αναγνωσθεί και να καταστεί αναγνωρίσιμο σε οποιονδήποτε χρόνο και 

τόπο με ακρίβεια (Γεράσης 2010). 

Η γραφή δημιουργήθηκε από την ανάγκη μιας συγκεκριμένης κοινωνίας τη δεδομένη χρονική 

στιγμή ν’ αναπαραστήσει γραπτώς τη γλώσσα της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επινόηση διαφόρων 

συστημάτων γραφής. Ο άνθρωπος προκειμένου να απεικονίσει τον προφορικό του λόγο πέρασε μέσα 

από δύο μεγάλες ιστορικές περιόδους: την περίοδο πριν την πλήρη γραφή στην οποία η μετάδοση 

των μηνυμάτων γινόταν με εικονογράμματα και ιδεογράμματα (Kennedy 1984) και την περίοδο της 

πλήρους γραφής, όπου ο προφορικός λόγος καταγράφεται και αποτυπώνεται γραπτώς.  Ανάλογα με 

το σύστημα γραφής που χρησιμοποιείται υπάρχουν τρία βασικά συστήματα: το λογογραφικό, όπου ο 

προφορικός λόγος αναπαρίσταται σε σημασιολογικό επίπεδο, το συλλαβικό, όπου η αναπαράσταση 

γίνεται σε επίπεδο συλλαβής και το αλφαβητικό στο οποίο η αναπαράσταση γίνεται σε επίπεδο 

φωνημάτων (Πόρποδας 2002). 

 Σήμερα δεν υπάρχει ένα κοινό ορθογραφικό σύστημα για όλες τις γλώσσες και τα συστήματα 

τα οποία είναι τα πιο διαδεδομένα είναι τα αλφαβητικά, όμως διαφοροποιούνται και αυτά ανάλογα 

με την ορθογραφική διαφάνεια μεταξύ των γραμμάτων και των προφερόμενων ήχων. Έτσι, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στα «διαφανή ή ρηχά» ορθογραφικά συστήματα 

(transparent/opaque) όταν η αντιστοιχία γραμμάτων και ήχων είναι 1:1, όπως στην περίπτωση των 

αλβανικών, ισπανικών, φινλανδικών, τουρκικών και σερβοκροατικών, όπου υπάρχει πλήρης 

αντιστοίχιση φωνήματος – γραφήματος και β) στα «αδιαφανή ή βαθιά» (shallow/deep) στα οποία η 

αντιστοιχία γραμμάτων και ήχων είναι 1:πολλά, όπως για παράδειγμα η κινεζική και η αγγλική 

(Sheerer 1986:143-165). 

 Οι Seymour, Aro & Erskine (2003) ταξινόμησαν τα ορθογραφικά συστήματα 13 ευρωπαϊκών 

γλωσσών ανάλογα με τη δομή της συλλαβής (απλή, περίπλοκη) και το ορθογραφικό τους βάθος 

(διαφανείς ή αδιαφανείς). 
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Πίνακας 2. Πηγή: Seymour. P.H.K., Aro, M., Erskine, J. (2003). Foundation literacy acquisition in European 

orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 146. Προσαρμοσμένος στα Ελληνικά. 

 

  Όπως παρατηρούμε το μόνο διαφανές ορθογραφικό σύστημα με απλές συλλαβές είναι της 

φινλανδικής και ακολουθεί της ελληνικής με απλή συλλαβική δομή ενώ το πιο αδιαφανές 

ορθογραφικό σύστημα από όλα όσα εξετάστηκαν είναι της αγγλικής. 

 Η ορθογραφική διαφάνεια είναι καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση της ανάγνωσης 

και της ορθογραφίας μιας γλώσσας. Στα ρηχά αλφαβητικά συστήματα οι μαθητές μαθαίνουν εύκολα 

και γρήγορα ανάγνωση και γραφή, ενώ στα βαθιά η κατάκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων είναι αργή. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί πως η ορθογραφική διαφάνεια μπορεί να σταθεί εμπόδιο 

στη μάθηση της ορθής γραφής. 

 

3.1.1 Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 
 

  Το ελληνικό σύστημα γραφής είναι αλφαβητικό και ακολουθεί τις αρχές της ιστορικής 

ορθογραφίας. Το αλφάβητο της νέας ελληνικής αποτελείται από 24 γράμματα. Κάθε γράμμα 

αναπαριστά ένα φώνημα, το σύνολο των οποίων είναι 32 (27 σύμφωνα και 5 φωνήεντα) (Caravolas 

2004). Αν στο σύνολο των γραμμάτων συμπεριλάβουμε και τα γράμματα με τους τόνους και τα 

διαλυτικά τότε έχουμε 84 γραφήματα με 118 γραφοφωνημικές αντιστοιχίες (Protopapas & Vlachou 

2009). 

  Η νέα ελληνική γλώσσα στην ανάγνωση είναι αρκετά διαφανής. Παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει τέλεια αντιστοιχία 1:1 μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων κλίνει προς το μέρος των ρηχών 

ορθογραφικών συστημάτων καθώς το κάθε γράφημα έχει σταθερή ανάγνωση ανάλογα με το 

γλωσσικό του περιβάλλον. Για παράδειγμα το γράμμα «υ» προφέρεται ως [ι] (π.χ. ύλη), ως [φ] (π.χ. 

ευχαριστώ) ή ως [β] (π.χ. αύριο). Αυτές οι ασυνέπειες που παρατηρούνται μπορούν να ξεπεραστούν 

με την εφαρμογή γραφημικών – φωνημικών κανόνων αντιστοιχίας έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι 

σε θέση να αναγνώσει με ακρίβεια άγνωστες και γνωστές λέξεις στον γραπτό λόγο. 

 Όσον αφορά την ορθογραφία είναι φωνολογικά ημιδιαφανής, γιατί η ορθή γραφή των λέξεων 
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δεν προκαθορίζεται πάντα από τη φωνολογία (Πόρποδας 2002). Κάποια από τα φωνήματα της 

γλώσσας αντιστοιχούν σε πάνω από ένα γραφήματα (π.χ. το φώνημα [I] αναπαρίσταται με έξι 

διαφορετικά γράμματα η, ι, υ, ει, οι, υι) ή κάποια γραφήματα δεν αντιστοιχούν σε φώνημα με 

αποτέλεσμα να μην προφέρονται (π.χ. λέξεις με δύο διπλά όμοια σύμφωνα, όπως το «λλ» στο 

Ελλάδα). Οι ανακολουθίες αυτές στην ορθογραφία είναι το αποτέλεσμα των μεταβολών του 

προφορικού λόγου, τις οποίες δεν ακολούθησε ο γραπτός, και η αιτία που καθιστά την εκμάθηση της 

ορθογραφίας δύσκολη (Βάμβουκας 2004) και ασφαλώς δυσκολότερη την ανάγνωση (Πόρποδας 

1980). Επομένως, όταν υπαγορεύονται λέξεις προς ορθογραφία δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτές θα 

γραφούν ορθά, επειδή βασίζονται σε μορφολογικούς, ετυμολογικούς και γραμματικούς κανόνες. 

 Οι ελληνικές λέξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις ορθογραφικά κανονικές ή διαφανείς 

λέξεις, που ακολουθούν τη γραφοφωνημική αντιστοιχία και στις ορθογραφικά εξαιρέσιμες λέξεις, οι 

οποίες ακολουθούν την ιστορική ορθογραφία και για την ορθογράφησή τους είναι απαραίτητη η 

γνώση της θεματικής ρίζας. Επίσης, υπάρχουν και οι ομόηχες λέξεις, οι οποίες προφέρονται όμοια, 

αλλά έχουν διαφορετική ορθογραφία, ετυμολογία και σημασία. Για παράδειγμα οι λέξεις «βάζω» και 

«βάζο» προφέρονται το ίδιο, αλλά για να γραφούν σωστά ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες 

που αναφέρθηκαν και τον σημασιολογικό ρόλο τους μέσα στην πρόταση. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 

και το τονικό σημάδι της οξείας στο μονοτονικό σύστημα, η οποία σημειώνεται πάνω από λέξεις με 

δύο ή περισσότερες συλλαβές. Ο ρόλος της είναι σημαντικός λόγω της ύπαρξης των τονικών 

παρώνυμων που διαφοροποιούνται μεταξύ τους μόνο ως προς τη θέση της οξείας και μια τυχόν 

αλλαγή σ' αυτήν είναι σε θέση να αλλάξει το νόημα της λέξης (π.χ. πότε – ποτέ). 

 

3.2 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι ένα απαραίτητο βοήθημα του 

εκπαιδευτικού καθώς τον καθοδηγεί καθημερινά και του παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την 

οργάνωση της διδασκαλίας και τον προγραμματισμό της ύλης. Ένα Α.Π.Σ. συνεχώς συμπληρώνεται 

ή ανασχεδιάζεται από μια ομάδα ειδικών του Υπουργείου Παιδείας με στόχο τη συνεχή βελτίωση και 

ενίσχυση της παιδείας και περιλαμβάνει: α) τον επιδιωκόμενο σκοπό β) τα περιεχόμενα προς 

διδασκαλία γ) τις μεθόδους διδασκαλίας και δ) τους τρόπους αξιολόγησης (Βρεττός & Καψάλης 

1994:29). 

Ο όρος «αναλυτικό» αναφέρεται στις οδηγίες διδασκαλίας και δραστηριότητες κάθε ενότητας 

του σχολικού βιβλίου προκειμένου να καταστούν εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί, ενώ ο όρος 

«πρόγραμμα» στην οργάνωση και αξιολόγηση των θεμάτων. Η Simons εξέφρασε την άποψη πως «ο 

όρος αναλυτικό πρόγραμμα δεν αναφέρεται μόνο στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και 
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περιλαμβάνουν γνώσεις, διαδικασίες και δεξιότητες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά διδάσκονται, 

δηλαδή στον τρόπο διδασκαλίας και στις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές μέσω της αλληλεπίδρασης 

τους με τους εκπαιδευτικούς» (Simons 2004:25). Όμως ο πιο πλήρης ορισμός της έννοιας  «Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών» δόθηκε από τον Χατζηγεωργίου (2004:105) σύμφωνα με τον οποίο αυτό 

ορίζεται ως «μία σειρά από προσχεδιασμένες δραστηριότητες οι οποίες προτίθενται να έχουν 

παιδαγωγικές συνέπειες για έναν ή περισσότερους μαθητές». 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα στο πέρασμα των ετών έχει υποστεί αρκετές αλλαγές. 

Χρονιά ορόσημο για την εκπαίδευση το 1976 κατά την οποία οι αλλαγές αφορούσαν όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη θεσμοθέτηση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τον 

διαχωρισμό του εξατάξιου Γυμνασίου σε Γυμνάσιο και Λύκειο και την καθιέρωση της κοινής 

νεοελληνικής γλώσσας ως επίσημης. Εκείνη την περίοδο η Νεοελληνική γλώσσα ως προς τη 

μορφολογία και το λεξιλόγιο διδάσκεται στα σχολεία μέσα από το έργο του Μ. Τριανταφυλλίδη 

«Νεοελληνική Γραμματική» και ως προς τη σύνταξη μέσα από το έργο του Αχ. Τζάρτζανου 

«Νεοελληνική Σύνταξις». Επειδή όμως τα εγχειρίδια αυτά δεν ήταν επαρκή για να καλύψουν τις 

ανάγκες της γλωσσικής διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, συστάθηκαν ομάδες στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό να ασχοληθούν συστηματικά με την 

παραγωγή Α.Π.Σ. και διδακτικών βιβλίων τα οποία άρχισαν να χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο από 

το σχολικό έτος 1984-1985, με τη συγγραφή των βιβλίων για το Λύκειο να αρχίζει την ίδια χρονιά 

(Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997). Τα βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου της 

«Νεοελληνικής γλώσσας» ήταν χωρισμένα σε διδακτικές ενότητες με την κάθε ενότητα να είναι 

χωρισμένη σε τέσσερα μέρη: α) κείμενα με ερωτήσεις κατανόησης β) θεωρία και ασκήσεις 

συντακτικών φαινομένων γ) παραγωγή – σημασιολογία – ορθογραφία λέξεων και δ) έκφραση – 

έκθεση. 

Τα νέα Α.Π.Σ. που εισήχθησαν την περίοδο 1982-1985 δίνουν ένα στίγμα αλλαγής στη 

γλωσσική διδασκαλία της γραμματικής, του συντακτικού και της ορθογραφίας και ενώ μέχρι τότε 

«το γλωσσικό μάθημα διδασκόταν κατακερματισμένο» (Βουγιούκας 1994) με την ορθογραφία να 

διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα, τώρα η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, το συντακτικό, η 

προφορική και γραπτή έκφραση εντάσσονται σε ένα ενιαίο γλωσσικό μάθημα. «Σκοπός είναι να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τον πλούτο της γλώσσας μας...να 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και να συλλαμβάνουν τη σημασία των λέξεων (παραγωγή, σύνθεση)...να 

ασκούνται στην ορθογραφία, στη σωστή χρήση των σημείων στίξης...» (ΠΔ 438/85). 

Την περίοδο 1974-1997 τα Α.Π.Σ. παρέμεναν παραδοσιακά με δασκαλοκεντρικές μεθόδους 

διδασκαλίας, εστιάζοντας στη διδακτέα ύλη δίνοντας βάση στη συσσώρευση γνώσεων και όχι στην 

ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, παραμερίζοντας τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 

αφού αυτοί περιορίζονται μόνο στο να απομνημονεύουν κανόνες και ορολογία (Μήτσης 1996). Από 



31 
 

το 1997-2003 έγιναν προσπάθειες ώστε η μάθηση να συντελείται μέσω της συμμετοχής των μαθητών 

σε αυτήν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις τους. Έτσι την περίοδο 2001-2003 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στη διαμόρφωση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση το οποίο ισχύει ως σήμερα. Σε 

αυτό επιχειρήθηκε να μην υπάρχει μόνο στείρα εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά αυτή να αντιμετωπισθεί 

ως ενιαία μέσω της σύνδεσης όλων των γνωστικών αντικειμένων, ώστε ο μαθητής να σχηματίσει μια 

σφαιρική εικόνα της πραγματικότητας την οποία βιώνει (Ματσαγγούρας 2004). Η διαθεματική 

προσέγγιση στη διδασκαλία έχει στόχο την απόκτηση εκ μέρους των μαθητών όλων εκείνων των 

ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για την ενήλικη ζωή, όπως για παράδειγμα 

«την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, να πραγματοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες, να 

διαμορφώνουν προσωπική άποψη, να ανακαλύπτουν τον τρόπο που μαθαίνουν και τέλος τη 

μεταγνωστική ικανότητα» (Καλογρίδη, Φερεντίνος & Μαρκόπουλος 2004). 

Στο ΔΕΠΠΣ του Γυμνασίου το 2003 οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση «να επισημάνουν 

τη δομή και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής μας γλώσσας...να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη 

μακρόχρονη πορεία της ελληνικής γλώσσας...να αντιληφθούν τους κυριότερους μηχανισμούς 

λεξιλογικής δημιουργίας μέσω της παραγωγής και της σύνθεσης...να αντιληφθούν ότι οι λέξεις 

οργανώνονται σε ετυμολογικές οικογένειες με βάση ένα κοινό θέμα ή μια κοινή ρίζα π.χ. γράφω, γραφή, 

αντιγράφω, γραφικός...να κατανοούν τις ετυμολογικές συγγένειες ανάμεσα σε λέξεις με την ίδια 

παραγωγική κατάληξη...να αφομοιώσουν το φαινόμενο των ομόηχων και παρώνυμων λέξεων...» 

(ΔΕΠΠΣ 2003). Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πραγματικός στόχος των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί χρήστες του γραπτού λόγου μέσω 

της κατανόησης της δομής της λέξης. Αυτό φυσικά θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των σχολικών 

βιβλίων και των οδηγιών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, ώστε να συνεχίσει η γλώσσα και η 

ορθογραφία της να αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης. 

Το σημερινό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Λυκείου βασίζεται στο Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α' 

/23-9-97) και είναι κυρίως προσανατολισμένο στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικώς. Οι 

στόχοι που περιέχονται είναι γενικοί, κυρίως γνωστικοί, δεν υπολογίζονται οι προηγούμενες 

εμπειρίες του παιδιού και ούτε είναι σαφείς οι ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τον μαθητή 

μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης τα διδασκόμενα μαθήματα προσφέρουν πολλές 

γνώσεις για τον περιορισμένο χρόνο που διατίθεται στο σχολείο, η αυστηρά προκαθορισμένη 

διδακτέα ύλη αναφέρεται στο παρελθόν χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τον σύγχρονο κόσμο και το 

σχολικό εγχειρίδιο είναι αυτό που συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας. Επομένως οι 

δυνατότητες έκφρασης, οι ανάγκες, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών παραγκωνίζονται 

(Μιχαλακοπούλου 2004). 

Κάθε Αναλυτικό Πρόγραμμα κατά καιρούς απαιτεί αναμόρφωση προκειμένου να βελτιωθεί. 
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Για τη βελτίωση του θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάζεται η καταλληλόλητα των στόχων και να γίνεται 

σαφής η διατύπωσή τους, το κατά πόσο τα περιεχόμενα είναι αντιπροσωπευτικά των εκπαιδευτικών 

αναγκών, οι μέθοδοι διδασκαλίας και τέλος η καταλληλόλητα των τρόπων αξιολόγησης 

(Χατζηγεωργίου 2004). 
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Κεφάλαιο 4ο: Στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής και αξιολόγηση της ορθογραφίας 

 

4.1 Διδακτικές στρατηγικές της ορθογραφίας 

 

Για τη διδασκαλία της ορθογραφίας έχουν διατυπωθεί διάφορες μέθοδοι και τεχνικές. Όμως 

από τη στιγμή που κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να 

εφαρμόζεται μία μέθοδος/στρατηγική ανάλογη με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του και το επίπεδο του.  

Η εκμάθηση της ορθογραφίας ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και οι γνώσεις για το 

ορθογραφικό σύστημα εμπλουτίζονται όσο ανεβαίνει η σχολική βαθμίδα. 

Ο όρος «στρατηγικές» περιλαμβάνει «όλες τις ειδικές ενέργειες, τεχνικές, μεμονωμένες ή 

σχέδια δράσης, που βοηθούν το άτομο να ολοκληρώσει ένα γνωστικό έργο» (Banerji 1987, όπως 

αναφέρεται στο Παντελιάδου & Μπότσας 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, πρέπει να εξασκήσουν τους μαθητές να τις χρησιμοποιούν και μόνοι τους ώστε να 

καθιστούν εφικτοί οι μαθησιακοί στόχοι ως προς την εκμάθηση της ορθογραφίας. Επομένως, ένας 

πρώτος και στοιχειώδης διαχωρισμός των στρατηγικών είναι: α) οι στρατηγικές που εκτελούνται από 

τον εκπαιδευτικό κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος και β) οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι 

οι μαθητές σε προσωπικό επίπεδο. 

 

4.1.1 Στρατηγικές του διδάσκοντα 
 

Οι Goddard & Heron (1998:38-43) ομαδοποίησαν τις μεθόδους ανάλογα με το στόχο της κάθε 

μιας και τη χρονική στιγμή που αυτές χρησιμοποιούνται και τις διέκριναν σε τρεις ομάδες: «τις 

παραδοσιακές, τις διορθωτικές και τις εξειδικευμένες». 
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Πίνακας 3. Πηγή: Παντελιάδου, Σ., (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Τι & Γιατί. Αθήνα: ελληνικά 

γράμματα 

 

1. «Οι παραδοσιακές μέθοδοι»: Εκφράζουν τον τυπικό τρόπο διδασκαλίας της 

ορθογραφίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει από τη λέξη, τη βασική 

μονάδα του λόγου, με σκοπό να διδάξει τη φωνολογία και τη μορφολογία. Αρχικά αναλύει τις λέξεις 

σε συλλαβές και έπειτα σε φωνήματα βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τη γραφοφωνημική 

αντιστοίχιση. Έτσι ο μαθητής πρώτα μαθαίνει να γράφει συλλαβές και στη συνέχεια να τις συνθέτει 

σε λέξεις συνδυάζοντας ήχο και γράμμα. Οι λέξεις προς εκμάθηση είναι απλές, αλλά στην πορεία 

αποτελούνται από πιο σύνθετες δομές. 

2. «Οι διορθωτικές μέθοδοι»: Περιλαμβάνουν πέντε μεθόδους, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως ένα επιπλέον βοήθημα εξισορρόπησης των δυσκολιών που συναντούν στην 

ορθογραφία: 

• Α) Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της Fernald: Στηρίζεται στην επανάληψη γραφής της 

λέξης και στην αυτοματοποίηση που έρχεται μετά από αυτήν. Αυτή η μέθοδος για να 

λειτουργήσει πρέπει να συνυπάρχουν οι αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της αφής, όπως 

επίσης και της κιναισθησίας, η οποία είναι συνδεδεμένη με το σχηματισμό των γραφημάτων. 

Πρακτικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη λέξη γράφοντας και διαβάζοντας, ο μαθητής την 

παρατηρεί, την σχεδιάζει στον αέρα, την προφέρει και έπειτα την γράφει προφέροντας τους 

φθόγγους, έτσι ώστε να καταλάβει τη σχέση γραφήματος και φθόγγου (Αναγνωστοπούλου 

2010). Στη συνέχεια την γράφει χωρίς να τη βλέπει, όπως τη θυμάται, και αν είναι 
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ορθογραφημένη την αποθηκεύει μαζί με άλλες, αν όχι επαναλαμβάνει την άσκηση από την 

αρχή μέχρι να τη γράψει σωστά. Σε μεγαλύτερες τάξεις τα παιδιά καλούνται να γράψουν μια 

δική τους πρόταση ή ένα κείμενο χρησιμοποιώντας ακόμα και άγνωστες λέξεις στην γραφή 

τους με σκοπό να τις ορθογραφούν χωρίς βοήθεια και να κατακτήσουν πλήρως την 

ορθογραφημένη γραφή. 

• Β) Η πολυαισθητηριακή μέθοδος Gillingham: Βασίζεται στην άσκηση και στην επανάληψη. 

Αρχικά κάθε νέο γράμμα παρουσιάζεται στους μαθητές μέσω μιας εικόνας – κάρτας πάνω 

στην οποία αναγράφεται και μια λέξη – κλειδί. Ο εκπαιδευτικός προφέρει το φώνημα και 

γράφει το γράφημα από το οποίο αρχίζει η λέξη. Η λέξη που δίνεται στην αρχή είναι εύκολη 

με απλή αντιστοίχιση γραφήματος – φωνήματος και στη συνέχεια η δομή της αρχίζει να 

γίνεται πολυπλοκότερη. Τελικός στόχος είναι οι μαθητές να μαθαίνουν περισσότερα 

καινούργια γράμματα για να γράφουν δικές τους λέξεις ή προτάσεις. 

• Γ) Η μέθοδος Horn:  Αυτή συμβάλλει στην πρόοδο του μαθητή καθώς σε αυτήν ο μαθητής 

θυμάται τη λέξη, την προφέρει, δημιουργεί την εικόνα της και διορθώνει την ανάγνωση. Αν 

γίνει λάθος σε κάποιο από τα παραπάνω, επαναλαμβάνει μέχρι να μη ξαναγίνει λάθος 

(Παντελιάδου 2000). 

• Δ) Οι εικονογραφικές μέθοδοι: Αυτές προτείνουν η λέξη για ορθογραφία να μετατραπεί σε 

μια εικόνα. Η λέξη και η εικόνα επιλέγονται από πριν από τον εκπαιδευτικό, έπεται συζήτηση 

με τους μαθητές για την κατανόηση της σημασίας της και στο τέλος αυτή συνδυάζεται με την 

αντίστοιχη εικόνα. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι ν’ αποτυπωθεί η λέξη στη μνήμη του 

παιδιού μέσω της λεπτομερούς παρατήρησης της εικόνας και να μάθει την ονομασία των 

δύσκολων γραμμάτων.   

• Ε) Η φωνο-οπτική μέθοδος: Ο μαθητής συνταιριάζει έναν δύσκολο φθόγγο με μια εικόνα ενός 

αντικειμένου που αρχίζει από αυτόν τον φθόγγο ή τον περιέχει και τον ανακαλεί στη μνήμη 

του όταν χρειάζεται με τη βοήθεια της εικόνας. 

3. «Εξειδικευμένες μέθοδοι και τεχνικές»: Στοχεύουν σε μαθητές που δεν μπόρεσαν να 

βοηθηθούν από τις προηγούμενες δύο μεθόδους. Διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με 

τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία. 

• Α) «Καθοδηγούμενες»: Σε αυτήν η διδασκαλία βασίζεται σε κανόνες και στη γενίκευση τους, 

στην αντιγραφή (μέθοδοι μίμησης) και στη χρονική καθυστέρηση στην αρχή της οποίας ο 

εκπαιδευτικός διορθώνει αμέσως το λάθος του μαθητή, ενώ στην πορεία αρχίζει να 

καθυστερεί τη διόρθωση προκειμένου να του δοθεί χρόνος να μελετήσει τη λέξη, να 

απαλείψει τα λάθη του ή να τα μειώσει. 

• Β) «Διαμεσολαβητικές μέθοδοι»: Δίνονται στο μαθητή λίστες άγνωστων λέξεων των οποίων 
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η εκμάθηση ελέγχεται μέσω δραστηριοτήτων μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, ο μαθητής 

αντιγράφει τη λέξη από τον πίνακα ή το βιβλίο, την καλύπτει, την ξαναγράφει και η 

διαδικασία τελειώνει με το να συγκρίνει αν την έγραψε σωστά ή όχι και να τη διορθώνει. Αν 

δεν γράφθηκε σωστά, επαναλαμβάνει την διαδικασία. Αν την ορθογράφησε, τότε αυτό 

σημαίνει πως είναι ικανός να την ξαναγράψει όταν του ζητηθεί. 

• Γ) «Ημιαυτόνομες μέθοδοι»: Τέτοιου είδους είναι η «αυτοδιόρθωση», η οποία επικεντρώνεται 

στη διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή, η χρήση λογισμικών στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για την παγίωση της δομής της λέξης και η «κατευθυνόμενη άσκηση» κατά την 

οποία ο μαθητής ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα που του διδάχθηκαν με τη μορφή 

αυτοερωτήσεων. 

 

4.1.2 Στρατηγικές του μαθητή 

 

Οι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον μαθητή για τη γραφή των λέξεων 

είναι τέσσερις (Αϊδίνης 2010): 

• Α) «Η στρατηγική επινόησης της ορθογραφίας»: Συναντάται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 

(προ-επικοινωνιακό και ημιφωνητικό)5. Στην πρώτη αυτή στρατηγική παρατηρούνται πλήθος 

ορθογραφικών λαθών αφού τα παιδιά δε γνωρίζουν τον τρόπο γραφής των λέξεων και 

βασίζονται στις φωνολογικές τους γνώσεις για την αντιστοίχιση γραφημάτων και φωνημάτων. 

Η αντιστοίχιση αυτή στην αρχή είναι ελλιπής ακόμη και σε επίπεδο συλλαβής ενώ στην 

πορεία βελτιώνεται. 

• Β) «Μνημονική στρατηγική»: Βρίσκει εφαρμογή και στα πέντε στάδια ανάπτυξης της 

ορθογραφικής δεξιότητας6. Τα παιδιά ανακαλούν τις ήδη γνωστές τους λέξεις από το «οπτικό 

λεξικό» και είναι ικανοί να τις γράψουν σωστά. 

