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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της

παρούσας έρευνας που χαρακτηρίζεται ως διερευνητική,

(exploratory) είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις των γονέων, παιδιών
που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την ορθογραφία.

Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Οκτωβρίου –Νοεμβρίου του 2015 και συμμετείχαν 240
γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Θεσσαλονίκης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της
ήταν ένα ερωτηματολόγιο τύπου κλίμακας Likert, αποτελούμενο από 24 ερωτήσεις
και κατασκευάστηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα. Στη συνέχεια η ανάλυση
των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές υποθέσεις δείχνοντας ότι οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στην εκμάθηση της ορθογραφίας διότι τη συνδέουν με την κατάκτηση της
γλώσσας και επιπλέον θεωρούν ότι η κατάκτησή της έχει κοινωνικό αντίκτυπο.
Φαίνεται ότι αποδίδουν στο σχολείο το μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης για την εκμάθησή
της και

θεωρούν ότι σηματοδοτεί σε μικρό

βαθμό την ύπαρξη μαθησιακών

δυσκολιών. Επιπλέον διαπιστώθηκε συσχέτιση της ορθογραφίας με τον παράγοντα
ηλικία. Η συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων και ερευνητικών υποθέσεων
αποκάλυψε κοινωνικά στερεότυπα. Η εργασία αυτή προσπαθεί να καλύψει ένα κενό
της έρευνας στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έρευνες
που να εστιάζουν στις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των γονέων των μαθητών, οι
οποίοι αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Λέξεις κλειδιά: ορθογραφία, γονείς, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στάσεις και απόψεις
γονέων.
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ABSTRACT

The aim of this exploratory research project is to investigate the beliefs and
attitudes of parents of primary school pupils concerning dictation. The research was
conducted during the months of October and November 2015 and the population was
240 parents of children who attend public primary schools in the city of Thessaloniki.
The main tool used for this project were Likert type questionnaires, which consisted
of 24 questions and were created specifically for this particular research. Afterwards
the data analysis was performed with the SPSS analytics software. The results of the
analysis confirm the researcher hypothesis proving that parents consider dictation
very important because it is indissolubly related to the proper acquisition of language
skills and also further believe that conquest has social impact. They believe that
school as is largely responsible for teaching dictation to children and that to a smaller
degree dictation can act as an indicator of learning difficulties. Moreover it was found
correlation of spelling with the age factor. The correlation demographics and research
hypotheses revealed social stereotypes. This paper tries to fill a research gap in the
field, since at the moment there are not any other projects that focus on the
perceptions and beliefs of the students’ parents, who are a fundamental pillar of the
educational process.

Keywords: Dictation, parents, primary education, parents’ perceptions and beliefs.
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Εισαγωγή

Η ελληνική γλώσσα, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την ακρίβεια και το πλούτο
του λεξιλογίου της. Η ορθογραφία αποτελεί κομμάτι της και αφορά το σύνολο των
κανόνων που ακολουθούμε ώστε να απεικονίσουμε στο γραπτό λόγο τις λέξεις της
γλώσσας μας. Βέβαια στη καθημερινή χρήση της εντοπίζονται κείμενα και λέξεις
που παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες γραμματικής και σύνταξης πάνω στους
οποίους είναι δομημένη και εγείρουν πλήθος συζητήσεων. Ταυτόχρονα, στην εποχή
μας η τεχνολογική εξέλιξη και η ενασχόλησή μας με αυτή φαίνεται ότι έχει οδηγήσει
τους νέους σε «αδιαφορία» ως προς την τήρηση της ορθογραφίας, καθώς υπάρχει ο
αυτόματος έλεγχος και διορθωτής.
Στο χώρο της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν τις μεταβολές
αυτές και εστιάζουν στην εκμάθησή της σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους
μαθητές να μάθουν να χειρίζονται σωστά το λόγο στη γραπτή του μορφή. Η
διαχείριση της γλώσσας και η αποφυγή λαθών αποτελεί βασικό στοιχείο της
διδασκαλίας τους. Μελετώντας διαπιστώσαμε σε σχετικές έρευνες ότι το θέμα
μελετάται κυρίως μορφολογικά, ενώ υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που αφορούν
τις απόψεις των παιδιών, τη διερεύνηση μαθητικών λαθών και των αιτιών τους, αλλά
και τη βελτίωση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, οι γονείς ως
συνδετικός κρίκος του σχολείου και της κοινωνίας,

προερχόμενοι από διάφορα

περιβάλλοντα, επαγγελματικά και κοινωνικά με δικές τους στάσεις και απόψεις
επηρεάζουν και κατευθύνουν τα παιδιά.
Στη πορεία μας ως εκπαιδευτικοί, πάντα θέλαμε να ερευνήσουμε τις απόψεις
και τα πιστεύω των γονιών για την ορθογραφία. Με κινητήριο μοχλό αυτό,
μελετώντας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ερευνητικό κενό, καθώς καμία μελέτη δεν
έχει διεξαχθεί με κέντρο αναφοράς τους γονείς, που αποτελούν τον τρίτο σημαντικό
πόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως εκ τούτου, κρίναμε σημαντική τη
καταγραφή των απόψεών τους.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια, έχει ως σκοπό να εξετάσει τη σημασία,
τη βαρύτητα και την αξία που

αποδίδουν οι γονείς στην ορθογραφία και

συγκεκριμένα, επιδιώκει να ανακαλύψει τους λόγους που οι γονείς προβάλλουν για
[16]

την εκμάθησή της. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν γονείς που τα παιδιά
τους φοιτούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς το
δημοτικό αποτελεί πρώτο και βασικό σταθμό κατάκτησης της γλώσσας και
ακολούθησε στατιστική ανάλυση, με το σύστημα SPSS. Στόχος ήταν να
επιβεβαιωθούν οι υποθέσεις που τέθηκαν, ότι οι γονείς θεωρούν πολύ σημαντική την
κατάκτηση της ορθογραφίας καθώς τη συνδέουν με την κατάκτηση της γλώσσας και
θεωρούν ότι έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Ακόμη ότι το σχολείο έχει το μεγαλύτερο
βαθμό ευθύνης και η έλλειψη αυτής σηματοδοτεί μαθησιακές δυσκολίες. Μετά τον
έλεγχο, οι υπό

εξέταση υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν και έγινε προσπάθεια

διερεύνησης της σχέσης της με τον παράγοντα φύλο και ηλικία που τελικά
επιβεβαιώθηκε μόνο ως προς την ηλικία. Η δυσκολία της έρευνας ήταν η έλλειψη
ερευνητικού εργαλείου που επέβαλε την κατασκευή του.
Η εργασία δομείται σε 2 κυρίως μέρη: Θεωρητικό και ερευνητικό. Το
Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει 3 κεφάλαια που αφορούν:
▪ Το 1ο: Μια προσπάθεια προσέγγισης της ορθογραφικής έννοιας, των ειδών
αυτής αλλά και των σταδίων ορθογραφικής ανάπτυξης.
▪ Στο 2ο η ορθογραφία μελετάται ως κομμάτι της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται
το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, η οπτική του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς
αυτή αλλά και οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησής της.
▪ Στο 3ο κεφάλαιο μελετάται κοινωνικά. Διερευνώνται παράγοντες που την
επηρεάζουν και παρουσιάζονται «ορθογραφικές προκαταλήψεις».
Στο ερευνητικό μέρος αρχικά παρουσιάζονται τα δεδομένα άλλων ερευνών
σχετικών με το υπό μελέτη θέμα. Στη συνέχεια

αναλύεται η μεθοδολογία της

έρευνας, παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο, το δείγμα και η μέθοδος που
ακολουθήθηκε για τη συλλογή των
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα

δεδομένων. Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος
μέσα από μία περιγραφική στατιστική μελέτη

όπου αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα και τα δημογραφικά στοιχεία. Γίνεται
έλεγχος και επιβεβαίωση ή απόρριψη των ερευνητικών υποθέσεων και ανάλυση της
συσχέτισής

τους με τα δημογραφικά στοιχεία όπου προκύπτουν ενδιαφέρουσες

παρατηρήσεις. Τέλος, τίθενται τα συμπεράσματα και ακολουθεί συζήτηση.
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Κεφάλαιο 1ο: Προσεγγίζοντας την Ορθογραφία

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της ορθογραφίας
Η γλώσσα ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας περιλαμβάνει πέραν του προφορικού
και το γραπτό λόγο, στον οποίο αντικατοπτρίζεται κατά ένα μέρος με τη χρήση της
αλφαβήτου. Βέβαια, υπάρχουν γλώσσες που δεν αποτυπώνονται γραπτώς ή
αποτυπώνονται με σύμβολα που αναπαριστούν ολόκληρες λέξεις, όπως τα
ιδεογράμματα στα κινέζικα. Σύμφωνα με τον Παπαναστασίου (2001), « η σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στην προφορική μορφή μιας γλώσσας και στην γραπτή της απόδοση
καλείται ορθογραφία », ορισμός που αποτελεί μία γενικότερη προσέγγιση.
Ο όρος ορθογραφία που επινοήθηκε στην αρχαιότητα μετά την εισαγωγή των
μικρών γραμμάτων και προοδευτικά την εισαγωγή των τονικών συμβόλων, δεν είχε
άλλο σκοπό παρά να ορίσει κανόνες, που θα καθιέρωναν έναν κοινό τρόπο γραφής
και θα διευκόλυναν την επικοινωνία. Σήμερα η ορθογραφία εξακολουθεί να έχει
αυτόν το ρόλο, υποδηλώνοντας όμως παράλληλα κατά τον Μπαμπινιώτη (χ.η.: 1),
την ετυμολογική προέλευση κάθε λέξης, την ιστορία της, αλλά και γραμματικές και
συντακτικές λειτουργίες, ώστε η λέξη να έχει « μία ορισμένη βασική σημασία ». Κατά
τον ίδιο τρόπο η Κακριδή –Φερράρι (2008:367) την ορίζει « ως σύστημα χαρακτήρων
ή συμβόλων για την καταγραφή μιας γλώσσας αλλά συγχρόνως και τις συμβάσεις που
ρυθμίζουν τη χρήση του ».
Σύμφωνα με τον Vachek (1973) η ορθογραφία συνιστά, μία γέφυρα που καθιστά
ικανό το άτομο να μεταφέρει τα ακουστικά φωνήματα στο γραπτό και να μεταφράζει
προφορικά τα γραπτά σύμβολα. Καθώς όμως δεν ισχύει « η αρχή της
μονοσημαντότητας » 1 ( Πετρούνιας, 1984:239) σε όλες τις αλφαβήτους, δεν θα ήταν
σωστό να χρησιμοποιούμε τον όρο ορθογραφία σε όλες τις γλώσσες αλλά τον όρο
‘σύστημα γραφής’. Επί παραδείγματι, στην Αλβανική γλώσσα η γραφή είναι
φωνητική, επομένως δεν απαιτούνται κανόνες, δεν ισχύει όμως το ίδιο στα Ελληνικά,
όπου υπάρχουν ήχοι που απεικονίζονται με περισσότερους από ένα φθόγγους, π.χ. το
φωνήεν ‘ι’ μπορεί να συμβολίζεται κατά περίπτωση με ‘ι, υ, η, ει, οι’ ή τα Ιταλικά,
1

«Θα έπρεπε κάθε γράμμα να είναι μονοσήμαντο, και αντίστροφα κάθε φθόγγος να συμβολίζεται με
τρόπο μονοσήμαντο από ένα γράμμα»
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όπου π.χ. το σύμφωνο ‘κ’ συμβολίζεται κατά περίπτωση με ‘ c, ch, q,k’. Ο Μ .
Τριανταφυλλίδης (1988:69) θα πει σχετικά: « Ιδανική ορθογραφία μιας γλώσσας
είναι εκείνη που δείχνει με ξεχωριστό γράμμα τον κάθε φθόγγο και που κάθε γράμμα
της έχει πάντα την ίδια φωνητική αξία την ίδια προφορά ». Σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει να γίνεται διάκριση των όρων ‘ορθογραφία’ και ‘σύστημα γραφής’ και να μη
συγχέονται καθώς είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος ορθογραφία στις
γλώσσες με πιο σύνθετα ορθογραφικά συστήματα.
Επιπρόσθετα,

πολλές

φορές

σε

ξενόγλωσσα

συγγράμματα

και

άρθρα

παρατηρούμε ότι οι όροι ‘spelling’ και ‘orthography’ χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα
του όρου ορθογραφία. O Sebba (2007:10-11) φαίνεται όμως να κάνει σαφή
διαχωρισμό, αναφέροντας ότι ο όρος ‘orthography’ φαίνεται να αφορά τις συμβάσεις
σύμφωνα με τις οποίες γράφουμε τις λέξεις μιας γλώσσας και οι οποίες αφορούν τις
ιδιομορφίες της, ενώ ο όρος ‘spelling’ αφορά την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών,
με σκοπό να γράφουμε σωστά. Επομένως στην Αγγλική γλώσσα, ο όρος ‘spelling’
εκφράζει αυτό που εμείς ονομάζουμε ‘Ορθογραφία’. Μάλιστα για να γίνει πιο
κατανοητό αναφέρει τη πρόταση « I am spelling the words of this sentence according
to the orthography of English ».
O Γκότοβος (1992:10), συμπληρώνει στους παραπάνω ορισμούς: « η ορθογραφία
δεν αφορά μόνο τις συμβάσεις που καθορίζουν την ορθή πραγμάτωση των φωνημάτων
στο αντίστοιχο γλωσσικό περιβάλλον αλλά το σύνολο των συμβάσεων γραφής ». Από
αυτό συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ‘ορθογράφος’ δε χαρακτηρίζεται απλά αυτός που
γράφει σωστά τα φωνήματα αλλά θα πρέπει να τηρούνται παράλληλα όλες οι αρχές
που αφορούν τα γραπτά σύμβολα που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας. Συνεπώς
καταλήγουμε ότι η ορθογραφία εμπεριέχει πέραν των

γραμμάτων,

τα τονικά

σημάδια και τα σημεία στίξης αν πρόκειται για ορθογραφημένα κείμενα.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την επιλογή γραφής με
κεφαλαία ή μικρά γράμματα, τους κανόνες τονισμού σύμφωνα με τους οποίους
υπάρχουν και λέξεις που δεν τονίζονται, την εφαρμογή διαλυτικών, αποστρόφου,
υποδιαστολής και ενωτικού αλλά και τη σωστή χρήση των σημείων στίξης π.χ. « μετά
από θαυμαστικό ή ερωτηματικό αρχίζουμε με κεφαλαίο γράμμα εκτός αν η φράση
συνεχίζεται » (Χατζησαββίδης, 2009:90-99).
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Ενώ η γλωσσολόγοι την ορίζουν ως προαναφέρθηκε, η επιστήμη της Ψυχολογίας
την προσεγγίζει διαφορετικά και την ερμηνεύει ως διαδικασία κατά την οποία
φέρουμε στη μνήμη τόσο την οπτική και ακουστική εικόνα των λέξεων, όσο και τις
κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της, με στόχο τη γραφή των συμβόλων με τη
σωστή σειρά ( Αναγνωστοπούλου, 2010). Προσθέτει συνεπώς την κιναισθητική
ικανότητα στο άτομο.
Σε γενικές γραμμές η ορθογραφία δεν είναι άλλο παρά σύστημα με κοινές αρχές
και κανόνες, που το κράτος φροντίζει να διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, ώστε να επικρατεί αρμονία και να αποφευχθεί ένα πιθανό ορθογραφικό
χάος. Κατά περιόδους σημειώνονται αλλαγές τις οποίες το κράτος εξετάζει και
θεσπίζει, έπειτα όμως από εισήγηση των γλωσσολόγων. Μία τέτοια αλλαγή υπήρξε
και η μετάβαση από το πολυτονικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για 11
τουλάχιστον αιώνες, στο μονοτονικό σύστημα ως εξέλιξη της γραφής και ακόμη η
αλλαγή στην ορθογραφία ορισμένων λέξεων (κτήριο -κτίριο), ως μία προσπάθεια
διόρθωσης μετά το πέρασμα από τη καθαρεύουσα στη δημοτική. Ο Μπαμπινιώτη
(1998:1) διευκρινίζει ότι « η ορθογραφία δεν μπορεί να έχει στατικό χαρακτήρα, μόνη
αυτή απ’ όλη τη γλώσσα που εξελίσσεται δυναμικά ». Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε
χώρας ακολουθεί τις αρχές της ορθογραφίας και μάλιστα με ευλάβεια, αρχές που
αποτυπώνονται και στα βιβλία Γραμματικής του σχολείου, αλλά και η κοινωνία και
οι πολίτες φαίνεται να προσδίδουν σε αυτή και κοινωνική αξία συνδέοντας τη γνώση
ορθογραφίας με τον πολιτισμό.

1.2 Τα είδη της ορθογραφίας

Ο γραπτός λόγος επιχειρεί την αποτύπωση του προφορικού
γλώσσας. Καθώς όμως η προφορά
μεταβολή και

εξελίσσεται, δεν παρατηρείται

στη γραπτή μορφή της, που αλλάζει

λόγου κάθε
παράλληλα

πάντοτε δυσκολότερα και

παραμένει σχεδόν στατική. Για αυτό και σήμερα εντοπίζουμε μεγάλη απόσταση
ανάμεσα στον τρόπο γραφής των λέξεων και στην προφορά τους. Επιπλέον και « τα
γράμματα διαφέρουν από τους φθόγγους καθώς οι φθόγγοι είναι ήχοι ενώ τα γράμματα
εικόνες ή τα σχέδια των φθόγγων » θα γράψει ο Χρηστίδης (2005:21). Βάση των
[20]

ανωτέρω η ορθογραφία

εμφανίζει 3 είδη, που διαφοροποιούνται ως προς την

αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων: α) Τη φωνητική ορθογραφία, β) τη φωνολογική
ορθογραφία και τέλος γ) την ιστορική ή ετυμολογική ορθογραφία. Η διαφορά των
τριών τύπων ορθογραφίας αποτυπώνεται εύστοχα στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 1: Γραφική παράσταση τύπων ορθογραφίας στο ελληνικό αλφάβητο.

1.

Πηγή : Μπαμπινιώτης, Γ.( 1985). Ιστορική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Ι.
Φωνολογία, (σ.15). Αθήνα: Γραφικές τέχνες.

1.2.1 Φωνητική ορθογραφία
Κατά την φωνητική ορθογραφία η αναλογία προφοράς και γραφής είναι 1:1
καθώς κάθε φθόγγος έχει αντίστοιχα ένα σύμβολο, ένα γράμμα. Έτσι σύμφωνα με
το σύστημα αυτό η λέξη « γυναίκα » λόγου χάρη θα

γράφεται « jinéka »

(Αργυρόπουλος, 2015).
Θεωρητικά, η αρχή της τοποθετείται στην αρχαιότητα, μετά τη λήψη του
φοινικικού αλφάβητου από τους Έλληνες, οπότε

εισήχθησαν γράμματα για τα

φωνήεντα που έως τότε δε γράφονταν. Και καθώς κάθε « ι » προφερόταν
διαφορετικά, προέκυψαν και διαφορετικοί συμβολισμοί για το καθένα, οπότε και
σήμερα συναντάμε στη γλώσσα μας για τον ήχο « ι » τα : « η, ι ,υ, ι, ει » ή για τον
ήχο «ο» τα «ο, ω» κ.α., αφού σύμφωνα με τον Μπενέκο « εξακολουθούμε να κρατάμε
γράμματα που συμβολίζουν νεκρούς πια φθόγγους » (Μπενέκος &συν, 1980:77).
Στην Ελλάδα ο σημαντικότερος υποστηρικτής και εκφραστής της ήταν ο Γ.
Βηλαράς με το βιβλίο του « η ρομεηκή γλοσα » το 1814, προτείνοντας ένα σύστημα
φωνητικής ορθογραφίας2 που περιελάμβανε την εφαρμογή ενός αλφάβητου 23
2

Παρουσίαση του συστήματος του Γ. Βηλαρά στον Παπαναστασίου (2008:121)
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γραμμάτων χωρίς τονικά σημάδια, σύστημα που εφάρμοσε και ο ίδιος σε κάποια
ποιήματα. Μετέπειτα ακολούθησαν ο

Γ. Καλαράς

προτείνοντας επιπλέον την

κατάργηση των «ξ» και «ψ» και την εισαγωγή τόνων, αλλά και ο μαθηματικός Α.
Φατσέας, ο Μ. Φιλήντας και ο Δ. Γληνός (Παπαναστασίου, 2008).
Στις μέρες μας κάποιοι γλωσσολόγοι στηρίζουν και επίσημα το είδος αυτό,
προτείνοντας μάλιστα την εφαρμογή ενός διεθνούς αλφάβητου που όπως αναφέρουν
θα μπορούσε να διευκολύνει τα ορθογραφικά προβλήματα όλων των γλωσσών.
Επιδιώκουν τη « λεπτομερή, διακριτή και με ακρίβεια αναπαράσταση των φωνημάτων,
ήχων και φθόγγων, όλων των γλωσσικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την
ανθρώπινη ομιλία » κάνοντας χρήση συμβόλων του ελληνικού αλφάβητου « β, φ, θ »
αλλά και του λατινικού (Λύτρας, 2014:15). Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
υπόκεινται σε διαρκή τροποποίηση από την Διεθνή φωνητική ένωση ώστε να είναι
πάντα ακριβές και έως τώρα περιλαμβάνει 107 γράμματα, 52 διακριτικά σημεία αλλά
και 4 σημεία προσωδίας που όμως δε χρησιμοποιούνται συνολικά από όλες τις
γλώσσες, αλλά κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες. Τους κανόνες της
φωνητικής ορθογραφίας ακολουθούν τα τούρκικά τα φιλανδικά αλλά και τα
σερβοκροάτικα. Σε γενικές γραμμές, η φωνητική ορθογραφία θα μπορούσε να
αναδειχθεί ως ιδανικός τύπος ορθογραφίας λόγω της απλότητας καταγραφής του
προφορικού λόγου που καθιστά ιδιαίτερα εύκολη την εκμάθηση της.

1.2.2 Φωνολογική ορθογραφία
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό κάθε σύμβολό παριστάνει ένα φώνημα δηλαδή
« μικρότερα τμήματα λόγου που βοηθούν να αποτελεστούν οι λέξεις, αλλά και που
συγχρόνως διακρίνουν τη μια λέξη από την άλλη » όπως τα ορίζει ο Πετρούνιας
(1984:62). Για παράδειγμα τα ‘π’ και ‘τ’ στις λέξεις ‘πόνος’ και ‘τόνος’ αποτελούν τα
φωνήματα που διαφοροποιούν τις δύο λέξεις που σημασιολογικά αποκλίνουν. Τα
φωνήματα μιας γλώσσας δεν ξεπερνούν συνήθως τα 50 και ο αριθμός τους ισούται με
τον αριθμό των συμβόλων που τα αναπαριστούν. Όμως δε δηλώνονται φωνολογικά οι
ελεύθερες ποικιλίες των φωνημάτων ούτε τα αλλόφωνα3. Συγκεκριμένα,
προηγούμενο παράδειγμα της λέξης
3

‘γυναίκα’ η οποία

θα μεταγράφονταν

Με τη λέξη αλλόφωνα αναφερόμαστε στις παραλλαγές που εμφανίζει ένα φώνημα.
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στο

φωνολογικά σε /γι’νεκα/, γίνεται φανερό ότι εν αντιθέσει με τη φωνητική
ορθογραφία, εδώ δε δηλώνεται η ουρανική ποικιλία [γ’] του φωνήματος /γ/ και έτσι
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η φωνολογική ορθογραφία μειονεκτεί ως προς τη
φωνητική, καθώς δεν αποδίδει επ’ ακριβώς την προφορά της γλώσσας. Επιπρόσθετα,
όπως αναφέρουν οι Rey & Sabater (στο Αναστασιάδη – Voga, 2010:82), παρουσιάζει
« περιορισμένη ομοφωνία στα γλωσσικά σημεία » όμως οδηγεί στην κατάκτηση της
αναγνωστικής δεξιότητας γρηγορότερα. Για την εφαρμογή της πάντως, απαιτείται
από το χρήστη να έχει φωνολογική επίγνωση, η οποία και σε πρόσφατες έρευνες έχει
αποδειχθεί ότι συνδέεται με το γραμματισμό και κυρίως με την ορθογραφική
απόδοση (Αϊδίνης, 2006).

1.2.3 Ιστορική ορθογραφία
Το τρίτο είδος ορθογραφίας, η ιστορική

είναι

το σύστημα στο οποίο

υπάγεται η ελληνική γραφή και πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες όπως η αγγλική και η
γαλλική. Οι περισσότερες γλώσσες με παράδοση στο γραπτό λόγο, θεωρείται ότι
περνούν με το χρόνο από το φωνητικό ή φωνολογικό είδος ορθογραφίας στην
ιστορική, εξαιτίας « της εξέλιξης του φωνολογικού συστήματος, που συνοδεύεται από
αλλαγές στο φωνηεντισμό τους », όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο Μπαμπινιώτης
(1985:16)

και που

η γραπτή αναπαράστασή

τους δεν ακολουθεί λόγω του

συντηρητικού χαρακτήρα της αλλά και μίας προσπάθειας διατήρησης παλαιότερων
στοιχείων και σύνδεσης με την αρχαιότητα.
Η ιστορική ορθογραφία έχει ως χαρακτηριστικό την πολύ μικρή αντιστοιχία
μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων. Με τον τρόπο αυτό γράφουμε ‘σ’, όμως μπορεί
να το διαβάζουμε ως /s/ σύρμα αλλά και /z/ σβούρα. Ακόμη, η γραφή της
συνοδευόταν από πνεύματα (δασεία και ψιλή) και τρία τονικά σημάδια (οξεία,
βαρεία και περισπωμένη)4 μέχρι και

πριν μερικές δεκαετίες. Γενικότερα η

Ζουμπούλη (2012:46) θα τη χαρακτηρίσει ως « έναν ορθογραφικό τύπο με έντονα
πλεοναστική μορφή » αφού ένα φώνημα μπορεί να αναπαρίσταται με περισσότερα
του ενός γραφήματα και το αντίστροφο, δημιουργώντας « διττογραφίες ».

4

Βλ. σχετικά Λιάπης (1994) Γλώσσα η ελληνική ( σ.241).
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Κατά συνέπεια με την ιστορική ορθογραφία οδηγούμαστε σε μία γραφή
παρόμοια με εκείνη των

αρχαίων Ελλήνων αλλά με μία

εντελώς διαφορετική

προφορά των λέξεων. Η αναντιστοιχία αυτή, δυσκολεύει την εκμάθηση της
ορθογραφίας αλλά και της ανάγνωσης, για το λόγο αυτό και το θέμα απασχόλησε
ιδιαίτερα

τους

γλωσσολόγους.

Στην

εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού
γλώσσας,

κυρίως τον 20 αιώνα,

Ελλάδα

σημειώθηκαν

προσπάθειες

της γραφής σε σχέση με την εξέλιξη της

οπότε και σημειώθηκε το πέρασμα από την

καθαρεύουσα στη δημοτική (1976) και λίγο αργότερα το 1982 με την καθιέρωση του
μονοτονικού συστήματος, γεγονότα που συνοδεύτηκαν από ιδεολογική φόρτιση και
ταυτίστηκαν με πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις. Ο Χατζιδάκης, αποτέλεσε
έναν από τους πιο ενθέρμους υποστηρικτές της με κυρίαρχο επιχείρημα ότι η
γραφή της λέξης θα πρέπει να συνδέεται με την ετυμολογική της προέλευση. Σήμερα
υπάρχουν γλώσσες που διατηρούν ως έχει την ιστορική ορθογραφία δίχως μεταβολές
και συζητήσεις.

1.3 Στάδια ορθογραφικής ανάπτυξης

Η ορθογραφική δεξιότητα δεν είναι έμφυτη, ούτε μεταβιβάζεται κληρονομικά
αλλά είναι επίκτητη. Μοιάζει με οικοδόμημα που απαιτεί από το μαθητή να έχει όλα
τα υλικά για να μπορέσει να το κατασκευάσει. Απαιτεί να γνωρίζει τα σύμβολα και
τις σχέσεις μεταξύ τους, να μπορεί να αναγνώσει, να αποτυπώνει λέξεις στη μνήμη
του και να τις ανακαλεί και επιπλέον την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας για τη
γραφή τους. Απαιτεί δηλαδή όπως συνοπτικά αναφέρουν οι Masterson & Apel (2010)
« μορφολογική, φωνολογική και οπτικό-ορθογραφική επίγνωση ». Για το λόγο αυτό,
η καλλιέργεια και η κατάκτησή της γίνεται βαθμιαία, εξελικτικά και ιδιαίτερα με
την είσοδο στο σχολείο, οπότε και συστηματοποιείται ο γραπτός λόγος περνώντας
μέσα από αναπτυξιακά στάδια. Η ορθογραφική ανάπτυξη απασχόλησε ιδιαίτερα
τόσο τους γλωσσολόγους όσο και τους ψυχολόγους και οδήγησε στην διατύπωση
διαφόρων θεωριών.
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Συγκεκριμένα η Frith το 1980 (Παντελιάδου, 2000), διατύπωσε μία θεωρία που
αποτέλεσε βάση για τις επόμενες, υποστηρίζοντας την κατάκτηση της ορθογραφίας
μέσα από το πέρασμα τριών φάσεων:


1η φάση- Λογογραφική : Τα παιδιά έχουν τις λέξεις στο μυαλό τους σαν
εικόνες και όταν τους ζητηθεί να τις γράψουν τις αποτυπώνουν με το γράμμα
που έχει το πιο χαρακτηριστικό σχήμα από αυτά που τις αποτελούν. Επομένως
τα παιδιά ολοκληρώνουν τις δεξιότητες μνήμης εφαρμόζοντας ως βασική
στρατηγική την απομνημόνευση.



2η φάση- Αλφαβητική : Στη

φάση αυτή τα παιδιά σε ρόλο μαθητή πλέον,

ερχόμενα σε επαφή με τους ορθογραφικούς κανόνες, αποτυπώνουν
φωνολογικά τις λέξεις καθώς γνωρίζουν πλέον τις αντιστοιχίες φωνημάτων –
γραφημάτων. Φυσικά παρατηρούνται ορθογραφικά σφάλματα

όπως

αντικαταστάσεις παραλείψεις ή προσθέσεις γραμμάτων αλλά και συλλαβών
που θεωρούνται λογικά

και ανάλογα με

το επίπεδο φωνολογικής

ενημερότητας κάθε παιδιού. Η μετατροπή των ήχων σε γράμματα βελτιώνεται
σταδιακά ξεκινώντας από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα.


3η φάση- Ορθογραφική: Εδώ τα παιδιά φτάνουν στην ορθογραφημένη γραφή
εντάσσοντας και μορφολογικούς κανόνες οπότε κατορθώνουν να γράψουν
ορθά λέξεις μορφολογικά σύνθετες και πολυσύλλαβες .
Η θεώρηση αυτή προσεγγίζει κατά πολύ εκείνη της Enri (1987:10) όπου και

εκεί η κατάκτηση επιτυγχάνεται μέσα από την πορεία τριών σταδίων. Συγκεκριμένα,
σε πρώτο στάδιο, τα παιδιά μαθαίνουν τα γράμματα και ακόμη πώς να τα ξεχωρίζουν
από τους αριθμούς. Είναι η φάση που τα παιδιά αποτυπώνουν οπτικά μια λέξη -για
παράδειγμα ‘goodys’ -και επιχειρούν να γράψουν, επινοώντας δική τους θα λέγαμε
ημιφωνική ορθογραφία, καθώς έχουν ήδη μάθει την ονομασία των γραμμάτων.
Επιλέγοντας συνήθως το πρώτο και τελευταίο φώνημα της λέξης ή μία δύο ήχους εκ
των έσω, γράφουν για παράδειγμα τη λέξη ‘κουβάς’ ως ‘κς’. Στη συνέχεια, στο
δεύτερο στάδιο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σχέση φωνήματος και γραφήματος,
μπορούν και αναλύουν τη λέξη σε φωνήματα, οπότε επιτυγχάνουν μια « πληρέστερη
ορθογραφία φωνημικά ». Στο προηγούμενο παράδειγμα η γραφή θα ήταν ‘κοβας’.
Τέλος στο τρίτο στάδιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν όχι μόνο « φωνολογικά αλλά και
μορφολογικά σχήματα » για την ορθογραφία, βελτιώνοντάς την σημαντικά, αφού
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εξοικειώνονται με πιο σύνθετους κανόνες.

Στο στάδιο αυτό θεωρείται πολύ

σημαντικός ο ρόλος της ανάγνωσης καθώς βοηθά στην απομνημόνευση της
ορθογραφίας ( Enri, 1987: 10).
Οι παραπάνω θεωρίες διαπλέκονται και συμπληρώνονται, αφού είναι φανερό
ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην οπτική μνήμη αλλά και τη φωνολογική επίγνωση,
που θεωρούνται καθοριστικές για την εκμάθηση της ορθογραφίας που ξεκινά πριν τη
φοίτηση στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση το πέρασμα από κάθε στάδιο θεωρείται
επιβεβλημένο για την ορθογραφική ανάπτυξη του παιδιού, αφού σε αυτό αποκτά
συγκεκριμένες γνώσεις. Είναι αξιοσημείωτη

επίσης, η ισχυρή σχέση

που

αποκαλύπτεται ανάμεσα στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Η έλλειψη σαφών
ηλικιακών ορίων

εξαιτίας των διαφορετικών ατομικών ρυθμών εξέλιξης

είναι

ιδιαίτερα θετική, υπάρχουν όμως και αρνητικά σημεία σε αυτές, καθώς η ύπαρξη για
παράδειγμα του λογογραφικού σταδίου δεν απαντάται στην περίπτωση των μαθητών
ομαλών ορθογραφικών συστημάτων και ακόμη

είναι δυνατόν

να σημειωθεί

ανάπτυξη ορθογραφικών δεξιοτήτων και στα πρώτα στάδια.
Παρ’ όλα αυτά, παρόμοιες θεωρίες με βάση τις προαναφερόμενες έχουν
διατυπωθεί και από άλλους ερευνητές5. Ως πληρέστερη θα παρουσιάσουμε τη
θεωρία που αναφέρει ο Σπαντιδάκης (2008: 43-44), όπου συνταιριάζει πιο πρόσφατες
θεωρίες εξ αυτών σε μία και διακρίνεται στις παρακάτω φάσεις:


Προεπικοινωνιακή φάση: Όπου ο μαθητής γνωρίζει τα γράμματα πάσχει
όμως στους κανόνες με αποτέλεσμα να μην ακολουθεί τη φορά της γραφής.
Βασικά, επιλέγει γράμματα που δε σχετίζονται με τη λέξη που επιθυμεί να
γράψει. Δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση γραφήματος και φωνήματος και
συνδέει το γράφημα με την εικόνα που έχει για τη λέξη, με αποτέλεσμα
πολλές φορές η έκταση της στο γραπτό να είναι ανάλογη της
πραγματικότητας ( π.χ. σπίτι- σπιτάκι η λέξη σπίτι να έχει μεγαλύτερο μήκος).



Ημιφωνική φάση: Εδώ τα παιδιά αντιστοιχίζουν πια γράμματα και ήχους σε
επίπεδο συλλαβής. Υπάρχουν όμως δυσκολίες καθώς πολλές φορές
αποτυπώνουν τους ήχους των γραμμάτων και όχι τα γράμματα. Σταδιακά
όμως, αν και γράφουν ελάχιστες λέξεις σωστά, κατακτούν το μηχανισμό.

5

Ανάλογες θεωρίες διατύπωσαν οι : Papert (1980) , οι Marsh Friedman Welch & Desberg (1981),
Bailet (1991).
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Φωνητική φάση: Τα παιδία περνούν στη φωνητική φάση όπου επιχειρούν τη
κατασκευή κειμένων επιλέγοντας γράμμα με βάση τον ήχο.



Παραδοσιακή φάση: Οπότε, γράφουν πιο ορθογραφημένα, δυσκολεύονται
όμως στις δύσκολες λέξεις και επιλέγουν να « χρησιμοποιούν συμβατικές
επιλογές για την αναπαράσταση των ήχων» καθώς και «ένα φωνήεν σε κάθε
συλλαβή ».



Σωστή ορθογραφία: Στη τελευταία φάση, γράφουν βάση των ορθογραφικών
κανόνων, τους οποίους έχουν πια κατακτήσει και επιστρατεύουν στρατηγικές
ορθής γραφής.

Αξίζει τέλος μία αναφορά στη ‘θεωρία του ρεπερτορίου’, που βρίσκεται στον
αντίποδα των προαναφερομένων θεωριών που αφορούσαν σταδία και φάσεις. ‘Η
θεωρία του ρεπερτορίου’ υποστηρίζει ότι η γνώση της ορθογραφίας δεν σχετίζεται με
αναπτυξιακά στάδια, αλλά επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με τη φωνολογική και
μορφολογική κατάκτηση. Ως προς αυτό τίθεται

το παράδειγμα

« του ικανού

ορθογράφου που στηρίζεται περισσότερο στις ορθογραφικές και μορφολογικές γνώσεις,
ενώ χρησιμοποιεί τη φωνολογική κωδικοποίηση στην περίπτωση των άγνωστων
λέξεων » (Λογοθέτη, 2013:13). Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και σε σχετική έρευνα
του Καρατζά το 2000, σε μαθητές που φοιτούσαν στη Στ΄ τάξη στην Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι μαθητές, επιστράτευαν στρατηγικές περασμένων
σταδίων για να γράψουν ορθογραφημένα και ακόμη το 8,63 % των λέξεων που
γράφτηκαν ανορθόγραφα, αν και ήταν γνωστές στα παιδιά, ήταν άψογες στην
αντιστοιχία φωνήματος –γραφήματος, όχι όμως και στην αντιστοιχία μορφήματοςγραφήματος, επομένως οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φωνολογική κωδικοποίηση
(Καρατζάς, 2000).
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Κεφάλαιο 2ο: Ορθογραφία και εκπαίδευση

2.1Ορθογραφικά συστήματα

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ορθογραφικό σύστημα κοινό για όλες τις
γλώσσες. Αυτό συμβαίνει διότι τα συστήματα γραφής δημιουργήθηκαν εμπειρικά
χωρίς να προηγηθεί η ανάλυση της προφορικής έκφρασης κάθε γλώσσας και βάση
αυτής, να ακολουθήσει η γραπτή καταγραφή της ( Πετρούνιας, 1984). Εξαίρεση
αυτού αποτελούν οι νεότερες ιστορικά γλώσσες, όπως η αλβανική και για αυτό
θεωρείται ότι ακολουθούν ορθότερους ορθογραφικούς κανόνες. Επιπρόσθετα, όπως
είδαμε οι γλώσσες μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου, συντακτικά λεξιλογικά
αλλά και ως προς την προφορά κι έτσι συχνά μεταβαίνουν από ένα είδος
ορθογραφίας (βλ. 1.2) σε κάποιο άλλο. Μία ορθογραφία λοιπόν « ξεκινά ως
φωνολογική και στη καλύτερη περίπτωση ως φωνητική για να καταλήξει με τη πάροδο
του χρόνου σε ιστορική » αναφέρει σχετικά ο Μπαμπινιώτης

(1998: 1940). Η

μετάβαση βέβαια αυτή δεν είναι εύκολη ιδίως εάν έχει προκύψει σημαντική
λογοτεχνική παραγωγή. Έτσι βάση αυτού και σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο
(1964:108-109), τα ορθογραφικά συστήματα, διαχωρίζονται αρχικά σε δύο
κατηγορίες: α) σε αυτά που ακολουθούν την καθαρά φωνητική γραφή και
αποκόπτουν τους δεσμούς με την ιστορική ορθογραφία και β) σε εκείνα που
συμβιβάζουν την ιστορική ορθογραφία με τη φωνητική γραφή και πιο συγκεκριμένα
εκείνα που διατηρούν την ιστορική ορθογραφία ως βάση και επιχειρούν κατά καιρούς
απλουστεύσεις αυτής.
Ακόμη, γνωρίζουμε ότι τα ορθογραφικά συστήματα είναι ως επί το πλείστον
αλφαβητικά. Διαφοροποιούνται όμως μεταξύ τους, ως προς τη διαφάνεια μεταξύ των
γραμμάτων και των προφερόμενων ήχων και χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το
Scherer (1986:143-165) ως : α) « ρηχά » εάν υπάρχει αντιστοιχία 1:1 μεταξύ
γράμματος

και

φωνήματος,

όπως

στην

περίπτωση

του

σερβοκροατικού

ορθογραφικού συστήματος αλλά και του φιλανδικού, όπου 23 γράμματα
αντιστοιχούν σε 23 φωνήματα και β) « βαθιά », όταν η αντιστοιχία είναι 1: πολλά π.χ.
στο αγγλικό. Στην πρώτη περίπτωση το ορθογραφικό σύστημα θεωρείται ‘διαφανές’
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ενώ στη δεύτερη περίπτωση ανάλογα με τον βαθμό απόκλισης από την έννοια της
διαφάνειας ‘ημιδιαφανές’ και ‘αδιαφανές’. Oι Seymour et al (2001:145) συμφωνούν
με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, την οποία αναφέρουν ως « ορθογραφικό βάθος »
και προτείνουν το διαχωρισμό των ορθογραφικών συστημάτων βάση αυτής, αλλά και
βάση του βαθμού συλλαβικής πολυπλοκότητας των γλωσσών. Λέγοντας ‘συλλαβική
πολυπλοκότητα’ αναφερόμαστε στο βαθμό που μία γλώσσα περιλαμβάνει σύνθετες
συλλαβές με συμπλέγματα στην αρχή ή το τέλος. Πολλές έρευνες που εξετάζουν το
βαθμό διαφάνειας της κάθε γλώσσας συνεχίζουν, καθώς θεωρείται πολύ σημαντικός
παράγον στην κατάκτηση της ορθογραφίας6.

Πίνακας 2: Ταξινόμηση ευρωπαϊκών ορθογραφικών συστημάτων με βάση το
ορθογραφικό βάθος και τη δομή της συλλαβής.

2. Πηγή: Seymour, P.H. K., Aro, M., Erskine, J. (2003).Foundation literacy acquisition in European
orthographies. British Journal of Psychology, 94 (2), 146 (32

2.1.1 Το ορθογραφικό σύστημα της Ελλάδας.