• Γ) «Στρατηγική της αναλογίας προς γνωστές λέξεις»: Αυτή καθιστά ικανούς τους χρήστες να 

χρησιμοποιούν τις λέξεις που ήδη έχουν καταγράψει στη μνήμη τους προκειμένου να 

γράψουν καινούργιες/άγνωστες με ίδια ή παρόμοια ορθογραφικά μοτίβα (π.χ. η λέξη 

«οικοδομή» περιέχει μέσα της τη λέξη «δομή»). Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών δεν 

είναι ακόμη καθορισμένο σε ποια ηλικία αρχίζει να γίνεται χρήση αυτής της στρατηγικής. 

• Δ) «Μορφολογική στρατηγική»: Η στρατηγική αυτή κάνει την εμφάνισή της στο τέταρτο 

στάδιο ανάπτυξης (μεταβατικό) και ολοκληρώνεται στο τελευταίο (σωστή ορθογραφία)7. Για 

                                                 
5 βλ. 1.3.1 
6 βλ. 1.3.1 
7 βλ. 1.3.1 
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να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει τα παιδιά να έχουν αναπτύξει τις μορφοσυντακτικές τους 

γνώσεις, να έχουν μάθει να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα μορφήματα μιας λέξης και 

να έχουν κατανοήσει ότι η θεματική ρίζα γράφεται με σταθερό τρόπο (π.χ. «ονειρεύομαι» 

γράφεται με -ει- και επομένως «όνειρο» με -ει- και επίσης είναι ουσιαστικό ουδέτερο άρα με 

-ο). Μέσω της τελευταίας στρατηγικής τα παιδιά έχουν την ικανότητα να ορθογραφούν ένα 

μεγάλο όγκο λέξεων παρά το γεγονός ότι οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις στη μνήμη τους 

είναι λίγες. 

 

4.2 Αξιολόγηση της ορθογραφίας 
 

Η ορθογραφία ως μια βασική γλωσσική δεξιότητα αποτελεί καθημερινή και εβδομαδιαία 

ενασχόληση των μαθητών. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

των μαθητών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση της ορθογραφίας λέξεων ή φράσεων μέσα 

από ένα κείμενο ή μέσα από μια λίστα βασικού λεξιλογίου, οι οποίες συνάδουν με τους διδαγμένους 

γραμματικοσυντακτικούς κανόνες (Μουζάκη 2010). 

Η αξιολόγηση ορίζεται ως «η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και 

στοιχείων με βάση τα οποία διατυπώνουμε μια κρίση για ένα άτομο» (Καψάλης 2006:731). Η 

εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ονομάζεται εκπαιδευτική αξιολόγηση και βασικός 

στόχος της είναι ο εντοπισμός τυχόν μαθησιακών ελλείψεων και η επανατροφοδότηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά την επανατροφοδότηση τόσο ο μαθητής όσο και οι γονείς του 

ενημερώνονται για την πορεία του, την πρόοδό του προκειμένου να βοηθηθεί και να παρουσιάσει 

καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον (Καψάλης 2006). Επίσης αυτή είναι χρήσιμη και για τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό καθώς του παρέχει δεδομένα, ώστε ν' αλλάξει τη μέθοδο διδασκαλίας του, να σχεδιάσει 

ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον μαθητή και να συνειδητοποιήσει κατά πόσο και σε ποια 

σημεία ακριβώς δυσκολεύεται ο μαθητής με σκοπό να καταστεί αποτελεσματική η εκπαιδευτική 

διαδικασία και η κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας (Σταυρίδου 2018). 

Σύμφωνα με τον Μαυρόπουλο (2004) ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρμόζει τρία είδη 

αξιολόγησης: την αρχική ή διαγνωστική, τη διαμορφωτική ή σταδιακή και την τελική ή συνολική. Με 

την αρχική στοχεύει να κατανοήσει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και να ανακαλύψει πιθανές 

δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν. Η διαμορφωτική ασκείται σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας 

με σκοπό τον έλεγχο της επίδοσης του μαθητή μέσω ανατροφοδοτήσεων. Αν παρατηρήσει ο 

εκπαιδευτικός ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι μαθησιακοί στόχοι, τότε αλλάζει τη 

διδακτική του μέθοδο. Η τελική εφαρμόζεται στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας προκειμένου να 

αξιολογηθεί η συνολική επίδοση του μαθητή και η εκπλήρωση των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί. 
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Στην ορθογραφική αξιολόγηση ελέγχεται κατά πόσο ο μαθητής είναι ικανός να ορθογραφήσει 

λέξεις, προτάσεις και κείμενα. Επιπλέον, αυτό που θα πρέπει να εκτιμηθεί από τον διδάσκοντα είναι 

η γνώση του συστήματος ορθογραφίας της γλώσσας του μαθητή και η επαναφορά από τη μνήμη του 

της ορθογραφίας των ήδη διδαγμένων λέξεων. Η εκπαιδευτική αυτή αξιολόγηση γίνεται μέσω 

σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης και μη σταθμισμένων, τα οποία τα κατασκευάζει ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός, ανάλογα με ποιο από τα τρία μέρη θα αξιολογηθεί: το φωνολογικό, το μορφολογικό 

ή το ετυμολογικό (Douklias, Masterson & Harley 2009). Αυτά έχουν ως στόχο τη συλλογή και 

αξιοποίηση των δεδομένων σχετικά με την επίδοση του μαθητή σε σύγκριση με τους συμμαθητές 

του, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός μέσω της ανάλυσης των ορθογραφικών λαθών να σχεδιάσει την 

εκπαιδευτική παρέμβαση και προσέγγισή του και να μελετήσει κατά πόσο είναι αποδοτικές οι 

εκπαιδευτικοί μέθοδοι που χρησιμοποιεί. (Μουζάκη 2010β). 

Η αξιολόγηση της ορθογραφικής ικανότητας δε μπορεί να στηριχθεί σε μια και μόνο 

δοκιμασία. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την ορθογραφία λέξεων όχι αποκομμένων, αλλά 

ενταγμένων μέσα σε ένα ενιαίο κείμενο με λέξεις ορθογραφικά κανονικές και ορθογραφικά 

εξαιρέσιμες διαβαθμισμένης δυσκολίας8 . Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός 

καθώς βασίζεται στην ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών του κάθε γραπτού (εντοπισμός 

προβλημάτων) και η διαμόρφωση εξατομικευμένης στήριξης των αδυναμιών του κάθε μαθητή θα 

εξαρτηθεί από την ανάλυση των ανορθόγραφων λέξεων και από το πόσο συχνά εμφανίζονται 

συγκεκριμένα λάθη (Μουζάκη et al. 2010). 

Η επίδοση των μαθητών, δηλαδή το αποτέλεσμα της πνευματικής προσπάθειας τους, 

εκφράζεται μέσω της βαθμολογίας. Στην καθημερινή σχολική ζωή η βαθμολόγηση γίνεται μέσω 

διάφορων εξετάσεων και κάποιες από τις βαθμολογικές κλίμακες μέτρησης της επίδοσης των 

μαθητών είναι «τα εκατοστημόρια», «τα γράμματα», «το επιτυχώς – ανεπιτυχώς» και  «οι αριθμητικές 

κλίμακες» (Καψάλης 2006). Υπάρχουν όμως και οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης του μαθητή 

οι οποίες δε βρίσκουν παντού και πάντα εφαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. «Πρόκειται 

για μορφές αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδέες, εργαλεία και διαδικασίες διαφορετικές σε 

βασικά σημεία» (Καψάλης 2006:810). Μερικές από αυτές είναι ο φάκελος του μαθητή (portfolio), η 

περιγραφική αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση, η παρατήρηση, η συνέντευξη, το ημερολόγιο του 

μαθητή/εκπαιδευτικού, η προφορική εξωτερίκευση και οι ρουμπρίκες-κλίμακες. 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης για την βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικός κατά τη διατύπωση μιας κρίσης του για τον μαθητή και να μένει ανεπηρέαστος από 

κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς του θετικά ή αρνητικά («Η επίδραση της 

άλω»). Επίσης δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε συμπαθείς και αντιπαθείς μαθητές («Η 

                                                 
8 βλ. 2.1.1 
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επίδραση της επιείκειας ή της αυστηρότητας») και να μην μένει προσκολλημένος στην ίδια 

βαθμολογία για τον ίδιο μαθητή («Η τάση της προσκόλλησης») (Καψάλης 2006). Τέλος, να λαμβάνει 

υπόψη του τις δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή, το ότι ο καθένας διαμορφώνει τις δικές του 

μαθησιακές δεξιότητες μέσω στρατηγικών και μεθόδων και ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας 

συντελείται σταδιακά και εξελικτικά από το πρώτο στο τελευταίο στάδιο. 
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Κεφάλαιο 5ο: Λάθη – Κατηγορίες – Ερμηνεία – Συμπεράσματα 
 

5.1 Διάκριση ορθογραφικών σφαλμάτων και λαθών 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση της ορθής 

γραφής των λέξεων. Η ορθογραφία δεν καθορίζει μόνο τον ικανό ορθογράφο στο σχολικό 

περιβάλλον, αλλά έχει και γενικότερο κοινωνικό αντίκτυπο. Όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι 

γράφουν λέξεις με λανθασμένο τρόπο κάτι το οποίο έχει γίνει αντικείμενο έρευνας πολλών 

ερευνητών. 

Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη και ανάλυση των ορθογραφικών λαθών θα ήταν σημαντικό 

να διευκρινιστούν οι έννοιες σφάλμα και λάθος. Σύμφωνα με την Ιγνατιάδου  (2008:30) «τα 

σφάλματα είναι ασυστηματικά, σποραδικά και τυχαία...δεν είναι άμεση αντανάκλαση της γλωσσικής 

ικανότητας, γιατί επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και συνθήκες, όπως την περίσταση 

επικοινωνίας, την αφηρημάδα, την ταραχή, τη μετάθεση προσοχής κλπ.». Ενώ το λάθος είναι 

συστηματικό και ενδεχομένως να οφείλεται σε ιδιαιτερότητες της γλώσσας ή στη μη επαρκή 

κατανόηση εκ μέρους του μαθητή. 

 

5.2  Κατηγορίες λαθών 

 

Μία κατηγοριοποίηση των ορθογραφικών λαθών έγινε από την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

(2000:43) με βάση τις αιτίες από τις οποίες αυτά προκαλούνται και διαχωρίζονται σε: α) λάθη που 

οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες π.χ. θόρυβος β) λάθη που εκπορεύονται από ψυχολογικά και 

οργανικά αίτια π.χ. εξαιτίας κακής άρθρωσης, δυσλεξίας, κινητικών προβλημάτων, όρασης ή ακοής 

γ) λάθη που οφείλονται στην ανεπαρκή γνώση και κατάκτηση του γλωσσικού συστήματος π.χ. τέτοια 

μπορεί να είναι τα γραμματικά και συντακτικά κενά που παρουσιάζει ο μαθητής, η μη γνώση της 

γραφής κάποιων λεξημάτων, η άγνοια ή η ελλιπής εφαρμογή κανόνων της μορφολογίας της λέξης 

και της ιστορικής ορθογραφίας εξαιτίας της διάστασης μεταξύ προφοράς και γραφής που αυτή 

παρουσιάζει. 

Οι Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας (2010:182-186) προχώρησαν σε γενική και επιμέρους 

ταξινόμηση των ορθογραφικών λαθών με βάση τη διάκριση του λόγου στα τρία μέρη: φωνολογικό, 

μορφολογικό και ετυμολογικό: 

1. «Φωνογραφημικά λάθη»: Στην ελληνική γλώσσα κάθε φθόγγος δεν απεικονίζεται 

πάντα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία 1:1 φθόγγου και γραφήματος. 

Ενώ για παράδειγμα ο φθόγγος [θ] γράφεται πάντα με το γράμμα «θ» δε συμβαίνει το ίδιο με τον 
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φθόγγο [v] που μπορεί να γραφθεί ως «βιβλίο» ή «Σάββατο» ή «αυλή» ή «Ευβοϊκός». Τα λάθη αυτά 

σημαίνουν ότι ο μαθητής εμφανίζει δυσκολία στη γραφοφωνημική αντιστοίχιση και μη κατανόηση 

του ορθογραφικού συστήματος της γλώσσας του με όλους τους κανόνες. Εδώ στις επιμέρους 

κατηγορίες ανάλογα με τη λάθος απόδοση του φθόγγου συναντούμε την: α) «αντικατάσταση 

γραφήματος» (π.χ. «φάλασσα» αντί «θάλασσα») β) «παράλειψη γραφήματος» (π.χ. «χήματα» αντί 

«χρήματα») γ) «προσθήκη γραφήματος» (π.χ. «καλαίω» αντί «κλαίω») δ) «αντιμετάθεση διπλανών 

γραφημάτων» (π.χ. «γεωγροί» αντί «γεωργοί») ε) «αντιστροφή δίψηφου συμφώνου» (π.χ. «πμαίνει» 

αντί «μπαίνει») στ) «απλοποίηση δίψηφου συμφώνου» (π.χ. «κάγελα» αντί «κάγκελα») ζ) 

«αντιστροφή δίψηφου φωνήεντος» (π.χ. «ασχολύονται» αντί «ασχολούνται») η) «απλοποίηση 

δίψηφου φωνήεντος» (π.χ. «κέμενο» αντί «κείμενο») θ) «παράλειψη διαλυτικών» (π.χ. «φαί» αντί 

«φαΐ») ι) «παράλειψη συλλαβής» (π.χ. «λουδένιο» αντί «λουλουδένιο»). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συχνότητα των παραπάνω ορθογραφικών λαθών καθώς σ΄ αυτά 

υπάρχει πιθανότητα να υποκρύπτονται περιπτώσεις δυσλεξίας ή δυσορθογραφίας. 

2. «Γραμματικά ή μορφολογικά λάθη»: Εδώ ανήκουν τα λάθη στη γραμματική και στη 

μορφολογία της λέξης και όχι στη φωνολογία. Φανερώνουν ότι ο γράφων δεν είναι γνώστης των 

γραμματικών κανόνων ώστε να είναι σε θέση να ορθογραφήσει. Τέτοια λάθη γίνονται: α) στην 

κατάληξη λέξης που καθορίζεται από μορφολογικούς κανόνες ανάλογα με τη συζυγία του ρήματος 

ή ανάλογα με το γένος αν πρόκειται για ουσιαστικό, επίθετο ή άρθρο β) σε καταλήξεις άκλιτων μερών 

του λόγου που όμως ορίζονται με σαφήνεια με βάση μορφολογικούς κανόνες, όπως το πρόσφυμα       

-μεν- (π.χ. γραμμένος), οι καταλήξεις των μετοχών -οντας και -ώντας (π.χ. παίζοντας – μιλώντας) και 

τα παράγωγα επιρρήματα σε -ως (π.χ. ακριβώς) και γ) στα γραμματικά μορφήματα της συλλαβικής 

αύξησης των ρημάτων σε παρελθοντικό χρόνο (π.χ. «αίδωσα» αντί «έδωσα»). 

3. «Ετυμολογικά – Οπτικά λάθη»: Η αιτία τους πηγάζει από την ιστορική ορθογραφία 

αφού δεν υπάρχει πάντα 1:1 αντιστοιχία στη γραφή της λέξης. Τα λάθη αυτά φανερώνουν αδυναμία 

στην απομνημόνευση των λέξεων, επειδή αυτές γράφονται με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο και 

είναι απόρροια ενός περιορισμένου λεξιλογίου ή της μη επιμελούς ενασχόλησης με τον γραπτό λόγο. 

Εδώ παρατηρούνται τα παρακάτω: α) ένα φωνήεν στη λέξη ν’ αναπαρίσταται με άλλο γράφημα του 

ίδιου φθόγγου (π.χ. «ώμορφη» αντί «όμορφη») β) ένα σύμφωνο της λέξης ν’ αποδίδεται με άλλο 

γράφημα του ίδιου φθόγγου (π.χ. «αφτή» αντί «αυτή») γ) λάθη στο θέμα της λέξης που ελέγχονται 

συστηματικά μέσω μορφολογικών κανόνων που διδάσκονται (π.χ. «γεμείζω» αντί «γεμίζω») δ) λάθη 

στο θέμα των λέξεων τα οποία είναι εξαιρέσεις  των κανόνων (π.χ. «δανίζω» αντί «δανείζω» ως 

εξαίρεση του κανόνα των ρημάτων που λήγουν σε -ίζω να γράφονται με -ι) ε) λάθη άγνοιας ή 

ελλιπούς γνώσης των κανόνων ορθογραφίας σχετικά με τη γραφή και εφαρμογή των ουρανικών 

συμφώνων (π.χ. «παχές» αντί «παχιές»).   

4. «Τονικά λάθη»: Πρόκειται για λάθη στη θέση του τόνου ή παράλειψής του, λάθη σε 
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τονισμό μονοσύλλαβων λέξεων, επιπλέον τόνος σε λέξη που δεν χρειάζεται και παράλειψη δεύτερου 

εγκλιτικού τόνου όπου απαιτείται (π.χ. «ρώτησέ τον»). 

5. «Λάθη στίξης»: Λάθη στην τοποθέτηση τους ή παντελής απουσία τους. Βασικά σημεία 

στίξης είναι η τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό ενώ τα υπόλοιπα είναι 

δευτερεύοντα. Τα λάθη αυτά χαρακτηρίζονται από παράλειψη – προσθήκη – αντικατάσταση βασικού 

ή δευτερεύοντος σημείου στίξης. 

6. «Άλλα λάθη»: Αφορούν λάθη μη κατηγοριοποιημένα στα παραπάνω, όπως για 

παράδειγμα παράλειψη μιας λέξης, λέξεις που γράφονται ενωμένες χωρίς κενό διάστημα, λέξεις με 

κενά στο εσωτερικό τους, αντικατάσταση κεφαλαίου με πεζό. 

 

5.3 Ερμηνεία των λαθών 

 

Οι Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου (2001:200-201) μελετώντας και ερμηνεύοντας τα 

γλωσσικά λάθη κατέληξαν ότι αυτά είναι αποτέλεσμα τριών φαινομένων: α) «της αναλογίας» κατά 

την οποία ένα γλωσσικό στοιχείο αλλάζει με βάση γλωσσικά σχήματα που προϋπήρχαν π.χ. σε 

μορφολογικό επίπεδο συναντούμε την αναλογική επίδραση του αορίστου στο «ανέλαβε» στον τύπο 

της προστακτικής «ανάλαβε» β) «της ενίσχυσης» κατά το οποίο ο μαθητής προκειμένου να εκφραστεί 

έντονα και να ενισχύσει τη σημασία της λέξης προσθέτει μορφήματα ή πλεοναστικές λέξεις π.χ. πιο 

καλύτερος, από πάντα κ.α. γ) «της παρετυμολογίας ή λαϊκής ετυμολογίας» το οποίο ευθύνεται για λάθη 

στο  λεξιλόγιο, στη σημασία και στην ορθογραφία της λέξης. Στο φαινόμενο αυτό παρατηρείται 

παραποίηση μιας λέξης και προσαρμογή της σε ήδη γνωστή π.χ. η λέξη «ανθηρόστομος (ανθηρός + 

στόμα = βωμολόχος) αντί του αθυρόστομος = αυτός που δεν έχει πόρτα το στόμα του». 

5.4 Συμπεράσματα 

 

Η σωστή ορθογραφία των λέξεων μιας γλώσσας είναι απόδειξη της κατανόησης της σε βάθος 

από τους διδασκόμενους. Ο εκπαιδευτικός, όμως, όταν εντοπίσει ορθογραφικά λάθη στο γραπτό λόγο 

των μαθητών είναι υποχρεωμένος να τα επισημαίνει και να τα διορθώνει με σκοπό να μην 

δημιουργείται λανθασμένη αντίληψη ως προς την γραφή της λέξης, να μην εδραιωθεί στο οπτικό 

λεξικό τους και να μην επαναληφθεί, ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής στην εξάλειψή τους. Αρχικά για 

να γίνει αυτό θα πρέπει τα λάθη να αναλυθούν και να ερμηνευθούν με αποτέλεσμα ο γνώστης 

εκπαιδευτικός να έχει στα χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τον καθοδηγήσει στην κατάλληλη 

διδακτική αντιμετώπιση και προσέγγιση του λάθους με τελικό στόχο την απαλοιφή της έλλειψης της 

ορθογραφικής ικανότητας. 
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Κεφάλαιο 6ο: Δυσκολίες στην ορθογραφία 

 

6.1 Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες»» είναι γενικός και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

οποιεσδήποτε δυσκολίες μάθησης αντιμετωπίζουν οι μαθητές ανεξάρτητα από τις αιτίες που αυτές 

προκαλούνται (Κρόκου 2007). Η έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1962 από τον 

Samuel Kirk ο οποίος στον ορισμό του αναφέρεται σε όλες τις διαταραχές και γενικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο (Μαριδάκη-Κασσωτάκη 2010). Έκτοτε έχουν ειπωθεί 

διάφοροι ορισμοί, όμως αυτός που θεωρείται ο πιο αξιόπιστος είναι του Hammill το 1990, ο οποίος 

υιοθετήθηκε και από την Εθνική Συλλογική Επιτροπή Μαθησιακών Δυσκολίων των ΗΠΑ.           

Ο ορισμός αυτός αναφέρει πως «Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικευμένος όρος, ο 

οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης 

ή μαθηματικών ικανοτήτων...είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήματος...μπορεί με τις μαθησιακές δυσκολίες να συνυπάρχουν προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, αλλά δε συνιστούν από μόνα 

τους μαθησιακές δυσκολίες...οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να παρατηρούνται ταυτόχρονα με άλλα 

προβλήματα (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με 

εξωγενείς επιρροές (πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση) δεν είναι όμως 

αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών» (Τζουριάδου 2011:5). 

Ο λόγος για τον οποίο ο παραπάνω ορισμός είναι ο πιο αξιόπιστος οφείλεται στο ότι 

εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που προσδιορίζουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι  μαθησιακές 

δυσκολίες δεν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, αλλά μια ετερογενή ομάδα διαταραχών με 

παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο. Επομένως οι μαθητές που παρουσιάζουν 

δυσκολίες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά και εκδηλώσεις. Επίσης η 

εμφάνιση τους επηρεάζει τη μάθηση αφού όταν αυτές εντοπίζονται τα παιδιά έχουν ήδη αποτύχει 

στο σχολείο και έχει αποδυναμωθεί σημαντικά η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους 

(Παντελιάδου 2000), ενώ παράλληλα έχουν νευροβιολογική βάση και μπορούν να συνυπάρχουν με 

άλλες διαταραχές (Τζιβινίκου 2015). Τέλος οι  μαθησιακές δυσκολίες δεν επηρεάζονται από 

προβλήματα στο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον ούτε είναι αποτέλεσμα των πολιτισμικών ή 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στο οποίο ζει το άτομο. Είναι μια διαταραχή που γεννιέται μέσα 

στον ίδιο τον οργανισμό και δεν είναι συνέπεια εξωτερικών παραγόντων (Παντελιάδου 2000). 

Οι  μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
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Α) Γενικές οι οποίες οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε χαμηλό IQ, σε έλλειψη 

προσπάθειας ή σε βλάβες αισθητηριακές ή εγκεφαλικές 

Β) Ειδικές στις οποίες τα αίτια είναι νευροβιολογικά και δεν προκαλούνται από εξωτερικά 

ερεθίσματα (Dyslexia Centers χ.η.) 

Οι ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες ανάλογα με το είδος της δυσκολίας που αυτές 

χαρακτηρίζουν διακρίνονται σε: 

1. Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία 

2. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία) 

3. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση - ορθογραφία (δυσορθογραφία) 

4. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά (δυσαριθμησία) (Τρίγκα-Μερτίκα 2010). 

Στην επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας θα αναφερθούμε στη δυσκολία της 

ορθογραφίας. 

 

6.2 Μαθησιακές Δυσκολίες στην ορθογραφία 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν μελετηθεί και ερευνηθεί από διάφορες επιστήμες και 

ειδικότητες όπως της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της παιδοψυχιατρικής, της νευρολογίας, της 

κοινωνιολογίας κ.α. (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου 1991). Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η 

περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται όλο και πιο γνωστή στους γονείς και στους 

εκπαιδευτικούς και στο σχολικό περιβάλλον παρατηρείται ένας αυξανόμενος αριθμός μαθητών που 

αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στην ορθογραφία (Μουζάκη 2010γ). 

Οι δυσκολίες αυτές κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από την προσχολική ηλικία και μπορεί να 

οφείλονται σε πολλές αιτίες. Όμως μέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου αφιερώνει αρκετό χρόνο 

στην εκμάθηση της ορθογραφίας, ιδιαίτερα στις τάξεις του Δημοτικού, την αξιολογεί ελέγχοντας την 

πρόοδο του μαθητή και εμμένει στην αποφυγή ορθογραφικών λαθών (Ντέιβις 1998). Επομένως 

κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπισή τους και η παροχή βοήθειας στο παιδί για τυχόν ελλείψεις που 

παρουσιάζει. 

Ειδικότερα η χαμηλή επίδοση στην ορθογραφία σχετίζεται με την ύπαρξη ειδικών 

μαθησιακών δυσκολίων όπως η δυσορθογραφία.  Η δυσορθογραφία (σύνθετη λέξη με α' συνθετικό 

το μόριο δυσ- με την έννοια της δυσκολίας και με β' συνθετικό τη λέξη γραφή) ορίζεται ως «μία 

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» (Μαυρομμάτη 1995:44). Ο όρος δυσορθογραφία στη διεθνή βιβλιογραφία 
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συναντάται ως «spelling disorders» («ειδική διαταραχή συλλαβισμού») (Μουζάκη 2010γ) η οποία 

δείχνει ακριβώς την έλλειψη ορθογραφικών ικανοτήτων. 

Η μαθησιακή δυσκολία της εκμάθησης και χρήσης του γραπτού λόγου (Διαμαντή 2010) που 

χαρακτηρίζεται από αργή και δυσχερή ανάγνωση (Φάκου et al. 2010) και η μαθησιακή δυσκολία της 

δυσορθογραφίας είναι συχνά πιθανόν να συνυπάρχουν. Όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου 

ενώ οι μαθητές παρατηρούνται να είναι καλοί αναγνώστες, εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίδοση 

στην ορθογραφία (Παντελιάδου 2000). Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της ανάγνωσης και 

της ορθογραφίας είναι αλληλεξαρτώμενες, αυτό συμβαίνει επειδή η ορθή γραφή των λέξεων είναι 

δυσκολότερη από την ανάγνωση (Porpodas 2001) και ιδιαίτερα το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα 

το οποίο είναι αρκετά διαφανές 9  δεν βοηθάει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

δυσορθογραφίας (Διαμαντή 2010). 

Οι κυριότερες μορφές δυσκολιών είναι τρεις σύμφωνα με τον Στασινό (1999:195-197): 

α) «Ειδική δυσκολία στη χρήση του συστήματος ορθογραφημένης γραφής». Οι λέξεις γράφονται 

ανορθόγραφα σε σημείο που γίνονται μη αναγνώσιμες. Οι μαθητές κάνουν λάθη στην ορθογραφία 

των παράγωγων λέξεων, στο θέμα και στις καταλήξεις των λέξεων ανάλογα των παιδιών μικρότερης 

ηλικίας που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης ορθογραφικής ικανότητας (Παντελιάδου 2000). 