Το ορθογραφικό σύστημα της Ελλάδας ακολουθεί τις αρχές της ιστορικής
ορθογραφίας. Οι λέξεις που προέρχονται με βεβαιότητα από τα αρχαία ελληνικά
ορθογραφούνται το ίδιο ως επί το πλείστον με τα αρχαία, ενώ οι υπόλοιπες
ακολουθούν μία απλούστερη ορθογραφία. Συγκεκριμένα, στις λέξεις αυτές κατά τους

6

Βλέπε σχετικά : Borgwaldt, S., Hellwig F. M., De Groot, A.M.B. (2005). Onset entropy matters Letter-to-phoneme mappings in seven languages. Reading and Writing, 18, (p.p.211-229).
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Holton et.al.(1998: 33 ) « ο φθόγγος [e] γράφεται ε, ο [i] γράφεται ι, τα [af] και [av]
γράφονται αφ και αβ και οι [ef] και [ev] γράφονται εφ και εβ ».
Γενικά, το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, αναπαριστά τα φωνήματα με 24
γράμματα, ενώ χρησιμοποιεί μόνο ένα είδος τόνου που τον τοποθετεί πάντα πάνω
από φωνήεν. Βάση των προηγούμενων κατηγοριοποιήσεων των συστημάτων, το
ελληνικό θεωρείται « βαθύ » ορθογραφικό σύστημα, « διαφανές στην ανάγνωση » και
« ημιδιαφανές ως προς την ορθογραφημένη γραφή

καθώς η ορθογραφία δεν

καθορίζεται από τη φωνολογία της λέξης σε όλες τις περιπτώσεις » όπως επισημαίνει
και ο Πόρποδας (2002:113). Η ετυμολογία (παραγωγή της λέξης) και η γραμματική
(καταλήξεις) καθορίζουν την ορθογραφία. Κατά αυτόν τον τρόπο ο μαθητής
διαβάζοντας μπορεί να προβλέψει πώς προφέρεται η λέξη σχεδόν πάντα σωστά,
ακούγοντάς την όμως δεν μπορεί να ορθογραφήσει πάντα σωστά, διότι παίζει ρόλο
και η μορφολογία. Το στοιχείο αυτό αιτιολογεί και τα διαρκή ορθογραφικά λάθη στα
φωνήεντα που παρουσιάζουν οι μαθητές.
Επιπλέον, παρουσιάζει το φαινόμενο διαφορετικά γράμματα να αναπαριστούν
ένα φώνημα( πχ τα /i/ → ι, η, υ, οι, ει, υι, το /e/→ ε, αι και το /o/→ ο, ω) όπως
προαναφέρθηκε. Μάλιστα όταν το /i/ βρίσκεται στο θέμα της λέξης λαμβάνει
οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τύπους αντίθετα αν βρίσκεται στη
κατάληξη

σηματοδοτεί

ένα

συγκεκριμένο

γραμματικό

τύπο

απαιτώντας

μορφολογικές γνώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με συνδυασμούς γραμμάτων που
αναπαριστούν ένα φώνημα όπως /s/→ σσ ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου μερικά
γράμματα δεν προφέρονται καθόλου, όπως βλέπουμε στις λέξεις με διπλά σύμφωνα
κκ → λάκκος αλλά και γράμματα που προφέρονται διαφορετικά, ανάλογα το
περιβάλλον, όπως το γράμμα τ που προφέρεται ως [t] τέρμα αλλά και ως [d] μέντα
(Μπαμπινιώτης & Κλαίρης, 2005; Πόρποδας, 2002). Είναι αξιοσημείωτη η άποψη
των Gleitman & Rosin ( στο Πόρποδας, 1991:22) ότι το ορθογραφικό μας σύστημα
πλεονεκτεί « καθώς χρησιμοποιεί μικρό αριθμό συμβόλων για ν’ αναπαραστήσει τις
λέξεις του προφορικού λόγου » όμως μειονεκτεί καθώς « χαρακτηρίζεται από το
μεγαλύτερο βαθμό αφαίρεσης των συμβόλων αυτών από την πραγματικότητα που
αντιπροσωπεύουν ». Συνεπώς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εκμάθηση της
ανάγνωσης και της ορθογραφίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στη γλώσσα μας.
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Τα τελευταία χρόνια

όπως και σε πολλές άλλες γλώσσες

η ελληνική

ορθογραφία έχει υιοθετήσει απλοποιήσεις. Αρχικά σημειώθηκαν αλλαγές τονικές,
όπως: η κατάργηση της βαρείας και η αντικατάσταση της περισπωμένης από την
οξεία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και γραμματικές όπως η αντικατάσταση του ‘η’
στην υποτακτική από ‘ει’, και η παράλειψη των διαλυτικών όταν στη λέξη τονιζόταν
το πρώτο από τα δύο φωνήεντα. Αυτά αποτέλεσαν και την αρχή μιας απλοποιημένης
ιστορικής ορθογραφίας. Αργότερα το 1982 με την καθιέρωση του μονοτονικού
συστήματος και την απόρριψη του πολυτονικού και την υιοθέτηση του από το κράτος
ως επίσημο σύστημα επήλθαν ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές και απλουστεύσεις.
Σημειώνεται η κατάργηση των πνευμάτων (οξείας, δασείας και περισπωμένης) και η
εφαρμογή ενός τόνου ίδιου (οξεία) σε όλες τις λέξεις καθώς και στις λέξεις με δύο και
περισσότερες συλλαβές αλλά και η απάλειψη του τόνου στις μονοσύλλαβες λέξεις με
εξαιρέσεις υπό περιπτώσεις7 (Mackridge, 1987). Ο τόνος θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντικός για το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα καθώς υπάρχουν λέξεις που
σημειώνουν την ίδια φωνημική ανάλυση αλλά τονίζονται διαφορετικά, επομένως μία
αλλαγή σε αυτόν μπορεί να αλλάξει το νόημα της λέξης.
Σήμερα

οι συζητήσεις ποικίλουν στους γλωσσολογικούς κύκλους.

Καταγράφονται ακόμη απόψεις περί καθιέρωσης της φωνητικής ή της ιστορικής
ορθογραφίας, ενώ διατυπώνονται ακόμη και απόψεις κατάργησης κάθε τονισμού, με
την αιτιολογία ότι ούτε τα κεφαλαία τονίζονται. Όσο ο προφορικός λόγος εξελίσσεται
οι συζητήσεις περί ορθογραφίας θα πληθαίνουν.

2.2 Η ορθογραφία στα Αναλυτικά μας προγράμματα - Η οπτική του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο τρόπος που προσεγγίζει και αντιμετωπίζει κάθε χώρα το θέμα της Γλώσσας
της αποτυπώνεται στα αναλυτικά της προγράμματα και στα προγράμματα σπουδών,
τα οποία δίδουν στους δασκάλους

κατευθυντήριες οδηγίες και προτάσεις

διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό και αυτά υπόκεινται εκ νέου σε επεξεργασία κατά
περιόδους, με βασικό στόχο την αναβάθμιση της παιδείας βάση των παιδαγωγικών
7

Βλέπε: Mackridge, P. (1987). Η Νεοελληνική γλώσσα, (σ.σ.92-93). Αθήνα: Πατάκη.
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θεωριών που προκύπτουν και οι οποίες προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς και τα
πανεπιστήμια και συναποφασίζονται με τη Βουλή.
Στην Ελλάδα, όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα αναλυτικά
προγράμματα έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθογραφία και τούτο εύκολα γίνεται
αντιληπτό εάν αναλογιστούμε ότι η εκπαίδευση μας βασίζεται στο γραπτό λόγο και
ότι ο βαθμός κατάκτησης της ορθογραφημένης γραφής είναι πολύ σημαντικός για την
αξιολόγηση της επίδοσής

του παιδιού και παράλληλα στόχος για τη σχολική

επιτυχία. Ό τρόπος όμως που προσεγγίζονταν το μάθημα της γλώσσας κατά καιρούς
την έθετε και σε διαφορετική θέση. Στη Παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα
με το Βουγιούκα (1994:40), « το γλωσσικό μάθημα διδασκόταν κατακερματισμένο »
και θεωρούσαν ότι ιδιαίτερα η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται αποκομμένα, ως
ανεξάρτητο κομμάτι, απομνημονεύοντας τις λέξεις και με συχνές επαναλήψεις αφού
« η γνώση της γλώσσας …συμπίπτει με τη μορφολογία της » τόσο που στόχος ήταν ο «
μαθητής να μαθαίνει τη γλώσσα σε βαθμό που να μην κάνει λάθη » καθώς τα λάθη
απαγορεύονταν ρητά (Μήτσης, 1996:135). Ακόμη η εξέταση των κανόνων
ορθογραφίας γινόταν με το αναγνωστικό σε τυχαία αποσπάσματα και απαιτούνταν
κατά γράμμα αποστήθιση. Στη συνέχεια με το πέρασμα στο δομισμό και την
επικοινωνιακή εποχή η διδασκαλία της ορθογραφίας εντάχθηκε στη διδασκαλία των
κειμένων μέσα από τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου και μέσα από την εμφάνιση
των γραμματικών φαινομένων.
Σήμερα, έχοντας περάσει πλέον στην εποχή του κριτικού γραμματισμού και
πολυγραμματισμού, οι γενικοί στόχοι σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ είναι ο μαθητής (2003:
15):
ω Να γράφει… ορθογραφημένα και με την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και
εξωσχολικά κείμενα. Να αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς σφάλματα
ένα σύντομο κείμενο. Να συσχετίζει πρακτικά και να εφαρμόζει γραμματικούς
κανόνες στη γραφή των λέξεων. Να συμβουλεύεται πίνακες κλίσης και λεξικά
για να ελέγχει και να διορθώνει τα ορθογραφικά του λάθη.
Γίνεται λοιπόν ιδιαίτερη αναφορά στην ορθογραφία και δίνεται βαρύτητα
τόσο στην ορθή γραφή των λέξεων και την υπακοή στους ορθογραφικούς κανόνες οι οποίοι διδάσκονται όπως παρατηρούμε εν μέρει μαζί με την γραμματική- όσο και
στην αυτοδιόρθωση, ως νέο στοιχείο από μέρους του μαθητή. Τα διδακτικά
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εγχειρίδια8 επιβεβαιώνουν την σημασία της γνώσης της ορθογραφίας αφού σε όλες
τις τάξεις αλλά σε διαφορετικό βαθμό περιλαμβάνουν ασκήσεις ορθογραφίας σχεδόν
σε καθημερινή βάση ανάλογα με τη τάξη συνδέοντας τις με το διδασκόμενο κείμενο
αλλά και το γραμματικό φαινόμενο κυρίως στις μικρές τάξεις. Ακόμη, στο διδακτικό
πακέτο περιλαμβάνεται και η χρήση του « ορθογραφικού-ερμηνευτικού λεξικού »
όπως ονομάζεται, στο οποίο ο μαθητής θα πρέπει να ανατρέχει τακτικά.
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2003) όπου περιγράφονται οι ειδικοί
σκοποί του γλωσσικού μαθήματος, δεν παρατηρείται διαχωρισμός των στόχων της
ορθογραφίας αλλά αυτή φαίνεται να εμπλέκεται παντού (γραμματική λεξιλόγιο,
γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου) ως μία δεξιότητα για την οποία δεν μπορεί να
δοθούν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες διδασκαλίας. Οι στόχοι τίθενται ανά τάξη και σε
γενικές γραμμές αναφέρονται ως τέτοιοι :
1. Η γραφή με « αισθητικώς αποδεκτά γράμματα » λέξεων και προτάσεων και η
τήρηση των συμβάσεων γραφής (π.χ. σωστές αποστάσεις ανάμεσα στα
γράμματα στις λέξεις).
2. Η εφαρμογή γραμματικών κανόνων στη γραφή των λέξεων.
3. Η χρήση πινάκων κλιτικών παραδειγμάτων και λεξικού ώστε να προβαίνει σε
έλεγχο και αυτοδιόρθωση των ορθογραφικών λαθών.
4. Η κατάκτηση λεξιλογίου από φωνητική και ορθογραφική άποψη.
5. Η χρήση ορθογραφικού- ερμηνευτικού λεξικού για ομαδοποίηση λέξεων
εύρεση συνωνύμων αντιθέτων κλπ.
6. Ο ορθός τονισμός γραπτώς λέξεων και η σωστή χρήση των βασικών σημείων
στίξης.
7. Η αναγνώριση, χρήση και σωστή γραφή των δίψηφων, των συνδυασμών
αυτών, των δίφθογγων και των συμπλεγμάτων.
8. Η συνειδητοποίηση του « μορφολογικού πλούτου της γλώσσας και του
πολυσήμαντου ρόλου των καταλήξεων ».
9. Η γνώση της γραπτής κλίσης κάθε αρχαιόκλιτου (γι αυτό και προτείνει
γραπτή εξάσκηση).

8

Βλέπε διδακτικά εγχειρίδια Δημοτικού στη Διεύθυνση : http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/
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Καθώς όμως δίνεται η ευελιξία στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τον τρόπο διδασκαλίας
και εργασίας, για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, για την κατάκτηση
της ορθογραφίας αναφέρει ότι:
Η διδασκαλία της ορθογραφίας ενσωματώνεται στη γλωσσική διδασκαλία με
κάθε ευκαιρία και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικείας βαθμίδας και
ενότητας. Είναι, πάντως, σημαντικό να αξιοποιεί τα συμφραζόμενα, την
ομοηχία (λ.χ. « έχω λύσει » και « έχω λύση ») και να χρησιμοποιεί διάφορες
τεχνικές για

την παρουσίαση, την εφαρμογή και την αφομοίωση των

κανονικοτήτων και γενικά, των περιπτώσεων (λ.χ. στοιχεία μορφοποίησης,
διατύπωση κανόνων σε έμμετρο λόγο, εικόνες, σκίτσα κ.τ.ό., πίνακες, ασκήσεις
κλειστού τύπου ή σύντομης απάντησης). Επιπλέον, χρειάζεται έμφαση στις
περιπτώσεις των συχνών σφαλμάτων. Διατηρείται σε ισχύ η ορθογραφία των
Προεδρικών Διαταγμάτων 583/1982 & 528/1984 (βασικό λεξιλόγιο) των
βιβλίων αναφοράς του Ο.Ε.Δ.Β. και άλλων που εκπονήθηκαν με ανάθεση του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος».
(ΑΠ.Σ.:100-101).
Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να θεωρεί την ορθογραφία
σημαντικό παράγοντα για την κατάκτηση της γλώσσας αφού την θέτει στο επίκεντρο
και την εμπλέκει σε όλα τα παρακλάδια του γλωσσικού μαθήματος. Επιδιώκει ο
μαθητής να γίνει αποτελεσματικός χρήστης του γραπτού λόγου, γι’ αυτό η
ορθογραφία δε διδάσκεται με την στείρα απομνημόνευση κανόνων, αλλά μέσα από
την κατανόηση

της δομής της λέξης και αποτελεί κομμάτι του καθημερινού

προγράμματος της γλώσσας. Οι ορθογραφικοί κανόνες εξακολουθούν να υπάρχουν
και διδάσκονται όχι μόνο μέσα από τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου, αλλά και
μέσα από τα κείμενα που παράγουν τα ίδια τα παιδιά. Εκεί ο μαθητής καλείται να
εντοπίσει τα λάθη συλλογικά μαζί με την υπόλοιπη τάξη και να τα διορθώσει με τη
χρήση λεξικού ώστε να αντιληφθεί εις βάθος το λόγο που μία λέξη αποτυπώνεται έτσι
γραπτά. Το λεξικό δεν αποτελεί απλό εργαλείο αλλά βοηθό, ώστε να ομαδοποιήσει
νοητικά τις λέξεις, να κατανοήσει την ετυμολογία, τη σημασιολογία, τη μορφολογία
τους. Είναι αξιοσημείωτη

πάντως στο σημείο αυτό, η παρατήρηση του Νάκα

(2009:6) ότι τα λεξικά που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς τα τελευταία
10 χρόνια (το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και το Λεξικό της Νέας ελληνικής
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γλώσσας) « δεν εφαρμόζουν την ίδια γραμματική και το ίδιο συντακτικό », όπως
συμπεραίνει στην ανάλυσή του και ακόμη τα « σχολικά εγχειρίδια στο βαθμό που
επιδιώκουν μια μεγαλύτερη απλούστευση παρουσιάζουν όλη αυτή την ασυνέπεια και τη
σύγχυση ». (σελ.16). Εξαίρεση αποτελούν λέξεις που διατήρησαν τον τρόπο γραφή
τους από τα αρχαία που μαθαίνονται ως έχουν.

Ο οδηγός του εκπαιδευτικού

επιπρόσθετα, αναφέρει ως έναν ευρύτερο στόχο την απόκτηση από μέρους των
παιδιών ενός αυτόματου τρόπου παραγωγής γραπτού λόγου και την εμπέδωση των
κανόνων, μέσα από τη χρήση της γλώσσας (Χατζησαββίδης &συν, 2013), διότι μόνο
εάν κατανοήσουν το μηχανισμό λειτουργίας της θα είναι αποτελεσματικοί εκφραστές
της (Χαραλαμπάκης, 1994).
Όπως αναφέρουν σε σχετική έρευνα οι Ντίνας και Ξανθόπουλος (2014:1-2)
από το 2011 εφαρμόζεται πιλοτικά ένα νέο πρόγραμμα σπουδών9 συμπληρωματικά
με τα ισχύοντα προγράμματα επιδιώκοντας « να καθιερώσει μια νέα πραγματικότητα
στον εκπαιδευτικό χάρτη της γλωσσικής διδασκαλίας ». Στους στόχους του αναφορικά
με την ορθογραφία είναι οι μαθητές « να αποκτήσουν τις απαραίτητες μεταγλωσσικές
γνώσεις πάνω στους μορφολογικούς και ορθογραφικούς κανόνες της πρότυπης ΝΕ,
ώστε να είναι σε θέση να παράγουν κείμενα σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς »
(Π.Σ.:2011:8). Η έρευνα τους, που έθετε σε σύγκριση τα δύο αυτά Π.Σ. ( 2003 και
2011) κατέληξε ότι και τα δύο προγράμματα εμφανίζουν ως κοινή επιδίωξη για το
μαθητή και ως στοιχείο αξιολόγησης την παραγωγή ενός αποτελεσματικού λόγου
ανάλογα με το σκοπό της επικοινωνίας και ταυτόχρονα ενός λόγου αποδεκτού στο
σύνολό του, σε επίπεδο ορθογραφίας και ευανάγνωστης γραφής. Υπάρχει « σχεδόν
πλήρη σύμπλευση » όπως συγκεκριμένα αναφέρουν με εξαίρεση το τομέα της
μεθοδολογίας όπου το Π.Σ. του 2011 προηγείται ( Ντίνας, Ξανθόπουλος, 2014:13),
οπότε δεν προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο κομμάτι της οπτικής της
ορθογραφίας.
Η εκπαίδευση εν ολίγοις,

εξακολουθεί να διατηρεί ως θεμέλιο της, τη

γλώσσα και την ορθή γραφή της, όπως φανερά αποτυπώνεται μέσα στα πρόσφατα
αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και τους οδηγούς διδασκαλίας, παρά
9

Το νέο πρόγραμμα φέρει το τίτλο : « Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας και της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο» και μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην
ιστοσελίδα: http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Γλωσσα-Λογοτεχνία/Νεοελληνικη γλώσσα
και Νεοελληνική Λογοτεχνία- Δημοτικό.pdf
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τη ροπή των νέων προς τα greeklish και την απλοποίηση της ορθογραφίας,
εμμένοντας στη διατήρησης της για την αποτελεσματικότητα του γραπτού λόγου.

2.3. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ορθογραφίας

Μελετώντας τα αναλυτικά προγράμματα, διαπιστώσαμε την ενσωμάτωση της
διδακτικής της ορθογραφίας σε όλες τις υποενότητες του μαθήματος της Γλώσσας,
αφού διαπιστώθηκε ότι δε μελετάται αποκομμένα αλλά ταυτόχρονα με κάθε κομμάτι
της γλώσσας. Καθώς όμως κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός και κάθε τάξη
διαφοροποιείται, απαιτείται η εφαρμογή μίας μεθόδου διδασκαλίας ανάλογης των
αναγκών και του επίπεδο της. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι γνώστης των
μεθόδων

ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός στην επίτευξη των μαθησιακών

στόχων

και στην προαγωγή της μάθησης (Τριλιανός, 2004). Για το λόγο αυτό

κρίνουμε σκόπιμη την αναφορά στη μεθοδολογία διδασκαλίας της ορθογραφίας για
την ολόπλευρη εξέταση του θέματος.
Οι Goddard& Heron, (1998:38-43) ομαδοποίησαν τις διάφορες τεχνικές και
μεθόδους διδασκαλίας της ορθογραφίας που έχουν διατυπωθεί, ανάλογα με το στόχο
που θέτει καθεμιά και τις κατηγοριοποίησαν σε τρείς ομάδες: « τις παραδοσιακές, τις
ενισχυτικές και τις εξειδικευμένες ». Πιο αναλυτικά:
1. « Οι παραδοσιακές », έλαβαν το όνομά τους από το

παραδοσιακό μοντέλο

διδακτικής της γλώσσας, του οποίου τις αρχές ακολουθούν και

εφαρμόζουν.

Προτείνουν η διδασκαλία να γίνεται απομονώνοντας τις λέξεις από το περικείμενο.
Αρχικά, οι λέξεις που δίδονται προς εκμάθηση είναι μονοσύλλαβες και προοδευτικά
δισύλλαβες και πολυσύλλαβες. Έτσι, επιδιώκεται σε πρώτο στάδιο, ο μαθητής να
καταστεί ικανός να γράφει συλλαβές και έπειτα λέξεις, συνδέοντας τους ήχους με τα
γράμματα.
2. « Οι ενισχυτικές », περιλαμβάνουν πέντε μεθόδους των οποίων η εφαρμογή
προτείνεται αντιρροπιστικά των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την
εκμάθηση της ορθογραφίας. Ακόμη, έχουν ως κοινό στοιχείο τη χρήση κείμενων
ανάλογων με το νοητικό επίπεδο της τάξης και είναι οι ακόλουθες:
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Α) Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της Fernard. Για την εφαρμογή της
απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να μπορεί να συλλαμβάνει και να αναγνωρίζει
τον ήχο, την εικόνα του γράμματος αλλά και να μπορεί κινητικά να το αποτυπώσει
στο χαρτί. Πρακτικά, η δασκάλα γράφει και διαβάζει τη λέξη κι έπειτα το παιδί
καλείται να την προφέρει για να την ακούσει, να τη σχηματίσει στον αέρα και τέλος
να τη γράψει. Στη συνέχεια καλείται να τη γράψει χωρίς να τη βλέπει και αν το
επιτύχει θεωρείται ότι την κατέκτησε. Σε πιο μεγάλη τάξη, ζητείται από τα παιδιά να
παράγουν δικά τους κείμενα χρησιμοποιώντας ακόμα και λέξεις που δε γνωρίζουν
ώστε να κατακτήσουν πλήρως το μηχανισμό της ορθής γραφής.
Β) Η μέθοδος Gillinham από την άλλη, που ξεκινά την εκμάθηση από λέξεις
που σημειώνουν πλήρη αντιστοιχία φωνήματος και γραφήματος και έπειτα συνεχίζει
τη διδασκαλία

επιλέγοντας λέξεις που περιέχουν συνδυασμούς γραφημάτων.