Επίσης παρουσιάζουν δυσκολία στην εκμάθηση, κατανόηση και εφαρμογή γραμματικών κανόνων, 

δυσκολία στη γραφή συλλαβών, λέξεων ακόμη και ολόκληρων προτάσεων (Μεσσήνης 2000). 

β) «Ειδική δυσκολία γραφής». Αναφέρεται κυρίως στη δυσκολία των παιδιών να αντιστοιχούν με 

ευκολία τα γραφήματα με τα φωνήματα με αποτέλεσμα μια ακατάστατη μορφή γραφής που δύσκολα 

αναγνωρίζεται. Για παράδειγμα γίνονται υπερβολικά πολλά ορθογραφικά λάθη, οι λέξεις ενώνονται 

μεταξύ τους και δεν γράφονται όλες στο ίδιο ύψος της γραμμής του τετραδίου. 

γ) «Γλωσσική (εκφραστική) διαταραχή». Αφορά τη γραπτή έκφραση των μαθητών με λάθη 

γραμματικά, συντακτικά, ορθογραφικά, συνοχής και συνεκτικότητας καθιστώντας έτσι το γραπτό 

τους κείμενο δυσνόητο. Επιπλέον οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία όσον αφορά στην 

προετοιμασία και στην οργάνωση του κειμένου τους, στην επιλογή των σωστών/κατάλληλων ιδεών 

και στην τελική αξιολόγηση, επεξεργασία και έλεγχο των όσων έχουν γράψει (Δημάκος 2010). Τα 

προβλήματα που εμφανίζονται στον γραπτό λόγο αποδίδονται στη δυσκολία συντονισμού των 

κινήσεων των δακτύλων (λεπτή κινητικότητα) (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου 1991) και του χεριού - 

ματιού, επειδή προκειμένου να γράψουμε απαιτούνται να συντονίζονται οπτικές, κινητικές, 

γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες (Τρίγκα-Μερτίκα 2010). 

Τα λάθη που γίνονται από παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατάκτηση της 

ορθογραφημένης γραφής μπορούν να διαιρεθούν σε επτά κατηγορίες σύμφωνα με την Τρίγκα-

                                                 
9 βλ. 2.1.1 
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Μερτίκα (2010): 

1. Λάθη που γίνονται στην τοποθέτηση των γραφημάτων. Σε αυτήν την κατηγορία συναντούμε την 

αντικατάσταση γραμμάτων που μοιάζουν μεταξύ τους (π.χ. χ - γ) ή γράμματα που έχουν γραφτεί 

διαφορετικά προσανατολισμένα (π.χ. ε - 3, ρ - 9, δ - 2), την περίπτωση της αντιστροφής αρχικού 

φωνήεντος ή συλλαβής μέσα στη λέξη, παράλειψη ή πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών καθώς και 

συνδέσεις λέξεων (π.χ. της μαμάς του - της μαμάστου) 

2. Λάθη σχετικά με τη φωνολογία. Εδώ εντάσσονται η «αντικατάσταση άηχου ηχηρού φωνήματος», 

η «απλοποίηση συμπλέγματος» (π.χ. βάφτισα - βάφισα), η «αφομοίωση» (π.χ. παγώνω - παγώγω), η 

«επένθεση» (π.χ. κλαίω - καλαίω) και η «παραποίηση φωνηέντων» (π.χ. πέντε - πέντα). 

3. Λάθη στη χρήση της ιστορικής ορθογραφίας (π.χ. ωραίος - ορέος). 

4. Λάθη που απορρέουν εξαιτίας γραμμάτων που έχουν τον ίδιο ήχο (π.χ. ευχαριστώ - εφχαριστώ). 

5. Λάθη στη συμφωνία κλίσεως των γραμματικών τύπων. 

6. Λάθη αντικατάστασης λέξεων (π.χ. γάτα - σκύλος). 

7. Λάθη που προέρχονται λόγω της ομοηχίας λέξεων (π.χ. λίπη - λύπη - λείπει). 

Επιπλέον κάποια ακόμη βασικά χαρακτηριστικά της δυσορθογραφίας σύμφωνα με έρευνα 

του Kurtz (1994, όπως αναφέρεται στο Τρίγκα-Μερτίκα 2010) είναι η κακή στάση σώματος κατά το 

γράψιμο και η προβληματική θέση του καρπού πάνω στο τετράδιο καθώς το παιδί κρατάει το μολύβι, 

ο σχηματισμός διαφορετικού μεγέθους γραμμάτων τα οποία γράφονται κάθετα ή πλάγια και 

υπερβαίνουν τα περιθώρια των γραμμών, η ύπαρξη ταυτόχρονα κεφαλαίων και πεζών μέσα στην ίδια 

λέξη και η μη ύπαρξη κατάλληλων διαστημάτων μεταξύ γραμμάτων και λέξεων.  Όλα τα παραπάνω 

έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός δυσανάγνωστου γραπτού με πολλά σβησίματα και πολλές 

διορθώσεις. 

Με το τέλος του Δημοτικού και το πέρασμα στο Γυμνάσιο ενώ κάποια αναπτυξιακά 

προβλήματα φαίνονται να παρουσιάζουν βελτίωση, οι δυσκολίες στην οργάνωση του γραπτού λόγου 

και στη γραφή παραμένουν. Αυτά τα προβλήματα είναι συνδεδεμένα με την δυσκολία στη χρήση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Στη γραφή συνεχίζονται τα ορθογραφικά λάθη, οι παραλείψεις, η λάθος 

χρήση των σημείων στίξης κ.α. και πρόσθετα στον γραπτό λόγο η οργάνωση και η δομή είναι πάρα 

πολύ φτωχή τόση που γίνονται φανερά στοιχεία ανωριμότητας στην παραγωγή έκθεσης (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου 1991). 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη της ορθογραφικής 

τους ικανότητας κινούνται σε πιο αργούς ρυθμούς και χρόνους σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Γι’ 

αυτό χρησιμοποιούν εκείνες τις στρατηγικές που ακολουθούν παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπως λόγου 

χάρη μαθητές που φοιτούν στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της 

μεταβατικής ορθογραφίας, παρόλο που οι συνομήλικοί τους έχουν ολοκληρώσει αυτό το στάδιο και 

έχουν περάσει στο επόμενο ήδη από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Καλαντζή-Αζίζι & 
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Ζαφειροπούλου 2004). 

Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουν αυτοί οι μαθητές να βελτιώσουν την ορθογραφία τους 

και να πετύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιδόσεις θα πρέπει να τονιστεί πως κρίνεται 

απαραίτητο να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση της διδακτικής διαδικασίας με στρατηγικές 

και ειδικές τεχνικές. Αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. 

Καταρχάς η διδασκαλία θα πρέπει να προσαρμοστεί τόσο στις δυνατότητες όσο και στις 

αδυναμίες του κάθε μαθητή, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός με τη διδακτική του παρέμβαση και τη 

δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας να διαμορφώνει το μάθημα όχι 

βασιζόμενος στην ύλη, αλλά στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού (Μουζάκη 2010γ). Επιπλέον ο 

παιδαγωγός για να είναι βέβαιος ότι θα υπάρξει βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού πρέπει να 

σιγουρεύεται πως το παιδί έχει κατακτήσει το ένα στάδιο και έπειτα να περνάει στο επόμενο με στόχο 

να μη δημιουργηθούν «κενά» (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου 1991). Κατόπιν μία από τις 

σημαντικότερες διδακτικές αρχές για τη διδασκαλία της ορθογραφίας σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι η παροχή κινήτρων που θα ενθαρρύνουν το παιδί να γράψει σωστά, να ολοκληρώσει 

την εργασία του και τελικά να είναι σε θέση να μοιραστεί την προσπάθειά του με τους συμμαθητές 

του (Παντελιάδου 2000). Η επίτευξη αυτής της αρχής είναι αρκετά κρίσιμη, επειδή ο μαθητής 

έχοντας ήδη αποτύχει τα προηγούμενα σχολικά χρόνια έχει αποδυναμωθεί η αυτοεκτίμηση και 

αυτοπεποίθησή του δημιουργώντας μια αρνητική εικόνα του εαυτού του. Εκτός από τα παραπάνω 

χρήσιμο μέρος της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η ανατροφοδότηση η οποία πρέπει να είναι 

θετική με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του παιδιού στη μάθηση. Τέλος η σύγχρονη τεχνολογία 

μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σημερινοί μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ ο οποίος μπορεί να καταστεί χρήσιμο διδακτικό εργαλείο στην τάξη. 

Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση μέσω της αλληλεπίδρασης της ακοής και της όρασης παρέχει την 

δυνατότητα μιας επιτυχημένης μάθησης ή έστω μείωσης των δυσκολιών. 

Επιλογικά, θα λέγαμε ότι για την παροχή βοήθειας προς τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες  θεωρείται αναγκαία η συνεργασία του σχολείου, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων 

παράλληλα σε κάθε στάδιο της σχολικής τους ζωής. Όλοι αυτοί μαζί θα επιλέγουν τους 

καταλληλότερους διδακτικούς στόχους που θα φέρουν καλύτερες επιδόσεις, θα σχεδιάζουν τη 

διδασκαλία με σκοπό να πραγματοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι και φυσικά θα προσαρμόζουν τα 

παραπάνω προς όφελος των μαθητών, όταν αυτό θα κρίνεται αναγκαίο. 
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6.3 Πρόσθετες παράμετροι που επηρεάζουν τους μαθητές στην εκμάθηση της 

ορθογραφίας 

 

Όπως είδαμε προηγουμένως οι μαθησιακές δυσκολίες είναι παράγοντες που εμποδίζουν τα 

παιδιά να ορθογραφούν, όμως εκτός από αυτές υπάρχουν και οι εξωγλωσσικοί παράγοντες τους 

οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, γιατί και αυτοί επιδρούν στην ανάπτυξη των 

ορθογραφικών ικανοτήτων και συμβάλλουν στην παραγωγή ορθογραφικών λαθών. 

Πιο συγκεκριμένα είναι απαραίτητο να τονιστεί πως το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι μαθητές 

και στο οποίο έρχονται σε στενή κοινωνική επαφή καθημερινά με άλλους ανθρώπους είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας. Αρχικά το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που δίνει τα γλωσσικά 

ερεθίσματα στο παιδί και του παρέχει κατάλληλα κίνητρα και ευκαιρίες για μάθηση με σκοπό να 

εξελιχθεί και να βελτιώσει την ορθογραφική του ικανότητα. Αυτό έχει σχέση με την πνευματική 

μόρφωση και το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων και τον χρόνο που  απασχολούνται 

με τα παιδιά τους πάνω σε δραστηριότητες που αφορούν τον γραπτό λόγο (Αϊδίνης 2012), αφού η 

επαφή του παιδιού με το γραπτό λόγο επιδρά στην ορθή γραφή των λέξεων από τη στιγμή που όσο 

πιο συχνά συναντούν μια λέξη τόση μεγαλύτερη η πιθανότητα να γραφεί με ακρίβεια (Beers 1977). 

Επιπλέον η περιοχή στην οποία κατοικούν οι μαθητές είναι σημαντική παράμετρος ως προς τις 

ευκαιρίες εκπαίδευσης που τους παρέχονται με αντίκτυπο στη σχολική τους επίδοση, όπως φαίνεται 

από την έρευνα της Isambert-Jamati (1976 όπως αναφέρεται στο Φραγκουδάκη 1985:498-503). Σε 

αυτήν παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν και διαβιούν σε μεγάλες πόλεις παρουσιάζουν 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις σε σχέση με εκείνα στην περιφέρεια, επειδή είναι διαφορετικά τα 

ερεθίσματα που δέχονται και διαφορετικές οι φιλοδοξίες για κοινωνική και οικονομική ανέλιξη λόγω 

του ότι τα παραπάνω επηρεάζονται από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής όπου 

κοινωνικοποιούνται (Τζωρτζάτου 2012). Θα αποτελούσε παράλειψη αν εκτός από το οικογενειακό 

και κοινωνικό περιβάλλον δεν αναφερόμασταν και στο σχολικό. Η έλλειψη κατάλληλων μέσων που 

θεωρούνται απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία (π.χ. υλικά και όργανα γραφής) ή η έλλειψη υποδομών 

(Στασινός 1999) και συγχρόνως η παρουσία ενός εκπαιδευτικού που δεν παρέχει τα εφόδια στο παιδί, 

ώστε να σκέφτεται, να βελτιώνεται και να διορθώνεται, αλλά επιμένει στη στείρα διδασκαλία 

κανόνων ορθογραφίας, μπορούν να αποτελέσουν επιμέρους στοιχεία που προκαλούν ορθογραφικά 

λάθη. 

Επιπρόσθετα ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι και αυτό της καταγωγής. 

Αφενός δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα εξαιτίας της ύπαρξης στις σχολικές αίθουσες παιδιών 

προερχόμενα από διαφορετικές χώρες είναι λογικό για εκείνα κατά την πρώτη επαφή τους με τον 

γραπτό λόγο να σημειώνουν ορθογραφικά λάθη και αφετέρου σε κάποια μέρη της Ελλάδας είναι 
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ζωντανές ακόμη οι διάλεκτοι οι οποίες επηρεάζουν όχι μόνο την ομιλία των παιδιών, αλλά και τη 

γραφή τους. 

Τέλος υποστηρίζεται συχνά πως ένας ακόμη συντελεστής που απομακρύνει τους νέους από 

την ορθή γραφή των λέξεων είναι η χρήση των greeklish (greek + lish [κατάληξη της λέξης english]). 

Πρόκειται για έναν νέο τρόπο μεταγραφής των ελληνικών λέξεων με λατινικό αλφάβητο και έχει 

καταλάβει χώρο στην καθημερινότητα μας εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης και της συνεχούς 

επαφής με την τεχνολογία. Γράφοντας με το λατινικό αλφάβητο παραγνωρίζονται οι κανόνες 

ορθογραφίας, τονισμού και της χρήσης πεζών ή κεφαλαίων γραμμάτων, χάνονται οι έννοιες και οι 

ρίζες των λέξεων με αποτέλεσμα να περνάει απαρατήρητη η ορθογραφία των λέξεων. Τα παραπάνω 

έχουν επίπτωση στην ορθογραφική ικανότητα των μαθητών, στην λανθασμένη εκμάθηση της 

μητρικής γλώσσας και σε μια φτωχή και περιορισμένη έκφραση στο γραπτό λόγο. Είναι 

χαρακτηριστικό το σχόλιο του Μπαμπινιώτη (2011) «τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος 

αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά», όπως 

επίσης και του Παπαστεργίου (2012) ο οποίος αναφέρει ότι οι άνθρωποι λόγω της χρήσης αυτού του 

«τεχνητού γλωσσικού ιδιώματος» απομακρύνονται από τη μητρική γλώσσα και «αλλοιώνεται η 

ελληνική, διότι κάθε μεταγραφή της με ξένα στοιχεία συνιστά απειλή για την υπόστασή της». 

Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες που αναφέρθηκαν, όπως είναι λογικό, εξαρτάται 

από τους μοναδικούς ρυθμούς ανάπτυξης του κάθε παιδιού, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του και από το εκπαιδευτικό μας σύστημα το οποίο θα πρέπει να είναι επαρκές, 

ώστε να διδάξει την αξία της ελληνικής όπως επίσης και την ιστορική ορθογραφία. 
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Κεφάλαιο 7ο Η αξία της ορθογραφίας 

 

Μέσα από όλη την παραπάνω αναφορά που έγινε για την ορθή γραφή των λέξεων είναι λογικό 

να αναρωτηθεί κάποιος γιατί τελικά είναι σημαντική η ορθογραφία και γιατί έχει ιδιαίτερη αξία στην 

καθημερινότητά μας. 

Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα που χρησιμοποιείται και η νεοελληνική ορθογραφία είναι 

δύο θέματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως περίπλοκα. Η ύπαρξη στο ελληνικό 

λεξιλόγιο όχι μόνο αρχαιοελληνικών λέξεων, αλλά και μεταγενέστερων, όπως επίσης και αυτών που 

έχουν εισχωρήσει στη γλώσσα μας ως δάνεια και απλογραφούνται, δεν καθιστούν πάντα εφικτή τη 

γραφή σύμφωνα με την ετυμολογία των λέξεων (Αργρυρόπουλος 2015). Όμως η ιστορική 

ορθογραφία που εφαρμόζεται στη γλώσσα μας είναι ο συνδετικός κρίκος με «την προέλευση, την 

ιστορία, τη φυσιογνωμία μιας λέξης, αλλά και με τη σημασία της»  (Μπαμπινιώτης 2008β). Είναι αυτή 

δηλαδή που επιτυγχάνει την ιστορική συνέχεια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η γραφή είναι 

αναλλοίωτη. Απεναντίας, μάλιστα, η ορθογραφία έχει υποστεί αρκετές μεταβολές στην πάροδο των 

ετών. Η συμβολή της ως στοιχείο ταυτότητας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι μεγάλη, αφού 

διατηρώντας τη γραφή, όσο πιο κοντά στην ετυμολογία, παρά τις ορθογραφικές αλλαγές που 

συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν, ο σημερινός αναγνώστης δεν χάνει την επαφή του με το 

παρελθόν, κάτι το οποίο, βέβαια, είναι σημαντικό ανάλογα με την οπτική που ο καθένας προσεγγίζει 

το θέμα. 

Με αφετηρία την παραπάνω θέση δε θα ήταν άσκοπο να επισημάνουμε ότι η ιστορική 

ορθογραφία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που με τις απαραίτητες ορθογραφικές διακρίσεις των λέξεων 

με βάση τη σημασία και την ετυμολογία τους, μας παρέχουν βοήθεια στην κατάταξή τους σε 

οικογένειες, έτσι ώστε αυτές να γίνονται εύκολα κατανοήσιμες (Αργυρόπουλος 2015). Ταυτόχρονα 

η ορθογραφία «είναι ζήτημα αισθητικό, ζήτημα εικόνας και συμμετέχει στον κώδικα επικοινωνίας» 

(Μπαμπινιώτης 2008) από τη στιγμή που όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη, τότε η 

κατανόηση και η αντίληψη του νοήματος της από τον αναγνώστη καθυστερεί, δυσχεραίνει τη 

διαπροσωπική επαφή και καθιστά τη σωστή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων δύσκολη. 

Ας σημειωθεί ακόμη ότι στη νεοελληνική κοινωνία όταν κάποιος ορθογραφεί αποτελεί 

ένδειξη για την παιδεία του, για το μορφωτικό του επίπεδο και για την καλή χρήση της γλώσσας του. 

Επίσης είναι αρκετές οι περιπτώσεις που η ορθή γραφή διαμορφώνει και την επαγγελματική εξέλιξη 

ενός ατόμου λ.χ. δε θα ήταν ποτέ δυνατό ένας εκπαιδευτικός να γράφει ανορθόγραφα. Ο David 

Crystal (2010:83) σχετικά με αυτήν την πλευρά του θέματος αναφέρει σχετικά «η ορθογραφία έχει 

καταλήξει να αποτελεί μέρος του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος μας κρίνει. Αν δεν είμαστε ορθογράφοι, 

δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε αδαείς ή αδιάφοροι ή τεμπέληδες. Η ορθογραφία μπορεί όντως να 

έχει μεγάλη σημασία. Αν δυο άτομα ζητούν δουλειά και ο ένας συμπληρώνει την αίτηση ορθογραφημένα 
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κι ο άλλος όχι, ποιος λέτε ότι θα πάρει τη δουλειά;». Επομένως η ορθογραφία μπορεί να κριθεί και ως 

«θέμα εντυπώσεων» (Αργυρόπουλος 2015). 

Τέλος η ορθογραφία είναι ένα στοιχείο συνειδητοποίησης της ιδιαίτερης και συλλογικής 

ταυτότητας που το μοιράζονται όλα τα άτομα της ίδιας γλωσσικής κοινότητας, αφού προηγουμένως 

έχουν κατακτήσει τους σχετικούς κανόνες που θα τους οδηγήσουν στην ορθή γραφή των λέξεων. 
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Κεφάλαιο 8ο Ερευνητικό μέρος 
 

8.1 Μελέτες που εξετάζουν την ορθογραφία 

 

Η ορθογραφία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών τόσο στην Ελλάδα όσο 

και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Αρχικά οι μελέτες που έγιναν στην ελληνική γλώσσα 

φαίνονται να εστιάζουν κυρίως στην έρευνα που προβάλλουν τη διδακτική προσέγγιση της 

ορθογραφίας όπως επίσης και στα συμπεράσματα που αυτές κατέληξαν παρέχοντάς μας δεδομένα 

που εξυπηρετούν στην ευκολότερη εκμάθησή της. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών καταλαμβάνουν αυτές που μελέτησαν τα προβλήματα της 

ορθογραφίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Ξάνθη 2017) ή που αφορούν 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Τσαγγαδάς 2017). Επίσης η προσοχή 

αρκετών ερευνητών στράφηκε στη μελέτη των μορφολογικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα 

παιδιά (Γκαρώνη 2009 ; Τσεσμελή 2007), σε έρευνες που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις με σκοπό 

τη βελτίωση της ικανότητας της ορθογραφίας (Γαλανοπούλου 2011 ; Τσεσμελή 2009) και ακόμη σε 

έρευνες που σχετίζονται με την εξέταση της ανάπτυξης των ικανοτήτων που οδηγούν στην 

κατάκτησή της (Γεράσης 2010). Επιπλέον στην ελληνική βιβλιογραφία συναντούμε και την έρευνα 

που διεξήχθη από την Μπαϊτάση (2010) η οποία αναφέρεται στη διδασκαλία της ορθογραφίας στις 

τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου από το 1982 μέχρι σήμερα. Tο 1993 παρουσιάστηκε 

από τον Porpoda έρευνα σχετικά με την επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης στην απόκτηση της 

ορθογραφημένης γραφής των Ελλήνων μαθητών. Τέλος η Σταυρίδου (2018) διερεύνησε τις γνώσεις, 

τις απόψεις και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας και μελέτησε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών που αυτοί 

χρησιμοποιούν.  

Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθούν και κάποιες από τις κοινωνικές έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν και έφεραν στο φως με τα αποτελέσματα τους την ύπαρξη θετικής συσχέτισης 

ανάμεσα σε εξωτερικούς παράγοντες και στην ορθογραφική ικανότητα. Μια τέτοια μελέτη είναι αυτή 

των Korat & Levin (2002) οι οποίοι εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στο κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί και στην ορθογραφική ικανότητα. Στο ίδιο πλαίσιο 

με την παραπάνω φαίνεται να κινήθηκαν και οι Millones, Ghesquière & Van Leeuwen (2013) 

καταγράφοντας τη σύνδεση της κοινωνικοοικονομικής και ψυχοκοινωνικής κατάστασης των παιδιών 

καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ θετικού και αρνητικού ελέγχου συμπεριφοράς των γονέων 

πάνω στην ανάπτυξη της ορθογραφίας. Μια ακόμη έρευνα σχετικά με την αντιμετώπιση της 

ορθογραφίας από τους γονείς και τις στάσεις τους απέναντι σε αυτή συναντούμε στην ελληνική 

βιβλιογραφία από τη Νικολάου το 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γονείς μαθητών των πρώτων 
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τάξεων του δημοτικού. 

Αξιοσημείωτα, επίσης, είναι και τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε έρευνες σχετικές με 

την ηλικία των μαθητών. Ο Γκότοβος (1992:75) σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε για την 

αντιμετώπιση των ορθογραφικών απαιτήσεων στο δημοτικό κατέληξε «ότι οι αντιδράσεις των 

μαθητών απέναντι στις ορθογραφικές απαιτήσεις του κειμένου που τους υπαγορεύτηκε 

διαφοροποιούνται από τάξη σε τάξη θετικά». Στο ίδιο σημείο συμφωνεί και η Παπαδοπουλου-

Μανταδάκη (2004:47) στην έρευνα της καταλήγοντας στο ότι «όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και 

αποκτούν περισσότερη εμπειρία στην ανάγνωση και στην οπτική αναπαράσταση των λέξεων κάνουν 

λιγότερα λάθη». Γίνεται επομένως αντιληπτό πως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και 

στην ορθογραφία, καθώς το παιδί όσο μεγαλώνει κατακτά σταδιακά και εφαρμόζει όλο και 

περισσότερο τους διδαγμένους ορθογραφικούς κανόνες. 

Παράλληλα χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα δύο φύλα εμφανίζουν διαφορές ως προς την  

εκμάθηση της ορθογραφίας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο Trudgill (1974) στην Αγγλία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα κορίτσια χρησιμοποιούν καλύτερα τον γραπτό λόγο από 

τα αγόρια και αυτό συμβαίνει επειδή η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον απαιτεί 

από τα κορίτσια να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη των σχολικών μαθημάτων, έτσι που 

να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις.   

Από την άλλη πλευρά πολυάριθμες είναι οι έρευνες που διενεργήθηκαν στις Η.Π.Α. 

αφιερώνοντας χρόνο στην ανακάλυψη του ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της μάθησης 

της ορθογραφικής δεξιότητας. Η πρώτη έρευνα που εντοπίστηκε μέσω της βιβλιογραφικής 

αναζήτησης είναι αυτή των Templeton & Morris (1999) στους οποίους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την 

ανάγκη τους για επιμόρφωση προκειμένου να οδηγηθούν σε αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας τους 

όπως και την ανάγκη τους για ενημέρωση σχετικά με νέες μεθόδους διδασκαλίας. Οι ερευνητές 

Johnston (2001) και Doyle, Zhang & Mattatall (2015) ανέδειξαν σε μελέτες τους την ύπαρξη της 

ίδιας αναγκαιότητας. Στην έρευνα της η Fresch (2003) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν 

να εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους ένα διαφορετικό μοντέλο πέραν του παραδοσιακού 

δασκαλοκεντρικού και η Moats το 1994 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δάσκαλοι δεν είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι αποφοιτώντας από τα παιδαγωγικά τμήματα να διδάξουν πρώτη 

ανάγνωση και γραφή. Ταυτόχρονα αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Carreker, Joshi & Boulware-

Gooden το 2010 οι οποίοι απέδειξαν πως η επιλογή των κατάλληλων γλωσσικών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων συνδέεται με την εμπειρία και προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. 

Τέλος μια ελληνική έρευνα που εξετάζει τον ρόλο του ειδικού παιδαγωγού στη βελτίωση της 

ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι της Καρέκλα το 2009 

στην οποία βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στοχευμένες διδακτικές στρατηγικές 

λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές προτιμήσεις των μαθητών. 
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8.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 
 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως σκοπό και ως ερευνητικό ζητούμενο να 

διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ορθογραφία. 

Συγκεκριμένα, θέτει ως στόχο να εξετάσει τη σημασία και την αξία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί 

στην ορθογραφία  και να προβληματίσει μέσω των ευρημάτων της  δημιουργικά τους εκπαιδευτικούς 

στο θέμα της ορθογραφίας.  

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ορθογραφία τέθηκαν 

οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Η κατάκτηση της ορθογραφίας σχετίζεται με τις μεθόδους – τεχνικές των εκπαιδευτικών 

για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. 

2. Η κατάκτηση της ορθογραφίας συνδέεται με την κοινωνική διάστασή της. 