Προοδευτικά ζητά από τους μαθητές να παράγουν κείμενα με τις διδαχθείσες λέξεις.
Σύμφωνα με το Στασινό (1999:296) « πρόκειται για δομημένη μέθοδο που
επικεντρώνεται σε διδακτικούς κανόνες» και «είναι γνωστή ως ταυτόχρονη προφορική
ορθογραφημένη γραφή » (σελ.298).
Γ) Η μέθοδος Horn, κατά την οποία o μαθητής περνά από τα στάδια « της
ανάκλησης, της προφοράς, της οπτικοποίησης και της διόρθωσης της ανάγνωσης ». Αν
υπάρξει λάθος σε κάποιο από τα στάδια αυτά ο μαθητής καλείται να επαναλάβει έως
ότου σταματήσουν τα λάθη (Παντελιάδου, 2000:200).
Δ) Η φωνο- οπτική μέθοδος για τις περιπτώσεις που τα παιδιά δυσκολεύονται
σε κάποια φωνήματα συγκεκριμένα, οπότε αυτά διδάσκονται σε συνδυασμό με την
εικόνα κάποιου αντικειμένου που τα περιέχει, ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα
ανακαλέσει στη μνήμη του όταν χρειαστεί, με τη βοήθεια της εικόνας που το
αποτύπωσε.
Ε) Οι εικονογραφικοί μέθοδοι, οι οποίες προτείνουν τη διδασκαλία της
ορθογραφίας αποκλειστικά μέσα από τη χρήση εικόνων. Οι λέξεις επιλέγονται από τη
δασκάλα, ακολουθεί συζήτηση για την κατανόηση της σημασίας τους και στη
συνέχεια αυτές συνδέονται με ανάλογες εικόνες. Ειδικά στις πρώτες τάξεις η
διαδικασία ξεκινά με την παρουσίαση μιας κάρτας που περιέχει το γράμμα που θα
μάθουν. Η μέθοδος αυτή δίνει ως αποτέλεσμα την εύκολη
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απομνημόνευση χωρίς

διαρκείς επαναλήψεις στην ορθογραφία των λέξεων που διδάχθηκαν από τους
μαθητές.
3. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις « εξειδικευμένες μέθοδοι » που όπως επισημαίνουν οι
Heron, Okyere &Miller (1991) είναι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές για τους
εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα η αυτό- διόρθωση. Χωρίζονται σε τρείς υποκατηγορίες
ανάλογα με το ρόλο του δασκάλου κατά τη διαδικασία:
Α) Καθοδηγούμενες: Όταν ο δάσκαλος ελέγχει πλήρως τη διαδικασία
και αποφασίζει και επιλέγει ανάμεσα στη διδασκαλία κανόνων, τη μέθοδο
μίμησης (αντιγραφή) ή τη μέθοδο της χρονικής καθυστέρησης ( εδώ αρχικά
διορθώνει αμέσως το λάθος του παιδιού ενώ προοδευτικά του δίνει όλο και
περισσότερο χρόνο για ν’ αναλογιστεί και να αυτοδιορθωθεί).
Β) Διαμεσολαβητικές μέθοδοι: εδώ οι μαθητές λαμβάνουν βασικούς
ρόλους. Αφορούν την ομαδοποίηση λέξεων σε λίστες με κάποιο κοινό
στοιχείο που μπορεί να είναι και σημασιολογικού περιεχομένου. Οι μαθητές
ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου
(2010:244) βοηθιούνται πολύ « στην εκμάθηση των ορθογραφικά ανώμαλων
λέξεων » μέσα όμως από μια « μηχανιστική απομνημόνευση ». Επιπλέον
μπορούν να εφαρμόσουν κατ’ επιλογήν και την τεχνική της αντιγραφής μιας
λέξης κατά την οποία η λέξη αντιγράφεται από τον πίνακα, στη συνέχεια
καλύπτεται, ξαναγράφεται και ακολουθεί διόρθωση.
Γ) Τέλος υπάρχουν οι μέθοδοι ημιαυτονομίας των μαθητών όπως: η
αυτοδιόρθωση, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η κατευθυνόμενη άσκηση
κλπ. πολύ γνωστές και προτεινόμενες και από το ελληνικό πρόγραμμα.
Σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, το πρόγραμμα σπουδών
ανταποκρινόμενο στις δικές μας ανάγκες, προτείνει κάποιες τεχνικές που αποτελούν
συνδυασμό των προαναφερομένων, καθώς

πλέον θεωρείται ότι ο σύγχρονος

δάσκαλος δε θα πρέπει να παραμένει εγκλωβισμένος σε μια μοναδική ορθογραφική
μέθοδο, αλλά να κάνει μία σύνθεση όσων προαναφέραμε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τη Μαγαλιού (2010) ανάλογα με την ενότητα του μαθήματος που βρίσκονται τα
παιδιά, ο δάσκαλος ορμώμενος από λέξεις εντός κειμένου, μπορεί να εφαρμόσει ως
μέθοδο για την εκμάθηση της ορθογραφίας, τη δημιουργία οικογενειών λέξεων,
παράγωγων σύνθετων, αντίθετων οπότε τα παιδιά μαθαίνουν να τις ομαδοποιούν
νοητικά. Τούτο τους βοηθά να μαθαίνουν ευκολότερα τη γραπτή απεικόνιση των
[38]

λέξεων ενώ παράλληλα πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και εξασκούνται σε αυτό. Όταν
η διδασκαλία της ορθογραφίας γίνεται στο κομμάτι της γραμματικής προτείνεται η
μελέτη των καταλήξεων των ρημάτων των ουσιαστικών κλπ. αλλά και των
εξαιρέσεων αυτών και πάλι μέσα από εμπεδωτικές ασκήσεις. Οι μαθητές διδάσκονται
ορθογραφία ακόμη και όταν καλούνται να δημιουργήσουν δικές τους προτάσεις ή να
παράγουν δικά τους κείμενα, οπότε συνιστάται και η αυτοδιόρθωση από μέρους τους
με τη βοήθεια του λεξικού. Συνοψίζοντας, μεθοδολογικά. προτείνεται μέσα από τη
μελέτη του λεξιλογίου η θεματική προσέγγιση της ορθογραφίας ενώ μέσα από τη
γραμματική η εκμάθηση των καταλήξεων, των εξαιρέσεων, των κανόνων. Γενικά,
υπάρχει ένας συγκερασμός μεθόδων στο σύστημά μας, αφού εξακολουθούν να
εφαρμόζονται και να προτείνονται και οι παραδοσιακές μέθοδοι, όπως η αντιγραφή
πολλές φορές λέξεων και η υπαγόρευση της ορθογραφίας στις πρώτες τάξεις, αλλά
και η απομνημόνευση κανόνων στις μεγαλύτερες. Σε κάθε περίπτωση, ο δάσκαλος,
ως συντονιστής, οφείλει να αναζητά ευκαιρίες σε κάθε γλωσσική δραστηριότητα και
να τις αξιοποιεί. Επιπρόσθετα, είναι ελεύθερος να κατασκευάσει ακόμη και δικές του
ασκήσεις, να εμπνευστεί δουλεύοντας με τα πιο σημαντικά λάθη ώστε να βοηθήσει
τα παιδιά. Μάλιστα σήμερα, μία από τις σύγχρονες τεχνικές είναι και η γωνιά της
ορθογραφίας που εφαρμόζεται σε πολλές τάξεις από τους εκπαιδευτικούς, επικουρικά
και περιέχει παιχνίδια ορθογραφίας πίνακες με λέξεις λεξικά κλπ.
Το σχολείο και η εκπαίδευση γνωρίζουν ότι η καλλιέργεια της ορθογραφίας
είναι μία συνεχής αναπτυξιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό και όλες οι τεχνικές και
μέθοδοι

που επιλέγονται θα πρέπει να στοχεύουν στην ενεργοποίηση των

μηχανισμών εκμάθησης των παιδιών σε ένα περιβάλλον ενίσχυσης ενθάρρυνσης και
διαρκούς παρότρυνσης.

2.4 Η ορθογραφική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Η παρουσία της στοχεύει αφ’ ενός στην αποτίμηση των γνώσεων και
των δεξιοτήτων των μαθητών και αφ’ ετέρου στην εκτίμηση του βαθμού κατάκτησης
των στόχων που τέθηκαν από τη πλευρά του εκπαιδευτικού, αλλά και του βαθμού
επιτυχίας της διδακτικής του προσπάθειας. Κατά το Μαυρόπουλο (2004), θα πρέπει
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να εφαρμόζονται στην τάξη και τα τρία είδη αξιολόγησης: αρχική, ενδιάμεση και
τελική αξιολόγηση, αν και ο Τριλιανός (2004:144) αναφέρει ότι « στη διδασκαλία
χρησιμοποιείται

κυρίως η διαμορφωτική και η τελική ». Με την αρχική ο

εκπαιδευτικός, στοχεύει στον καθορισμό του επιπέδου κατάκτησης της ορθογραφίας
από τους μαθητές και στην ιεράρχηση των στόχων που θα τεθούν, ενώ η ενδιάμεση
που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εστιάζει
στον

εντοπισμό πιθανών ελλείψεων, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους

μαθητές ώστε να

υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση. Η τελική, αξιολογεί την

κατάκτηση των στόχων που τέθηκαν συνολικά, αφού ολοκληρωθεί ο διδακτικός
κύκλος. Βέβαια, είναι αξιοσημείωτη η αναφορά του Δημητρόπουλου (1981:33), που
επισημαίνει ότι « η ουσιαστικότερη μορφή αξιολόγησης είναι η ολική αξιολόγηση » η
οποία εξετάζει εάν στην πράξη χρησιμοποιούνται όσα διδάχθηκαν κατά το παρελθόν,
σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι θεωρείται πληρέστερη.
Η ορθογραφική αξιολόγηση περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα και δεν είναι
μία. Η Πατσιοδήμου
συγκεκριμένο

(2004:23) σχετικά αναφέρει, ότι

μπορεί να αφορά ένα

« ορθογραφικό κριτήριο », όπως η γνώση συγκεκριμένων

γραμματικών κανόνων που μελετήθηκαν, το γενικό επίπεδο ορθογραφικής γνώσης,
ή την τήρηση των συμβάσεων γραφής και την εφαρμογή τους.

Αναλόγως,

επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό ανάλογες ασκήσεις, όπως για παράδειγμα ασκήσεις
που περιέχουν αντιπροσωπευτικές λέξεις των γραμματικών φαινομένων, για τον
έλεγχο γενικών ορθογραφικών γνώσεων.
Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση της ορθογραφίας στο δημοτικό σχολείο,
εφαρμόζεται ποιοτική αλλά και ποσοτική αξιολόγηση. Στα πρώτα σχολικά χρόνια,
όπως υποστηρίζουν οι Μουζάκη και Πρωτόπαππας (2010), η αξιολόγηση είναι
ποιοτική και γίνεται βάση των σταδίων ανάπτυξης της ορθογραφικής ικανότητας 10,
οπότε αναμένεται σε κάθε στάδιο η ανάπτυξη συγκεκριμένων στοιχείων. Στη
συνέχεια, στα επόμενα σχολικά χρόνια και μέχρι το τέλος, εφαρμόζεται ποσοτική
αξιολόγηση, η οποία γίνεται

βάση του αριθμού των ορθογραφικών λαθών του

μαθητή, ή με βάση το πλήθος των ορθογραφημένων λέξεων σε ένα κείμενο, που ο
μαθητής κλήθηκε να παράγει.
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Η αρχική και τελική τύποι αξιολόγησης γίνονται βασικά με σταθμισμένα
τεστ και τεστ ορθογραφίας βάση κριτηρίων (Moats, 1995). Όταν επιδίωξη είναι να
ελεγχθεί η κατάκτηση συγκεκριμένης ύλης, μεθοδολογικά μπορεί να γίνει χρήση
λιστών λέξεων βασικού λεξιλογίου, οπότε αυτές υπαγορεύονται για γράψιμο, εννίοτε
ζητείται προφορική ορθογραφία11 ή εφαρμόζεται η δοκιμασία επιλογής της
ορθογραφημένης λέξης ανάμεσα σε ένα πλήθος 3 - 4 άλλων, γραμμένων αλλιώς
ορθογραφικά. Μία άλλη μέθοδος αφορά τον εντοπισμό λαθών μέσα σε προτάσεις ή
κείμενο. Σύμφωνα με τους Shore & Tsiamis (Montgomery, 1997:53) προτείνεται ως
ιδανική για την εξελικτική, ενδιάμεση αξιολόγηση της ορθογραφίας του μαθητή, « η
μέθοδος της Ανάλυσης σε 4 στήλες ». Αυτή προβλέπει την εξέταση ενός γραπτού του
μαθητή από το δάσκαλο που έχει παραχθεί καθ’ υπαγόρευση ή ελεύθερα, όπου
σημειώνονται αρχικά τα ορθογραφικά λάθη και σχεδιάζεται από τον εκπαιδευτικό
ένας πίνακας τεσσάρων στηλών. Σε αυτόν, στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα λάθη
του μαθητή, στη δεύτερη τα λάθη αυτά ανάλογα με τον τύπο ομαδοποιούνται, στην
τρίτη αναλύονται οι τύποι λαθών και τέλος στην τέταρτη προτείνεται κάποια
διδακτική παρέμβαση με σκοπό τη βελτίωση. Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο,
διαιρείται ο αριθμός των γραπτών λέξεων με τον αριθμό των λέξεων με ορθογραφικά
λάθη και το ποσοστό που προκύπτει, είναι ενδεικτικό του ορθογραφικού επίπεδου
του μαθητή. Στο τέλος συντάσσεται και μια περιγραφική αξιολόγηση, όπου
προτείνεται και μέθοδος

βελτίωσης. Ο δάσκαλος κατά τη διαδικασία της

διαμορφωτικής, εξελισσόμενης αξιολόγησης, έχει βοηθητικό, παρωθητικό ρόλο και
ρόλο παρατηρητή.
σοβαρά και συχνά

Βοηθά τους μαθητές στην εργασία τους και καταγράφει τα
λάθη. Είναι επιθυμητό να οργανώνει στη συνέχεια μία

επαναληπτική διδασκαλία, κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού, με σκοπό τη διόρθωση
όσων λαθών εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση. Θεωρείται ότι ένα ποσοστό 5-15%
ορθογραφικών λαθών σε ένα κείμενο υποδεικνύει ελαφρές δυσκολίες, 15-30%
μέτριες και 30% και πάνω σοβαρές ορθογραφικές δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο
χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως η παρατήρηση αλλά και η αυτοαξιολόγηση που
προτείνονται και από τα αναλυτικά μας πρόγραμμα.
Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ως η πιο πρόσφατη, η μέθοδος
αξιολόγησης της ορθογραφίας βάση αναλυτικού προγράμματος, εξετάζοντας την
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Η προφορική ορθογραφία αναφέρεται στη διαδικασία όπου ζητείται από το παιδί να ονομάσει με
σειρά από μνήμης τα γράμματα που αποτελούν τη λέξη που τίθεται.
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ικανότητα του μαθητή να γράφει μέσα σε χρόνο 3 λεπτών μεμονωμένες λέξεις ή να
απαντά σε πολύ σύντομες ασκήσεις. Ένας μαθητής των τριών πρώτων τάξεων
αναμένεται να μπορεί να γράφει μία λέξη σε 10 δευτερόλεπτα και σε 7 δευτερόλεπτα
οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται και πάλι από τον
αριθμό των ορθογραφημένων λέξεων (Μουζάκη &Πρωτόπαπας, 2010).
Πρακτικά, στα ελληνικά σχολεία καθημερινά ή εβδομαδιαία οι εκπαιδευτικοί
συνηθίζουν να

ελέγχουν

μια συγκεκριμένη ορθογραφία που απαντάται στο

διδακτικό κείμενο της ημέρας ή ακόμη λίστες λεξιλογίου ή λέξεων που συνάδουν με
γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες που μελέτησαν τα παιδιά στο διάστημα αυτό
(Διακογιώργης, Βαλμάς, Μπάρης, 2006). Η ατομική επίδοση είναι στο επίκεντρο.
Ακόμη, η αξιολόγηση της ορθογραφίας γίνεται και γενικότερα μέσα από κάθε
γραπτό λόγο του παιδιού σε όλα τα μαθήματα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η
στροφή

στον

πολυγραμματισμό

έχει

προσθέσει

στα

παραπάνω

και

τις

αυτοματοποιημένες διαδικασίας ελέγχου της ορθογραφίας μέσα από τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου παρέχεται και άμεση βαθμολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση

η αξιολόγηση λαμβάνει πάντα υπόψην τα ατομικά

χαρακτηριστικά του παιδιού, οι μέθοδοι της πρέπει να συνάδουν με τα
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας και απαιτεί την εμπλοκή του
εκπαιδευτικού. Προϋποθέτει μέτρηση με βάση μία δεδομένη μονάδα,

επομένως

απαιτείται εξέταση και αυτός είναι ο λόγος που η αξιολόγηση είναι συνδεδεμένη με
την βαθμολογία (Καψάλης, 1998:17). Βαθμολογικά η αξιολόγηση των πρώτων δύο
τάξεων του δημοτικού είναι περιγραφική, για την Γ΄ και Δ΄ τάξη αλφαβητική (Α-Δ)
και για τις δύο τελευταίες τάξεις βαθμολογική με κλίμακα 1-10. Είναι πολύ
σημαντικό

όμως η αξιολόγηση της ορθογραφίας να μην αφορά μόνο τον

υπολογισμό αριθμητικά των λαθών διότι ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να αγνοεί ότι
η κατάκτηση της γίνεται εξελικτικά και βαθμιαία και ανάμεσα στο αρχικό και τελικό
επίπεδο υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Ακόμη, δε

θα πρέπει να αποκλείεται η

εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου, ώστε να συλλεχθεί
πληροφόρηση, οδηγώντας στην πιο κατάλληλη διδακτική παρέμβαση.
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η πληρέστερη

Κεφάλαιο 3ο : Σκέψεις «περί ορθογραφίας»

3.1 Ορθογραφικά λάθη – Αιτία και ταξινόμηση.

Η μελέτη και η ανάλυση των ορθογραφικών λαθών είναι πολύ σημαντική
σύμφωνα με πολλούς ερευνητές μεταξύ αυτών οι Corder (1967) και Brown(2000),
αφού φανερώνει το γνωστικό επίπεδο του μαθητή, συνδέεται με την κατάκτηση
άλλων γλωσσών και μπορεί να δώσει στοιχεία και για το προσωπικό στυλ μάθησης
κάθε παιδιού (στο Wu& Garza, 2014:1256).
Πριν από όλα όμως, κρίνεται πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί

ο

εννοιολογικός διαχωρισμός ανάμεσα στις λέξεις: λάθος και σφάλμα. Τα σφάλματα,
όπως αναφέρει η Ιγνατιάδου (2009:30), είναι « ασυστηματικά, σποραδικά και τυχαία
και δεν αντανακλούν στη γλωσσική ικανότητα καθώς επηρεάζονται από πολλούς
παράγοντες και συνθήκες, όπως την περίσταση της επικοινωνίας, την αφηρημάδα ,τη
μετάθεση προσοχής κλπ. ». Εν αντιθέσει, το λάθος είναι συστηματικό και μπορεί
μεταξύ άλλων, να οφείλεται στο επίπεδο εκμάθησης, σε παρανοήσεις από την
πλευρά του μαθητή

ή και σε ιδιαιτερότητες της γλώσσας, υποδηλώνοντας

επικοινωνιακή δυσκολία.
Οι αιτίες των γλωσσικών λαθών είναι ποικίλες. Μεταξύ των ερευνητών
εντοπίστηκαν δύο κατηγοριοποιήσεις που θεωρούνται ενδεικτικές και πλήρεις.
Συγκεκριμένα, ως πρώτη κατηγοριοποίηση παρουσιάζουμε αυτή της Αναστασιάδη –
Συμεωνίδη (2009:43), η οποία επιχειρεί την

ομαδοποίησή τους στις ακόλουθες

κατηγορίες αιτιών:
α) Λάθη εξ αιτίας της ύπαρξης κενών γνώσεων πάνω στο γλωσσικό σύστημα. Τούτο
μπορεί να είναι απόρια της εφαρμογής και χρήσης της ιστορικής ορθογραφίας και της
άγνοιας της διάστασης μεταξύ προφοράς και γραφής που παρουσιάζει. Ακόμη
μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι ο μαθητής παρουσιάζει γραμματικά κενά ή
αγνοεί τον τρόπο γραφής κάποιων λεξημάτων ή τη δομή της μορφολογίας μιας
κατασκευασμένης λέξης. β) Λάθη που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ο
θόρυβος. γ) Τέλος, λάθη που πηγάζουν από ψυχολογικά και οργανικά αίτια. Τα
τελευταία μπορεί να αφορούν προβλήματα στην οπτική και ακουστική μνήμη, με
επακόλουθο ο μαθητής να μην μπορεί να θυμηθεί τη σωστή ορθογραφία ή να
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απομνημονεύσει και να ανακαλέσει κανόνες. Ακόμα μπορεί σε αυτά να
συμπεριληφθούν προβλήματα στην ακοή και την όραση αλλά και η έλλειψη
κινητικών δεξιοτήτων. Η κατηγοριοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, ότι η
ορθογραφική ικανότητα δε σχετίζεται πάντα με τη γνώση της γλώσσας, καθώς
απαιτεί και μια ψυχολογική προσέγγιση.
Η δεύτερη κατηγοριοποίηση είναι των Θεοδωροπούλου και Παπαναστασίου
(2001:1), οι οποίοι αναφέρουν ως αιτίες ορθογραφικών λαθών τις εξής : α) « Την
αναλογία », κατά την οποία επεξηγείται η αλλαγή ενός γλωσσικού στοιχείου με βάση
γλωσσικά σχήματα που προϋπήρχαν, οπότε ερμηνεύονται εκφράσεις του τύπου ‘μετά
Χριστού’. β) « Την ενίσχυση », κατά την οποία τα λάθη αποδίδονται στην προσπάθεια
ενίσχυσης της σημασίας της λέξης ή της εκφραστικότητας από την πλευρά του
μαθητή π.χ. ‘πιο καλύτερος’, ‘από πάντα’. γ) « Την παρετυμολογία », όταν δηλαδή
εκτρέπουμε από την ετυμολογία μιας λέξης και την παραποιούμε και αφορά κυρίως
το λεξιλόγιο, π.χ. η λέξη « ανθηρόστομος (ανθηρός + στόμα = βωμολόχος) και
αθυρόστομος (άθυρος + στόμα =αυτός που δεν έχει πόρτα στο στόμα του) ».
Κατ επέκταση των παραπάνω αιτιών,

οι ερευνητές Cromer (στο Frith,

1980:412) και Σκαλουμπακας & Πρωτόπαππας (2010:182-186), συμφωνούν και
προτείνουν την ακόλουθη ταξινόμηση ορθογραφικών λαθών, συμπεριλαμβάνοντας
και υποκατηγορίες:
1. « Φωνογραφημικά λάθη ». Στην ελληνική γλώσσα όπως και σε άλλες ένας
φθόγγος δε γράφεται πάντα με έναν τρόπο. Ενώ λοιπόν το ‘ζ’ γράφεται πάντα
« ζ » δεν συμβαίνει το ίδιο με το ‘β’ που μπορεί να γραφτεί «κουτάβι» ή
«Σάββατο» ή «αυλαία» ή « ευβοϊκός». Πρόκειται για λάθη που δεν
παρουσιάζουν