3. Η μη ορθογραφημένη γραφή είναι ενδεικτικό στοιχείο ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών. 

4. Η ορθογραφία μαθαίνεται τόσο από το σχολικό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον. 

5. Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντική, διότι μέσω αυτής 

βελτιώνεται η διαδικασία της μάθησης. 

 

8.3 Μεθοδολογία της έρευνας  

 

8.3.1 Το είδος της έρευνας 
 

Σχετικά με το είδος της έρευνας που επιλέχθηκε αυτή είναι η ποσοτική. Η ποσοτική έρευνα 

ασχολείται με τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων με στατιστικές μεθόδους έχοντας ως σκοπό την 

μέτρηση αυτών, την ποσοτικοποίησή τους (Verma, Mallick & Παπασταμάτης 2004:64), και την 

εύρεση σχέσεων μεταξύ παραγόντων. Επίσης αυτού του είδους η έρευνα είναι κατάλληλη 

προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας πληροφορήσει σχετικά με το πώς ένας μεγάλος 

πληθυσμός εξετάζει ένα ζήτημα, όπως επίσης και σχετικά με την ποικιλία των απόψεών τους 

(Creswell 2011), αποβλέποντας τα αποτελέσματά της να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό.  

 

8.3.2 Το ερευνητικό εργαλείο 

 

 Ως ερευνητικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας, ανάμεσα σε αυτά που 

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το καταλληλότερο. 
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Το συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείο προσφέρει άμεση προσέγγιση για την καταγραφή και 

μελέτη απόψεων ενώ τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτό μπορούν να 

γενικευτούν (Robson 2010:275). Επίσης είναι αποτελεσματικό για την μέτρηση ενός μεγάλου όγκου 

δεδομένων που δύσκολα ερευνώνται σε βάθος με άλλες μεθόδους. Ταυτόχρονα η ανωνυμία του και 

η δυνατότητα συμπλήρωσής του σε σύντομο χρονικό διάστημα τείνει να το καθιστά πιο αξιόπιστο, 

ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των υποκειμένων, αλλά και την ειλικρίνεια των απαντήσεων 

τους. Τέλος είναι εύκολο στη χρήση του και προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

συμμετεχόντων, καθώς επίσης επιτρέπει στον ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες για απόψεις οι 

οποίες δε μπορούν να παρατηρηθούν. 

 Η κατασκευή του συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου ξεκίνησε έπειτα από λεπτομερή 

μελέτη της βιβλιογραφίας 10 . Στο προκαταρκτικό στάδιο του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου 

επιλέχθηκε το περιεχόμενο, τα είδη των ερωτήσεων και η διατύπωση αυτών. Οι ερωτήσεις  

διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εξίσου κατανοητές σε όλους τους ερωτώμενους χωρίς 

να κατευθύνονται οι απαντήσεις τους προς μια ορισμένη κατεύθυνση (Κελπανίδης 1999). Τέλος 

αυτές τοποθετήθηκαν με βάση τις ερευνητικές υποθέσεις που είχαν προηγηθεί. 

Πριν την τελική εφαρμογή και μορφή του μεθοδολογικού αυτού εργαλείου και πριν 

προχωρήσουμε στην κύρια φάση συλλογής δεδομένων δοκιμάστηκε σε μια μικρή ομάδα 

υποκειμένων προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις του είναι κατανοητές ή παρουσιάζουν 

προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν έγκαιρα πριν υποβληθεί στους ερωτώμενους (Κελπανίδης 

2007) και να εξασφαλιστεί τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Έτσι, 

στάλθηκε σε 5 εκπαιδευτικούς  οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι οι ερωτήσεις του εργαλείου έγιναν εύκολα 

κατανοητές χωρίς να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην επιλογή των απαντήσεών τους.  

Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, το τελικό ερωτηματολόγιο11 που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή 

των δεδομένων περιελάμβανε: 

1. Ένα εισαγωγικό σημείωμα προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο οποίο έγινε η 

παρουσίαση του ερευνητή και του εκπαιδευτικού ιδρύματος στον οποίο ανήκει, η 

αναφορά του θέματος της έρευνας με τους στόχους της και δόθηκαν διαβεβαιώσεις 

περί εμπιστευτικότητας, ανωνυμίας και μη ανιχνευσιμότητας. 

2.  Ερωτήσεις σχετικά με το κοινωνικό προφίλ των ερωτηθέντων (ερωτήσεις 1-8) με 

απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένα αυτές αφορούν το φύλο, τον τόπο 

υπηρεσίας, την πραγματοποίηση παραπέρα σπουδών, την συμμετοχή τους σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, τα έτη υπηρεσίας τους, εάν αφιερώνουν κάποιες ώρες 

την εβδομάδα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας στην τάξη και αν υπάρχουν στο 

                                                 
10 Ως βάση χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο των Cohen, Manion & Morrison (2007). 
11 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας προσφέρεται προς μελέτη στο παράρτημα της εργασίας σελ.146 
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τμήμα που διδάσκουν μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ορθογραφίας και 

3. 22 ερωτήσεις απόψεων που σχετίζονται με την εξέταση των ερευνητικών μας 

υποθέσεων με τετράβαθμη κλίμακα ιεράρχησης Likert. Οι απαντήσεις κυμαίνονται 

από το «Διαφωνώ απόλυτα» στο «Διαφωνώ εν μέρει», «Συμφωνώ εν μέρει», 

«Συμφωνώ απόλυτα». Η συγκεκριμένη κλίμακα επιλέχθηκε, γιατί προσφέρει μια 

ποικιλία απαντήσεων σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, περιέχει ένα βαθμό 

διαφοροποίησης των απαντήσεων, αποφέρει ποσοτικά δεδομένα και είναι 

περισσότερο αξιόπιστο και έγκυρο καθώς με αυτόν τρόπο αποφεύγονται οι τυχαίες 

απαντήσεις (Cohen, Manion & Morrison 2007). Η επιλογή «Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ» 

δεν δόθηκε στην κλίμακα, διότι υπήρχε η πιθανότητα  μέσω αυτής να εκφραζόταν 

αδιαφορία, απροθυμία εκ μέρους των υποκειμένων ή ακόμη και έλλειψη κατανόησης 

της ερώτησης. 

 

8.3.3 Ερευνητικό δείγμα και διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως διερευνητική, γι’ αυτό δεν ακολουθήθηκε κάποια 

διαδικασία επιλογής δείγματος, αλλά ένα «δείγμα χωρίς πιθανότητα», ένα «δείγμα ευκολίας». Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων διανεμήθηκε και 

συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά. Κοινοποιήθηκε σε ομάδες εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και οι συμμετέχοντες ήταν άτομα διαθέσιμα, βολικά που αντιπροσώπευαν τα 

χαρακτηριστικά προς μελέτη. Απαντήθηκαν συνολικά 140 ερωτηματολόγια, τα οποία υπήρξαν και 

το δείγμα μας.  

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας SPSS 25. Η 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε γραφήματα και ραβδογράμματα έγινε με τα 

υπολογιστικά φύλλα Excel. Αρχικά στο πρόγραμμα SPSS οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν και 

κωδικοποιήθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος της αξιοπιστίας/εσωτερικής συνέπειας 

του ερωτηματολογίου με τη χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach alpha. Εν συνεχεία 

ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση του κοινωνικού προφίλ των συμμετεχόντων 

(ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα) και επίσης υπολογίστηκαν οι συχνότητες και οι σχετικές 

συχνότητες. Επιπλέον αναλύθηκαν και οι ερευνητικές υποθέσεις. Τέλος, για την ανάλυση 

συσχετίσεων (correlation analysis) μεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν στο σύνολο των 

ερωτημάτων και των ανεξάρτητων μεταβλητών έγινε χρήση της επαγωγικής στατιστικής, και 

συγκεκριμένα του παραμετρικού ελέγχου Τ – test και του στατιστικού ελέγχου της διακύμανσης κατά 

ένα παράγοντα  (One- way Anova). Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε μεμονωμένες 
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ερωτήσεις, επειδή έτσι καθίσταται πιο εύκολος ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων.  

 

8.3.4 Έλεγχος αξιοπιστίας του εργαλείου – Δείκτης Cronbach alpha 

 
 Είναι κοινώς παραδεκτό πως ένα ερωτηματολόγιο ή ένα εργαλείο πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από αξιοπιστία. Η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στο κατά πόσο ένα σύνολο μεταβλητών είναι 

συνεπές σε αυτό που σκοπεύει να μετρήσει (Hair et al. 1995), στο κατά πόσο, δηλαδή, μια διαδικασία 

φέρνει τα ίδια αποτελέσματα κάτω από σταθερές συνθήκες σε επαναληπτικές μετρήσεις (Bell 1999).  

Στη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια η αξιοπιστία μετρήθηκε με τον δείκτη εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach alpha (internal consistency coefficient). Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται 

από τη συσχέτιση της κάθε ερώτησης με την συνολική κλίμακα και μετρά το άθροισμα των 

διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων με κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά. Επίσης, αξιολογεί τον βαθμό 

που όλες οι ερωτήσεις της κλίμακας συσχετίζονται με τον συνολικό βαθμό της κλίμακας, με σκοπό 

την μέτρηση της εσωτερικής σταθερότητας του τεστ.   

Ο δείκτης αξιοπιστίας στην παρούσα έρευνα θα υπολογιστεί για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με τις συγκεκριμένες προτάσεις που 

παρατίθενται. Θεωρητικά ο δείκτης μπορεί να κυμαίνεται από το – άπειρο έως το 1 (μόνο οι θετικές 

τιμές έχουν νόημα).  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,704 22 

Πίνακας 4. Ο δείκτης Cronbach alpha του ερωτηματολογίου. 

 

 O έλεγχος αξιοπιστίας που υπολογίστηκε, αποτελούμενο από 22 ερωτήσεις, έδειξε ότι το         

ερωτηματολόγιό μας άγγιξε την επιτρεπόμενη αποδεκτή τιμή με τον συντελεστή συνέπειας α=0,70. 

Επομένως, οι ερωτήσεις μας έχουν σωστό βαθμό αξιοπιστίας 70%. Ο άξονας με τις υπόλοιπες              

ερωτήσεις του κοινωνικού προφίλ των συμμετεχόντων έχει μειωμένο δείκτη εσωτερικής συνέπειας 

και αυτό οφείλεται στο μικρό αριθμό των ερωτήσεων σε σχέση με το δείγμα. Όσες περισσότερες 

ερωτήσεις περιλαμβάνει μία κλίμακα, τόσο αυξάνεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια του δείκτη που θα 

υπολογιστεί (Cohen, Manion & Morrison 2007). 
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8.4 Περιγραφική στατιστική 

 

8.4.1 Κοινωνικό προφίλ των ερωτηθέντων 

 
 Ακολουθεί μια περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με γραφήματα12 έχοντας 

ως βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο.  

 Στην έρευνα συμμετείχαν 140 εκπαιδευτικοί – φιλόλογοι που διδάσκουν στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο δείγμα οι γυναίκες (Ν=118) συμμετέχουν σε ποσοστό 84,3% και 

αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ οι άνδρες (Ν=22) αποτελούν το 15,7% του δείγματος (γράφημα 1). 

Γράφημα 1: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το φύλο. 

 

 Ο τόπος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματός μας χωρίζεται ανάμεσα σε αστική, 

ημιαστική και αγροτική περιοχή. Όμως η πλειοψηφία παρατηρούμε ότι υπηρετεί σε αστική περιοχή 

σε ποσοστό 62,90%, ακολουθεί η ημιαστική περιοχή με 21,4% με τελευταία την αγροτική περιοχή 

με 15,7% (γράφημα 2).  

 

Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον τόπο υπηρεσίας. 

 

                                                 
12 Αναλυτικές πληροφορίες στους πίνακες 18 ως 25 του παραρτήματος 
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59 
 

Μελετώντας τις παραπέρα σπουδές που έχουν πραγματοποίησει οι εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε 

πως από αυτούς το 64,3% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τιτλου Σπουδών, το 29,3% κατέχει κάποιου 

άλλου είδους πτυχίο, ενώ μόνο το 6,4% έχει κάνει σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος 

(γράφημα 3). 

 

            Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για παραπέρα σπουδές. 

 

 Στην παρακάτω ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 73,6% 

έχει επιμορφωθεί σε γενικά εκπαιδευτικά θέματα, ενώ η επιμόρφωση στη διδασκαλία της γλώσσας 

αγγίζει μόλις το 26,4% (γράφημα 4). 

  

              Γράφημα 4: Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων % για την επιμόρφωση.  

 

 Επιπλέον σύμφωνα με το παρακάτω ραβδόγραμμα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα έχουν περίπου ίση προϋπηρεσία από 0-5 χρόνια σε ποσοστό 38,6% με 
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3. Παραπέρα σπουδές

73,60%

26,40%

4. Επιμόρφωση

Σε εκπαιδευτικά θέματα Στη διδασκαλία της γλώσσας
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αυτούς που η προϋπηρεσία τους αγγίζει τα 6-15 χρόνια σε ποσοστό 39,3%. Από 15 χρόνια και πάνω 

διδάσκει το 22,1% του δείγματος (γράφημα 5). 

 

Γράφημα 5: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τα έτη υπηρεσίας. 

 

 Ακόμη το 43,6% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δεν αφιερώνει καμία ώρα την εβδομάδα 

για τη διδασκαλία της ορθογραφίας, όμως το 52,1%, ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από το μισό του 

πληθυσμού, βλέπουμε ότι ξοδεύει 1-2 ώρες την εβδομάδα πάνω στη διδασκαλία της ορθογραφίας. 

Μια μικρή μειοψηφία που φτάνει το 4,3% διδάσκει την ορθογραφία από 2 ώρες την εβδομάδα και 

πάνω (γράφημα 6). 

 

Γράφημα 6: Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων % για τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την εβδομάδα για τη διδασκαλία  της ορθογραφίας. 

 

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσοι μαθητές των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών                         

παρουσιάζουν προβλήματα ορθογραφίας, το 48,6% απάντησε ότι σε κάποιο από τα τμήματα που 

38,60%

39,30%

22,10%
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5. Έτη υπηρεσίας

43,60%52,10%

4,30%

6. Αφιερώνετε διδακτικές ώρες κατά την εβδομάδα για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας;   

Καμία '1-2 2 και άνω
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διδάσκουν οι μαθητές αριθμούνται πάνω από 6, το 44,3% έχουν 3-6 μαθητές και μόνο το 7,1% έχουν 

0-2 μαθητές στο τμήμα τους (γράφημα 7). 

 

Γράφημα 7: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα ορθογραφίας. 

 

 Στην τελευταία ερώτηση σχετικά με το πόσοι μαθητές στην τάξη τους αντιμετωπίζουν ειδική 

μαθησιακή δυκολία στην ορθογραφία («δυσορθογραφία») η κλάση 0-2 μαθητές καταλαμβάνει το 

53,6%, η κλάση 3-6 μαθητές το 37,9%, ενώ η κλάση από 6 μαθητές και πάνω βρίσκεται στην 

τελευταία θέση με 8,6% (γράφημα 8). 

 

Γράφημα 8: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδική μαθησιακή δυσκολία 

στην ορθογραφία («δυσορθογραφία»). 

 

8.4.2 Ανάλυση ερευνητικών ερωτήσεων 

 

 Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που αναφέρονται στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Οι απαντήσεις που κλήθηκαν να δώσουν μέσω 
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7. Σκεφτείτε κάποιο τμήμα στο οποίο διδάσκετε. Πόσοι μαθητές σας 

παρουσιάζουν προβλήματα ορθογραφίας;
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8. Σκεφτείτε ιδιαίτερα στην τάξη σας. Πόσοι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία («δυσορθογραφία»); 
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της τετράβαθμης κλίμακας Likert περιλαμβάνουν το «Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ εν μέρει», 

«Συμφωνώ εν μέρει» και «Συμφωνώ απόλυτα». 13 

 Στην πρόταση ότι η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή είναι μια τεχνική που 

οδηγεί στην κατάκτηση της ορθογραφίας βρίσκει μερικώς σύμφωνους με αυτήν την τεχνική το 66,4%  

των συμμετεχόντων και απολύτως σύμφωνους το 25%. Υπάρχει δηλαδή συμφωνία των ερωτηθέντων 

που φτάνει το ποσοστό του 91,4%. Με την παραπάνω στάση, όμως, φαίνεται να διαφωνεί εν μέρει 

το 7,1% και μόνο το 1,4% διαφωνεί απόλυτα (γράφημα 9). 

 

Γράφημα 9: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον 

μαθητή είναι μια τεχνική που οδηγεί στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

 

 Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η ύπαρξη λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ χρησιμεύει στην 

κατάκτηση της ορθογραφίας το συνολικό 67,9% του δείγματος θεωρεί την ύπαρξή τους 

αποτελεσματική. Εξ αυτών το 54,3% συμφωνεί μερικώς και το 13,6% συμφωνεί απόλυτα. Διαφωνία 

εν μέρει εκφράζει το 21,4%, ενώ απόλυτη διαφωνία το 10,7% (γράφημα 10). 

 

                                                 
13 Αναλυτικότερες πληροφορίες στους πίνακες 26 ως 47 του παραρτήματος.  
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Η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή είναι μία τεχνική που οδηγεί στην 
κατάκτηση της ορθογραφίας.

9. Η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή είναι μία τεχνική που 

οδηγεί στην κατάκτηση της ορθογραφίας.
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Γράφημα 10: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η ύπαρξη λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ 

χρησιμεύει στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

 

 Στη συνέχεια η ερώτηση εάν η διδασκαλία κανόνων (γραμματικών, φωνημικών, 

μορφολογικών) και η γενίκευσή τους βοηθάει στην κατάκτηση της ορθογραφίας, λαμβάνει το 95% 

των θετικών απαντήσεων, ενώ μόνο το συνολικό 5% διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη (γράφημα 

11). 

 

Γράφημα 11: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η διδασκαλία κανόνων (γραμματικών, 

φωνημικών, μορφολογικών) και η γενίκευσή τους βοηθάει στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

 

  Επιπλέον, στην ερώτηση εάν η επιλογή των λέξεων προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνονται να συμφωνούν 

εν μέρει με  45% και να συμφωνούν απόλυτα με 14,3%. Όμως το συνολικό 40,7% του πληθυσμού 
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10. Υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν στη κατάκτηση 

της ορθογραφίας.  
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11. Βοηθούν στην κατάκτηση της ορθογραφίας η διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημικών, μορφολογικών) και η γενίκευσή τους. 
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δε φαίνεται να θεωρεί αποτελεσματική αυτήν την τεχνική (γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι οι λέξεις που επιλέγονται προς διδασκαλία θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 

 Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να 

αξιολογείται μέσω γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων το 91,4% των εκπαιδευτικών 

διάκειται θετικά. Ειδικότερα το 46,4% συμφωνεί απόλυτα και το 45% συμφωνεί μερικώς. 

Διαφώνησε εν μέρει το 6,4% και απόλυτα το 2,1% (γράφημα 13). 

  

Γράφημα 13: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει 

να αξιολογείται μέσω γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων.  

 

Με την πρόταση ότι η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία μεγαλύτερο είναι το 

θετικό ποσοστό. Το 51% εμφανίζεται να συμφωνεί μερικώς και το 35,7% απόλυτα, ενώ διαφωνεί 

μερικώς το 8,6% και απόλυτα το 5% (γράφημα 14).  
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12. Οι λέξεις που επιλέγονται προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
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13. Η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται μέσω 

γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων.
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Γράφημα 14: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο 

εκτιμάται ως καλή πρακτική για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία  

 

  

 Η άποψη ότι η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της 

παρελθόν δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς το συνολικό ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(94%)  συμφωνεί με την στάση αυτή και μόνο το συνολικό 6% εκφράζει τη διαφωνία του (γράφημα 

15). 

 

Γράφημα 15: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη 

σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. 

 

Το 89,3% του δείγματος διατυπώνει την άποψη ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο 

για την επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου με μόλις το 10% να διαφωνεί μερικώς 

και 0,7% να διαφωνεί απόλυτα (γράφημα 16). 
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14. Η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία.
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15. Η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό 

της παρελθόν.
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Γράφημα 16: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο για την 

επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου. 

 

 

 Στο ότι μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του νοήματός της τα δεδομένα 

έδειξαν ότι τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στις απαντήσεις που συμφωνούν απόλυτα (67,9%) 

και ακολουθούν οι απαντήσεις που συμφωνούν εν μέρει (27,1%), που διαφωνούν εν μέρει (3,6%) και 

διαφωνούν απόλυτα (1,4%) (γράφημα 17). 

 

Γράφημα 17: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην 

κατανόηση του νοήματός της. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί συμφώνούν σε ποσοστό 78,5% με τον ισχυρισμό πως όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη εμποδίζεται η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη 

έναντι του 21,4% που διαφωνεί (γράφημα 18).  
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16. Η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο για την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενος ατόμου.
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17. Μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του νοήματός της.
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Γράφημα 18: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό. 

 

 Η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 92,8% επί του συνόλου πιστεύει ότι η γνώση της 

ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού έναντι του 7,2% που διαφωνεί (γράφημα 19). 

 

Γράφημα 19: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

 

 Είναι ξεκάθαρο στην επόμενη άποψη πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη γνώση 

της ορθογραφίας για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων. Το ποσοστό της απόλυτης συμφωνίας 

φτάνει στο 78,6%, της εν μέρει συμφωνίας στο 19,3% και της μερικής διαφωνίας στο 2,1%. 

Αξιοσημείωτο είναι πως δεν καταγράφεται καμία απάντηση υπέρ της απόλυτης διαφωνίας (γράφημα 

20). 
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18. Όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη εμποδίζεται η σωστή 

επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη.

0,70% 6,40%

47,10% 45,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Διαφωνώ απολύτα Διαφωνώ εν μέρει Συμφωνώ εν μέρει Συμφωνώ απόλυτα

19. Η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού.
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Γράφημα 20: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων 

είναι απαραίτητη η γνώση της ορθογραφίας. 

 

 Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής 

γνώσης στο οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη βαρύτητα. Το 52,1% των συμμετεχόντων συμφωνεί εν 

μέρει και το 12,1% απόλυτα. Διαφωνία εν μέρει εκφράζει το 30,7% και απόλυτη το 5% (γράφημα 

21). 

 

Γράφημα 21: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της 

σχολικής γνώσης στο οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη βαρύτητα. 

 

 Είναι ξεκάθαρο πως οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν σε υψηλό ποσοστό όσον αφορά την άποψη 

πως ο μαθητής αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες όταν δε γράφει ορθογραφημένα, καθώς η 

διαφωνία με την παραπάνω θέση συγκεντρώνει το 65% των απαντήσεων. Μερική συμφωνία 

συγκεντρώνει το 35%, ενώ δεν καταγράφεται καμία απάντηση που να συμφωνεί απολύτως (γράφημα 
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20. Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων είναι απαραίτητη η γνώση της 

ορθογραφίας.
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21. Η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής γνώσης στο οποίο η 

κοινωνία δίνει μεγάλη βαρύτητα.
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22). 

 

Γράφημα 22: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής 

ορθογραφίας του σύμφωνα με το 60,7% του δείγματος που συμφωνεί εν μέρει. Με την παραπάνω 

θέση συμφωνεί απόλυτα το 15,7%, ενώ διαφωνεί εν μέρει το 20,7% και απόλυτα το 2,90% (γράφημα 

23). 

 

Γράφημα 23: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του 

μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του. 

 

  Οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν εν μέρει με τη θέση πως σημαντικότερος στόχος του μαθήματος 

της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας σε ποσοστό 44,3% και απόλυτα 20,7%. Δηλαδή η 

αρνητική άποψη σημειώνει μεγαλύτερη προτίμηση σε σχέση με τη συμφωνία είτε απόλυτη είτε εν 

μέρει σε σύνολο 26% (γράφημα 24). 

 

23,60%

41,40%
35,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Διαφωνώ απολύτα Διαφωνώ εν μέρει Συμφωνώ εν μέρει

22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες.
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23. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά 

λόγω της κακής ορθογραφίας του.
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Γράφημα 24: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. 

 

 Στην παρακάτω στάση για το αν η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό 

μάθημα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται διχασμένοι και απαντούν με τα ίδια 

ποσοστά τόσο στη συμφωνία εν μέρει (32,9%) όσο και στη διαφωνία εν μέρει (31,4%). Απόλυτα 

σύμφωνοι είναι το 19,3% και διαφωνεί απόλυτα το 16,4% ( γράφημα 25).  

 

Γράφημα 25: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα 

ξεχωριστό μάθημα. 

 

 Οι φιλόλογοι συμφωνούν πλειοψηφικά απόλυτα σε ποσοστό 72,9% πως η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας. 

Σύμφωνοι εν μέρει με την θέση αυτή είναι το 25%, ενώ το 2,1% διαφωνεί εν μέρει. Απόλυτα δεν 
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24. Σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση 

της ορθογραφίας.
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25. Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα.
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διαφωνεί κανένας συμμετέχων (γράφημα 26). 

 
 

Γράφημα 26: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η καθημερινή επαφή από μικρή ηλικία με 

τον γραπτό λόγο βοηθάει στην ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας. 

 

Η πρόταση ότι το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή συμμετέχει στην ανάπτυξη των 

ορθογραφικών ικανοτήτων του παίρνει τα υψηλότερα θετικά ποσοστά (97,8%) από όλες τις 

ερωτήσεις του εργαλείου μας με μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό (2,1%) να διαφωνεί (γράφημα 27). 

 

Γράφημα 27: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή 

συμμετέχει στην ανάπτυξη των ορθογραφικών ικανοτήτων του. 

 

 Η αποτελεσματική κατάκτηση της ορθής γραφής απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων 

διδακτικών προσεγγίσεων λένε οι φιλόλογοι της έρευνάς μας και συμφωνούν εν μέρει μεταξύ τους 

κατά 58,6% και απόλυτα κατά 18,6%. Το υπόλοιπο 22,9% φαίνεται όμως να διαφωνεί (γράφημα 28). 
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26. Η καθημερινή επαφή από μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην 

ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας.
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27. Το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή συμμετέχει στην ανάπτυξη των 

ορθογραφιών ικανοτήτων του.
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Γράφημα 28: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η αποτελεσματικότερη κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων. 

 

Στην στάση ότι η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν 

γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδα βλέπουμε ότι υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις που συμφωνούν 

εν μέρει (57,1%). Όμως, η απάντηση «Διαφωνώ εν μέρει» καταγράφει ένα σημαντικό ποσοστό της 

τάξεως του 25,7%. Μικρά ποσοστά έλαβαν οι απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα» με 10% και 

«Διαφωνώ απόλυτα» με 7,1% (γράφημα 29). 

 
 

Γράφημα 29: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή 

γραφή είναι αποτελεσματικότερη με εργασία σε ομάδα. 

 

 Επιβάλλεται να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών οι προσεγγίσεις 

για τη διδασκαλία της ορθής γραφής ισχυρίζονται οι φιλόλογοι σε ποσοστό 92,8% επί του δείγματος, 
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28. Η αποτελεσματική κατάκτηση της ορθής γραφής απαιτεί την εφαρμογή 

εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων.
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29. Η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη 

με εργασία σε ομάδα.

Διαφωνώ απολύτα Διαφωνώ εν μέρει Συμφωνώ εν μέρει Συμφωνώ απόλυτα



73 
 

ενώ διαφωνεί μόνο το 7,2% (γράφημα 30). 

 
 

Γράφημα 30: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της 

ορθής γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 

8.5 Μέσοι όροι 
 

 Στον πίνακα 41 του παραρτήματος έχουν καταγραφεί οι μέσοι όροι των ερωτήσεων/απόψεων 

του ερωτηματολογίου. 

Ξεκινώντας από τις προτάσεις που βρίσκουν σύμφωνους τους περισσότερους συμμετέχοντες 

και συνεχίζοντας με τις προτάσεις με τις οποίες διαφωνούν οι περισσότεροι τα αντίστοιχα 

ραβδογράμματα σχηματίζονται ως εξής: 

 

Γράφημα 31: Ραβδόγραμμα με τις προτάσεις που βρίσκουν σύμφωνους τους περισσότερους συμμετέχοντες. 
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30. Οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής γραφής πρέπει να 

αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
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Γενικότερα συμπεραίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι 

σημαντική για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων. Επίσης, συμφωνούν πως η  καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην ευκολότερη εκμάθηση της και πως το 

οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή συμμετέχει στην ανάπτυξη των ορθογραφικών ικανοτήτων του. 

Επιπλέον, πιστεύουν ότι  η ορθογραφία ως κομμάτι της καθημερινής ζωής επηρεάζει την γραπτή 

επικοινωνία και ότι η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό παρελθόν. 

Ακόμα συμφωνούν με την άποψη ότι η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού 

και ότι αυτή είναι εφόδιο για την επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου.  Τέλος, είναι 

φανερή η τάση συνειδητοποίησης τους ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι δομημένο 

δεν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές,  γι’ αυτό επιθυμούν ειδική επιμόρφωση στο θέμα της 

διδασκαλίας της ορθής γραφής και βλέπουν θετικά τη χρήση διάφορων τεχνικών προκειμένου να 

πετύχουν το σκοπό τους με κυριότερες τη διδασκαλία κανόνων, την εφαρμογή γλωσσικών ασκήσεων 

και δραστηριοτήτων, την παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο και την αυτοδιόρθωση.  

 

Γράφημα 32: Ραβδόγραμμα με τις προτάσεις με τις οποίες διαφωνούν οι περισσότεροι συμμετέχοντες. 

 

Από τις προτάσεις που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο διαφωνίας εξάγεται το 

συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων 

ως μη αποτελεσματική για την κατάκτηση της ορθογραφίας και φαίνεται πως δεν στηρίζουν την 

άποψη ότι η κοινωνία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθογραφία. Παράλληλα πιστεύουν ότι τα 

λογισμικά Η/Υ δεν είναι χρήσιμα για την κατάκτηση της ορθογραφίας και ότι η συνεργατική 

διδασκαλία δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα φαίνεται να παραγκωνίζουν τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, αφού δε βλέπουν θετικά τη διδασκαλία των λέξεων σύμφωνα με αυτά  

και εμφανίζονται αντίθετοι στην άποψη ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό 

μάθημα και ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της 
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ορθογραφίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η πεποίθησή τους πως όταν ένας μαθητής γράφει 

ανορθόγραφα δεν είναι ενδεικτικό στοιχείο ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών.   

 

8.6 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων 
 

 Κατά τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων διαπιστώθηκε ότι επιβεβαιώνεται η πρώτη 

ερευνητική υπόθεση, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η κατάκτηση της 

ορθογραφίας σχετίζεται με τις μεθόδους – τεχνικές που αυτοί χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας. Αυτό συμβαίνει καθώς σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

ερευνητική υπόθεση οι διάμεσοι (median)  είναι 3 ή και μεγαλύτεροι του 3 («Συμφωνώ εν μέρει»), 

όπως στην ερώτηση 11 όπου η διάμεσος εμφανίζεται να έχει την τιμή 3,5. 
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μικών, μορφο-

λογικών) και η 

γενίκευσή τους 

12. Οι λέξεις 

που επιλέγονται 

προς διδασκαλία 

θα πρέπει να εί-

ναι σύμφωνες με 

τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

13. Η επίδοση 

των μαθητών 

στην ορθογρα-

φία πρέπει να α-

ξιολογείται 

μέσω γλωσσι-

κών ασκήσεων 

και δραστηριο-

τήτων 

14. Η παραγωγή 

γραπτού λόγου 

σε συνεχές κεί-

μενο εκτιμάται 

ως καλή πρα-

κτική για την α-

ξιολόγηση της ε-

πίδοσης των μα-

θητών στην ορ-

θογραφία 

N Valid 140 140 140 140 140 140 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,15 2,71 3,44 2,62 3,36 3,17 

Median 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 4 3 4 3 

Std. Deviation ,599 ,835 ,637 ,869 ,700 ,786 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 

 

Πίνακας 5: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 1η ερευνητική υπόθεση. 

 

Ως προς τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που            

συμμετέχουν στην έρευνα συμφωνούν με την άποψη ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας συνδέεται με 

την κοινωνική διάστασή της, καθώς στα 3 από τα 7 ερωτήματα οι διάμεσοι είναι 4 («Συμφωνώ            

απόλυτα») και στα υπόλοιπα 4 η διάμεσος είναι ίση με το 3. Εκεί το δείγμα φαίνεται να συμφωνεί εν 

μέρει ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο για την επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο ενός 

ατόμου, πως όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη εμποδίζεται η σωστή επικοινωνία ανάμεσα 

στον πομπό και στον δέκτη, ότι η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού και 
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τέλος ότι η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής γνώσης στο οποίο η κοινωνία δίνει          

μεγάλη βαρύτητα.  Στις συγκεκριμένες ερωτήσεις (16, 18 και 19), ενώ η διάμεσος είναι ίση με 3, 

παρουσιάζουν μία κλίση προς την απόλυτη συμφωνία με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, εμφανίζοντας 

μέσο όρο (mean) 3,24, 3,09, 3,38, με εξαίρεση την ερώτηση 21 όπου η διάμεσος είναι 3, αλλά ο 

μέσος όρος φαίνεται να προσεγγίζει κοντά στο 3, και συγκεκριμένα 2,71%. 

 

15. Η ορθογραφία 

της Νέας ελληνικής 

αποτελεί τη σύν-

δεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν. 

16. Η γνώση 

της ορθογρα-

φίας είναι εφό-

διο για την ε-

παγγελματική 

και κοινωνική 

πρόοδο ενός α-

τόμου.  

17. Μια ορ-

θογραφημένη 

λέξη βοηθάει 

στην κατανό-

ηση του νοή-

ματός της.  

18. Όταν μια λέξη 

είναι ανορθόγραφα 

γραμμένη εμποδίζε-

ται η σωστή επικοι-

νωνία ανάμεσα 

στον πομπό και 

στον δέκτη. 

19. Η γνώση 

της ορθογρα-

φίας λειτουρ-

γεί ως δείκτης 

γραμματι-

σμού. 

20. Για την ά-

σκηση ορισμένων 

επαγγελμάτων εί-

ναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθο-

γραφίας. 

21. Η ορθογραφία απο-

τελεί ένα κομμάτι της 

σχολικής γνώσης στο 

οποίο η κοινωνία δίνει 

μεγάλη βαρύτητα.  

N Valid 140 140 140 140 140 140 140 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,47 3,24 3,61 3,09 3,38 3,76 2,71 

Median 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

Mode 4 3 4 3 3 4 3 

Std. Deviation ,694 ,656 ,630 ,754 ,640 ,474 ,742 

Minimum 1 1 1 1 1 2 1 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 

Πίνακας 6: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 2η ερευνητική υπόθεση. 

 

Σχετικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί           

διαφωνούν ότι η μη ορθογραφημένη γραφή είναι ενδεικτικό στοιχείο ύπαρξης μαθησιακών                 

δυσκολιών, αφού στο κύριο ερώτημα η διάμεσος είναι 2. Επομένως εκεί το δείγμα παρουσιάζεται να 

διαφωνεί εν μέρει με την άποψη πως όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, όμως, ο μέσος όρος mean=2,11 υποστηρίζει μία τάση             

συμφωνίας. Το δείγμα συμφωνεί εν μέρει με median=3 ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του 

μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του.  
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22. Όταν ο μαθητής δε γράφει 

ορθογραφημένα είναι ένδειξη 

ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές 

δυσκολίες. 

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του.  

N Valid 140 140 

Missing 0 0 

Mean 2,11 2,89 

Median 2,00 3,00 

Mode 2 3 

Std. Deviation ,759 ,686 

Minimum 1 1 

Maximum 3 4 

Πίνακας 7: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 3η ερευνητική υπόθεση. 

 

Για την παραπάνω 22η ερώτηση προχωρήσαμε σε σύγκριση ποσοστιαίων αναλογιών              

κατηγορικής διµεταβλητής και σε έλεγχο Chi-square test (x2 test) ως στατιστικό κριτήριο για τον 

έλεγχο της ανεξαρτησίας μεταξύ δύο μεταβλητών, για να διερευνήσουμε, δηλαδή, αν τα έτη                  

υπηρεσίας επηρεάζουν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 42 του 

παρατήματος από τους 140 συμμετέχοντες οι 54 έχουν 0-5 έτη υπηρεσίας, οι 55 έχουν 6-15 έτη            

υπηρεσίας και οι 31 έχουν 15 και άνω έτη υπηρεσίας. Παρατηρούμε όμως πως αυτοί που περισσότερο 

διαφωνούν απόλυτα με την άποψη πως  όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 0-5 έτη υπηρεσίας σε ποσοστό 

10,7% και οι περισσότεροι φιλόλογοι που διαφωνούν εν μέρει εργάζονται 6-15 χρόνια (19,3%).         

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η διδακτική εμπειρία και τα έτη υπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού                      

επηρεάζουν την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή αυτό σημαίνει αυτόματα και                           

περισσότερους μαθητές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και περισσότερα σεμινάρια και                 

επιμορφώσεις που αναμφίβολα επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης ενός εκπαιδευτικού.  

O επόμενος πίνακας εξετάζει τη διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων και συσχετίσεων του 

παράγοντα έτη υπηρεσίας στην ερώτηση 22. Πιο συγκεκριμένα η διερεύνηση των πιθανών                     

επιδράσεων και συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε με βάση το  Chi-square test. Όπως έδειξε το            

κριτήριο x2
, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα σχετικά με την ένδειξη μαθησιακών       

δυσκολιών παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά αφού 0,01<0,05 και έτσι οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι η μεταβλητή έτη υπηρεσίας είναι εξαρτημένη και επηρεάζει την πεποίθηση των 

εκπαιδευτικών. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,900a 2 ,019 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα στατιστικού ελέγχου με το κριτήριο x2
 ανάμεσα στον παράγοντα έτη υπηρεσίας και στην 

ερώτηση 22:  Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

 Κατά τη διερεύνηση της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης έγινε φανερή η συμφωνία των       

συμμετεχόντων της έρευνας με το ότι η ορθογραφία μαθαίνεται τόσο από το σχολικό όσο και από το 

κοινωνικό περιβάλλον. Στα 3 από τα 4 ερωτήματα η διάμεσος είναι 3 και μεγαλύτερη, με εξαίρεση 

το 24ο ερώτημα όπου το δείγμα μας φαίνεται να διαφωνεί εν μέρει ότι ο σημαντικότερος στόχος του 

μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας και εμφανίζει τιμή median=2. Όμως σε 

αυτό  ο μέσος όρος mean =2,24 και έτσι δίνει ένα μικρό προβάδισμα στο βαθμό συμφωνίας της 

συγκεκριμένης υπόθεσης.  

 

 

24. Σημαντικότερος 

στόχος του μαθήματος 

της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθο-

γραφίας. 

25. Η ορθογρα-

φία θα πρέπει να 

διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό 

μάθημα. 

26. Η καθημερινή ε-

παφή από μικρή ηλι-

κία με τον γραπτό 

λόγο βοηθάει στην 

ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογρα-

φίας. 

27. Το οικογε-

νειακό περιβάλλον 

του μαθητή συμμε-

τέχει στην ανά-

πτυξη των ορθο-

γραφικών ικανοτή-

των του. 

N Valid 140 140 140 140 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,24 2,55 3,71 3,44 

Median 2,00 3,00 4,00 3,00 

Mode 2 3 4 3 

Std. Deviation ,897 ,984 ,502 ,565 

Minimum 1 1 2 1 

Maximum 4 4 4 4 

Πίνακας 9: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 4η ερευνητική υπόθεση. 

 

 Και τέλος η πέμπτη ερευνητική υπόθεση φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται από τους συμμετέχοντες. 

Αυτοί θεωρούν σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, διότι μέσω αυτής 

βελτιώνεται η διαδικασία της μάθησης. Έτσι και στα 3 ερωτήματα που έχουν σχέση με τη 

συγκεκριμένη υπόθεση η διάμεσος παίρνει την τιμή 3 («Συμφωνώ εν μέρει»). 
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28. Η αποτελεσματική κατά-

κτηση της ορθής γραφής α-

παιτεί την εφαρμογή εξειδι-

κευμένων διδακτικών προ-

σεγγίσεων. 

29. Η παραγωγή γρα-

πτού λόγου με ορθή 

γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνε-

ται με εργασία μέσα σε 

ομάδα. 

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών. 

N Valid 140 140 140 

Missing 0 0 0 

Mean 2,91 2,70 3,32 

Median 3,00 3,00 3,00 

Mode 3 3 3 

Std. Deviation ,734 ,746 ,692 

Minimum 1 1 1 

Maximum 4 4 4 

Πίνακας 10: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 5η ερευνητική υπόθεση. 

 

8.7 Ανάλυση συσχετίσεων  

 

 Στην παρούσα ενότητα θα διερευνήσουμε πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων που 

δόθηκαν στο σύνολο των ερωτημάτων και των ανεξάρτητων μεταβλητών που εντοπίζονται στον 

πρώτο άξονα του ερωτηματολογίου, δηλαδή στο κοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων, όπως το 

φύλο, ο τόπος υπηρεσίας, οι παραπέρα σπουδές, η επιμόρφωση, τα έτη υπηρεσίας και τις ώρες που 

αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας.  

 Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος 

Τ για ανεξάρτητα δείγματα (independent sample t-test) για να συγκρίνουμε τη στατιστική                 

σηµαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων της ίδιας μεταβλητής σε δύο διαφορετικές ομάδες 

ατόμων (άνδρας, γυναίκα). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 43 του                         

παραρτήματος έδειξαν πως σε όλες τις ερωτήσεις το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του          

δείκτη (sig.) είναι μεγαλύτερο του 0,05, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απαντήσεις των δύο φύλων. Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση 12  στην οποία παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των ανδρών και γυναικών στη θεώρηση ότι οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών με sig. = 

0,04. 

 Ο ίδιος παραμετρικός έλεγχος Τ χρησιμοποιήθηκε και για τη συσχέτιση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου με την επιμόρφωση. Τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον πίνακα 44 του 

παραρτήματος αποκαλύπτουν πως δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών που μελετώνται ούτε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει επιμόρφωση, αφού 
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σε όλες τις ερωτήσεις το sig. >  0,05.  

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων μεταξύ των ετών 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους όπως καταγράφονται στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης 

Spearman rho ο οποίος, ως δείκτης του μεγέθους της συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλου τιμών, 

κυμαίνεται από +1 έως -1 περνώντας και από το 0. Το πρόσημο «+» σημαίνει τέλεια θετική συσχέτιση, 

δηλαδή οι τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται όταν αυξάνονται και της άλλης, ενώ το πρόσημο «-» 

δείχνει μία τέλεια αρνητική συσχέτιση, δηλαδή οι τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται καθώς 

μειώνονται της άλλης. Το 0 δεν δείχνει συσχέτιση. (Αναστασιάδου 2012). Ο πίνακας 45 του 

παραρτήματος δείχνει όλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης. Τα στατιστικώς σημαντικά 

αποτελέσματα παρατηρούνται στις ερωτήσεις 15, 19, 24 και 29. Συγκεκριμένα παρατηρείται θετική 

συσχέτιση στη θεώρηση που αναφέρει ότι η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με 

το γλωσσικό της παρελθόν όπου σημειώνεται r=0,1 και επίσης στην άποψη ότι η γνώση της 

ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού πάλι με r=0,1  και μάλιστα παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο ερωτήσεις καθώς η τιμή του sig<0,05. Στα ερωτήματα 

24 και 29 παρατηρείται αρνητική συσχέτιση στις θεωρήσεις και όπως φαίνεται οι εκπαιδευτικοί δεν 

πιστεύουν ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της 

ορθογραφίας καθώς επίσης και ότι η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι 

αποτελεσματικότερη όταν γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδες. Ειδικότερα και στις δύο ερωτήσεις το 

r= -0,1 και παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο ερωτήσεις καθώς η τιμή του 

sig=0,02 και sig=0,03 αντίστοιχα.  

Σε περαιτέρω διερεύνηση των παραπάνω θεωρήσεων, εξετάσαμε τον τρόπο απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες 4 ερωτήσεις ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους. Παρατηρήσαμε 

πως στην άποψη ότι η ορθογραφία της νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της 

παρελθόν εμφανίζει το μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό συμφωνίας (96,8%) ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς  που έχουν 15 έτη υπηρεσίας και άνω. Ακολουθούν οι έχοντες 6-15 έτη υπηρεσίας με 

συνολικό ποσοστό συμφωνίας 94,5% και οι νέοι με ως 5 έτη υπηρεσίας με συνολικό ποσοστό 

συμφωνίας 92,5% (πίνακας 46 του παραρτήματος). Ακολούθως, η άποψη ότι η γνώση της 

ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού βρίσκει σύμφωνους το 100% των ερωτηθέντων 

με 15 έτη υπηρεσίας και άνω και ακολουθούν οι νεότεροι με 0-5 έτη με συνολικό ποσοστό 92,6% 

και οι φιλόλογοι που έχουν 6-15 έτη συμφωνούν με συνολικό ποσοστό 89,1% (πίνακας 47 του 

παραρτήματος). Διαφοροποίηση στις απαντήσεις συναντούμε στην άποψη ότι σημαντικότερος 

στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. Σε αυτήν διαφωνεί το 

συνολικό 80,7% των εκπαιδευτικών με 15 και άνω έτη υπηρεσίας, το συνολικό 63,6% αυτών που 

έχουν 6-15 έτη και τέλος οι νεότεροι εκπαιδευτικοί με συνολικό 57,4%. Αυτό πιθανότατα αποδίδεται 



81 
 

στην εμπειρία των παλαιότερων που εμπειρικά έχουν δει τη θεώρηση αυτή να μην ισχύει (πίνακας 

48 του παραρτήματος). Τέλος, με την άποψη ότι η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι 

αποτελεσματικότερη όταν γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδες οι νέοι σε εμπειρία εκπαιδευτικοί με 

0-5 χρόνια είναι αυτοί που παρουσιάζονται περισσότερο σύμφωνοι σε σχέση με τους υπόλοιπους 

(79,6%). Έπονται οι φιλόλογοι με 6-15 έτη υπηρεσίας (61,8%) και τέλος οι εκπαιδευτικοί με άνω 

των 15 ετών υπηρεσίας (54,9%). Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι καταλληλότερα προετοιμασμένοι να διδάξουν λόγω του ότι έχουν διδαχθεί 

νεότερες πρακτικές και τεχνικές στις σχολές από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει (πίνακας 49 του 

παραρτήματος).  

Ο ίδιος συντελεστής Spearman rho χρησιμοποιήθηκε και για τη συσχέτιση των απαντήσεων 

με τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται στον πίνακα 50 του παραρτήματος αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις του δείγματος αναφορικά με τις διδακτικές ώρες. 

Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση  25 σύμφωνα με την οποία η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό μάθημα με r=0,1 και sig=0,02 εκφράζοντας μια τέλεια θετική συσχέτιση. 

 

8.8 Ανάλυση διακύμανσης  

 

 Για να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στον τόπο υπηρεσίας των φιλολόγων της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής έρευνας και στις απαντήσεις των ερωτήσεων εφαρμόστηκε ο 

παραμετρικός έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One – Way Anova). Η ανάλυση 

διακύμανσης κατά ένα παράγοντα χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα των πληθυσμιακών μέσων μιας εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή στις απαντήσεων 

μια ερώτησης, ή όχι αναφορικά με την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου παράγοντα, στην περίπτωσή μας 

με τον τόπο υπηρεσίας, που έχει περισσότερες από δύο βαθμίδες. Σημειώνεται ότι ο τόπος υπηρεσίας 

χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες ως εξής: 1 – Αστική περιοχή, 2 – Ημιαστική περιοχή και 3 – Αγροτική 

περιοχή. Ο πίνακας 51 του παραρτήματος δείχνει όλα τα αποτελέσματα της παραπάνω συσχέτισης 

και φανερώνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις του δείγματος 

αναφορικά με τον τόπο υπηρεσίας τους, επειδή σε όλες τις ερωτήσεις το sig. είναι μεγαλύτερο του 

0,05. 

Στη συνέχεια για να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στις παραπέρα σπουδές που 

πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί και στις απαντήσεις των ερωτήσεων εφαρμόστηκε πάλι ο 

παραμετρικός έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One – Way Anova). Οι 

παραπέρα σπουδές χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ως εξής: 1 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, 
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2 – Διδακτορικό Δίπλωμα και 3 – Άλλο πτυχίο. Στα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης που 

προέκυψαν και παρουσιάζονται στον πίνακα 52 του παραρτήματος παρατηρούμε ότι βρέθηκαν 

διαφορές ανάμεσα σε κάποιες από τις απόψεις που παρατίθενται στο ερωτηματολόγιο και στα 

διάφορα επίπεδα ακαδημαϊκών προσόντων των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα στα ερωτήματα 10, 

17, 23 και 30 παρατηρούμε ότι η κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα ήταν στατιστικώς 

σημαντική.  

 Στο ερώτημα 10 σημειώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά (sig. = 0,04) στη θεώρηση ότι 

υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

Ειδικότερα όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών φαίνεται 

να συμφωνούν περισσότερο κατά μέσο όρο σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες στο ότι τα 

λογισμικά προγράμματα που υπάρχουν χρησιμεύουν στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ιστόγραμμα οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είναι οι αμέσως 

επόμενοι που συμφωνούν εμφανίζοντας επίσης υψηλή μέση τιμή. Οι κάτοχοι κάποιου άλλου είδους 

πτυχίου παρουσιάζονται να μην συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τη συγκεκριμένη πρόταση έχοντας 

τη χαμηλότερη μέση τιμή. Τα στοιχεία αυτά πιθανόν να είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής εμπειρίας 

των κατόχων μεταπτυχιακού/διδακτορικού. 

 

Διάγραμμα 1: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν λογισμικά Η/Υ που χρησιμεύουν στην κατάκτηση 

της ορθογραφίας σε σχέση με τις παραπέρα σπουδές. 

 

 Ακόμη σύμφωνα με τα διαγράμματα 2 και 3 υπάρχει συσχέτιση των σπουδών και με την 

άποψη ότι μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του νοήματός της (sig. = 0,01), αλλά 

και ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής 
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ορθογραφίας του (sig. = 0,00). Ακριβέστερα με τη θεώρηση περί κατανόησης της ορθογραφημένης 

λέξης και του νοήματός της φαίνεται να συμφωνούν κατά πολύ οι κάτοχοι κάποιου άλλου είδους 

πτυχίου και οι μεταπτυχιακοί κάτοχοι και ελάχιστα οι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος. Επίσης 

σύμφωνα με το διάγραμμα 3 οι κάτοχοι κάποιου άλλου είδους πτυχίου και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

συμφωνούν περισσότερο με την ερώτηση ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή 

επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του, ενώ την αντίθετη άποψη εκφράζουν οι 

φιλόλογοι που κατέχουν διδακτορικό. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του 

νοήματός της σε σχέση με τις παραπέρα σπουδές. 

 

 

   



84 
 

 

Διάγραμμα 3: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή 

επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του σε σχέση με τις παραπέρα σπουδές. 

 

Τέλος οι κάτοχοι άλλου πτυχίου σπουδών σε σχεδόν με τον ίδιο μέσο όρο με τους κατόχους 

μεταπτυχιακού συμφωνούν με την άποψη ότι οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής γραφής 

πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών παρουσιάζοντας βαθμό 

σημαντικότητας sig. = 0,01. Η θέση αυτή φαίνεται, όμως, να μη βρίσκει σύμφωνους τους κατόχους 

διδακτορικού και αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί καθώς οι διδακτορικοί φιλόλογοι έχουν ήδη λάβει 

γνώσεις υψηλότερου επιπέδου (διάγραμμα 4).  

 

 



85 
 

 

Διάγραμμα 4: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις παραπέρα σπουδές. 

 

Ο ίδιος έλεγχος Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One – Way Anova) 

εφαρμόστηκε και για την επόμενη συσχέτιση των απαντήσεων με τα έτη υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι 

τα έτη υπηρεσίας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ως εξής: 1 – 0-5 έτη υπηρεσίας, 2 – 6-15 έτη 

υπηρεσίας και 3 – 15 και άνω έτη υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 53 του παρατήματος δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στον τρόπο 

που απαντούν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους (ερώτηση 24 με sig. = 0,05)  στη 

θεώρηση ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της 

ορθογραφίας. 

Στο διάγραμμα 5 που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 0-5 

χρόνια τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση ότι σημαντικότερος στόχος του 

μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. Οι φιλόλογοι με 6-15 έτη υπηρεσίας 

φαίνονται να απομακρύνονται από την άποψη αυτήν και όσο τα έτη υπηρεσίας ανεβαίνουν η 

συμφωνία με τη θεώρηση αυτή παρατηρούμε ότι πέφτει κατακόρυφα. Το στοιχείο αυτό είναι 

αποτέλεσμα της επαγγελματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων, καθώς οι νεότεροι εκπαιδευτικοί 

έχουν διαφορετικές προσδοκίες για το μάθημα που πρωτοξεκινούν να διδάσκουν σε σχέση με τους 

παλαιότερους οι οποίοι έχοντας  ασχοληθεί περισσότερο με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 

έχουν κατανοήσει ότι οι στόχοι του είναι αρκετοί και όχι μόνο αυτός που περιγράφεται στην ερώτηση 

του ερωτηματολογίου. 
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Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι o σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι 

η εκμάθηση της ορθογραφίας σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας. 

 

Για την επόμενη συσχέτιση των απαντήσεων με τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας εφαρμόστηκε πάλι ο ίδιος έλεγχος Ανάλυσης 

Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One – Way Anova). Οι διδακτικές ώρες χωρίστηκαν σε τρεις 

κατηγορίες ως εξής: 1 – Καμία διδακτική ώρα, 2 – 1-2 διδακτικές ώρες και 3 – 2 και άνω διδακτικές 

ώρες. Τα αποτελέσματα του ελέγχου στον πίνακα 54 του παρατήματος δείχνουν ότι υπάρχουν 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των ερωτήσεων 10, 23 και 25 ανάλογα με τις 

διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας.  