πλήρη

αντιστοιχία

γραφήματος

και

φωνήματος

και

υποδηλώνουν ότι ο μαθητής, δεν έχει κατακτήσει την αντιστοιχία γραφήματος
και φθόγγου με όλους τους κανόνες που τη συνοδεύουν. Αυτά παρουσιάζουν
και επιμέρους κατηγορίες ( Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2010:187)12
ανάλογα με τη λάθος απόδοση του φθόγγου και αυτές είναι: α) «
αντικατάσταση γραφήματος », β) « παράλειψη γραφήματος », γ) « προσθήκη
γραφήματος », δ) « αντιμετάθεση διπλανών γραφημάτων », ε) « αντιστροφή
12

Πιο αναλυτικά στο Μουζάκη, Α., Πρωτόπαπας, Α.(2010). Ορθογραφία. Μάθηση και

Διαταραχές, (σ.σ. 187-189). Αθήνα: Gutenberg.
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δίψηφου συμφώνου », στ) « απλοποίηση δίψηφου συμφώνου », ζ) « αντιστροφή
δίψηφου φωνήεντος », η) « απλοποίηση δίψηφου φωνήεντος », θ) « παράλειψη
διαλυτικών » και τέλος ι) « παράλειψη συλλαβής ». Αναφέρεται βέβαια ότι η
κατηγοριοποίηση αυτή δύναται να συμπεριλάβει και κάποιες περιπτώσεις που
δεν απαντώνται συχνά και μπορεί να απαντούν σε δύο υποκατηγορίες, ενώ θα
πρέπει να δίνεται και ιδιαίτερη προσοχή αν παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός
τέτοιων λαθών, καθώς μπορεί να αποτελέσει ενδεικτικό στοιχείο σοβαρών
περιπτώσεων δυσορθογραφίας ή δυσλεξίας.
2. « Οπτικά λάθη ». Αυτά απορρέουν από την ιστορική ορθογραφία, όπου η
προφορά της λέξης δεν υποδεικνύει με ακρίβεια το σύμφωνο ή το φωνήεν με
το οποίο αυτή εγγράφεται. Οι υποκατηγορίες που εμφανίζονται, σχετίζονται
με αυτό και είναι οι εξής: α) φωνήεν της λέξης να αποδίδεται με άλλο
γράφημα του ίδιου φθόγγου, β) όταν αυτό συμβαίνει με σύμφωνο, γ) λάθος
που εντοπίζεται στο θέμα της λέξης που ελέγχεται από συστηματικά
διδασκόμενους μορφολογικούς κανόνες, δ) λάθος που εντοπίζεται στο θέμα
της λέξης, η ορθογραφία του οποίου απαντάται σε εξαίρεση κανόνα.[ λ.χ. το
ρήμα δανείζω που αποτελεί εξαίρεση της γραφής των ρημάτων σε –ιζω] και ε)
λάθη που οφείλονται σε ελλιπή ή παντελή γνώση και κατάκτηση των κανόνων
ορθογραφίας που αφορούν τη γραφή των ουρανικών συμφώνων και πώς αυτά
αποτυπώνονται σε κάθε λέξη [λ.χ. φακές- φακιές].
3. « Γραμματικά- Μορφολογικά λάθη ». Θεωρούνται τα λάθη που δεν
αλλοιώνουν τη φωνολογική ταυτότητα της λέξης, διότι τότε θεωρούνται
φωνολογικά και εξαρτώνται από το μορφολογικό τύπο της. Παρουσιάζουν
τρεις υποκατηγορίες: α) λάθη στην κατάληξη της λέξης που υπόκεινται σε
μορφολογικούς κανόνες ανάλογα με τη συζυγία για τα ρήματα ή βάση του
γένους αν είναι ουσιαστικό, επίθετο ή άρθρο. β) Λάθη που εντοπίζονται στις
καταλήξεις άκλιτων μερών του λόγου που όμως υπαγορεύονται από κανόνες.
Πρόκειται για το πρόσφυμα –μεν και τις καταλήξεις –ώντας και – οντας των
μετοχών και τα παράγωγα επιρρήματα σε –ως.
4. « Τονικά λάθη ». Αφορούν την παράλειψη του τόνου, τη λάθος θέση του, τον
τονισμό μονοσύλλαβων λέξεων, επιπλέον τονισμό που δεν απαιτείται καθώς
και την παράλειψη δεύτερου τόνου όταν αυτός απαιτείται.
5. « Λάθη στίξης ». Η κατηγορία αυτή δεν εστιάζει στη λέξη αλλά σε όλο το
κείμενο. Εκεί είναι δυνατόν να διαπιστωθούν λάθη στην τοποθέτηση των
[45]

σημείων στίξης ή και απουσία αυτών. Ως βασικά σημεία στίξης θεωρούνται η
τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό και τα υπόλοιπα
θεωρούνται δευτερεύοντα. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αυτή η κατηγορία
καθώς

μπορεί

να

προκύψουν

σφάλματα,

καθώς

ορισμένα

σημεία

τοποθετούνται με υποκειμενικά κριτήρια. Γι αυτό η αξιολόγηση γίνεται με
βάση τις συμβάσεις. Τα λάθη μπορεί να αφορούν παράλειψη, αντικατάσταση,
ή προσθήκη βασικών και δευτερευόντων σημείων στίξεως.
6. « Άλλα λάθη – μη κατηγοριοποιημένα ». Πρόκειται για λάθη που δεν
απαντώνται στις παραπάνω κατηγορίες, όμως αφορούν παραβίαση των
συμβάσεων του γραπτού λόγου. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να
τοποθετηθούν λάθη που αφορούν την παράλειψη μιας λέξης ή μιας φράσης,
λέξεις χωρίς κενό ανάμεσα τους ή λέξεις με εσωτερικά κενά, αντικατάσταση
πεζών με κεφαλαία , λανθασμένος χωρισμός λέξεων κλπ.
Εν κατακλείδι, υπάρχουν δύο όψεις. Από τη μία πλευρά, το εκπαιδευτικό σύστημα
απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να μεταφέρει στα παιδιά την επίσημη νόρμα του. Από
την άλλη πλευρά τα παιδιά προσπαθούν να πειθαρχήσουν σε αυτή. Η ορθογραφική
γνώση όμως όπως είδαμε σχετίζεται με πολλούς παράγοντες πέραν της γνώσης της
γλώσσας. Τα ορθογραφικά λάθη, συνεπώς δεν είναι απλά, χαρακτηριστικό των
κακών μαθητών. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια του γνώστη εκπαιδευτικού, που θα
πρέπει να εστιάζει σε αυτά και να τα διορθώσει. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί
ο μηχανισμός τους και ακόμη ότι αυτά κινητοποιούνται από το ίδιο το γλωσσικό
σύστημα πολλές φορές. Αυτό και μονό αρκεί για να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός μια
διαφορετική στάση πέρα από την κριτική του λάθους και να τα προσεγγίσει
διδακτικά. Καθώς, τα λάθη πρέπει να διορθώνονται, αλλιώς παγιώνεται μια λάθος
θεώρηση και διαιωνίζεται. Για να βοηθήσουμε κατά συνέπεια τους μαθητές να
εξελιχτούν γλωσσικά θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα των γλωσσικών λαθών
που παράγουν. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρουσίασης των λαθών αλλά και των
αιτιών τους.
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3.2 Δυσορθογραφία - Μαθησιακές δυσκολίες

Η δυσκολία στην ορθογραφία όπως είδαμε στην προηγούμενη υποενότητα,
μπορεί να αποδοθεί σε πολλά αίτια. Καθώς το σχολείο αφιερώνει χρόνο για την
εκμάθηση της, συνυπολογίζοντάς τη για την αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου
του μαθητή

όπως είδαμε13 και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εστιάζουν και

προβληματίζονται όταν ο μαθητής υστερεί σε αυτή, είναι πολύ σημαντικό να
επεκταθεί η μελέτη του θέματος και σε πεδία που την αφορούν αλλά σχετίζονται με
άλλες προβληματικές.
Συγκεκριμένα, η χαμηλή επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με την ύπαρξη
μαθησιακών δυσκολιών που αφορούν τη γραφή όπως η δυσλεξία και η
δυσορθογραφία. Ειδικά η δυσορθογραφία συνιστά μία ειδική μαθησιακή δυσκολία
που αφορά τη μάθηση της ορθογραφίας και εμφανίζεται σε παιδιά με φυσιολογική
νοημοσύνη (Πολομαρκάκη, 1989). Ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολία στην εκμάθηση
των γραμματικών κανόνων, δεν μπορεί να κατηγοριοποιήσει τη λέξη σε ποιο μέρος
του λόγου ανήκει και να ακολουθήσει τους ορθογραφικούς κανόνες στις καταλήξεις
ανάλογα με το γένος, τη πτώση τον αριθμό. Κυρίως παρουσιάζει δυσκολία στη
γραφή συλλαβών, λέξεων αλλά και προτάσεων κατά το στάδιο εκμάθησης της
ορθογραφίας (Μεσσήνης, 2000). Κατά συνέπεια, τα κείμενα που παράγει το παιδί
φτάνουν σε σημείο να είναι δυσνόητα,

εξαιτίας των ανορθόγραφα γραμμένων

λέξεων αλλά και του κακού γραφικού χαρακτήρα, στοιχεία που δυσκολεύουν την
αναγνώριση. Βέβαια για να τεθεί η διάγνωση δεν αρκούν τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά, επιβάλλεται η συνύπαρξη δυσκολίας στη γραπτή έκφραση, καθώς ο
κακός γραφικός χαρακτήρας μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία συντονισμού των
κινήσεων (Davis, 2000) Για το λόγο αυτό τα παιδιά αυτά, συχνά παρουσιάζουν
χαμηλή σχολική επίδοση προοδευτικά χαμηλή αυτοπεποίθηση, και

με τον καιρό

βιώνουν το αίσθημα της σχολικής αποτυχίας αποφεύγοντας παράλληλα κάθε επαφή
με το γραπτό λόγο ή λειτουργώντας βιαστικά και με άγχος. Η διαφοροδιάγνωση με τη
δυσλεξία έγκειται στο γεγονός ότι στη δυσορθογραφία το παιδί δεν παρουσιάζει
καμία διαταραχή στην ανάγνωση,

η οποία καλλιεργείται σταδιακά και

αποτελεσματικά σύμφωνα με το νοητικό επίπεδο του παιδιού και την ηλικία, ενώ
13
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αντίθετα στη δυσλεξία παρατηρείται ταυτόχρονη δυσκολία στη γραφή και την
ανάγνωση (Καρεκλά, 2009:9). Παρ’ όλα αυτά όμως, δυσλεξία και δυσορθογραφία
μπορεί να

συνυπάρχουν ταυτόχρονα ή η δυσορθογραφία να υπάρχει, χωρίς

διαταραχές στην ανάγνωση (Showling & Stackhouse, 1997).
Εστιάζοντας στα λάθη των δυσορθογραφικών παιδιών, είδαμε ότι μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως σύμφωνα με την Estienne (στο Σιμιτζή, 2010:4445) και την Τρίγκα (2010) :


Λάθη που αφορούν την τοποθέτηση των γραμμάτων. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται οι περιπτώσεις αντικατάστασης γραμμάτων είτε

από άλλα

παρόμοια είτε διαφορετικά προσανατολισμένα (ε, 3), καθώς και περιπτώσεις
αντιστροφής, παράλειψης, πρόσθεσης καθώς και πιθανές συνδέσεις λέξεων.


Λάθη που σχετίζονται με τη φωνολογία. Αυτά αφορούν « την αντικατάσταση
ενός άηχου ηχηρού φωνήματος », αλλά και περιπτώσεις « απλοποίησης »,
« αφομοίωσης »,« επένθεσης ».14



Λάθη στη χρήση της ορθογραφίας.



Λάθη που προκύπτουν από τη χρήση γράμματος που φέρει τον ίδιο ήχο.



Λάθη στη συμφωνία κλίσεως και γραμματικής.



Λάθη αντικατάστασης λέξεων και



λάθη εξαιτίας ομοηχίας στις λέξεις.

Επιπρόσθετα, τα παιδιά εμφανίζουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η κακή θέση
του σώματος κατά τη διάρκεια του γραψίματος και το αδέξιο κράτημα του μολυβιού.
Συνήθως, καταστρατηγούν τις συμβάσεις της γραφής, γράφοντας άλλοτε οριζόντια
και άλλοτε κάθετα ή πλάγια και υπερβαίνουν τα όρια των γραμμών. Τα κείμενα που
παράγουν φέρουν πολλές διορθώσεις και διαπιστώνεται κατά την παρατήρησή τους
σύγχυση κεφαλαίων και πεζών και έλλειψη ενός ενιαίου μεγέθους και σχήματος στα
γράμματα (Αναστασίου, 1998).
Καθώς ένα μεγάλο μέρος των σχολικών δραστηριοτήτων απαιτεί γραπτές
εργασίες, αντιγραφή από το πίνακα κλπ. οι περιπτώσεις δυσορθογραφίας θα πρέπει
έγκαιρα να διαγιγνώσκονται και να ακολουθούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις για

14

Βλέπε παραδείγματα των περιπτώσεων όπως ενδεικτικά αναφέρονται από τη Σιμιτζή (2010:44-45):
«Απλοποίηση συμπλέγματος: βάφτισα βάφισα. Αφομοίωση: παγώνω παγώγω Επένθεση: κλαίω καλαίω».
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την ενίσχυση αυτών των παιδιών. Συνήθως για τις ορθογραφικές διαταραχές
εφαρμόζονται γενικές αρχές που ισχύουν σε όλες τις μαθησιακές δυσκολίες
(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίμπου, 2006), όπως η παροχή κινήτρων με απώτερο
στόχο ο μαθητής να προσπαθήσει να γράψει σωστά και να αποκτήσει το θάρρος να
μοιραστεί την προσπάθειά του και εν τέλει να ανακοινώσει την εργασία του. Ακόμη
μέσα από τη μοντελοποίηση της διαδικασίας ορθής γραφής, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να λειτουργήσει υποδειγματικά για το μαθητή και να το βοηθήσει να κατανοήσει σε
βάθος τον τρόπο εργασίας. Δίνοντας μάλιστα έμφαση στη γραφή μέσα από
δραστηριότητες και παρέχοντας θετική ανατροφοδότηση, ο μαθητής θα αποκτήσει
μία θετική στάση για την ορθογραφία αλλά και μαθησιακά κίνητρα. Το πιο
σημαντικό όμως είναι να διατηρηθεί ένα περιβάλλον παρωθητικό, ενισχυτικό όπου ο
μαθητής δε θα φοβάται μία πιθανή αποτυχία, όπου ενθαρρύνεται να συμμετέχει και
δεν κατακρίνεται, έτσι ώστε να νιώσει ασφαλής, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και
παράλληλα να αποβάλλει το φόβο της κακής ορθογραφίας.
Βέβαια, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης που
απαιτούν την εφαρμογή μεθόδων

15

όπως η πολυαισθητηριακή μέθοδος, όπου μέσα

από την αλληλεπίδραση ακουστικών, οπτικών και κιναισθητικών γλωσσικών
στοιχείων αλλά και μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες το παιδί μαθαίνει
ορθογραφία. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ανήκουν τα παιχνίδια με μαγνητικούς
πίνακες και γράμματα που επιτρέπουν στο μαθητή να αναγνωρίζει με την αφή τα
γράμματα και ακολουθούν δραστηριότητες, όπως κολάζ και αντιγραφή με
χρωματιστούς μαρκαδόρους. Ο Σπαντιδάκης (στο Πολυχρόνη, 2011:263), αναφέρει
ως « μία ελληνική εκδοχή αυτής της μεθόδου την τεχνική ΔΕ-ΚΑ-ΡΑ(Δες- ΚάλυψεΓράψε) ». Η τεχνική αυτή ξεκινά από τον εκπαιδευτικό που προφέρει τη λέξη και τη
δείχνει στο παιδί κι έπειτα ζητά από αυτό να την προφέρει να την αναλύσει σε
συλλαβές, να τη σχηματίσει στον αέρα, να την κατασκευάσει με υλικά και τελικά να
τη γράψει και να ελέγξει εάν είναι σωστή. Η μέθοδος αυτή μας θυμίζει πολύ τις
προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες για την εκμάθηση των γραμμάτων που
αναφέρονται στα βιβλία του δασκάλου της Γλώσσας της Α΄ Δημοτικού. Ακόμη και
μέσα από την εικονογραφική μέθοδο, όπου η εικόνα συνδέεται με το γράφημα,
βελτιώνεται η ορθογραφία, απαιτείται όμως από τους μαθητές φωνολογική επίγνωση.
Τέλος σε όλα τα παραπάνω μπορούν να προστεθούν και τα λογισμικά προγράμματα
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που θεωρούμε ότι βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των μεθόδων ως προς την
αποτελεσματικότητά τους, αφού προσελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των παιδιών.
Ένα από αυτά είναι το ‘Talking books’ που περιέχει σελίδες βιβλίου και δίνει τη
δυνατότητα στο μαθητή να ακούσει την ανάγνωσή του συνολικά ή αποσπασματικά
(λέξεις ή προτάσεις).

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθογραφία μας

Έως το σημείο τούτο της εργασίας μας προσεγγίσαμε τo θέμα της ορθογραφίας
και τα πιθανά λάθη που κάνουν τα παιδιά σε αυτή, ως ένα γλωσσικό θέμα
εστιάζοντας σε νοητικές μνημονικές και μαθησιακές διαδικασίες. Ωστόσο δε θα ήταν
σωστό να παραλειφθούν στην ανάλυσή μας εξωγλωσσικοί παράγοντες που επιδρούν
στην ανάπτυξη της και την επηρεάζουν.
Πιο αναλυτικά σε πολλές έρευνες έχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση ανάμεσα
στον παράγοντα ηλικία και την ορθογραφία. Ο Γκότοβος αναφέρει (1992:75) στα
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε για την αντιμετώπιση των ορθογραφικών
απαιτήσεων των μαθητών δημοτικού, ότι « οι αντιδράσεις των μαθητών απέναντι στις
ορθογραφικές απαιτήσεις του κειμένου που τους υπαγορεύτηκε διαφοροποιούνται από
τάξη σε τάξη θετικά ». Ακόμη, και η Παπαδοπούλου- Μανταδάκη (2004:47), ενισχύει
την ίδια υπόθεση λέγοντας ότι « όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και αποκτούν περισσότερη
εμπειρία στην ανάγνωση και την οπτική αναπαράσταση λέξεων, κάνουν λιγότερα
ορθογραφικά λάθη ». Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι υπάρχει ηλικιακή εξάρτηση
στο θέμα της ορθογραφίας, αφού το παιδί, όσο μεγαλώνει εφαρμόζει περισσότερο
τους ορθογραφικούς κανόνες που διδάχθηκε και είναι λογικό, καθώς όπως
προαναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των σταδίων ορθογραφικής ανάπτυξης16, αυτά
απαντώνται ανάλογα με την ηλικία χωρίς σαφή ηλικιακά όρια, αφού ο ατομικός
ρυθμός είναι κατά περίπτωση διαφορετικός. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο
Σκαρπέλλος (2009:41-42), σε έρευνα για τη διερεύνηση, την περιγραφή και την
ερμηνεία της σχέσης μεταξύ ορθογραφικών αποκλίσεων και των παραγόντων
ηλικίας, φύλου και σχολικού περιβάλλοντος. Τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι
16
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« η ηλικία παίζει ρόλο στην ορθογραφική ικανότητα » και αυτό αιτιολογείται βάση
εμπειρίας και ωριμότητας. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ως εύρημα
το γεγονός ότι τα κορίτσια κάνουν λιγότερα λάθη από τα αγόρια προσθέτοντας τον
παράγοντα φύλο στην εκμάθηση της ορθογραφίας που όμως αποδίδεται στην
διαφορετική ανατροφή που δίνει η ελληνική κοινωνία στα δύο φύλα, απαιτώντας από
τα κορίτσια να είναι πιο επιμελή στα μαθήματά τους και περισσότερο
πειθαρχημένα.17 Ο κοινωνικός αυτός ρόλος που αποδίδεται στα κορίτσια, είναι
χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας και έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση
προτύπων που προβάλλονται στα παιδιά με σκοπό τη μίμηση και την υιοθέτηση
αντίστοιχων συμπεριφορών.
Ως εκ τούτου το περιβάλλον, αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα που
περικλείει στοιχεία που σχετίζονται και με την οικογένεια και με το σχολείο (Δήμου,
1982). Μπορεί να υποτεθεί ότι αφού το οικογενειακό περιβάλλον συμβάλλει στο
γραμματισμό του παιδιού καθώς παρέχει διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης μπορεί να
επηρεάσει την ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας Αυτό μπορεί να συσχετίζεται
με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων, το χρόνο που αφιερώνουν για
δραστηριότητες γραπτού λόγου με τα παιδία τους ακόμα και τον αριθμό των βιβλίων
που υπάρχει στο σπίτι και την ανάγνωση μαζί με τους γονείς που όπως είδαμε βοηθά
ιδιαίτερα στη βελτίωση της ορθογραφίας (Αιδινης,2012:249-254). Ως προς αυτό η
έρευνα της Isambert- Jamati (στο

Φραγκουδάκη, 1985:498-503) που αφορά τη

σχολική επίδοση, σημειώνει ότι τα παιδιά των πόλεων παρουσιάζουν καλύτερες
σχολικές επιδόσεις από τα παιδιά που ζουν στην επαρχία, εξαιτίας όλων αυτών των
στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Τα διαφορετικά ερεθίσματα που το παιδί δέχεται το
επηρεάζουν σημαντικά καθώς κατανοούν τη σημασία και τη χρησιμότητα του
γραπτού λόγου. Πέρα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και το
περιβάλλον του σχολείου μπορεί στην ίδια γραμμή να φανεί ανασταλτικός
παράγοντας εκμάθησης της ορθογραφίας. Η έλλειψη υποδομών στο σχολείο αλλά και
εργαλείων και μέσων γραφής σύμφωνα με το Στασινό (1999: 208-210) εμποδίζει τις
δεξιότητες γραφής. Ακόμη σύμφωνα με τον ίδιο όλα τα στοιχεία του διδακτικού
έργου αλλά και ο εκπαιδευτικός με την αυστηρή και ανελαστική διόρθωση της
17

Η ίδια άποψη αποτυπώνεται και σε άλλες έρευνες όπως των Αρχάκη, Α., Παπαζαχαρίου, Δ.,
Ιορδανίδου,Α. (2000). Στοιχεία προφορικότητας σε μαθητικά γραπτά: Μία κοινωνιογλωσσολογική
προσέγγιση. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Στο Πρακτικά της 21ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα
Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., (σ.σ. 69- 80). Θεσσαλονίκη:2001.
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ορθογραφίας ή την επίμονη αντιγραφή ουσιαστικά βλάπτει την αυτοπεποίθηση του
παιδιού και θέτει εμπόδια στη μάθηση της ορθογραφίας.
Η ορθογραφία μπορεί να επηρεαστεί και μετέπειτα όμως στην ενήλικη ζωή
καθώς στην καθημερινότητα οι άνθρωποι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν ένα
συγκεκριμένο περιορισμένο θα λέγαμε λεξιλόγιο σε σχέση με τον πλούτο της
ελληνικής γλώσσας ανάλογο με την εργασία τους και το κοινωνικό τους status, με
αποτέλεσμα να λησμονιέται η ορθογραφία κάποιων λέξεων που παραγκωνίζονται
ασυναίσθητα.

Επιπλέον,

η

τεχνολογική

εξέλιξη

και

το

πέρασμα

στον

πολυγραμματισμό έφεραν παιδιά και γονείς σε διαρκή επαφή με την τεχνολογία και
με

ένα νέο είδος μεταγραφής, μια νέα διάλεκτο τα greeklish. Πρόκειται για την

ελληνική γλώσσα γραμμένη σε λατινικό αλφάβητο, για την οποία διατυπώθηκαν
αντιδράσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικός ο σχολιασμός
του καθηγητή Μπαμπινιώτη (2011), που ανέφερε για τα greeklish ότι « είναι ο
καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορούν οι νέοι
άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά » αλλά και της Αμπαρτζάκη (2013) που σε άρθρο
της σχολιάζει: « Οι Έλληνες γίνονται ανορθόγραφοι και λαμβάνοντας υπόψην την
έλλειψη τονισμού οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε μερική απώλεια της μητρικής
γλώσσας », θέσεις που καταγράφονται και μπορεί να τυγχάνουν αμφισβήτησης.
Τέλος από προσωπική εμπειρία μπορούμε να καταθέσουμε ότι και οι διάλεκτοι
και οι αλλαγές στον προφορικό λόγο επηρεάζουν την ορθογραφία των παιδιών και το
γραπτό τους λόγο γενικότερα, στις πρώτες κυρίως τάξεις του δημοτικού κατά την
πρώτη επαφή τους με το γραπτό λόγο. Σε κάθε περίπτωση είναι λογικό, όπως η
μάθηση της γλώσσας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, το ίδιο να συμβαίνει και
με την ορθογραφία. Πάντοτε όμως κάθε παράγοντας εξαρτάται από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε παιδιού και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που
επιτρέπουν το βαθμό παρεμβολής και επίδρασης στη μάθηση της ορθογραφίας.
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3.4 Ορθογραφικές προκαταλήψεις

Μια από τις συχνότερες προκαταλήψεις είναι η σύνδεση της γνώσης της
ορθογραφίας με το επίπεδο γραμματισμού. Ο όρος γραμματισμός αρχικά αναφερόταν
στην ικανότητα του «μορφωμένου ατόμου» να ασχολείται αποτελεσματικά με τα
γραπτά κείμενα (Μπίκος, 1995:103-104). Αργότερα

ο όρος εξελίχθηκε για να

συμπεριλάβει την ικανότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανάγνωση και
τη γραφή αλλά και τη δυνατότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις σε
διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (Μητσικοπούλου, 2005). Ο γραμματισμός όμως
δε σημαίνει απλά χρήση της γλώσσας και εφαρμογή των συμβάσεων γραφής αλλά
σύμφωνα με τον Freire ( στο Baker, 2001: 459), και γνώση του κοινωνικού και
πολιτιστικού πλαισίου και του πολιτικού περιβάλλοντος από μέρος του ατόμου. Οι
οπτικές όμως είναι διαφορετικές.
Το σχολείο ώς φορέας μετάδοσης και κατάκτησης γνώσεων, παρουσιάζει την
ορθογραφία ως απεικόνιση της επίσημης νόρμας του κράτους όπως αυτή
αποτυπώνεται και στα σχολικά εγχειρίδια και τις γραμματικές. Η ορθογραφία των
λέξεων καθορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες που υπάρχουν και εφαρμόζονται
για κάθε γλώσσα χωριστά, αλλά και τις συμβάσεις γραφής και απαιτείται η εφαρμογή
τους από τους μαθητές. Για το λόγο αυτό η ορθογραφία αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της γλωσσικής παιδείας αξιολογείται και ελέγχεται κατά τη σχολική φοίτηση
και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη γλωσσική επάρκεια

κάθε γλώσσας

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο18, 2007-13:17). Σε ότι αφορά τους εμπλεκόμενους με την
εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, ως εκφραστές

δίνουν βαρύτητα στη διδασκαλία

αυτής με σκοπό τη σωστή εκμάθηση και αποτύπωση της διδασκόμενης γλώσσας,
άλλα και τα παιδιά τη θεωρούν πολύ σημαντική και τη συνδέουν με τον γραματισμό.
Είναι αξιόλογη η έρευνα των Spinillo, Albuquerque & Lins e Silva (στο Κωστούλη,
2005:62) σε μαθητές σχολείων της Βραζιλίας με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό
υπόβαθρο, που κατέληξε ότι είναι πολύ σημαντική η γνώση της γραφής και των
συμβάσεων αυτής για όλα τα παιδιά καθώς αυτή σχετίζεται με «άμεσες κοινωνικές
χρήσεις αλλά και λειτουργίες που σχετίζονται με μελλοντικές δραστηριότητες» όπως
18

Αφορά το ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών όπως αυτό παρατίθεται από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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αυτά ανέφεραν. Από την άλλη πλευρά οι γονείς, αναλώνουν πλήθος ορών στην
εκμάθησή της δίνοντάς της ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό εύκολα αποδεικνύεται με μία
μικρή περιήγηση στο internet όπου συναντάμε πλήθος forum γονέων και video που
περιέχουν στρατηγικές και συμβουλές παροχής βοήθειας και ενίσχυσης, για την
ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των παιδιών. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο
ότι κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, που θα αναλυθεί παρακάτω, κατά τη
πιλοτική φάση, το δείγμα γονέων ανέφερε σε μεγάλο ποσοστό χωρίς να ερωτηθεί
σχετικά, τη φράση « Αν δεν ξέρεις ορθογραφία δεν ξέρεις τη γλώσσα». Φαίνεται
συνεπώς να συνδέεται η ορθογραφική επίδοση με τη γλωσσική παιδεία.
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται και στην οπτική της κοινωνίας. Είναι
χαρακτηριστικό το άρθρο της Κουζέλη το 2013 στην εφημερίδα το Βήμα, όπου
γίνεται αναφορά σε βουλευτή της Βρετανίας και σε μία ανορθόγραφη δημοσίευση
που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε αντικείμενο αρνητικού
σχολιασμού των πολιτών. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές κυρίως κατά το παρελθόν
έχει αποτελέσει κριτήριο για το διαχωρισμό των ατόμων σε εγγράμματους ή μη
καθώς η πλειοψηφία δεν κατάφερε να τελειώσει το δημοτικό και αναζητούσε από
νωρίς εργασία. Κατά συνέπεια η ορθογραφική συνέπεια αποτελούσε ένδειξη του
μορφωτικού επιπέδου του ατόμου. Επιπρόσθετα ως προς αυτό, είναι ενδεικτική η
παρουσίαση στον τηλεοπτικό λόγο των «αμόρφωτων ανθρώπων», πάντοτε ως
ανορθόγραφων, όπως παρατηρούμε συχνά στις ελληνικές ταινίες και σειρές.
Στις μέρες μας παρατηρούνται λάθη συχνά από μεγάλους και μικρούς κυρίως στο
διαδίκτυο που φαίνεται να προσπερνιούνται στην καθημερινότητα παρ’ όλα αυτά ένα
ανορθόγραφο μήνυμα στο κινητό, σχολιάζεται αρνητικά. Γενικά, είναι προφανές ότι
οποιαδήποτε «τριβή» με τη γλώσσα, μέσα από τα μονοπάτια της εκπαίδευσης, του
σχολείου, του πανεπιστημίου ή ακόμα και μέσα από τη φιλαναγνωσία και τη διαρκή
επαφή με το γραπτό λόγο οπωσδήποτε αυξάνουν την ορθογραφική ευχέρεια.
Φτάσαμε όμως στην εποχή που σύμφωνα με τις Lee McKay & Hornberger (Στο
Κωστούλη, 2009:693) « άτομα που δεν κατέχουν το επίπεδο δεξιοτήτων γραμματισμού
που μία κοινωνία θεωρεί πολύτιμο να θεωρούνται αγγράμματα». Αυτό όμως εξαρτάται
πάντα από τη σημασία που δίνει η κάθε χώρα και η κάθε κοινωνία στην απόκτηση
παιδείας και γνώσεων γραφής. Επιπλέον, όλα τα προαναφερόμενα

προσδίδουν

ταυτόχρονα και μία κοινωνική διάσταση στο θέμα της ορθογραφίας αφού επηρεάζουν
το προφίλ του ατόμου κοινωνικά. Επί του παρόντος πολλές φορές ο χαρακτηρισμός
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ενός ατόμου ως «αναλφάβητο» δε φανερώνει απλά την έλλειψη γνώσεων γραφής
αλλά έχει χαρακτήρα υποτίμησης, έλλειψης κρίσης ή λογικής και συνήθως αφορά
άτομα χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων υπό την έννοια ότι επειδή δεν έχουν
πρόσβαση σε γραπτά κείμενα υστερούν σε γνώσεις και

πληροφορίες (Cook-

Gumperz, 2008:18). Ακόμη, καθώς η γνώση της ορθογραφίας βελτιώνεται με την
εξάσκηση, μέσα από τη φοίτηση του παιδιού και τις σπουδές του, πολλές φορές
συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο, φτάνοντας σε σημείο να θεωρείται αυτονόητο
ότι οι κάτοχοι υψηλών πτυχίων αποτέλεσμα πολυετών σπουδών γνωρίζουν άριστα
ορθογραφία. Κάτω από την ίδια σκέψη ίσως υποτεθεί ότι η γνώση της ορθογραφίας
ευνοεί την επαγγελματική ανέλιξη και επιβάλλεται και για την κοινωνική. Όλα αυτά
αποτελούν θέσεις που απαντώνται συχνά, προς το παρόν όμως δεν έχουν αποτελέσει
αντικείμενο έρευνας τουλάχιστον για τη χώρα μας.
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Κεφάλαιο 4ο: Ερευνητικό μέρος

4.1 Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ορθογραφία
Η ορθογραφία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και έρευνας για πολλούς
ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πλειονότητα των ερευνών φαίνεται να
αφορά προβλήματα ορθογραφίας που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες
(Τσεσμελή , 2007) ή που η διδασκαλία της αφορά την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
Μία πολύ αξιόλογη σχετική έρευνα ήταν αυτή του Tripolitaki (2005) που αφορούσε
την αντιμετώπιση προβλημάτων στην ορθογραφία. Η μελέτη συμπεριέλαβε ως δείγμα
μαθητές της Βικτώριας στην Αυστραλία που διδάσκονταν την ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα που τέθηκαν συγκριτικά με μαθητές στην Ελλάδα με μαθησιακές δυσκολίες
που τη διδάσκονταν ως μητρική. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέγραψαν
παρόμοιες αποκλίσεις σε κάθε επίπεδο ορθογραφίας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι
τα παιδιά που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη σε σχέση με τα

παιδιά με

μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν σχεδόν όμοιες αδυναμίες στην εκμάθηση του
γραπτού λόγου, και κατά συνέπεια στην ορθογραφία. Ήταν αξιοσημείωτο, ότι κι εκεί
αναφέρεται ότι η αντιγραφή δεν ενδείκνυται ως μέθοδος εκμάθησης πριν την
κατάκτηση της ανάγνωσης, στοιχείο που εφαρμόζεται κατά κόρον στην ελληνική
εκπαίδευση. Ακόμη αρκετές έρευνες εστιάζουν στη μελέτη στρατηγικών που
χρησιμοποιούν τα παιδιά (Γκαρώνη, 2009; Varnhagen, 1995; Radebaugh, 1985).
Επιπλέον, στην Ελλάδα εντοπίσαμε έρευνες που αφορούσαν τη διδασκαλία
της ορθογραφίας στις τρείς πρώτες τάξεις από το 1982 μέχρι σήμερα (Μπαïτάση,
2010), έρευνες που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις (Τσεσμελή, 2009), την
ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής (Γεράση, 2010) ενώ εκτεταμένα έχει
ασχοληθεί ο Πόρποδας ( Porpodas,1993; Porpodas, Pantelis& Hantziou, 1990) με
έρευνες που αφορούν τη σχέση φωνολογικής επίγνωσης και ορθογραφίας. Μελέτες
δηλαδή που εστιάζουν στη διδακτική προσέγγιση της ορθογραφίας και σε στοιχεία
που διευκολύνουν την εκμάθησή της και συνδέονται με τη σχολική γνώση.
Σημαντική ήταν και η έρευνα των Korat και Levin (2002) που μελέτησαν
την ορθογραφία και διαπίστωσαν συσχέτιση ανάμεσα στο κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο που αναπτύσσεται το παιδί και την ορθογραφική του ικανότητα μέσα στο
οποίο εντάσσονται και οι πεποιθήσεις της μητέρας για την ορθογραφία. Η έρευνα
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διεξήχθει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές αστικές ομάδες του Ισραήλ ηψηλού και
χαμηλού κοινωνικοοικονομικού status. Οι Millones, Chesquiere και Van Leeuwen το
2013, απέδειξαν σε έρευνά τους θετική συσχέτιση ανάμεσα σε ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες και την ανάπτυξη της ορθογραφίας. Στη συγκεκριμένη έρευνα μάλιστα
αναδείχθηκε και η συσχέτιση της ορθογραφίας με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και
την κοινωνική αποδοχή. Η συσχέτιση του φύλου και της ηλικίας με την ορθογραφία
μελετήθηκε σε προηγούμενη παράγραφο19, όπου παρουσιάζονται οι ανάλογες έρευνες
και για το λόγο αυτό δε θα γίνει άλλη αναφορά.
Από την άλλη πλευρά τόσο από τη δική μας καθημερινή παρατήρηση όσο και
των Templeton & Morris (1999) πολλές φορές οι άνθρωποι αλλά και οι εκπαιδευτικοί
ως φορείς της παιδείας κρίνουν το επίπεδο γραμματισμού από την ορθογραφία,
στοιχείο που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας
έρευνας. Η ορθογραφία συνεπώς προσεγγίστηκε ερευνητικά από κοινωνική και
γνωστική σκοπιά, όμως « καμία έρευνα έως τώρα δεν έχει διεξαχθεί που να μελετά τις
στάσεις των γονέων για την ορθογραφία» όπως αναφέρουν οι Korat & Levin (2002:
212). Η παρούσα μελέτη εξετάζει αυτό το θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό
διότι οι απόψεις των γονέων διαφέρουν σημαντικά από τις παιδαγωγικές θεωρήσεις
των εκπαιδευτικών αλλά και του κοινού, που συνήθως τη συσχετίζει με τη γνώση της
γλώσσας. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες των Bissex,1980; Clay, 1975; Heath, 1983;
Taylor & Dorsey-Gaines, 1988 οι γονείς ειδικά των μαθητών των πρώτων τάξεων
ασχολούνται ιδιαίτερα και σε καθημερινή βάση με τη γραφή των παιδιών τους και
ιδίως με την ορθογραφία. Για το λόγο αυτό οι στάσεις και οι απόψεις τους είναι
ιδιαίτερα σημαντικές και επηρεάζουν τα παιδιά.

4.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τις
στάσεις και τις απόψεις των γονέων, παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση για την ορθογραφία, καθώς το δημοτικό αποτελεί πρωταρχικό και βασικό
σταθμό για την κατάκτηση της γλώσσας. Συγκεκριμένα, θέτει ως στόχο, να εξετάσει
τη σημασία, τη βαρύτητα και την αξία που αποδίδουν οι γονείς στην ορθογραφία.
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Παράγραφός 3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθογραφία.
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Ακόμη, επιδιώκει να αναδείξει τις βασικές αιτίες που σύμφωνα με την άποψη των
γονέων επιβάλλουν την εκμάθησή της, και να δώσει μία απάντηση στο εάν θα
πρέπει τελικά να απασχολεί το θέμα της ορθογραφίας.
Μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και εξέταση σχετικών με το
θέμα ερευνών,

εντοπίσαμε

μεταβλητές που

συνδέονται με τη γνώση της

ορθογραφίας και οδηγηθήκαμε στις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις:
1. Η κατάκτηση της ορθογραφίας θεωρείται σημαντική για τους γονείς καθώς
θεωρούν ότι η γνώση της γλώσσας ενός ατόμου αποτυπώνεται στην
ορθογραφία του.
2. Η κατάκτηση της ορθογραφίας θεωρείται σημαντική, διότι έχει κοινωνικό
αντίκτυπο.
3. Οι γονείς πιστεύουν ότι η εκμάθησή της ορθογραφίας αποτελεί ευθύνη του
σχολείου.
4. Οι γονείς θεωρούν ότι η κακή ορθογραφία σηματοδοτεί την ύπαρξη
μαθησιακών δυσκολιών.
5. Οι γονείς πιστεύουν ότι υπάρχει συσχέτιση της ορθογραφίας με το φύλο και
την ηλικία.

4.3 Μεθοδολογία

4.3.1 Ερευνητικό εργαλείο

Η πρωτοτυπία του θέματος, καθώς διαπιστώσαμε έλλειψη συναφών ερευνών
τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία, μας οδήγησε στη δημιουργία
του εργαλείου για τη διεξαγωγή της.

Ανάμεσα στα ερευνητικά εργαλεία που

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων, αφού καταγράφονται στάσεις και
απόψεις, κρίναμε ως καταλληλότερη

τη

χρήση του ερωτηματολογίου. Τούτο

διευκόλυνε τη συμμετοχή κατά το δυνατόν μεγαλύτερου δείγματος, αφού οι
περισσότεροι γονείς εργάζονται και δε συνοδεύουν τους μαθητές στο σχολείο από
όπου θα τους αναζητούσαμε και μπορεί να φτάσει σε αυτούς έμμεσα χωρίς την
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παρουσία του ερευνητή. Ακόμη, το ερωτηματολόγιο με την ανωνυμία του και τη
δυνατότητα συμπλήρωσης που παρέχει σε σύντομο χρονικό διάστημα ευνοεί τη
μεγαλύτερη συμμετοχή αλλά και την ειλικρίνεια των απαντήσεων που θα
συλλεχθούν. Έπειτα από διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορούσε την
κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου20 αλλά και σχετικές έρευνες με το υπό μελέτη
θέμα, ξεκίνησε βήμα βήμα ο σχεδιασμός, η επιλογή του περιεχομένου, του τύπου
των ερωτήσεων αλλά και της μορφής του ερευνητικού εργαλείου. Οι ερωτήσεις στις
οποίες καταλήξαμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν στο ερωτηματολόγιο αρχικά ήταν
χωρισμένες ανά άξονες, με βάση τις ερευνητικές υποθέσεις ,οπότε αριθμήθηκαν κατά
σειρά και στη συνέχεια με κλήρωση τοποθετήθηκαν με τυχαία σειρά στο
ερωτηματολόγιο.
Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο που
κατασκευάστηκε, αποτελούμενο από 28 ερωτήσεις, εφαρμόστηκε πιλοτικά για την
εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του αλλά και τον έλεγχο της
πρακτικότητάς του τον Οκτώβριο του 2015. Οι τελευταίες ερωτήσεις είχαν ως στόχο
την κριτική και τον ελεύθερο σχολιασμό του ερωτηματολογίου. Μετά το τέλος της
πιλοτικής έρευνας τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν και επανεξετάστηκαν. Εκεί
διαπιστώθηκε ασάφεια σε κάποια ερωτήματα που φάνηκαν πολύ γενικά στους γονείς.
Ακολούθησαν οι αναμενόμενες διορθώσεις και αφαιρέθηκαν οι τέσσερις τελευταίες
ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη βελτίωση του εργαλείου. Εν συνεχεία, υποβλήθηκε
σε διορθώσεις, αναθεωρήθηκε και μοιράστηκε εκ νέου στην τελική του μορφή το
Νοέμβριο του 2015.
Το τελικό ερωτηματολόγιο21, χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των
δεδομένων και περιελάμβανε:
1. Ένα εισαγωγικό σημείωμα προς τους γονείς εν είδει επιστολής, όπου
παρουσιάζεται ο σκοπός, η σημασία και το θέμα της έρευνας και δίδονται εν
συντομία οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.
2. Δημογραφικές ερωτήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες ( ερωτήσεις 1-6) και
αφορούν το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα, εάν η

20

Συγκεκριμένα επιλέχθηκε ως βοηθός το εγχειρίδιο των Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K.
(2008).
21
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας παρατίθεται προς μελέτη στο παράρτημα (σελ. 133)
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ελληνική είναι η μητρική γλώσσα καθώς και το επίπεδο ορθογραφικής
γνώσης και
3. 24 ερωτήσεις στάσεων και απόψεων σχετικών με τη σημασία της
ορθογραφίας για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων.
Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και περιελάμβαναν για τα δημογραφικά
στοιχεία :


Kλίμακες ιεράρχησης (ερ.6- Πόσο καλός γνώστης της ορθογραφίας είσαι;
Καθόλου/Λίγο/Αρκετά /Πολύ)



Ερωτήσεις σύντομης απάντησης (ερ.2-Έτος γέννησης και ερ. 4.1-Αναφέρατε
ακριβώς το επάγγελμά σας)



Πολλαπλής

επιλογής

(ερ.1-Φύλο,

ερ.3-Επίπεδο

εκπαίδευσης,

ερ.4-

επάγγελμα) αλλά και


μία διχοτομική ερώτηση ως προς το θέμα της ελληνικής ως μητρικής (ερ.5).
Ως προς

τις 24 ερωτήσεις μέτρησης στάσεων, επρόκειτο για κλειστές

ερωτήσεις, 4βαθμης κλίμακας ιεράρχησης- κλίμακα Likert, (Διαφωνώ απόλυτα,
Διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα) καθώς η συγκεκριμένη κλίμακα είναι
ευκολότερη στην κατασκευή και συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστία της έρευνας
(Oppenheim, 1992). Ακόμη, επιλέχτηκε η κλίμακά μας να μην περιέχει την
κατηγορία «δεν γνωρίζω», διότι θεωρήθηκε ότι η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να
υποκρύπτει αδιαφορία, άρνηση και έλλειψη κατανόησης και επιθυμούσαμε να
λάβουμε σαφείς απαντήσεις.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε, ότι στο ερωτηματολόγιο της πιλοτικής
έρευνας, οι 4 ακόμη ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, αφορούσαν την αξιολόγηση της
σημασίας του θέματος, της ευκολίας και κατανόησης του περιεχομένου των
ερωτήσεων, τις πιθανές δυσκολίες, την άποψη του ερωτώμενου για τη μορφή του
ερωτηματολογίου και έδινε πρόσθετα τη δυνατότητα σχολιασμού και περαιτέρω
παρατηρήσεων.