Αναλυτικότερα για τη θεώρηση ότι υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν 

στην κατάκτηση της ορθογραφίας ο βαθμός σημαντικότητας είναι 0,01. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 6, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ορθογραφία ως 2 ώρες την εβδομάδα εμφανίζονται πιο 

θετικοί σε σύγκριση με αυτούς που αφιερώνουν πάνω από 2 ώρες.  
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Διάγραμμα 6: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν 

στην κατάκτηση της ορθογραφίας σε σχέση με τις ώρες που αφιερώνονται για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. 

 

 Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί με 1-2 ώρες διδασκαλίας της ορθογραφίας παρουσιάζουν βαθμό 

σημαντικότητας sig. = 0,03 θεωρώντας ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή 

επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του. Η θέση αυτή βρίσκει αντίθετους τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ορθογραφία από 2 ώρες και πάνω, ίσως επειδή οι μαθητές εκείνοι 

ερχόμενοι πιο συχνά σε επαφή με το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα και κανόνες παρουσιάζουν 

καλύτερα αποτελέσματα (διάγραμμα 7). 
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Διάγραμμα 7 :  Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του σε σχέση με τις ώρες που αφιερώνονται για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. 

 

Τέλος, η άποψη ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα της 

δίνει μια ιδιαίτερη θέση στο γλωσσικό μάθημα και σημειώνει στατιστικά σημαντική διαφορά sig. = 

0,02. Σύμφωνα με τους μέσους όρους όσοι φιλόλογοι διδάσκουν ορθογραφία 1-2 ώρες φαίνονται να 

συμφωνούν περισσότερο με την γνώμη αυτή από τους υπόλοιπους (διάγραμμα 8).  

 

Διάγραμμα 8: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό 

μάθημα σε σχέση με τις ώρες που αφιερώνονται για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. 
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8.9 Περιορισμοί της έρευνας 
 

 Η έρευνα που διεξήχθη έτυχε αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς, καθώς απαντήθηκαν 

συνολικά 140 ερωτηματολόγια, τα οποία υπήρξαν το τελικό δείγμα, σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα. Η ανάλυση του κοινωνικού προφίλ οδηγεί σε ορισμένους περιορισμούς σχετικά με τη 

σύγκριση των δύο φύλων. Η κατανομή μεταξύ αυτών είναι άνιση. Το 84,3% του δείγματος είναι 

γυναίκες, ενώ το 15,7% άνδρες. Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τον τόπο υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία υπηρετεί σε αστική περιοχή (62,9%) και επίσης κατέχει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα σπουδών το 64,3%. Τέλος, η κατασκευή του ερωτηματολογίου κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη 

λόγω της έλλειψης ερευνητικού εργαλείου και της απειρίας της ερευνήτριας, από τη στιγμή που η 

παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθειά της.  

 

8.10 Συζήτηση και συμπεράσματα έρευνας 

 

 Απώτερος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και η ανίχνευση των 

ορθογραφικών απόψεων των παραγόντων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διατυπώθηκαν και 

ελέγχθηκαν ερευνητικές υποθέσεις σε ότι αφορά το θέμα της ορθογραφίας που αναφέρουν ότι οι 

μέθοδοι/τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της έχουν ως σκοπό την 

κατάκτησή της, ότι έχει κοινωνική διάσταση και ότι η μη ορθογραφημένη γραφή σηματοδοτεί 

μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, διασαφηνίστηκε αν οι φιλόλογοι της έρευνάς μας πιστεύουν ότι η 

ορθογραφία μαθαίνεται τόσο από το σχολικό όσο και από το κοινωνικό περιβάλλον και τέλος 

εξετάστηκε η υπόθεση αν είναι σημαντική η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκειμένου 

να βελτιωθεί η διαδικασία της μάθησης.  

 Αναλυτικότερα στην έρευνα οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι γυναίκες σε ποσοστό 84,3% 

και από το σύνολο των ερωτηθέντων το 62,9% υπηρετεί σε αστική περιοχή. Το 64,3% εμφανίζεται 

να έχει στην κατοχή του μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 6,4% διδακτορικό δίπλωμα. Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (73,6%) είναι επιμορφωμένη σε γενικά εκπαιδευτικά θέματα και το 

26,4% στη διδασκαλία της γλώσσας. Στα έτη υπηρεσίας δεν υπήρξε μεγάλο εύρος, καθώς ο μέσος 

όρος των φιλολόγων που διδάσκουν 0-5 έτη και 6-15 έτη είναι σχεδόν ίσος. Σχετικά με τις διδακτικές 

ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας το μισό ποσοστό του δείγματος απαντάει 1-2 ώρες, όπως επίσης και ότι πάνω από 6 

μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα ορθογραφίας και τέλος ότι ως 2 μαθητές στην τάξη 

αντιμετωπίζουν ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία. 

 Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μάλλον 
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ενθαρρυντικά και καταλήγουν σε επιβεβαίωση της πρώτη υπόθεσης, Ως προς αυτήν οι φιλόλογοι 

δήλωσαν την συμφωνία τους στο ότι οι παρακάτω τεχνικές οδηγούν στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας: η τεχνική της διόρθωσης των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή (91,4%), η ύπαρξη 

λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (67,9%) και η διδασκαλία κανόνων (95%). Επίσης, συμφωνούν στο 

ότι οι λέξεις που επιλέγονται να διδαχθούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών (59,3%), η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται μέσω 

γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων (91,4%) και ότι η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές 

κείμενο κρίνεται ως καλή πρακτική για την αξιολόγηση των μαθητών στην ορθογραφία. Κατά 

συνέπεια στο θέμα των μεθόδων/τεχνικών το γενικότερο συμπέρασμα είναι πως οι εκπαιδευτικοί 

κρίνουν θετικά ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας σχετίζεται με τις μεθόδους/τεχνικές που αυτοί 

χρησιμοποιούν για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Η παραδοχή αυτής της άποψης, λοιπόν, φαίνεται 

να συμφωνεί και με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας των Carreker, Joshi & Boulware-Gooden το 

2010 πως οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στην τάξη τους κατάλληλες δραστηριότητες και 

μαθητοκεντρικές τεχνικές. 

 Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται και αυτή από τα ευρήματα αναγνωρίζοντας 

την κοινωνική διάσταση της ορθογραφίας. Συγκεκριμένα το 94,3% θεωρεί ότι η ορθογραφία της νέας 

ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το παρελθόν και ότι η επικοινωνία στο γραπτό λόγο επηρεάζεται, 

αφού μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόησή της, ενώ μια ανορθόγραφη επιφέρει 

δυσκολίες στις διαπροσωπικές επαφές. Μάλιστα το 62,2% θεωρεί ότι η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα στην ορθογραφία , ενώ είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι η γνώση της ορθογραφίας 

είναι δείκτης γραμματισμού (92,8%) και τη συνδέεουν με την επαγγελματική πρόοδο και εξέλιξη, 

αφού το 89,3% τη θεωρεί εφόδιο και ότι δε μπορούν να εξασκηθούν ορισμένα επαγγέλματα αν η 

γνώση της ορθογραφίας δεν είναι πολύ καλή. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμβαδίζουν με αυτά που 

είχαν καταλήξει οι Millones, Ghesquière & Van Leeuwen το 2013 όπου απέδειξαν την ύπαρξη 

θετικής συσχέτισης της ορθογραφίας με την κοινωνική αποδοχή της.  

 Στη συνέχεια μελετώντας την αντίστοιχη βιβλιογραφία που συνδέει τη μη ορθογραφημένη 

γραφή με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολίων θέσαμε την τρίτη ερευνητική υπόθεση. Εξετάζοντας, 

όμως, τις απόψεις των εκπαιδευτικών καταλήξαμε σε απόρριψη της υπόθεσής μας, αφού οι 

εκπαιδευτικοί δε θεωρούν πως η μη ορθογραφημένη γραφή είναι ενδεικτικό στοιχείο ύπαρξης 

μαθησιακών δυσκολιών σε ποσοστό 65% και θεωρούν ότι επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση και η 

αυτοπεποίθηση του μαθητή κατά 76,4% προσθέτοντας έτσι το θέμα της ψυχολογικής επίδρασης της 

θεώρησης αυτής. 

 Επιπρόσθετα στην τέταρτη υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι η ορθογραφία μαθαίνεται από το 

σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή. Όπως φαίνεται ο πληθυσμός του δείγματός μας 

παρουσιάζεται διχασμένος ως προς την άποψη ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα 
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ξεχωριστό μάθημα και το 65% διαφωνεί ξεκάθαρα ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. Ακόμη, το 95,9% συνδέει την καθημερινή επαφή από 

μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο και το 97,8% το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ο 

μαθητής με την ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η άτυπη 

γνώση συνεισφέρει στην ορθογραφία και ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η μαθησιακή 

δραστηριότητα προκαλείται μέσω της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το κοινωνικοπολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, άποψη που είναι σύμφωνη με την έρευνα των  Korat & Levin 

(2002) οι οποίοι  φανέρωσαν τη συσχέτιση του περιβάλλοντος του μαθητή με την ορθογραφική 

ικανότητα. 

 Τέλος, ως προς την πέμπτη υπόθεση επιβεβαιώνεται η ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, καθώς το 77,2% θεωρεί ότι ως προς την ορθή γραφή η εφαρμογή εξειδικευμένων 

διδακτικών προσεγγίσεων θα είναι αποτελεσματική όπως και η παραγωγή λόγου μέσα σε ομάδες 

συμμαθητών (67,1%). Αξιοσημείωτο είναι πως το 92,8% πιστεύει ότι οι προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία της ορθής γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης. Το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγει αυτή η ερευνητική υπόθεση συνάδει με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν 

στις έρευνες των Fresch (2003), Johnston (2001), Doyle, Zhang & Mattatall (2015) και Templeton & 

Morris (1999) πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώση των νεότερων επιστημονικών προτάσεων και 

δραστηριοτήτων, γιατί δεν έχουν επιμορφωθεί αρκετά για να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 

προγράμματα που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών. 

 Η συσχέτιση των ερωτήσεων του κοινωνικού προφίλ και των ερευνητικών υποθέσεων έδειξε 

ότι δε σημειώθηκαν διαφορές τόσο ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και ως προς τον 

τόπο υπηρεσίας τους. Η συσχέτιση των ερωτήσεων ανάμεσα στα φύλα έδειξε διαφορά ως προς την 

θεώρηση ότι οι λέξεις που επιλέγονται προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, η οποία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά. Διαφορές υπήρξαν 

ακόμη και σε θεωρήσεις σχετικά με τα έτη υπηρεσίας. Φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

έως 5 χρόνια  συμφωνούν περισσότερο ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι 

η εκμάθηση της ορθογραφίας, ενώ οι φιλόλογοι που έχουν άνω των 6 ετών υπηρεσία απομακρύνονται 

από την άποψη αυτή. Αυτό κρίνεται ως αποτέλεσμα της διδακτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, υπήρξαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την εβδομάδα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και στην άποψη ότι η ορθογραφία θα πρέπει 

να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα. Οι φιλόλογοι που διδάσκουν ορθογραφία 1-2 ώρες 

φαίνονται να συμφωνούν περισσότερο με την γνώμη αυτή σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Επιπρόσθετα, για τη θέση ότι υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην 

κατάκτηση της ορθογραφίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ορθογραφία ως 2 ώρες την εβδομάδα 

εμφανίζονται πιο θετικοί σε σύγκριση με αυτούς που αφιερώνουν πάνω από 2 ώρες και οι 
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εκπαιδευτικοί με 1-2 ώρες διδασκαλίας θεωρούν ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του 

μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του. Τέλος για τη συσχέτιση των 

απαντήσεων με τις παραπέρα σπουδές οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συμφωνούν 

περισσότερο με τις στάσεις ότι τα λογισμικά προγράμματα που υπάρχουν χρησιμεύουν στην 

κατάκτηση της ορθογραφίας, ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του και ότι οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

  

8.11 Προτάσεις για νέες έρευνες 
 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία 

της ορθογραφίας σε σχέση με το φύλο, τον τόπο υπηρεσίας, τις παραπέρα σπουδές, την επιμόρφωση, 

τα έτη υπηρεσίας και τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εβδομάδα για 

τη διδασκαλία της ορθογραφίας. Από τα ευρήματα της έρευνας που προέκυψαν προτείνεται η 

μελλοντική διεξαγωγή ερευνών που θα εξετάζουν σε βάθος το είδος των ανωτέρων σπουδών των 

εκπαιδευτικών, το είδος της επιμόρφωσης που έχουν λάβει και κατά πόσο αυτά συνδέονται με τις 

απόψεις που εκφράζουν. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί η επιλογή των πρακτικών που 

εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας, ώστε να εξετασθεί αν η 

κατάλληλη πρακτική ταιριάζει με την εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή. 
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Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ι. Αναλυτικοί πίνακες έρευνας  

 

 Πίνακας 11: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το φύλο. 

1. Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνδρας 22 15,7 15,7 15,7 

Γυναίκα 118 84,3 84,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 12: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τον τόπο υπηρεσίας. 

 

2. Τόπος υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αστική πε-

ριοχή 

88 62,9 62,9 62,9 

Ημιαστική 

περιοχή 

30 21,4 21,4 84,3 

Αγροτική 

περιοχή 

22 15,7 15,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 13: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για παραπέρα σπουδές. 

3. Παραπέρα σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα 

Σπουδών 

90 64,3 64,3 64,3 

Διδακτορικό 

Δίπλωμα 

9 6,4 6,4 70,7 

Άλλο πτυχίο 41 29,3 29,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 14: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για επιμόρφωση. 

4. Επιμόρφωση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Για εκπαιδευ-

τικά θέματα 

103 73,6 73,6 73,6 

Για τη διδα-

σκαλία της 

γλώσσας 

37 26,4 26,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 15: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τα έτη υπηρεσίας. 

5. Έτη υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-5 54 38,6 38,6 38,6 

6-15 55 39,3 39,3 77,9 

15 και άνω 31 22,1 22,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 16: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την εβδομάδα για τη διδασκαλία  της ορθογραφίας. 

6. Διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εβδομάδα για τη 

διδασκαλία  της ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καμία 61 43,6 43,6 43,6 

1-2 73 52,1 52,1 95,7 

2 και 

άνω 

6 4,3 4,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 17: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα 

ορθογραφίας. 

7. Πόσοι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-2 10 7,1 7,1 7,1 

3-6 62 44,3 44,3 51,4 

6 και 

άνω 

68 48,6 48,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 18: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία («δυσορθογραφία»). 

8. Πόσοι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ορθογραφία 

(«δυσορθογραφία»). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-2 75 53,6 53,6 53,6 

3-6 53 37,9 37,9 91,4 

6 και άνω 12 8,6 8,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 19: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τη διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον 

μαθητή είναι μια τεχνική που οδηγεί στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

9. Η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή είναι μια τεχνική που οδηγεί 

στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

2 1,4 1,4 1,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

10 7,1 7,1 8,6 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

93 66,4 66,4 75,0 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

35 25,0 25,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Πίνακας 20: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την ύπαρξη λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ 

που χρησιμεύουν στην κατάκτηση της ορθογραφίας. 

10. Υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

15 10,7 10,7 10,7 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

30 21,4 21,4 32,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

76 54,3 54,3 86,4 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

19 13,6 13,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 



106 
 

Πίνακας 21: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι βοηθούν στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας η διδασκαλία κανόνων (γραμματικών, φωνημικών, μορφολογικών) και η γενίκευσή τους. 

11. Βοηθούν στην κατάκτηση της ορθογραφίας η διδασκαλία κανόνων (γραμ-

ματικών, φωνημικών, μορφολογικών) και η γενίκευσή τους. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

2 1,4 1,4 1,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

5 3,6 3,6 5,0 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

63 45,0 45,0 50,0 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

70 50,0 50,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 22: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι οι λέξεις που επιλέγονται προς 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

12. Οι λέξεις που επιλέγονται προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

16 11,4 11,4 11,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

41 29,3 29,3 40,7 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

63 45,0 45,0 85,7 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

20 14,3 14,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 23: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία 

πρέπει να αξιολογείται μέσω γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων.  

13. Η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται μέσω 

γλωσσικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

3 2,1 2,1 2,1 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

9 6,4 6,4 8,6 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

63 45,0 45,0 53,6 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

65 46,4 46,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 24: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές 

κείμενο εκτιμάται ως καλή πρακτική για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία. 

14. Η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή       

πρακτική για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην                 

ορθογραφία. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

7 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

12 8,6 8,6 13,6 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

71 50,7 50,7 64,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

50 35,7 35,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 25: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η ορθογραφία της Νέας ελληνικής 

αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. 

15. Η ορθογραφία της Νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της 

παρελθόν. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

4 2,9 2,9 2,9 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

4 2,9 2,9 5,7 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

54 38,6 38,6 44,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

78 55,7 55,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 26: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο 

για την επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου. 

16. Η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο για την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

14 10,0 10,0 10,7 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

75 53,6 53,6 64,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

50 35,7 35,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 27: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην 

κατανόηση του νοήματός της. 

17. Μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του νοήματός 

της. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

2 1,4 1,4 1,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

5 3,6 3,6 5,0 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

38 27,1 27,1 32,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

95 67,9 67,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 28: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα 

γραμμένη εμποδίζεται η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη. 

18. Όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη εμποδίζεται η σωστή επικοινω-

νία ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

2 1,4 1,4 1,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

28 20,0 20,0 21,4 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

66 47,1 47,1 68,6 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

44 31,4 31,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 29: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

19. Η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

9 6,4 6,4 7,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

66 47,1 47,1 54,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

64 45,7 45,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 30: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων είναι 

απαραίτητη η γνώση της ορθογραφίας. 

20. Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων είναι απαραίτητη η γνώση της      

ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

εν μέρει 

3 2,1 2,1 2,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

27 19,3 19,3 21,4 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

110 78,6 78,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 31: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της 

σχολικής γνώσης στο οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη βαρύτητα.  

21. Η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής γνώσης στο οποίο η         

κοινωνία δίνει μεγάλη βαρύτητα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Διαφωνώ 

απόλυτα 

7 5,0 5,0 5,0 

 Διαφωνώ 

εν μέρει 

43 30,7 30,7 35,7 

 Συμφωνώ 

εν μέρει 

73 52,1 52,1 87,9 

 Συμφωνώ 

απόλυτα 

17 12,1 12,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 32: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. 

22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει     

μαθησιακές δυσκολίες. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

33 23,6 23,6 23,6 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

58 41,4 41,4 65,0 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

49 35,0 35,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 33: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση 

του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής ορθογραφίας του. 

23. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά 

λόγω της κακής ορθογραφίας του. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

4 2,9 2,9 2,9 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

29 20,7 20,7 23,6 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

85 60,7 60,7 84,3 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

22 15,7 15,7 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 34: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι σημαντικότερος στόχος του μαθήματος 

της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. 

24. Σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της        

ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

29 20,7 20,7 20,7 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

62 44,3 44,3 65,0 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

14 10,0 10,0 75,0 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

35 25,0 25,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 35: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται 

ως ένα ξεχωριστό μάθημα. 

25. Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

23 16,4 16,4 16,4 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

44 31,4 31,4 47,9 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

46 32,9 32,9 80,7 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

27 19,3 19,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 36: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η καθημερινή επαφή από μικρή ηλικία 

με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας. 

26. Η καθημερινή επαφή από μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην        

ευκολότερη εκμάθηση της ορθογραφίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

εν μέρει 

3 2,1 2,1 2,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

35 25,0 25,0 27,1 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

102 72,9 72,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 37: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή 

συμμετέχει στην ανάπτυξη των ορθογραφικών ικανοτήτων του.  

27. Το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή συμμετέχει στην ανάπτυξη των             

ορθογραφικών ικανοτήτων του. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

1 ,7 ,7 ,7 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

2 1,4 1,4 2,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

72 51,4 51,4 53,6 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

65 46,4 46,4 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 38: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το η αποτελεσματική κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων. 

28. Η αποτελεσματική κατάκτηση της ορθής γραφής απαιτεί την εφαρμογή                

εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

6 4,3 4,3 4,3 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

26 18,6 18,6 22,9 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

82 58,6 58,6 81,4 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

26 18,6 18,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 39: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή 

γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδα. 

29. Η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν      

γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

10 7,1 7,1 7,1 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

36 25,7 25,7 32,9 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

80 57,1 57,1 90,0 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

14 10,0 10,0 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 
 

Πίνακας 40: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το ότι οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της 

ορθής γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

30. Οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής γραφής πρέπει να αποτελέσουν 

θέμα ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Διαφωνώ 

απόλυτα 

4 2,9 2,9 2,9 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

6 4,3 4,3 7,1 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

71 50,7 50,7 57,9 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

59 42,1 42,1 100,0 

Total 140 100,0 100,0  
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Πίνακας 41: Μέσοι όροι των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

 

9. Η διόρθωση 

των λαθών από 

τον ίδιο τον      

μαθητή είναι 

μια τεχνική που       

οδηγεί στην 

κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

10. Υπάρχουν 

λογισμικά    

προγράμματα 

Η/Υ που       

χρησιμεύουν 

στην             

κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

11. Βοηθούν στην 

κατάκτηση της ορ-

θογραφίας η διδα-

σκαλία   κανόνων 

(γραμματικών, φω-

νημικών,            

μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους. 

12. Οι λέξεις 

που                 

επιλέγονται 

προς διδασκα-

λία θα πρέπει 

να είναι       

σύμφωνες με 

τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθη-

τών. 

13. Η επίδοση 

των μαθητών 

στην ορθογρα-

φία πρέπει να 

αξιολογείται 

μέσω γλωσσι-

κών ασκήσεων 

και δραστηριο-

τήτων. 

14. Η παραγωγή 

γραπτού λόγου 

σε συνεχές      

κείμενο εκτιμά-

ται ως καλή πρα-

κτική για την α-

ξιολόγηση της ε-

πίδοσης των μα-

θητών στην ορ-

θογραφία. 

 

15. Η ορθογρα-

φία της Νέας 

ελληνικής απο-

τελεί τη σύν-

δεση με το 

γλωσσικό της 

παρελθόν. 

N Valid 140 140 140 140 140 140 140 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,15 2,71 3,44 2,62 3,36 3,17 3,47 

 

16. Η γνώση της 

ορθογραφίας εί-

ναι εφόδιο για 

την επαγγελμα-

τική και κοινω-

νική πρόοδο ενός 

ατόμου. 

17. Μια ορ-

θογραφημένη 

λέξη βοηθάει 

στην κατανό-

ηση του νοή-

ματός της. 

18. Όταν μια 

λέξη είναι ανορ-

θόγραφα γραμ-

μένη εμποδίζεται 

η σωστή επικοι-

νωνία ανάμεσα 

στον πομπό και 

στον δέκτη.  

19. Η γνώση 

της ορθογρα-

φίας λειτουρ-

γεί ως δεί-

κτης γραμμα-

τισμού.  

20. Για την ά-

σκηση ορισμέ-

νων επαγγελ-

μάτων είναι α-

παραίτητη η 

γνώση της ορ-

θογραφίας.  

21. Η ορθογρα-

φία αποτελεί 

ένα κομμάτι 

της σχολικής 

γνώσης στο ο-

ποίο η κοινω-

νία δίνει με-

γάλη βαρύ-

τητα.  

22. Όταν ο 

μαθητής δε 

γράφει ορθο-

γραφημένα 

είναι ένδειξη 

ότι αντιμετω-

πίζει μαθη-

σιακές δυ-

σκολίες.  

23. Η αυτοεκτί-

μηση και η αυτο-

πεποίθηση του 

μαθητή επηρεά-

ζεται αρνητικά 

λόγω της κακής 

ορθογραφίας 

του.  

140 140 140 140 140 140 140 140 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3,24 3,61 3,09 3,38 3,76 2,71 2,11 2,89 

 

24. Σημαντικό-

τερος στόχος 

του μαθήματος 

της γλώσσας 

είναι η εκμά-

θηση της ορθο-

γραφίας.  

25. Η ορθογρα-

φία θα πρέπει 

να διδάσκεται 

ως ένα ξεχωρι-

στό μάθημα.  

26. Η καθημε-

ρινή επαφή από 

μικρή ηλικία με 

τον γραπτό λόγο 

βοηθάει στην ευ-

κολότερη εκμά-

θηση της ορθο-

γραφίας.  

27. Το οικογε-

νειακό περι-

βάλλον του μα-

θητή συμμετέ-

χει στην ανά-

πτυξη των ορ-

θογραφικών ι-

κανοτήτων 

του.  

28. Η αποτελε-

σματική κατά-

κτηση της ορ-

θής γραφής α-

παιτεί την ε-

φαρμογή εξει-

δικευμένων δι-

δακτικών προ-

σεγγίσεων.  

29. Η παρα-

γωγή γρα-

πτού λόγου 

με ορθή 

γραφή είναι 

αποτελεσμα-

τικότερη ό-

ταν γίνεται 

με εργασία 

μέσα σε ο-

μάδα.  

30. Οι προ-

σεγγίσεις για 

τη διδασκα-

λία της ορθής 

γραφής πρέ-

πει να αποτε-

λέσουν θέμα 

ειδικής επι-

μόρφωσης 

των εκπαι-

δευτικών.  

140 140 140 140 140 140 140 

0 0 0 0 0 0 0 

2,24 2,55 3,71 3,44 2,91 2,70 3,32 
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Πίνακας 42: Κατανομή συχνότητας της διμεταβλητής Ερ. 5: Έτη υπηρεσίας  * Ερ.22: Όταν ο μαθητής 

δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. 

Ερ. 5: Έτη υπηρεσίας  * Ερ.22: Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες.  Crosstabulation 

 

22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθο-

γραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ εν 

μέρει 

Συμφωνώ εν 

μέρει 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας 0-5 Count 15 17 22 54 

Expected Count 12,7 22,4 18,9 54,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρεσίας 27,8% 31,5% 40,7% 100,0% 

% within Ερ.22: Όταν ο μαθη-

τής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες. 

45,5% 29,3% 44,9% 38,6% 

% of Total 10,7% 12,1% 15,7% 38,6% 

Adjusted Residual ,9 -1,9 1,1  

6-15 Count 11 27 17 55 

Expected Count 13,0 22,8 19,3 55,0 

% within Ε5: Έτη υπηρεσίας 20,0% 49,1% 30,9% 100,0% 

% within Ερ.22: Όταν ο μαθη-

τής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες 

33,3% 46,6% 34,7% 39,3% 

% of Total 7,9% 19,3% 12,1% 39,3% 

Adjusted Residual -,8 1,5 -,8  

15 και 

άνω 

Count 7 14 10 31 

Expected Count 7,3 12,8 10,9 31,0 

% within Ε5: Έτη υπηρεσίας 22,6% 45,2% 32,3% 100,0% 

% within Ερ.22: Όταν ο μαθη-

τής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες. 