Βάση αυτών προέκυψαν οι

διορθώσεις και εν συνεχεία

αφαιρέθηκαν από το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη
διεξαγωγή της έρευνας. Ο χρόνος που απαιτούνταν για τη συμπλήρωσή του δεν
υπερέβαινε τα 10 λεπτά.
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4.3.2 Ερευνητικό δείγμα

Καθώς η έρευνά είναι διερευνητική (exploratory) δεν ακολουθήθηκε κάποια
διαδικασία επιλογής δείγματος, αντί αυτού επιλέξαμε ένα ‘δείγμα μη πιθανότητας’
και συγκεκριμένα ένα ‘δείγμα ευκολίας’. Το δείγμα συλλέχθηκε από σχολεία της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ευκολότερη

πρόσβαση στο πληθυσμό λόγο της μόνιμης διαμονής και εργασίας της ερευνήτριας,
με μοναδικό, κύριο χαρακτηριστικό να είναι γονείς, άνδρες ή γυναίκες, παιδιών που
παρακολουθούν τη δεδομένη στιγμή τα μαθήματα κάποιας τάξης του δημοτικού.
Στην προσπάθεια να είναι κατά το δυνατόν πιο αντικειμενικά τα στοιχεία
επιλέχθηκαν σχολεία που βρίσκονται εντός πόλεως αλλά και χωριών. Πρόκειται για
σχολεία που η ερευνήτρια είχε εργαστεί κατά το παρελθόν.
Κατά την πιλοτική έρευνα, το δείγμα αποτέλεσαν 20 γονείς μαθητών της Ε΄
Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου.

Στη συνέχεια, καθώς δεν

απαιτούνταν σχετική άδεια από γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το δείγμα
ελήφθη από τις σχολικές μονάδες όπου οι διευθυντές τους και οι εκπαιδευτικοί τους,
συναίνεσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, επιτρέποντάς μας να δώσουμε τα
ερωτηματολόγιά μας, στους γονείς των μαθητών τους. Συνολικά μελετήθηκε το
δείγμα 240 γονέων των ακολούθων δημοσίων σχολείων και τμημάτων:


1ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Αθανασίου- Τάξεις: Β1 , Γ1, Δ2,Ε1.



1ο Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών- Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2, Δ1,Ε1, Ε2,Α2.



1ο Δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου: Β1,ΣΤ2,Ε2.



3ο Δημοτικό σχολείο Συκεών: Α1,Α2.

4.3.3Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:
Μετά την κατασκευή του τελικού ερωτηματολογίου και αφού ελήφθη η σχετική
άδεια από τις σχολικές μονάδες το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους μαθητές των
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τάξεων. Εκεί, αφού δόθηκαν πληροφορίες για το σκοπό

και τη σημασία

συμπλήρωσής του, ώστε οι μαθητές να μην το αγνοήσουν και το παραβλέψουν, τους
ζητήθηκε να το παραδώσουν σε έναν από τους δύο γονείς τους με μοναδικό
ζητούμενο να συμπληρωθεί και να επιστραφεί τις επόμενες ημέρες. Συνολικά και με
βάση των αριθμό μαθητών κάθε τμήματος μοιράστηκαν 300 ερωτηματολόγια. Από
αυτά επεστράφησαν 245 (ποσοστό ανταπόκρισης 81,6%) εκ των οποίων 8 κρίθηκαν
ακατάλληλα, διότι 3 ήταν συμπληρωμένα ελλιπώς, 3 υποθέτουμε ότι είχαν απαντηθεί
τυχαία καθώς όλες οι ερωτήσεις έφεραν την ίδια απάντηση και 2 περιείχαν
σχολιασμούς και ερωτηματικά σχετιζόμενα με πολιτικές ιδεολογίες. Για το λόγο αυτό
εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν 240.

4.3.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας SPSS
17. Εκεί οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν. Στη συνέχεια
ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και
ανάλυση των ερευνητικών ερωτήσεων και υπολογίστηκαν οι συχνότητες και οι
σχετικές συχνότητες.
Στο ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (ΑΚΣ)
με σκοπό να αναδείξει μια συγκεκριμένη δομή στα δεδομένα, δηλαδή να
ομαδοποιήσει της ερωτήσεις και να εξάγει τις κύριες συνιστώσες ή διαστάσεις τους.
Η πρώτη εφαρμογή της ΑΚΣ στο σύνολο των ερωτήσεων δεν οδήγησε σε
ερμηνεύσιμα αποτελέσματα, έτσι ακολουθήθηκε μια διερευνητική διαδικασία
(δοκιμή και σφάλμα), η οποία οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα (πίνακας 3).
Εξήχθησαν τέσσερες ερμηνεύσιμοι παράγοντες:
1. Κοινωνικός αντίκτυπος της ορθογραφικής γνώσης / Η όψη της ορθογραφίας στην
κοινωνία.
2. Η συσχέτισή της με την κατάκτηση της γλώσσας.
3. Οι ορθογραφικοί κανόνες και η εξέλιξή τους.
4. Η αξία/ η σημασία της ορθογραφίας.
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Η δομή αυτή εξηγεί το 50% της διακύμανσης περίπου, ενώ οι συντελεστές
εσωτερικής συνέπειας (Cronbach's Alpha) είναι 0,72, 0,71, 0,63 και 0,53 αντίστοιχα.
Οι συντελεστές αυτοί, αν και σχετικά χαμηλοί είναι στα αποδεκτά όρια (με εξαίρεση
τον τελευταίο).
Πίνακας 3: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (ΑΚΣ).
Rotated Component Matrixa
1
Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική της
κοινωνικής θέσης του ατόμου. Quantification
Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με το
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Quantification
Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι ενδεικτικό
στοιχείο ότι παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.
Quantification
Ε21 Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με τη
γενικότερη σχολική επίδοση. Quantification
Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου
απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία. Quantification
Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα. Quantification
Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία γνωρίζει
καλά τη γλώσσα. Quantification
Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα πρέπει να μας
απασχολεί από τη στιγμή που η τεχνολογία
παρεμβαίνει και διορθώνει. Quantification
Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε περισσότερο στο
νόημα των λέξεων. Quantification
Ε23 Επιβάλλεται χρήση τόνων για τη σωστή απόδοση
στο γραπτό λόγο μιας λέξης. Quantification
Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με βοηθά να
βελτιώσω την ορθογραφία μου. Quantification
Ε9 Μια λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά βοηθά και
στη κατανόηση του νοήματος της. Quantification
Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία
στον γραπτό λόγο. Quantification
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

Component
2
3

4

,735
,686
,679
,672
,614
,837
,810
,819

,775
,570
,770
,709
,443

Η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (ΑΚΣ) δείχνει ότι οι τέσσερες παράγοντες
θα μπορούν να θεωρηθούν ως οι υποκείμενες διαστάσεις του θέματος μας και
αποτελούν μια καλή αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση του με τη χρήση
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ερωτηματολογίου. Προφανώς θα μπορούν να προστεθούν και άλλες διαστάσεις ή
και να βελτιωθούν οι προτεινόμενες, σε σχέση με τους συντελεστές Cronbach's
Alpha. Η ΑΚΣ δεν αξιοποιήθηκε περαιτέρω στη στατιστική ανάλυση. Η ανάλυση
των δεδομένων βασίστηκε σε μεμονωμένες ερωτήσεις, επειδή έτσι διευκολύνθηκε ο
έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων.

4.4. Περιγραφική στατιστική

4.4.1 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας

Ακολουθεί μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας βάση των
απαντήσεων των ερωτηματολογίων που ελήφθησαν συνοδευόμενη από γραφήματα.22
Στην έρευνα συμμετείχαν 240 γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε δημοτικά
σχολεία. Στο συγκεκριμένο δείγμα οι γυναίκες (Ν=167) συμμετείχαν με ποσοστό
69,6% και αποτελούν την πλειοψηφία ενώ οι άνδρες (Ν=73) αποτελούν το 30,4% του
δείγματος (γράφημα 1).
Γράφημα 1: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το φύλο

69,6%

30,4%

Το δείγμα των γονέων του δείγματός μας κυμαίνεται ηλικιακά από 29 έως 59
ετών. Όμως η πλειοψηφία των γονέων είναι μέσης ηλικίας μεταξύ 30-50 ετών.

22

Αναλυτικότερες πληροφορίες στους πίνακες 4 έως 10 των γραφημάτων που βρίσκονται στο
παράρτημα Ι.
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Συγκεκριμένα η κλάση 30-40 ετών καταλαμβάνει το 41,7%, ενώ η κλάση 40-50% το
52,9%. Η μέση ηλικία είναι τα 42 έτη (γράφημα 2).
Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την ηλικία ομαδοποιημένη σε 4
κλάσεις.

41,7%
52,9%

Μελετώντας το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων διαπιστώθηκε ότι εξ’ αυτών
το 55,5% έχει συνεχίσει και μετά το σχολείο τις σπουδές του και μάλιστα το 6,7%
έχει κάνει ανώτερες σπουδές. Μόνο το 17,5% έχει παρακολουθήσει μόνο την
υποχρεωτική εκπαίδευση, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο (γράφημα 3).
Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % του επιπέδου εκπαίδευσης.

31,7%
27,1%

17,5%

17,1%

6,7%
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Οι περισσότεροι γονείς σε ποσοστό 70,4% είναι εργαζόμενοι ενώ το 11,3%
παραμένουν άνεργοι. Από αυτούς το 30% απασχολούνται σε θέσεις του ιδιωτικού
τομέα, 20% στο δημόσιο τομέα

και 19,2% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συγκριτικά με το ραβδόγραμμα του φύλου παρατηρούμε ότι είναι μικρό το ποσοστό
των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά (18,3%) σε σχέση με το σύνολο
(69,6%), (γράφημα 4).
Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το επάγγελμα.

30%
20%

19,2%

18,3%

11,3%

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το δείγμα αποτελείται μόνο σε ποσοστό 12,1%
από μετανάστες και αλλοδαπούς ενώ η πλειοψηφία των γονέων είναι ελληνικής
καταγωγής (γράφημα 5).
Γράφημα 5: Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων % των ατόμων που έχουν την
ελληνική, μητρική γλώσσα.

87,9%
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Ακόμη σύμφωνα με το κυκλικό διάγραμμα οι γονείς δηλώσαν γνώστες της
ορθογραφίας σε ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 83,8% ενώ μόνο το 4,2% δηλώνει
ότι δεν έχει «καθόλου» ορθογραφικές γνώσεις που είναι πιθανόν να οφείλονται σε
μεταναστευτικά αίτια (γράφημα 6).
Γράφημα 6: Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων % αξιολόγησης των
ορθογραφικών γνώσεων.

4,2%

12,1%

42,5%

41,3%

4.4.2 Ανάλυση ερευνητικών ερωτήσεων
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι ερωτήσεις

για τις οποίες οι γονείς

κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με τις κρίσεις

που

διατυπώνονται, έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα στα: ‘Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ,
Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα’. 23

23

Αναλυτικότερες πληροφορίες στους πίνακες 11 έως 34 των γραφημάτων που βρίσκονται στο
παράρτημα Ι.
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Το 60% του δείγματος διατυπώνει την άποψη ότι οι δάσκαλοι δίνουν την
απαραίτητη βαρύτητα στην ορθογραφία, ενώ το 32,5% εξ’ αυτών απλά διαφωνεί σε
κάποιο βαθμό. Αντίθετα το 7,5% συμφωνεί απόλυτα (γράφημα 7).
Γράφημα 7: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η βαρύτητα
που αποδίδουν οι δάσκαλοι στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει.

32,5%

47,1%

7,5%
12,9%

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι απαντήσεις των γονέων στο ερώτημα εάν
πιστεύουν ότι η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη διατήρηση
της επαφής μας με τα αρχαία ελληνικά οι απαντήσεις μοιάζουν διχασμένες. Ένα
μικρό ποσοστό (5,4%) διαφωνεί απόλυτα και το 44,2% διαφωνεί σε ένα βαθμό,
επομένως έχουμε διαφωνία σε ποσοστό 49,6%, σε αντίθεση με την παραπάνω στάση
το 50,4% συμφωνεί και μάλιστα το 10% συμφωνεί απόλυτα (γράφημα 8).
Γράφημα 8:
Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής μας
με τα αρχαία ελληνικά.

44,2%

40,4%

5,4 %

10%
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Η πρόταση ότι ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν
ανορθόγραφο ενήλικα βρίσκει σύμφωνους τους γονείς σε ποσοστό 77,5% συνολικά.
Συγκεκριμένα το 41,7% φαίνεται να συμφωνεί και το 35,8% συμφωνεί απόλυτα
εκφράζοντας μεγάλη βεβαιότητα. Από την άλλη μόνο το 17,5% διαφωνεί και το 5%
διαφωνεί απόλυτα (γράφημα 9).

Γράφημα 9: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι ένας
ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα.

41,7%
%

5%

35,8%

17,5%
%

Οι γονείς ερωτήθηκαν και για το εάν πιστεύουν ότι η ορθογραφία μαθαίνεται
και εμπειρικά από την επαφή με λέξεις εκτός σχολείου. Τα δεδομένα έδειξαν ότι σε
ποσοστό 53,3% οι γονείς συμφώνησαν ενώ το 22,1% συμφώνησε απόλυτα. Κατά
συνέπεια το 75,4% θεωρεί ότι η ορθογραφία μαθαίνεται και έξω από το σχολείο
εμπειρικά αντίθετα με το 5,8% που διαφώνησε πλήρως. Το 18,8% εκφράζει διαφωνία
επί του θέματος (γράφημα 10).
Γράφημα 10: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά από την επαφή μας με λέξεις εκτός σχολείου.

53,3%
%

5,8%
%

18,8%
%

22,1%
%

[69]

Οι γονείς διαφωνούν σε ποσοστό 51,7% ότι η κακή ορθογραφία υποδηλώνει
μαθησιακές δυσκολίες ένα ποσοστό επιπλέον 13,3% διαφωνεί απόλυτα και μόνο το
5,4% συμφωνεί απόλυτα (γράφημα 11).

Γράφημα 11: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η κακή
ορθογραφία ενός μαθητή είναι ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει μαθησιακές
δυσκολίες.

51,7%
29,6%
18,8%
%

13,3%

8% %

18,8%
%

5,4%
18,8%
%

8% %

8% %

Φαίνεται ότι η επαγγελματική εξέλιξη συνδέεται με την ορθογραφική γνώση
καθώς εκφράστηκε συμφωνία σε ποσοστό συνολικά 67,5% από τους γονείς με το
22,5% να συμφωνεί απόλυτα, ενώ διαφώνησε πλήρως μόνο το 6,3% (γράφημα 12).
Γράφημα 12: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι για την
επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία.

45%
18,8%
%

8% %
26,3%
22,5%

18,8%
%

8% %

18,8%
%

8% %
6,3%
18,8%
%

8% %
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Οι γονείς δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι θα ήταν καλύτερο η ορθογραφία
να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα με ποσοστό 63,8% ενώ εξέφρασε τη διαφωνία
του το 36,2% (γράφημα 13).
Γράφημα 13: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα.
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18,8%
%

32,9%

8% %

18,8%
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20%
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3,3%
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Η ορθογραφική γνώση του παιδιού δε σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων, απάντησαν οι γονείς σε ποσοστό 51,3%, έναντι του 18,8% που
διαφώνησε απόλυτα. Αντίθετα σε μικρό ποσοστό 26,7% δέχθηκαν τη θέση αυτή
(γράφημα 14).
Γράφημα 14: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η γνώση της
ορθογραφίας έχει σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας.
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Όλοι σχεδόν οι γονείς συμφώνησαν ότι η ορθογραφημένη λέξη μας βοηθά να
κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία και το νόημά της με ποσοστό 93,3% συνολικά
(γράφημα 15).
Γράφημα 15: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι μία λέξη
γραμμένη ορθογραφικά σωστά βοηθά και στην κατανόηση του νοήματός της.

50 %
18,8%
%

8% %

43,3%
18,8%
%

8% %

5,4%
18,8%
%

8% %

Οι περισσότεροι γονείς (52,1%) ταυτίζουν τη γνώση της ορθογραφίας με τη
γνώση της γλώσσας και μάλιστα ένα 25,8% επιπλέον εκφράζουν απόλυτη βεβαιότητα
ως προς αυτό. Από τους υπόλοιπους το 20,4% διαφωνεί σε κάποιο βαθμό (γράφημα
16).
Γράφημα 16: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι όποιος
γνωρίζει ορθογραφία γνωρίζει καλά τη γλώσσα.
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Ακόμη, το 64,2% συμφωνεί ότι το μάθημα της Γλώσσας θα πρέπει να
στοχεύει στην εκμάθηση της ορθογραφίας έναντι του 33,8% των ερωτηθέντων που
διαφωνεί (γράφημα17).
Γράφημα 17: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι το μάθημα
της Γλώσσας θα πρέπει να έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά ορθογραφία.
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Οι γονείς διαφώνησαν πλειοψηφικά, σε ποσοστό 72,9% εκ των οποίων το
17,5% διαφώνησε πλήρως, ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτικό στοιχείο
της κοινωνικής του

θέσης έναντι του 22,1% που συμφώνησε και του 5% που

εξέφρασε απόλυτη συμφωνία (γράφημα 18).
Γράφημα 18: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η γνώση της
ορθογραφίας είναι ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του ατόμου.
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Οι γονείς διαφωνούν με την πρόταση για ορθογραφική απλοποίηση σε
ποσοστό 42,1% επί του δείγματος και μάλιστα το 17,1% διαφωνεί απόλυτα.
Απλούστευση των ορθογραφικών κανόνων επιθυμεί το 31,7% ενώ το 9,2% την κρίνει
απαραίτητη (γράφημα 19).
Γράφημα 19: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει πιο απλή.
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Η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 77,5% επί του συνόλου πιστεύει ότι
η ορθογραφία μπορεί να βελτιωθεί από την καλή ανάγνωση έναντι του 22,6% που
διαφωνεί (γράφημα 20).
Γράφημα 20: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι εάν είμαι
καλός στην ανάγνωση, αυτό με βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου.
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Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι γονείς θεωρούν ότι τα δύο φύλα διαφοροποιούνται
ως προς την ορθογραφική επίδοση καθώς το 46,3% διαφωνεί και το 7,9% του
συνόλου διαφωνεί απόλυτα σε αντίθεση με το 45,8% στο σύνολο που συμφωνεί
(γράφημα 21).
Γράφημα 21: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι τα κορίτσια
γράφουν πιο ορθογραφημένα από τα αγόρια.
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Η πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι παρά την τεχνολογική πρόοδο που έχει
δώσει τη δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης των όποιων ορθογραφικών λαθών, η
εκμάθηση της ορθογραφίας θα πρέπει να εξακολουθεί να μας απασχολεί. Μάλιστα το
55,8% εκφράζει απόλυτα τη θέση του (γράφημα 22).
Γράφημα 22: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η εκμάθηση
της ορθογραφίας δεν απασχολεί αφού η τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει.
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Την διαφωνία τους εξέφρασαν και πλειοψηφικά (84,6%) οι γονείς για τον
ισχυρισμό ότι τα λάθη στην ορθογραφία δε μας απασχολούν αφού αρκεί να
εστιάσουμε στο νόημα της λέξης (γράφημα 23).
Γράφημα 23: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι τα λάθη
στην ορθογραφία θα πρέπει να παραβλέπονται και να εστιάζουμε στο νόημα των
λέξεων.
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Οι περισσότεροι γονείς (60%) φαίνεται να πιστεύουν ότι η σωστή ορθογραφία
επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο ενώ οι απόλυτα σύμφωνοι ανέρχονται
στο 19,6%. Διαφώνησε το 20,4% (γράφημα 24).
Γράφημα 24: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η σωστή
ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο.
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Οι γονείς συμφωνούν ότι η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά την
αυτοπεποίθηση των παιδιών κατά 53,3% ενώ το 10% συμφωνεί απόλυτα. Αντίθετα
το33,3% διαφωνεί και ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 3,3% εκφράζει απόλυτη
διαφωνία ( γράφημα 25).
Γράφημα 25: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η κακή
ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού.
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Όποιος γνωρίζει ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα λένε οι γονείς
με ποσοστό 69,2% εκ των οποίων το 18,8% συμφωνεί απόλυτα έναντι του 28,3% που
διαφωνεί. Το 2,5% διαφωνεί απόλυτα ως προς αυτό (γράφημα 26).
Γράφημα 26: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι οι γνώστες
ορθογραφίας χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα.