21,2% 24,1% 20,4% 22,1% 

% of Total 5,0% 10,0% 7,1% 22,1% 

Adjusted Residual -,1 ,5 -,4  

Total Count 33 58 49 140 

Expected Count 33,0 58,0 49,0 140,0 

% within Ε5: Έτη υπηρεσίας 23,6% 41,4% 35,0% 100,0% 

% within Ερ.22: Όταν ο μαθη-

τής δε γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει 

μαθησιακές δυσκολίες. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,6% 41,4% 35,0% 100,0% 
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Πίνακας 43: Αποτελέσματα ελέγχου του t test για την διαφοροποίηση των απόψεων ως προς το φύλο. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

9. Η διόρθωση των λα-

θών από τον ίδιο τον μα-

θητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Equal variances 

assumed 

,153 ,696 -,116 138 ,908 

Equal variances not 

assumed 

  -,123 30,968 ,903 

10. Υπάρχουν λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ που 

χρησιμεύουν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Equal variances 

assumed 

,027 ,870 -1,553 138 ,123 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,706 32,205 ,098 

11. Βοηθούν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας 

η διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημι-

κών, μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους.  

Equal variances 

assumed 

,095 ,758 ,514 138 ,608 

Equal variances not 

assumed 

  ,542 30,881 ,591 

12. Οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθητών. 

Equal variances 

assumed 

1,569 ,212 -2,075 138 ,040 

Equal variances not 

assumed 

  -2,427 34,682 ,021 

13. Η επίδοση των μαθη-

τών στην ορθογραφία 

πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκή-

σεων και δραστηριοτή-

των.  

Equal variances 

assumed 

1,827 ,179 1,043 138 ,299 

Equal variances not 

assumed 

  1,323 38,874 ,193 

14. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου σε συνεχές κεί-

μενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολό-

γηση της επίδοσης των 

μαθητών στην ορθογρα-

φία.  

Equal variances 

assumed 

1,408 ,237 -,227 138 ,821 

Equal variances not 

assumed 

  -,247 31,852 ,807 

15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτελεί 

Equal variances 

assumed 

,007 ,932 -,124 138 ,902 
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τη σύνδεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν.  

Equal variances not 

assumed 

  
-,118 28,218 ,907 

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο για 

την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός 

ατόμου. 

Equal variances 

assumed 

,388 ,535 ,586 138 ,559 

Equal variances not 

assumed 

  ,657 32,989 ,516 

17. Μια ορθογραφημένη 

λέξη βοηθάει στην κατα-

νόηση του νοήματός 

της.  

Equal variances 

assumed 

,054 ,817 -,557 138 ,579 

Equal variances not 

assumed 

  -,584 30,680 ,564 

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επι-

κοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη.  

Equal variances 

assumed 

,054 ,817 ,650 138 ,517 

Equal variances not 

assumed 

  ,666 30,036 ,510 

19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Equal variances 

assumed 

,141 ,708 ,605 138 ,546 

Equal variances not 

assumed 

  
,642 31,057 ,526 

20. Για την άσκηση ορι-

σμένων επαγγελμάτων 

είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογραφίας.  

Equal variances 

assumed 

,111 ,740 ,091 138 ,928 

Equal variances not 

assumed 

  ,098 31,810 ,922 

21. Η ορθογραφία αποτε-

λεί ένα κομμάτι της σχο-

λικής γνώσης στο οποίο 

η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα.  

Equal variances 

assumed 

,277 ,599 1,028 138 ,306 

Equal variances not 

assumed 

  ,993 28,528 ,329 

22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυ-

σκολίες.  

Equal variances 

assumed 

6,586 ,011 -1,385 138 ,168 

Equal variances not 

assumed 

  -1,638 35,175 ,110 

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του.  

Equal variances 

assumed 

1,272 ,261 -,894 138 ,373 

Equal variances not 

assumed 

  
-,829 27,657 ,414 

24. Σημαντικότερος στό-

χος του μαθήματος της 

Equal variances 

assumed 

,705 ,402 ,687 138 ,493 
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γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Equal variances not 

assumed 

  ,761 32,508 ,452 

25. Η ορθογραφία θα 

πρέπει να διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό μάθημα.  

Equal variances 

assumed 

,446 ,505 -1,686 138 ,094 

Equal variances not 

assumed 

  -1,694 29,489 ,101 

26. Η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον 

γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Equal variances 

assumed 

2,129 ,147 ,666 138 ,506 

Equal variances not 

assumed 

  ,755 33,366 ,455 

27. Το οικογενειακό πε-

ριβάλλον του μαθητή 

συμμετέχει στην ανά-

πτυξη των ορθογραφι-

κών ικανοτήτων του.  

Equal variances 

assumed 

2,000 ,160 -,650 138 ,517 

Equal variances not 

assumed 

  -,726 32,824 ,473 

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την ε-

φαρμογή εξειδικευμένων 

διδακτικών προσεγγί-

σεων.  

Equal variances 

assumed 

,563 ,454 -1,304 138 ,194 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,256 28,457 ,219 

29. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου με ορθή γραφή εί-

ναι αποτελεσματικότερη 

όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. 

Equal variances 

assumed 

,121 ,729 -1,059 138 ,292 

Equal variances not 

assumed 

  -1,067 29,586 ,295 

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών. 

Equal variances 

assumed 

8,746 ,004 -1,371 138 ,173 

Equal variances not 

assumed 

  
-,963 23,746 ,345 
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Πίνακας 44: Αποτελέσματα ελέγχου t test για τη διαφοροποίηση των απόψεων ως προς την 

επιμόρφωση. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

9. Η διόρθωση των λα-

θών από τον ίδιο τον 

μαθητή είναι μια τε-

χνική που οδηγεί στην 

κατάκτηση της ορθο-

γραφίας. 

Equal variances 

assumed 

,508 ,477 ,175 138 ,861 

Equal variances not 

assumed 

  ,163 55,845 ,871 

10. Υπάρχουν λογι-

σμικά προγράμματα 

Η/Υ που χρησιμεύουν 

στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

Equal variances 

assumed 

1,813 ,180 ,725 138 ,470 

Equal variances not 

assumed 

  ,679 56,783 ,500 

11. Βοηθούν στην κα-

τάκτηση της ορθογρα-

φίας η διδασκαλία κα-

νόνων (γραμματικών, 

φωνημικών, μορφολο-

γικών) και η γενίκευσή 

τους. 

Equal variances 

assumed 

,784 ,377 -,564 138 ,574 

Equal variances not 

assumed 

  -,612 75,032 ,543 

12. Οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθητών. 

Equal variances 

assumed 

,424 ,516 ,659 138 ,511 

Equal variances not 

assumed 

  ,645 61,133 ,522 

13. Η επίδοση των μα-

θητών στην ορθογρα-

φία πρέπει να αξιολο-

γείται μέσω γλωσσικών 

ασκήσεων και δραστη-

ριοτήτων.  

Equal variances 

assumed 

,009 ,925 1,433 138 ,154 

Equal variances not 

assumed 

  1,413 62,041 ,163 

14. Η παραγωγή γρα-

πτού λόγου σε συνεχές 

κείμενο εκτιμάται ως 

καλή πρακτική για την 

αξιολόγηση της επίδο-

σης των μαθητών στην 

ορθογραφία.  

Equal variances 

assumed 

1,368 ,244 -,403 138 ,688 

Equal variances not 

assumed 

  -,444 77,535 ,659 
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15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτε-

λεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελ-

θόν.  

Equal variances 

assumed 

1,044 ,309 ,951 138 ,343 

Equal variances not 

assumed 

  ,868 54,589 ,389 

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο 

για την επαγγελματική 

και κοινωνική πρόοδο 

ενός ατόμου. 

Equal variances 

assumed 

,838 ,362 -,587 138 ,558 

Equal variances not 

assumed 

  -,640 75,731 ,524 

17. Μια ορθογραφη-

μένη λέξη βοηθάει 

στην κατανόηση του 

νοήματός της.  

Equal variances 

assumed 

3,753 ,055 1,444 138 ,151 

Equal variances not 

assumed 

  1,353 56,831 ,181 

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμ-

μένη εμποδίζεται η σω-

στή επικοινωνία ανά-

μεσα στον πομπό και 

στον δέκτη.  

Equal variances 

assumed 

,094 ,760 ,805 138 ,422 

Equal variances not 

assumed 

  ,787 61,025 ,434 

19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Equal variances 

assumed 

,983 ,323 -,896 138 ,372 

Equal variances not 

assumed 

  -,975 75,527 ,333 

20. Για την άσκηση ο-

ρισμένων επαγγελμά-

των είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογρα-

φίας. 

Equal variances 

assumed 

6,895 ,010 1,330 138 ,186 

Equal variances not 

assumed 

  
1,155 50,806 ,253 

21. Η ορθογραφία απο-

τελεί ένα κομμάτι της 

σχολικής γνώσης στο 

οποίο η κοινωνία δίνει 

μεγάλη βαρύτητα.  

Equal variances 

assumed 

,027 ,869 -1,182 138 ,239 

Equal variances not 

assumed 

  -1,159 61,346 ,251 

22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντι-

μετωπίζει μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Equal variances 

assumed 

1,671 ,198 1,840 138 ,068 

Equal variances not 

assumed 

  1,890 66,955 ,063 

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του 

μαθητή επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της κα-

κής ορθογραφίας του. 

Equal variances 

assumed 

,109 ,742 -,269 138 ,789 

Equal variances not 

assumed 

  -,260 60,146 ,796 
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24. Σημαντικότερος 

στόχος του μαθήματος 

της γλώσσας είναι η εκ-

μάθηση της ορθογρα-

φίας. 

Equal variances 

assumed 

,181 ,671 -,003 138 ,998 

Equal variances not 

assumed 

  -,003 59,360 ,998 

25. Η ορθογραφία θα 

πρέπει να διδάσκεται 

ως ένα ξεχωριστό μά-

θημα. 

Equal variances 

assumed 

2,459 ,119 -,126 138 ,900 

Equal variances not 

assumed 

  -,118 56,564 ,907 

 26. Η καθημερινή   ε-

παφή από μικρή ηλικία 

με τον γραπτό λόγο 

βοηθάει στην ευκολό-

τερη εκμάθηση της ορ-

θογραφίας. 

Equal variances 

assumed 

,003 ,953 -,318 138 ,751 

Equal variances not 

assumed 

  -,296 56,265 ,768 

 27. Το οικογενειακό πε-

ριβάλλον του μαθητή 

συμμετέχει στην ανά-

πτυξη των ορθογραφι-

κών ικανοτήτων του. 

Equal variances 

assumed 

1,696 ,195 1,402 138 ,163 

Equal variances not 

assumed 

  1,457 68,533 ,150 

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την ε-

φαρμογή εξειδικευμέ-

νων διδακτικών προ-

σεγγίσεων. 

Equal variances 

assumed 

,611 ,436 ,215 138 ,830 

Equal variances not 

assumed 

  ,223 67,880 ,824 

29. Η παραγωγή γρα-

πτού λόγου με ορθή 

γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνε-

ται με εργασία μέσα σε 

ομάδα. 

Equal variances 

assumed 

1,431 ,234 ,230 138 ,818 

Equal variances not 

assumed 

  ,257 79,500 ,798 

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορ-

θής γραφής πρέπει να 

αποτελέσουν θέμα ειδι-

κής επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. 

Equal variances 

assumed 

,208 ,649 -,306 138 ,760 

Equal variances not 

assumed 

  -,311 65,718 ,757 
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Πίνακας 45: Αποτελέσματα με δείκτη συσχέτισης Spearman rho αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας. 

 Έτη υπηρεσίας 

Spearman's rho Έτη υπηρεσίας  Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 140 

9. Η διόρθωση των λαθών από τον 

ίδιο τον μαθητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατάκτηση της ορ-

θογραφίας. 

Correlation Coefficient -,106 

Sig. (2-tailed) ,211 

N 140 

10. Υπάρχουν λογισμικά προγράμ-

ματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην 

κατάκτηση της ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient -,066 

Sig. (2-tailed) ,438 

N 140 

11. Βοηθούν στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας η διδασκαλία κανό-

νων (γραμματικών, φωνημικών, 

μορφολογικών) και η γενίκευσή 

τους.  

Correlation Coefficient -,026 

Sig. (2-tailed) ,763 

N 140 

12. Οι λέξεις που επιλέγονται προς 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέροντα των μα-

θητών.  

Correlation Coefficient -,026 

Sig. (2-tailed) ,764 

N 140 

13. Η επίδοση των μαθητών στην 

ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκήσεων και 

δραστηριοτήτων. 

Correlation Coefficient -,105 

Sig. (2-tailed) ,215 

N 140 

14. Η παραγωγή γραπτού λόγου σε 

συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολόγηση της ε-

πίδοσης των μαθητών στην ορθο-

γραφία. 

Correlation Coefficient ,129 

Sig. (2-tailed) ,130 

N 140 

15. Η ορθογραφία της Νέας ελληνι-

κής αποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν.  

Correlation Coefficient ,172* 

Sig. (2-tailed) ,043 

N 140 

16. Η γνώση της ορθογραφίας είναι 

εφόδιο για την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου.  

Correlation Coefficient -,072 

Sig. (2-tailed) ,399 

N 140 

17. Μια ορθογραφημένη λέξη βοη-

θάει στην κατανόηση του νοήματός 

της.  

Correlation Coefficient ,039 

Sig. (2-tailed) ,646 

N 140 
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18. Όταν μια λέξη είναι ανορθό-

γραφα γραμμένη εμποδίζεται η σω-

στή επικοινωνία ανάμεσα στον πο-

μπό και στον δέκτη.  

Correlation Coefficient -,061 

Sig. (2-tailed) ,475 

N 140 

19. Η γνώση της ορθογραφίας λει-

τουργεί ως δείκτης γραμματισμού.  

Correlation Coefficient ,178* 

Sig. (2-tailed) ,036 

N 140 

20. Για την άσκηση ορισμένων ε-

παγγελμάτων είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient ,099 

Sig. (2-tailed) ,246 

N 140 

21. Η ορθογραφία αποτελεί ένα 

κομμάτι της σχολικής γνώσης στο 

οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη βα-

ρύτητα. 

Correlation Coefficient -,073 

Sig. (2-tailed) ,394 

N 140 

22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορ-

θογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντι-

μετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.  

Correlation Coefficient -,024 

Sig. (2-tailed) ,779 

N 140 

23. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπε-

ποίθηση του μαθητή επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της κακής ορθογρα-

φίας του.  

Correlation Coefficient -,082 

Sig. (2-tailed) ,337 

N 140 

24. Σημαντικότερος στόχος του μα-

θήματος της γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας.  

Correlation Coefficient -,187* 

Sig. (2-tailed) ,027 

N 140 

25. Η ορθογραφία θα πρέπει να δι-

δάσκεται ως ένα ξεχωριστό μά-

θημα. 

Correlation Coefficient -,067 

Sig. (2-tailed) ,432 

N 140 

26. Η καθημερινή επαφή από μικρή 

ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμάθηση της ορ-

θογραφίας. 

Correlation Coefficient -,062 

Sig. (2-tailed) ,466 

N 140 

27. Το οικογενειακό περιβάλλον 

του μαθητή συμμετέχει στην ανά-

πτυξη των ορθογραφικών ικανοτή-

των του.  

 

Correlation Coefficient 

,046 

Sig. (2-tailed) ,589 

N 140 

28. Η αποτελεσματική κατάκτηση 

της ορθής γραφής απαιτεί την εφαρ-

μογή εξειδικευμένων διδακτικών 

προσεγγίσεων. 

Correlation Coefficient -,013 

Sig. (2-tailed) ,879 

N 140 

29. Η παραγωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελεσματικό-

τερη όταν γίνεται με εργασία μέσα 

σε ομάδα. 

Correlation Coefficient -,182* 

Sig. (2-tailed) ,032 

N 140 
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30. Οι προσεγγίσεις για τη διδασκα-

λία της ορθής γραφής πρέπει να α-

ποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών 

Correlation Coefficient -,046 

Sig. (2-tailed) ,593 

N 140 

 

Πίνακας 46: Κατανομή συχνότητας της διμεταβλητής Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.15 Η ορθογραφία 

της Νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.15 Η ορθογραφία της Νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. 

Crosstabulation 

 

Ερ.15. Η ορθογραφία της Νέας ελληνικής απο-

τελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας 0-5 Count 2 2 26 24 54 

Expected Count 1,5 1,5 20,8 30,1 54,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

3,7% 3,7% 48,1% 44,4% 100,0% 

% within Ερ.15: Η ορθογρα-

φία της Νέας ελληνικής α-

ποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν. 

50,0% 50,0% 48,1% 30,8% 38,6% 

% of Total 1,4% 1,4% 18,6% 17,1% 38,6% 

Adjusted Residual ,5 ,5 1,8 -2,1  

6-15 Count 1 2 18 34 55 

Expected Count 1,6 1,6 21,2 30,6 55,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

1,8% 3,6% 32,7% 61,8% 100,0% 

% within Ερ.15: Η ορθογρα-

φία της Νέας ελληνικής α-

ποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν. 

25,0% 50,0% 33,3% 43,6% 39,3% 

% of Total 0,7% 1,4% 12,9% 24,3% 39,3% 

Adjusted Residual -,6 ,4 -1,1 1,2  

15 και 

άνω 

Count 1 0 10 20 31 

Expected Count ,9 ,9 12,0 17,3 31,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

3,2% 0,0% 32,3% 64,5% 100,0% 

% within Ερ.15: Η ορθογρα-

φία της Νέας ελληνικής α-

ποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν. 

25,0% 0,0% 18,5% 25,6% 22,1% 

% of Total 0,7% 0,0% 7,1% 14,3% 22,1% 

Adjusted Residual ,1 -1,1 -,8 1,1  
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Total Count 4 4 54 78 140 

Expected Count 4,0 4,0 54,0 78,0 140,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

2,9% 2,9% 38,6% 55,7% 100,0% 

% within Ερ.15: Η ορθογρα-

φία της Νέας ελληνικής α-

ποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,9% 2,9% 38,6% 55,7% 100,0% 

 

Πίνακας 47: Κατανομή συχνότητας της διμεταβλητής Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.19: Η γνώση της 

ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού. 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.19: Η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού. Crosstabulation 

 

Ερ.19: Η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

0-5 Count 0 4 30 20 54 

Expected Count ,4 3,5 25,5 24,7 54,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

0,0% 7,4% 55,6% 37,0% 100,0% 

% within Ερ.19: Η γνώση 

της ορθογραφίας λειτουργεί 

ως δείκτης γραμματισμού. 

0,0% 44,4% 45,5% 31,3% 38,6% 

% of Total 0,0% 2,9% 21,4% 14,3% 38,6% 

Adjusted Residual -,8 ,4 1,6 -1,6  

6-15 Count 1 5 24 25 55 

Expected Count ,4 3,5 25,9 25,1 55,0 

% within Ερ5: Έτη υπηρε-

σίας 

1,8% 9,1% 43,6% 45,5% 100,0% 

% within Ερ.19: Η γνώση 

της ορθογραφίας λειτουργεί 

ως δείκτης γραμματισμού. 

100,0% 55,6% 36,4% 39,1% 39,3% 

% of Total 0,7% 3,6% 17,1% 17,9% 39,3% 

Adjusted Residual 1,2 1,0 -,7 ,0 

 

15  και 

άνω 

Count 0 0 12 19 31 

Expected Count ,2 2,0 14,6 14,2 31,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

0,0% 0,0% 38,7% 61,3% 100,0% 
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% within Ερ.19: Η γνώση 

της ορθογραφίας λειτουργεί 

ως δείκτης γραμματισμού. 

0,0% 0,0% 18,2% 29,7% 22,1% 

% of Total 0,0% 0,0% 8,6% 13,6% 22,1% 

Adjusted Residual -,5 -1,7 -1,1 2,0  

Total Count 1 9 66 64 140 

Expected Count 1,0 9,0 66,0 64,0 140,0 

% within Ερ5: Έτη υπηρε-

σίας 

0,7% 6,4% 47,1% 45,7% 100,0% 

% within Ερ.19: Η γνώση 

της ορθογραφίας λειτουργεί 

ως δείκτης γραμματισμού. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 0,7% 6,4% 47,1% 45,7% 100,0% 

 

Πίνακας 48: Κατανομή συχνότητας της διμεταβλητής Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.24: Σημαντικότερος 

στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.24: Σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της        

ορθογραφίας. Crosstabulation 

 

Ερ.24: Σημαντικότερος στόχος του μαθήματος 

της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογρα-

φίας. Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

0-5 Count 8 23 18 5 54 

Expected Count 11,2 23,9 13,5 5,4 54,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

14,8% 42,6% 33,3% 9,3% 100,0% 

% within Ερ.24: Σημαντι-

κότερος στόχος του μαθή-

ματος της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθογρα-

φίας. 

27,6% 37,1% 51,4% 35,7% 38,6% 

% of Total 5,7% 16,4% 12,9% 3,6% 38,6% 

Adjusted Residual -1,4 -,3 1,8 -,2 

 

6-15 Count 11 24 12 8 55 

Expected Count 11,4 24,4 13,8 5,5 55,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

20,0% 43,6% 21,8% 14,5% 100,0% 
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% within Ερ.24: Σημαντι-

κότερος στόχος του μαθή-

ματος της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθογρα-

φίας. 

37,9% 38,7% 34,3% 57,1% 39,3% 

% of Total 7,9% 17,1% 8,6% 5,7% 39,3% 

Adjusted Residual -,2 -,1 -,7 1,4  

15 και 

άνω 

Count 10 15 5 1 31 

Expected Count 6,4 13,7 7,8 3,1 31,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

32,3% 48,4% 16,1% 3,2% 100,0% 

% within Ερ.24: Σημαντι-

κότερος στόχος του μαθή-

ματος της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθογρα-

φίας. 

34,5% 24,2% 14,3% 7,1% 22,1% 

% of Total 7,1% 10,7% 3,6% 0,7% 22,1% 

Adjusted Residual 1,8 ,5 -1,3 -1,4  

Total Count 29 62 35 14 140 

Expected Count 29,0 62,0 35,0 14,0 140,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

20,7% 44,3% 25,0% 10,0% 100,0% 

% within Ερ.24: Σημαντι-

κότερος στόχος του μαθή-

ματος της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθογρα-

φίας. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,7% 44,3% 25,0% 10,0% 100,0% 
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Πίνακας 49: Κατανομή συχνότητας της διμεταβλητής Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.29: Η παραγωγή 

γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται με εργασία μέσα σε ομάδα. 

Ερ.5: Έτη υπηρεσίας * Ερ.29: Η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. Crosstabulation 

 

Ερ.29: Η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή 

γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. 

Total 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

εν μέρει 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

0-5 Count 2 9 39 4 54 

Expected Count 3,9 13,9 30,9 5,4 54,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

3,7% 16,7% 72,2% 7,4% 100,0% 

% within Ερ.29: Η παρα-

γωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. 

20,0% 25,0% 48,8% 28,6% 38,6% 

% of Total 1,4% 6,4% 27,9% 2,9% 38,6% 

Adjusted Residual -1,3 -1,9 2,9 -,8  

6-15 Count 3 18 26 8 55 

Expected Count 3,9 14,1 31,4 5,5 55,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

5,5% 32,7% 47,3% 14,5% 100,0% 

% within Ερ.29: Η παρα-

γωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. 

30,0% 50,0% 32,5% 57,1% 39,3% 

% of Total 2,1% 12,9% 18,6% 5,7% 39,3% 

Adjusted Residual -,6 1,5 -1,9 1,4  

15 και 

άνω 

Count 5 9 15 2 31 

Expected Count 2,2 8,0 17,7 3,1 31,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

16,1% 29,0% 48,4% 6,5% 100,0% 

% within Ερ.29: Η παρα-

γωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. 

50,0% 25,0% 18,8% 14,3% 22,1% 

% of Total 3,6% 6,4% 10,7% 1,4% 22,1% 

Adjusted Residual 2,2 ,5 -1,1 -,7  

Total Count 10 36 80 14 140 
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Expected Count 10,0 36,0 80,0 14,0 140,0 

% within Ερ.5: Έτη υπηρε-

σίας 

7,1% 25,7% 57,1% 10,0% 100,0% 

% within Ερ.29: Η παρα-

γωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελε-

σματικότερη όταν γίνεται 

με εργασία μέσα σε ομάδα. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,1% 25,7% 57,1% 10,0% 100,0% 

 

Πίνακας 50: Αποτελέσματα με δείκτη συσχέτισης Spearman rho αναφορικά με τις διδακτικές ώρες 

που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας. 

 

Διδακτικές ώρες 

που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά 

την εβδομάδα για τη 

διδασκαλία της ορ-

θογραφίας 

Spearman's rho 6.Διδακτικές ώρες που αφιερώνουν 

οι εκπαιδευτικοί κατά την εβδο-

μάδα για τη διδασκαλία της ορθο-

γραφίας 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 140 

9. Η διόρθωση των λαθών από τον 

ίδιο τον μαθητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient -,084 

Sig. (2-tailed) ,326 

N 140 

10. Υπάρχουν λογισμικά προγράμ-

ματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην 

κατάκτηση της ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient -,118 

Sig. (2-tailed) ,164 

N 140 

11. Βοηθούν στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας η διδασκαλία κανό-

νων (γραμματικών, φωνημικών, 

μορφολογικών) και η γενίκευσή 

τους. 

Correlation Coefficient ,039 

Sig. (2-tailed) ,644 

N 140 

12. Οι λέξεις που επιλέγονται προς 

διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέροντα των μα-

θητών. 

Correlation Coefficient ,008 

Sig. (2-tailed) ,929 

N 140 
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13. Η επίδοση των μαθητών στην 

ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκήσεων και 

δραστηριοτήτων. 

Correlation Coefficient -,108 

Sig. (2-tailed) ,202 

N 140 

14. Η παραγωγή γραπτού λόγου σε 

συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών στην ορθο-

γραφία. 

Correlation Coefficient -,057 

Sig. (2-tailed) ,507 

N 140 

15. Η ορθογραφία της Νέας ελλη-

νικής αποτελεί τη σύνδεση με το 

γλωσσικό της παρελθόν. 

Correlation Coefficient ,014 

Sig. (2-tailed) ,870 

N 140 

 16. Η γνώση της ορθογραφίας είναι 

εφόδιο για την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός ατόμου. 

Correlation Coefficient ,040 

Sig. (2-tailed) ,641 

N 140 

17. Μια ορθογραφημένη λέξη βοη-

θάει στην κατανόηση του νοήμα-

τός της. 

Correlation Coefficient ,002 

Sig. (2-tailed) ,980 

N 140 

18. Όταν μια λέξη είναι ανορθό-

γραφα γραμμένη εμποδίζεται η 

σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη.  

Correlation Coefficient -,008 

Sig. (2-tailed) ,925 

N 140 

19. Η γνώση της ορθογραφίας λει-

τουργεί ως δείκτης γραμματισμού. 

Correlation Coefficient ,015 

Sig. (2-tailed) ,864 

N 140 

 20. Για την άσκηση ορισμένων ε-

παγγελμάτων είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient ,052 

Sig. (2-tailed) ,539 

N 140 

21. Η ορθογραφία αποτελεί ένα 

κομμάτι της σχολικής γνώσης στο 

οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη βα-

ρύτητα. 

Correlation Coefficient ,140 

Sig. (2-tailed) ,098 

N 140 

 22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορ-

θογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντι-

μετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες.  

Correlation Coefficient -,115 

Sig. (2-tailed) ,177 

N 140 

23. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπε-

ποίθηση του μαθητή επηρεάζεται 

αρνητικά λόγω της κακής ορθο-

γραφίας του.  

Correlation Coefficient ,073 

Sig. (2-tailed) ,392 

N 140 
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24. Σημαντικότερος στόχος του 

μαθήματος της γλώσσας είναι η 

εκμάθηση της ορθογραφίας.  

Correlation Coefficient ,093 

Sig. (2-tailed) ,273 

N 140 

25. Η ορθογραφία θα πρέπει να δι-

δάσκεται ως ένα ξεχωριστό μά-

θημα. 

Correlation Coefficient ,195* 

Sig. (2-tailed) ,021 

N 140 

26. Η καθημερινή επαφή από μι-

κρή ηλικία με τον γραπτό λόγο 

βοηθάει στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Correlation Coefficient -,054 

Sig. (2-tailed) ,524 

N 140 

27. Το οικογενειακό περιβάλλον 

του μαθητή συμμετέχει στην ανά-

πτυξη των ορθογραφικών ικανοτή-

των του. 

Correlation Coefficient -,011 

Sig. (2-tailed) ,899 

N 140 

28. Η αποτελεσματική κατάκτηση 

της ορθής γραφής απαιτεί την ε-

φαρμογή εξειδικευμένων διδακτι-

κών προσεγγίσεων. 

Correlation Coefficient -,076 

Sig. (2-tailed) ,369 

N 140 

 29. Η παραγωγή γραπτού λόγου με 

ορθή γραφή είναι αποτελεσματικό-

τερη όταν γίνεται με εργασία μέσα 

σε ομάδα. 

Correlation Coefficient -,028 

Sig. (2-tailed) ,747 

N 140 

 30. Οι προσεγγίσεις για τη διδα-

σκαλία της ορθής γραφής πρέπει να 

αποτελέσουν θέμα ειδικής επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών. 

Correlation Coefficient ,161 

Sig. (2-tailed) ,058 

N 140 

 

Πίνακας 51: Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με τον τόπο υπηρεσίας με τον παραμετρικό 

έλεγχο One – Way Anova.  

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

9. Η διόρθωση των λα-

θών από τον ίδιο τον μα-

θητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,020 2 ,010 ,027 ,973 

Within Groups 49,830 137 ,364   

Total 49,850 139 

   

10. Υπάρχουν λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ που 

χρησιμεύουν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 2,319 2 1,160 1,678 ,191 

Within Groups 94,673 137 ,691   

Total 96,993 139 
   

Between Groups ,737 2 ,368 ,906 ,407 
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11. Βοηθούν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας η 

διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημι-

κών, μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους. 

Within Groups 55,685 137 ,406   

Total 56,421 139 

   

12. Οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθητών. 

Between Groups ,099 2 ,049 ,064 ,938 

Within Groups 104,837 137 ,765   

Total 104,936 139 

   

13. Η επίδοση των μαθη-

τών στην ορθογραφία 

πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκή-

σεων και δραστηριοτή-

των. 

Between Groups ,533 2 ,267 ,540 ,584 

Within Groups 67,610 137 ,494   

Total 68,143 139 

   

14. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου σε συνεχές κεί-

μενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολό-

γηση της επίδοσης των 

μαθητών στην ορθογρα-

φία. 

Between Groups ,428 2 ,214 ,343 ,710 

Within Groups 85,458 137 ,624   

Total 85,886 139 

   

15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτελεί 

τη σύνδεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν. 

Between Groups ,065 2 ,032 ,066 ,936 

Within Groups 66,821 137 ,488   

Total 66,886 139 

   

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο για 

την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός 

ατόμου. 

Between Groups ,636 2 ,318 ,737 ,480 

Within Groups 59,107 137 ,431   

Total 59,743 139 

   

17. Μια ορθογραφημένη 

λέξη βοηθάει στην κατα-

νόηση του νοήματός της. 

Between Groups ,398 2 ,199 ,498 ,609 

Within Groups 54,773 137 ,400   

Total 55,171 139    

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επι-

κοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη.  

Between Groups ,090 2 ,045 ,078 ,925 

Within Groups 78,882 137 ,576   

Total 78,971 139 

   

Between Groups 1,363 2 ,681 1,680 ,190 

Within Groups 55,573 137 ,406   
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19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Total 56,936 139 

   

20. Για την άσκηση ορι-

σμένων επαγγελμάτων 

είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,342 2 ,171 ,758 ,470 

Within Groups 30,880 137 ,225   

Total 31,221 139 
   

21. Η ορθογραφία αποτε-

λεί ένα κομμάτι της σχο-

λικής γνώσης στο οποίο 

η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα. 

Between Groups 1,919 2 ,960 1,761 ,176 

Within Groups 74,652 137 ,545   

Total 76,571 139 

   

22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

Between Groups ,028 2 ,014 ,024 ,976 

Within Groups 80,143 137 ,585   

Total 80,171 139 

   

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του. 

Between Groups ,147 2 ,074 ,155 ,857 

Within Groups 65,245 137 ,476   

Total 65,393 139 

   

24. Σημαντικότερος στό-

χος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,894 2 ,447 ,553 ,577 

Within Groups 110,848 137 ,809   

Total 111,743 139 
   

25. Η ορθογραφία θα 

πρέπει να διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό μάθημα. 

Between Groups ,859 2 ,430 ,440 ,645 

Within Groups 133,791 137 ,977   

Total 134,650 139    

26. Η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον 

γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,644 2 ,322 1,285 ,280 

Within Groups 34,348 137 ,251   

Total 34,993 139 

   

27. Το οικογενειακό περι-

βάλλον του μαθητή συμ-

μετέχει στην ανάπτυξη 

των ορθογραφικών ικα-

νοτήτων του. 

Between Groups ,148 2 ,074 ,229 ,796 

Within Groups 44,273 137 ,323   

Total 44,421 139 

   

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

Between Groups ,923 2 ,461 ,854 ,428 

Within Groups 74,048 137 ,540   
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γραφής απαιτεί την εφαρ-

μογή εξειδικευμένων δι-

δακτικών προσεγγίσεων. 

Total 74,971 139 

   

29. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου με ορθή γραφή εί-

ναι αποτελεσματικότερη 

όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. 

Between Groups 1,609 2 ,805 1,454 ,237 

Within Groups 75,791 137 ,553   

Total 77,400 139 

   

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών. 

Between Groups ,262 2 ,131 ,271 ,763 

Within Groups 66,273 137 ,484   

Total 66,536 139 

   

 

Πίνακας 52: Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με τις παραπέρα σπουδές με τον 

παραμετρικό έλεγχο One – Way Anova. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

9. Η διόρθωση των λα-

θών από τον ίδιο τον μα-

θητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,034 2 ,017 ,047 ,954 

Within Groups 49,816 137 ,364   

Total 49,850 139 

   

10. Υπάρχουν λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ που 

χρησιμεύουν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 4,184 2 2,092 3,088 ,049 

Within Groups 92,809 137 ,677   

Total 96,993 139 

   

11. Βοηθούν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας η 

διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημι-

κών, μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους. 

Between Groups ,522 2 ,261 ,640 ,529 

Within Groups 55,899 137 ,408   

Total 56,421 139 

   

12. Οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθητών.  

Between Groups ,707 2 ,353 ,464 ,629 

Within Groups 104,229 137 ,761   

Total 104,936 139 

   

13. Η επίδοση των μαθη-

τών στην ορθογραφία 

Between Groups ,490 2 ,245 ,496 ,610 

Within Groups 67,653 137 ,494   
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πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκή-

σεων και δραστηριοτή-

των.  

Total 68,143 139 

   

14. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου σε συνεχές κεί-

μενο εκτιμάται ως καλή 

πρακτική για την αξιολό-

γηση της επίδοσης των 

μαθητών στην ορθογρα-

φία. 

Between Groups ,487 2 ,244 ,391 ,677 

Within Groups 85,399 137 ,623   

Total 85,886 139 

   

15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτελεί 

τη σύνδεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν.  

Between Groups 1,862 2 ,931 1,962 ,145 

Within Groups 65,023 137 ,475   

Total 66,886 139 

   

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο για 

την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός 

ατόμου. 

Between Groups ,572 2 ,286 ,662 ,517 

Within Groups 59,171 137 ,432   

Total 59,743 139 

   

17. Μια ορθογραφημένη 

λέξη βοηθάει στην κατα-

νόηση του νοήματός της.  

Between Groups 3,122 2 1,561 4,108 ,019 

Within Groups 52,050 137 ,380   

Total 55,171 139    

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επι-

κοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη.  

Between Groups 2,347 2 1,174 2,098 ,127 

Within Groups 76,624 137 ,559   

Total 78,971 139 

   

19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Between Groups ,024 2 ,012 ,029 ,971 

Within Groups 56,912 137 ,415   

Total 56,936 139    

20. Για την άσκηση ορι-

σμένων επαγγελμάτων 

είναι απαραίτητη η 

γνώση της ορθογραφίας. 

Between Groups 1,094 2 ,547 2,488 ,087 

Within Groups 30,127 137 ,220   

Total 31,221 139 
   

21. Η ορθογραφία αποτε-

λεί ένα κομμάτι της σχο-

λικής γνώσης στο οποίο 

η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα. 

Between Groups 1,932 2 ,966 1,773 ,174 

Within Groups 74,640 137 ,545   

Total 76,571 139 
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22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

Between Groups 2,480 2 1,240 2,187 ,116 

Within Groups 77,691 137 ,567   

Total 80,171 139 

   

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του. 

Between Groups 4,406 2 2,203 4,949 ,008 

Within Groups 60,987 137 ,445   

Total 65,393 139 

   

24. Σημαντικότερος στό-

χος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 1,242 2 ,621 ,770 ,465 

Within Groups 110,501 137 ,807   

Total 111,743 139 
   

25. Η ορθογραφία θα    

πρέπει να διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό μάθημα. 

Between Groups 4,623 2 2,311 2,435 ,091 

Within Groups 130,027 137 ,949   

Total 134,650 139    

26. Η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον 

γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,666 2 ,333 1,330 ,268 

Within Groups 34,327 137 ,251   

Total 34,993 139 

   

27. Το οικογενειακό περι-

βάλλον του μαθητή συμ-

μετέχει στην ανάπτυξη 

των ορθογραφικών ικα-

νοτήτων του. 

Between Groups ,102 2 ,051 ,157 ,855 

Within Groups 44,320 137 ,324   

Total 44,421 139 

   

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την ε-

φαρμογή εξειδικευμένων 

διδακτικών προσεγγί-

σεων. 

Between Groups ,017 2 ,009 ,016 ,984 

Within Groups 74,954 137 ,547   

Total 74,971 139 

   

29. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου με ορθή γραφή εί-

ναι αποτελεσματικότερη 

όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. 

Between Groups ,201 2 ,101 ,178 ,837 

Within Groups 77,199 137 ,563   

Total 77,400 139 

   

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

Between Groups 4,262 2 2,131 4,688 ,011 

Within Groups 62,273 137 ,455   
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γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών.  

Total 66,536 139 

   

 

Πίνακας 53: Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με τα έτη υπηρεσίας με τον παραμετρικό 

έλεγχο One – Way Anova. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

9. Η διόρθωση των λα-

θών από τον ίδιο τον μα-

θητή είναι μια τεχνική 

που οδηγεί στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 1,323 2 ,661 1,868 ,158 

Within Groups 48,527 137 ,354   

Total 49,850 139 

   

10. Υπάρχουν λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ που 

χρησιμεύουν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,449 2 ,224 ,319 ,728 

Within Groups 96,544 137 ,705   

Total 96,993 139 
   

11. Βοηθούν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας η 

διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημι-

κών, μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους. 

Between Groups ,033 2 ,016 ,040 ,961 

Within Groups 56,388 137 ,412   

Total 56,421 139 

   

12. Οι λέξεις που επιλέ-

γονται προς διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τα ενδιαφέρο-

ντα των μαθητών.  

Between Groups ,229 2 ,115 ,150 ,861 

Within Groups 104,706 137 ,764   

Total 104,936 139 

   

13. Η επίδοση των μαθη-

τών στην ορθογραφία 

πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκή-

σεων και δραστηριοτή-

των. 

Between Groups 1,380 2 ,690 1,416 ,246 

Within Groups 66,762 137 ,487   

Total 68,143 139 

   

14. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου σε συνεχές κείμενο 

εκτιμάται ως καλή πρα-

κτική για την αξιολόγηση 

της επίδοσης των μαθη-

τών στην ορθογραφία. 

Between Groups 2,938 2 1,469 2,426 ,092 

Within Groups 82,948 137 ,605   

Total 85,886 139 

   

Between Groups 1,701 2 ,850 1,787 ,171 
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15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτελεί 

τη σύνδεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν. 

Within Groups 65,185 137 ,476   

Total 66,886 139 

   

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο για 

την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός 

ατόμου. 

Between Groups ,722 2 ,361 ,838 ,435 

Within Groups 59,021 137 ,431   

Total 59,743 139 

   

17. Μια ορθογραφημένη 

λέξη βοηθάει στην κατα-

νόηση του νοήματός της. 

Between Groups ,144 2 ,072 ,179 ,836 

Within Groups 55,028 137 ,402   

Total 55,171 139    

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επι-

κοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη. 

Between Groups ,762 2 ,381 ,667 ,515 

Within Groups 78,210 137 ,571   

Total 78,971 139 

   

19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Between Groups 2,213 2 1,106 2,770 ,066 

Within Groups 54,723 137 ,399   

Total 56,936 139    

20. Για την άσκηση ορι-

σμένων επαγγελμάτων εί-

ναι απαραίτητη η γνώση 

της ορθογραφίας. 

Between Groups ,387 2 ,193 ,859 ,426 

Within Groups 30,835 137 ,225   

Total 31,221 139 
   

21. Η ορθογραφία αποτε-

λεί ένα κομμάτι της σχο-

λικής γνώσης στο οποίο 

η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα. 

Between Groups ,355 2 ,177 ,319 ,727 

Within Groups 76,217 137 ,556   

Total 76,571 139 

   

22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

Between Groups ,024 2 ,012 ,020 ,980 

Within Groups 80,148 137 ,585   

Total 80,171 139 

   

23. Η αυτοεκτίμηση και 

η αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του.  

Between Groups ,917 2 ,459 ,975 ,380 

Within Groups 64,476 137 ,471   

Total 65,393 139 

   

24. Σημαντικότερος     

στόχος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 4,695 2 2,348 3,004 ,053 

Within Groups 107,048 137 ,781   

Total 111,743 139 
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25. Η ορθογραφία θα 

πρέπει να διδάσκεται ως 

ένα ξεχωριστό μάθημα. 

Between Groups 1,622 2 ,811 ,835 ,436 

Within Groups 133,028 137 ,971   

Total 134,650 139    

26. Η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον 

γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας.  

Between Groups ,154 2 ,077 ,302 ,740 

Within Groups 34,839 137 ,254   

Total 34,993 139 

   

27. Το οικογενειακό περι-

βάλλον του μαθητή συμ-

μετέχει στην ανάπτυξη 

των ορθογραφικών ικα-

νοτήτων του. 

Between Groups 1,115 2 ,558 1,764 ,175 

Within Groups 43,306 137 ,316   

Total 44,421 139 

   

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

γραφής απαιτεί την εφαρ-

μογή εξειδικευμένων δι-

δακτικών προσεγγίσεων. 

Between Groups ,109 2 ,054 ,100 ,905 

Within Groups 74,863 137 ,546   

Total 74,971 139 

   

29. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου με ορθή γραφή εί-

ναι αποτελεσματικότερη 

όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. 

Between Groups 2,877 2 1,439 2,645 ,075 

Within Groups 74,523 137 ,544   

Total 77,400 139 

   

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών 

Between Groups ,486 2 ,243 ,504 ,605 

Within Groups 66,049 137 ,482   

Total 66,536 139 

   

 

Πίνακας 54: Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με τις διδακτικές ώρες που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της ορθογραφίας με τον παραμετρικό έλεγχο One – Way Anova. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

9. Η διόρθωση των λαθών 

από τον ίδιο τον μαθητή 

είναι μια τεχνική που ο-

δηγεί στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας. 

Between Groups 1,535 2 ,767 2,176 ,117 

Within Groups 48,315 137 ,353   

Total 49,850 139 

   

10. Υπάρχουν λογισμικά 

προγράμματα Η/Υ που 

Between Groups 9,144 2 4,572 7,130 ,001 

Within Groups 87,849 137 ,641   
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χρησιμεύουν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας. 

Total 96,993 139 
   

11. Βοηθούν στην κατά-

κτηση της ορθογραφίας η 

διδασκαλία κανόνων 

(γραμματικών, φωνημι-

κών, μορφολογικών) και 

η γενίκευσή τους. 

Between Groups ,085 2 ,043 ,104 ,902 

Within Groups 56,336 137 ,411   

Total 56,421 139 

   

12. Οι λέξεις που επιλέγο-

νται προς διδασκαλία θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. 

Between Groups ,031 2 ,016 ,020 ,980 

Within Groups 104,904 137 ,766   

Total 104,936 139 

   

13. Η επίδοση των μαθη-

τών στην ορθογραφία 

πρέπει να αξιολογείται 

μέσω γλωσσικών ασκή-

σεων και δραστηριοτή-

των. 

Between Groups ,890 2 ,445 ,907 ,406 

Within Groups 67,252 137 ,491   

Total 68,143 139 

   

14. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου σε συνεχές κείμενο 

εκτιμάται ως καλή πρα-

κτική για την αξιολόγηση 

της επίδοσης των μαθη-

τών στην ορθογραφία. 

Between Groups 1,270 2 ,635 1,028 ,360 

Within Groups 84,616 137 ,618   

Total 85,886 139 

   

15. Η ορθογραφία της 

Νέας ελληνικής αποτελεί 

τη σύνδεση με το γλωσ-

σικό της παρελθόν.  

Between Groups ,090 2 ,045 ,092 ,912 

Within Groups 66,796 137 ,488   

Total 66,886 139 
   

16. Η γνώση της ορθο-

γραφίας είναι εφόδιο για 

την επαγγελματική και 

κοινωνική πρόοδο ενός α-

τόμου.  

Between Groups ,061 2 ,030 ,070 ,932 

Within Groups 59,682 137 ,436   

Total 59,743 139 

   

17. Μια ορθογραφημένη 

λέξη βοηθάει στην κατα-

νόηση του νοήματός της. 

Between Groups ,031 2 ,015 ,038 ,963 

Within Groups 55,141 137 ,402   

Total 55,171 139    

18. Όταν μια λέξη είναι 

ανορθόγραφα γραμμένη 

εμποδίζεται η σωστή επι-

κοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη. 

Between Groups ,055 2 ,027 ,048 ,954 

Within Groups 78,917 137 ,576   

Total 78,971 139 
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19. Η γνώση της ορθο-

γραφίας λειτουργεί ως 

δείκτης γραμματισμού. 

Between Groups ,014 2 ,007 ,017 ,983 

Within Groups 56,921 137 ,415   

Total 56,936 139    

20. Για την άσκηση ορι-

σμένων επαγγελμάτων εί-

ναι απαραίτητη η γνώση 

της ορθογραφίας. 

Between Groups ,348 2 ,174 ,773 ,464 

Within Groups 30,873 137 ,225   

Total 31,221 139    

21. Η ορθογραφία αποτε-

λεί ένα κομμάτι της σχο-

λικής γνώσης στο οποίο η 

κοινωνία δίνει μεγάλη βα-

ρύτητα. 

Between Groups 2,140 2 1,070 1,969 ,144 

Within Groups 74,432 137 ,543   

Total 76,571 139 

   

22. Όταν ο μαθητής δε 

γράφει ορθογραφημένα 

είναι ένδειξη ότι αντιμε-

τωπίζει μαθησιακές δυ-

σκολίες. 

Between Groups 1,065 2 ,533 ,922 ,400 

Within Groups 79,106 137 ,577   

Total 80,171 139 

   

23. Η αυτοεκτίμηση και η 

αυτοπεποίθηση του μα-

θητή επηρεάζεται αρνη-

τικά λόγω της κακής ορ-

θογραφίας του. 

Between Groups 3,043 2 1,522 3,343 ,038 

Within Groups 62,350 137 ,455   

Total 65,393 139 

   

24. Σημαντικότερος στό-

χος του μαθήματος της 

γλώσσας είναι η εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups 3,453 2 1,726 2,184 ,117 

Within Groups 108,290 137 ,790   

Total 111,743 139 
   

25. Η ορθογραφία θα πρέ-

πει να διδάσκεται ως ένα 

ξεχωριστό μάθημα. 

Between Groups 7,194 2 3,597 3,866 ,023 

Within Groups 127,456 137 ,930   

Total 134,650 139    

26. Η καθημερινή επαφή 

από μικρή ηλικία με τον 

γραπτό λόγο βοηθάει 

στην ευκολότερη εκμά-

θηση της ορθογραφίας. 

Between Groups ,103 2 ,051 ,202 ,817 

Within Groups 34,890 137 ,255   

Total 34,993 139 

   

 27. Το οικογενειακό περι-

βάλλον του μαθητή συμ-

μετέχει στην ανάπτυξη 

των ορθογραφικών ικανο-

τήτων του. 

Between Groups ,103 2 ,051 ,159 ,853 

Within Groups 44,319 137 ,323   

Total 44,421 139 

   

28. Η αποτελεσματική 

κατάκτηση της ορθής 

Between Groups ,457 2 ,228 ,420 ,658 

Within Groups 74,515 137 ,544   
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γραφής απαιτεί την εφαρ-

μογή εξειδικευμένων δι-

δακτικών προσεγγίσεων. 

Total 74,971 139 

   

29. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου με ορθή γραφή εί-

ναι αποτελεσματικότερη 

όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. 

Between Groups ,297 2 ,149 ,264 ,768 

Within Groups 77,103 137 ,563   

Total 77,400 139 

   

30. Οι προσεγγίσεις για 

τη διδασκαλία της ορθής 

γραφής πρέπει να αποτε-

λέσουν θέμα ειδικής επι-

μόρφωσης των εκπαιδευ-

τικών. 

Between Groups 1,725 2 ,863 1,823 ,165 

Within Groups 64,811 137 ,473   

Total 66,536 139 
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ΙΙ. Ερωτηματολόγιο έρευνας 

 

Απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ορθογραφία 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η παρούσα εκπαιδευτική έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας στο                         

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διδασκαλία της Νέας ελληνικής γλώσσας» του Πανεπιστημίου Δυτικής      

Μακεδονίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Ελληνικής Φιλολογίας με στόχο να εξετάσει τις                       

απόψεις τους για την ορθογραφία, να τους προβληματίσει δημιουργικά και να αναλύσει τη σημασία 

και την αξία που αποδίδεται σε αυτήν.  

 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα: 

1. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δε χρειάζεται πουθενά να καταγράψετε το όνομά σας. 

2. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και τα δεδομένα θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν          

στατιστικά μόνο για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

3. Δεν υπάρχουν λανθασμένες και σωστές απαντήσεις.  

4. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε και για τη βοήθειά σας. 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια, 

Λαζίδου Νικολέτα 

* Απαιτείται 

1. Φύλο * 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

 

2. Τόπος υπηρεσίας * 

o Αστική περιοχή 

o Ημιαστική περιοχή 

o Αγροτική περιοχή 
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3. Παραπέρα σπουδές * 

o Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών 

o Διδακτορικό Δίπλωμα 

o Άλλο πτυχίο 

 

4. Επιμόρφωση * 

o Σε εκπαιδευτικά θέματα 

o Στη διδασκαλία της γλώσσας 

 

5. Έτη υπηρεσίας * 

o 0-5 

o 6-15 

o 15 και άνω 

 

6. Αφιερώνετε διδακτικές ώρες κατά την εβδομάδα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας; * 

o Καμία 

o 1-2 

o 2 και άνω 

 

7. Σκεφτείτε κάποιο τμήμα στο οποίο διδάσκετε. Πόσοι μαθητές σας παρουσιάζουν προβλήματα    

ορθογραφίας; * 

o 0-2 

o 3-6 

o 6 και άνω 

 

8. Σκεφτείτε ιδιαίτερα την τάξη σας. Πόσοι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδική μαθησιακή δυσκολία 

στην ορθογραφία («δυσορθογραφία»);* 

o 0-2 

o 3-6 

o 6 και άνω 
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Στις απόψεις που ακολουθούν καλείστε να εκφράσετε τη διαφωνία ή συμφωνία σας επιλέγοντας μέσα 

από μια διαβαθμισμένη κλίμακα 4 σημείων (1. Διαφωνώ απόλυτα 2. Διαφωνώ εν μέρει 3. Συμφωνώ 

εν μέρει 4. Συμφωνώ απόλυτα). 

 

9. Η διόρθωση των λαθών από τον ίδιο τον μαθητή είναι μια τεχνική που οδηγεί στην κατάκτηση της 

ορθογραφίας. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

10. Υπάρχουν λογισμικά προγράμματα Η/Υ που χρησιμεύουν στην κατάκτηση της ορθογραφίας. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

11. Βοηθούν στην κατάκτηση της ορθογραφίας η διδασκαλία κανόνων (γραμματικών, φωνημικών, 

μορφολογικών) και η γενίκευσή τους. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

12. Οι λέξεις που επιλέγονται προς διδασκαλία θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 
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13. Η επίδοση των μαθητών στην ορθογραφία πρέπει να αξιολογείται μέσω γλωσσικών ασκήσεων 

και δραστηριοτήτων. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

14. Η παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο εκτιμάται ως καλή πρακτική για την αξιολόγηση 

της επίδοσης των μαθητών στην ορθογραφία. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

15. Η ορθογραφία της Νέας ελληνικής αποτελεί τη σύνδεση με το γλωσσικό της παρελθόν. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

16. Η γνώση της ορθογραφίας είναι εφόδιο για την επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο ενός              

ατόμου. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

17. Μια ορθογραφημένη λέξη βοηθάει στην κατανόηση του νοήματός της. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 
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18. Όταν μια λέξη είναι ανορθόγραφα γραμμένη εμποδίζεται η σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον 

πομπό και στον δέκτη. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

19. Η γνώση της ορθογραφίας λειτουργεί ως δείκτης γραμματισμού. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

20. Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων είναι απαραίτητη η γνώση της ορθογραφίας. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

21. Η ορθογραφία αποτελεί ένα κομμάτι της σχολικής γνώσης στο οποίο η κοινωνία δίνει μεγάλη 

βαρύτητα. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

22. Όταν ο μαθητής δε γράφει ορθογραφημένα είναι ένδειξη ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές                         

δυσκολίες. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 
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23. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του μαθητή επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κακής            

ορθογραφίας του. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

24. Σημαντικότερος στόχος του μαθήματος της γλώσσας είναι η εκμάθηση της ορθογραφίας. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

25. Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

26. Η καθημερινή επαφή από μικρή ηλικία με τον γραπτό λόγο βοηθάει στην ευκολότερη εκμάθηση 

της ορθογραφίας. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

27. Το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή συμμετέχει στην ανάπτυξη των ορθογραφικών                        

ικανοτήτων του. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 
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28. Η αποτελεσματική κατάκτηση της ορθής γραφής απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων                           

διδακτικών προσεγγίσεων. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

29. Η παραγωγή γραπτού λόγου με ορθή γραφή είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται με εργασία 

μέσα σε ομάδα. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

30. Οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ορθής γραφής πρέπει να αποτελέσουν θέμα ειδικής                       

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. * 

o 1. Διαφωνώ απόλυτα 

o 2. Διαφωνώ εν μέρει 

o 3. Συμφωνώ εν μέρει 

o 4. Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

 

 

 

 