50,4%
%
18,8%
%

8% %
28,3%
%
2,5%
%

18,8%
%

18,8%
%

8% %

18,8%
%

8% %

18,8%
%

8% %

[77]

Για τους περισσότερους γονείς διαφαίνεται

μία σύνδεση ανάμεσα στην

ορθογραφική και τη σχολική επίδοση. Έτσι το 46,7% συμφωνεί έναντι του 40,4%
ενώ συμφωνεί απόλυτα το 8,8%, έναντι του 4,2% που διαφωνεί απόλυτα (γράφημα
27).
Γράφημα 27: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
ορθογραφική επίδοση συνδέεται με τη γενικότερη σχολική επίδοση.
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Οι πλειοψηφία των γονέων διαφωνούν με τη θέση ότι ένα ανορθόγραφο
κείμενο φανερώνει απείθαρχο άτομο. Το 80% συνολικά διαφωνεί

ενώ το20%

συμφωνεί (γράφημα 28).
Γράφημα 28: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι η
ανορθογραφία σε ένα κείμενο φανερώνει απείθαρχο άτομο.
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Επιβάλλεται η χρήση των τόνων για να αποδώσουμε σωστά μία λέξη
ισχυρίζεται οι γονείς σε ποσοστό 95% επί του δείγματος ενώ διαφωνεί μόνο το 5%.
Στη συγκεκριμένη ερώτηση απείχαν ελάχιστα και τα στατιστικά ανάμεσα στο
διαφωνώ/ διαφωνώ απόλυτα και συμφωνώ/συμφωνώ απόλυτα (γράφημα 29).
Γράφημα 29: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι επιβάλλεται
η χρήση τόνων στο γραπτό λόγο για τη σωστή απόδοση μιας λέξης.
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Οι γονείς συμφωνούν στην πλειοψηφία τους ότι για την εξάσκηση ορισμένων
επαγγελμάτων επιβάλλεται η γνώση καλής ορθογραφίας. Έτσι το 49,2% εκφράζει
την απόλυτη συμφωνία επί του θέματος και το 45% συμφωνεί έναντι του 5% που
διαφωνεί (γράφημα 30).
Γράφημα 30: Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον ισχυρισμό ότι απαιτείται
ορθογραφική γνώση για την εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων.
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4.5 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων
Κατά

τον

έλεγχο

των

ερευνητικών

υποθέσεων,

διαπιστώθηκε

ότι

επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση, καθώς οι περισσότεροι γονείς
συμφωνούν ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας είναι σημαντική, διότι η κατάκτηση
της γλώσσας του ατόμου αποτυπώνεται στην ορθογραφία του. Αυτό συμβαίνει καθώς
στα περισσότερα ερωτήματα οι διάμεσοι είναι μεγαλύτεροι του 2 με εξαίρεση τα
ερωτήματα 8 και 17 με median = 2. Εκεί το δείγμα συμφωνεί κατά το ήμισυ ότι τα
λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να παραβλέπονται και να εστιάζουμε στο νόημα
καθώς και ότι το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας σχετίζεται με τη γνώση της
ορθογραφίας (πίνακας 35). Ως προς το τελευταίο μάλιστα (ερ. 8) εμφανίζεται η τιμή
2,15 για το μέσο όρο δίνοντας ένα μικρό προβάδισμα στο βαθμό συμφωνίας της
συγκεκριμένης υπόθεσης.
Πίνακας 35: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 1η ερευνητική υπόθεση

N

Ε17 Λάθη στην
ορθογραφία θα
πρέπει να
παραβλέπονται
και να
εστιάζουμε
περισσότερο
στο νόημα των
λέξεων
240

Valid
Missing

Ε20 Θεωρώ
ότι όποιος
γνωρίζει
ορθογραφία
χρησιμοποιεί
σωστά τη
γλώσσα
240

Ε9 Μία λέξη
γραμμένη
ορθογραφικά
σωστά βοηθά
και στη
κατανόηση
του νοήματός
της
240

Ε10 Θεωρώ
ότι όποιος
γνωρίζει
ορθογραφία
γνωρίζει
καλά τη
γλώσσα
240

Ε8 Η γνώση
της
ορθογραφίας
έχει σχέση με
το μορφωτικό
επίπεδο της
οικογένειας
240

Ε2 Η
διατήρηση
των κανόνων
ορθογραφίας
γίνεται με
σκοπό τη
διατήρηση
της επαφής
μας με τα
αρχαία
ελληνικά
240

Ε23
Επιβάλλεται
η χρήση
τόνων για
την σωστή
απόδοση
στο γραπτό
λόγο μιας
λέξης.
240

0

0

0

0

0

0

0

Mean

1,83

2,85

3,35

3,02

2,15

2,55

3,42

Median

2,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

2

3

3

3

2

2

4

,707

,743

,643

,729

,754

,747

,655

Minimum

1

1

1

1

1

1

1

Maximum

4

4

4

4

4

4

4

Mode
Std. Deviation

Ως προς την δεύτερη ερευνητική υπόθεση διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι
γονείς συμφωνούν ότι η κατάκτηση της ορθογραφίας θεωρείται σημαντική διότι έχει
κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς στα περισσότερα ερωτήματα οι διάμεσοι εμφανίζουν
τιμές μεγαλύτερες του 2 με εξαίρεση τα ερωτήματα 12 και 22 με median= 2. Εκεί το
δείγμα συμφωνεί κατά το ήμισυ ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική της
κοινωνικής του θέσης καθώς και ότι η ανορθογραφία φανερώνει απείθαρχο
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χαρακτήρα όμως παρουσιάζει μία κλίση προς συμφωνία με τις συγκεκριμένες
υποθέσεις, εμφανίζοντας mean= 2,15 και 2,06 αντίστοιχα (πίνακας 36).

Πίνακας 36: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 2η ερευνητική υπόθεση

Ε22 Η
ανορθογραφία
σε ένα κείμενο
φανερώνει
απείθαρχο
άτομο
240

Ε6 Για την
επαγγελματική
πρόοδο ενός
ατόμου
απαιτείται να
γνωρίζει
ορθογραφία
240

Ε24
Απαιτείται
καλή
ορθογραφία
για την
εξάσκηση
ορισμένων
επαγγελμάτων
240

Ε12 Η γνώση
της
ορθογραφίας
είναι
ενδεικτική της
κοινωνικής
θέσης του
ατόμου.
240

Ε18 Η
σωστή
ορθογραφία
επηρεάζει
την
επικοινωνία
στον γραπτό
λόγο
240

0

0

0

0

0

Mean

2,06

2,84

3,43

2,15

2,96

Median

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

2

3

4

2

3

,709

,845

,629

,760

,707

Minimum

1

1

1

1

1

Maximum

4

4

4

4

4

N

Valid
Missing

Mode
Std. Deviation

Ως προς την τρίτη ερευνητική υπόθεση διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι
γονείς συμφωνούν ότι η εκμάθησή της ορθογραφίας αποτελεί ευθύνη του σχολείου
καθώς στα περισσότερα ερωτήματα οι διάμεσοι είναι μεγαλύτεροι του 2 με εξαίρεση
τα ερωτήματα 1 και 13 με mεdian= 2 αλλά και την 16 με median=1. Στις 1 και 13 το
δείγμα συμφωνεί κατά το ήμισυ ότι οι δάσκαλοι δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στην
ορθογραφία και ακόμη ότι απαιτείται απλοποίηση της ελληνικής ορθογραφίας. Οι
αντίστοιχοι μέσοι όροι

mean= 2,35 και mean=2,33 υποστηρίζουν

μία τάση

συμφωνίας με την ερευνητική υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι θεωρούν ότι
η εκμάθηση της ορθογραφίας θα πρέπει να μας απασχολεί παρά τη τεχνολογική
πρόοδο (πίνακας 37).
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Πίνακας 37: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 3η ερευνητική υπόθεση

Ε7Η
ορθο/φια
θα πρέπει
να
διδάσκει
ται ως
ξεχωριστό
μάθημα
240

Ε21Η
επίδοση
στην
ορθο/φία
συνδέεται με τη
γενικότε
ρη
σχολική
επίδοση
240

E1 Η
βαρύτητα
που
αποδίδουν
οι
δάσκαλοι
στην
ορθο/φία
δεν είναι
αυτή που
πρέπει
240

Ε13 Η
ορθο/φία
της
ελληνικής
γλώσσας
θα πρέπει
να γίνει
πιο απλή
240

Ε16 Η
εκμάθηση
της
ορθο/φίας
δε θα πρέπει
να μας
απασχολεί
από τη
στιγμή που
η
τεχνολογία
παρεμβαίνει
και
διορθώνει
240

0

0

0

0

0

0

0

2,90

2,76

2,80

2,60

2,35

2,33

1,51

2,92

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

3,00

Ε14 Είμαι
καλός
στην
ανάγνωση
και αυτό
με βοηθά
να
βελτιώσω
την
ορθο/φία
μου
240

Ε11Το
μάθημα
της
γλώσσας
θα πρέπει
να έχει ως
στόχο να
μάθουν
τα παιδιά
ορθο/φία
240

0

Mean
Median

N Valid
Missing

Mode

Ε4 Η
ορθο/φία
μαθαίνεται
και
εμπειρικά
από την
επαφή μας
με λέξεις
εκτός
σχολείου
240

3

3

3

3

2

2

1

3

Std.
Deviation
Minimum

,643

,713

,792

,707

,798

,865

,647

,798

1

1

1

1

1

1

1

1

Maximum

4

4

4

4

4

4

4

4

Κατά τη διερεύνηση της τέταρτης ερευνητικής υπόθεσης αποκαλύφθηκε ότι
οι γονείς θεωρούν πως η κακή ορθογραφία σηματοδοτεί την ύπαρξη μαθησιακών
δυσκολιών σε μικρό βαθμό. Tο δείγμα συμφωνεί με median= 3 ότι επηρεάζεται
αρνητικά η αυτοπεποίθησή του παιδιού από την κακή ορθογραφία όμως είναι
μοιρασμένες οι απαντήσεις ως προς τη σύνδεση με μαθησιακές δυσκολίες αν και εκεί
η τιμή mean=2,27 κλίνοντας προς συμφωνία. (πίνακας 38).
Πίνακας 38: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 4η ερευνητική υπόθεση
Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι ενδεικτικό Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά
στοιχείο ότι παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες
την αυτοπεποίθηση του παιδιού

N

Valid

240

240

0

0

Mean

2,27

2,70

Median

2,00

3,00

2

3

,758

,692

Minimum

1

1

Maximum

4

4

Missing

Mode
Std. Deviation
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Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ως προς την
ηλικία, αμφισβητείται όμως ως προς το φύλο. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι
υπάρχει συσχέτιση της ορθογραφίας με την ηλικία, αφού εμφανίζουν ως διάμεσο τη
τιμή 3 που είναι αρκετά υψηλή, όμως είναι διχασμένοι ως προς το φύλο με median= 2
(πίνακας 39).
Πίνακας 39: Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για την 5η ερευνητική υπόθεση
Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί
σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια

240

240

0

0

Mean

3,08

2,48

Median

3,00

2,00

3

2

,854

,787

Minimum

1

1

Maximum

4

4

N

Valid
Missing

Mode
Std. Deviation

4.6 Συσχέτιση ερευνητικών υποθέσεων και δημογραφικών στοιχείων
Η παρούσα ενότητα στοχεύει στη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ
των απαντήσεων που δόθηκαν στο σύνολο των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου
και των ανεξάρτητων μεταβλητών (δημογραφικών στοιχείων) όπως: το φύλο, η
ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα, η ελληνική ως μητρική γλώσσα και
το επίπεδο ορθογραφικής γνώσης.
Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων εφαρμόστηκε ο
παραμετρικός έλεγχος Τ για ανεξάρτητα δείγματα (independent sample t-test) καθώς
το Ν> 30 για καθένα από τα δύο φύλα. Τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον
πίνακα 40 του παραρτήματος έδειξαν ότι σε όλες τις ερωτήσεις το sig.> 0,05
επομένως δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ
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ανδρών και γυναικών. Αυτό συμβαίνει πιθανότητα γιατί στην ελληνική κοινωνία, τα
αγόρια μεγαλώνουν ισότιμα με τα κορίτσια, με τις ίδιες αρχές αξίες και ιδέες οπότε οι
απόψεις τους δεν αποκλίνουν.
Εν συνεχεία, για τον έλεγχο της συσχέτισης των απαντήσεων στα ερωτήματα
του ερωτηματολογίου με την ηλικία χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής
συσχέτισης Spearman Rho (ρ). Τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον πίνακα 41
του παραρτήματος αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
στις απαντήσεις του δείγματος αναφορικά με την ηλικία τους. Εξαίρεση αποτελούν οι
ερωτήσεις 4,8,16 και 23. Συγκεκριμένα

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση στη

θεώρηση που αναφέρει ότι η εκμάθηση της ορθογραφίας γίνεται και εμπειρικά εκτός
σχολείου όπου σημειώνεται ρ=-0,148 και αρνητική συσχέτιση στη θεώρηση ότι
επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη σωστή απόδοση των λέξεων

με ρ=- 0,189

(πίνακας 42). Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει ότι οι μικρότεροι ηλικιακά γονείς
συμφωνούν με τις θέσεις αυτές ενώ οι μεγαλύτεροι διαφωνούν. Αντίθετα οι
μεγαλύτεροι φαίνεται να συμφωνούν ότι το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας
σχετίζεται με την ορθογραφική γνώση εμφανίζοντας

ρ=0,214 και ακόμη ότι η

εκμάθηση της ορθογραφίας θα πρέπει να μας απασχολεί παρά την τεχνολογική
πρόοδο που παρεμβαίνει με τιμή ρ = 0,247 σε αντίθεση με τους νεότερους που
διαφωνούν. Παρατηρείται μάλιστα στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς αυτά
καθώς η τιμή του sig.<0,005 και στις δύο ερωτήσεις. Αυτό πιθανότατα μπορεί να
αποδοθεί στην εμπειρία των παλαιότερων που έχουν δει στην πράξη, εμπειρικά τις
θεωρήσεις αυτές να καταργούνται.
Πίνακας 42: Αποτελέσματα με το δείκτη συσχέτισης Spearman Rho για το ερώτημα
4,8,16 και 23

Spearman's
rho

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)
N

Ηλικία
1,000

Ε4 Η ορθογραφία
μαθαίνεται και
εμπειρικά από την
επαφή μας με
λέξεις εκτός
σχολείου
-,148*

Ε8 Η γνώση της
ορθογραφίας έχει
σχέση με το
μορφωτικό
επίπεδο της
οικογένειας
,214**

Ε16 Η εκμάθηση
της ορθογραφίας
δε θα πρέπει να
μας απασχολεί
από τη στιγμή που
η τεχνολογία
παρεμβαίνει και
διορθώνει
,247**

.

,022

,001

,000

,003

240

240

240

240

240
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Ε23
Επιβάλλεται η
χρήση τόνων για
τη σωστή
απόδοση στο
γραπτό λόγο
μιας λέξης.
-,189**

Ο ίδιος συντελεστής χρησιμοποιήθηκε και για τη συσχέτιση των απαντήσεων
του ερωτηματολογίου με το επίπεδο ορθογραφικών γνώσεων των ερωτώμενων
Spearman Rho (ρ). O πίνακας 43 του παραρτήματος, δείχνει όλα τα αποτελέσματα
της ανάλυσης συσχέτισης. Τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα συνοψίζονται
στον πίνακα 44 όπου παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις ερωτήσεις:
3,4,7,8,13 και 23. Αναλυτικότερα τα άτομα με καλή ορθογραφία διαφωνούν ότι η
ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα (ρ=-0,178 με sig=0,006)
και ότι η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να απλουστευθεί ( ρ=-0,131
με sig= 0,043). Από την άλλη

όμως οι «καλοί» στην ορθογραφία φαίνεται να

συμφωνούν με άλλες θεωρήσεις όπως ότι ο ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε
ανορθόγραφο ενήλικα (ρ=0,136

και sig= 0,035), ότι μαθαίνουμε και εμπειρικά

ορθογραφία εκτός σχολείου με ρ= 0,174 και sig=0,007 και ότι αυτή σχετίζεται με το
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας με ρ=0,187 και sig=0,004. Το τελευταίο μπορεί
πιθανόν να αποδοθεί σε κοινωνικά στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης οι
«καλοί» στην ορθογραφία φαίνεται να συμφωνούν με το ότι επιβάλλεται η χρήση
τόνων για τη σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας λέξης ( p=0,129 , sig=0,045).

Πίνακας 44: Αποτελέσματα με το δείκτη συσχέτισης Spearman Rho για τις ερωτήσεις:
3,4,7,8,13,23.

Spearman's
rho

Πόσο καλός γνώστης της ορθογραφίας
είστε;

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα
εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο
ενήλικα

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και
εμπειρικά από την επαφή μας με
λέξεις εκτός σχολείου

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να
διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα

Correlation
Coefficient

Πόσο καλός γνώστης της
ορθογραφίας είστε;
1,000
.
240
,136*

Sig. (2-tailed)

,035

N

240

Correlation
Coefficient

,174**

Sig. (2-tailed)

,007

N

240

Correlation
Coefficient

-,178**

Sig. (2-tailed)

,006

N

240
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Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας

Correlation
Coefficient

Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής
γλώσσας θα πρέπει να γίνει πιο απλή

Sig. (2-tailed)

,004

N

240

Correlation
Coefficient

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη
σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας
λέξης.

,187**

-,131*

Sig. (2-tailed)

,043

N

240

Correlation
Coefficient

,129*

Sig. (2-tailed)

,045

N

240

Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των ερωτηθέντων που έχουν

την

ελληνική ως μητρική γλώσσα ή έχουν ως μητρική κάποια άλλη πέραν της ελληνικής,
εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος Τ για ανεξάρτητα δείγματα (independent
sample t-test). Τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον πίνακα 46 του παραρτήματος
έδειξαν ότι δεν παρατηρείται σε όλες τις ερωτήσεις στατιστικά σημαντική διαφορά
στις απαντήσεις,

με εξαίρεση τις ερ. 3,5,12 και 18 (πίνακας 46). Eπομένως

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις μεταξύ των ατόμων που
έχουν την ελληνική ως μητρική και των υπολοίπων στη θεώρηση ότι ένας
ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα καθώς και ότι η
κακή ορθογραφία αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο μαθησιακών δυσκολιών. Αυτό
συμβαίνει πιθανότητα γιατί

τα άτομα ελληνικής καταγωγής δίνουν ιδιαίτερη

βαρύτητα στη γλωσσική παιδεία και το ρόλο του σχολείου στην κατάκτηση της
γλώσσας. Οι απόψεις όμως διαφοροποιούνται και στις θεωρήσεις που αφορούν ότι η
γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του ατόμου με
sig=0,005 και ακόμη ότι η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό
λόγο με sig=0,029. Οι διαφορές αυτές μπορούν να ερμηνευτούν από το γεγονός ότι οι
αλλοδαποί πιθανόν να μη δίνουν ιδιαίτερη αξία στη χρήση της γλώσσας πέραν από
τις ανάγκες της επικοινωνίας, δεδομένου βέβαια ότι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες
στο γραπτό λόγο εξαιτίας ορθογραφικών δυσκολιών.
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Πίνακας 46: Αποτελέσματα ελέγχου Τ για τη διαφοροποίηση των απόψεων ως προς τη
μητρική γλώσσα για τις ερ.3,5,12,18.
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

Ε3 Ένας ανορθόγραφος
μαθητής θα εξελιχθεί σε
έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός
μαθητή είναι ενδεικτικό
στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες

Ε12 Η γνώση της
ορθογραφίας είναι
ενδεικτική της κοινωνικής
θέσης του ατόμου.

Ε18 Η σωστή ορθογραφία
επηρεάζει την επικοινωνία
στο γραπτό λόγο

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F
8,007

1,611

3,644

1,853

Sig.
,005
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,132
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Difference
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Για να εξεταστεί η συσχέτιση του επαγγέλματος των ερωτώμενων και των
απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις με κλίμακα Likert εφαρμόστηκε ο παραμετρικός
έλεγχος Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA-Analysis of Variances) και προέκυψε ο
πίνακας 47 του παραρτήματος. Σημειώνεται ότι τα επαγγέλματα χωρίστηκαν σε 7
κατηγορίες ως εξής: 1-Δημοσιος υπάλληλος, 2- Ιδιωτικός υπάλληλος, 3-Άνεργος, 4Ελεύθερος

επαγγελματίας,

5-Συνταξιούχος,

6-Οικιακά

και

7-

άλλο.

Εκεί

παρατηρούμε ότι βρέθηκαν διαφορές, στις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες στα
ερωτήματα 5,18 και 21 και σημειώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά ( sig=0,001)
στη θεώρηση ότι η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με τη γενικότερη σχολική
επίδοση όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους μέσους
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όρους οι συνταξιούχοι φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο ότι η επίδοση στην
ορθογραφία σχετίζεται με τη σχολική επίδοση ενώ σύμφωνα με το ιστόγραμμα και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν υψηλή μέση τιμή αντίθετα με τους αγρότες και
τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το στοιχείο αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς οι
συνταξιούχοι εν έτει 2016 είχαν διαφορετικό σύστημα γραφής κατά τη σχολική τους
ζωή, περισσότερο αυστηρό, όπου εφαρμόζονταν περισσότεροι τόνοι και η βαρύτητα
στην ορθογραφία προφανώς ήταν τέτοια που επηρέαζε τη γενικότερη σχολική
επίδοση.
Διάγραμμα 1: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η επίδοση στην
ορθογραφία συνδέεται με τη γενικότερη σχολική επίδοση σε σχέση με το επάγγελμα(1Δημοσιος υπάλληλος, 2- Ιδιωτικός υπάλληλος, 3-Άνεργος, 4-Ελεύθερος επαγγελματίας,
5-Συνταξιούχος, 6-Οικιακά και 7- άλλο).

Ακόμη σύμφωνα με τα διαγράμματα 2 και 3 υπάρχει συσχέτιση των
επαγγελμάτων και με τη θεώρηση ότι η κακή ορθογραφία συνδέεται με μαθησιακές
δυσκολίες ( sig=0,032) αλλά και ότι η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία
στο γραπτό λόγο ( sig=0,019), συσχέτιση που είχε διαπιστωθεί και με την ελληνική
ως μητρική γλώσσα. Συγκεκριμένα με την θεώρηση περί μαθησιακών δυσκολιών
φαίνεται να συμφωνούν κατά πολύ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και ελάχιστα οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι και άλλα επαγγέλματα.
Ακόμη σύμφωνα με το διάγραμμα 3 οι συνταξιούχοι συμφωνούν περισσότερο ότι η
επικοινωνία στο γραπτό λόγο επηρεάζεται από την ορθογραφία ενώ την αντίθετη
άποψη έχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τα στοιχεία αυτά πιθανόν είναι αποτέλεσμα
επαγγελματικής πείρας εξαιτίας διαφορετικής συναναστροφής και συνδιαλλαγής με
το κοινό.
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Διάγραμμα 2: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η κακή ορθογραφία
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με το επάγγελμα(1Δημοσιος υπάλληλος, 2- Ιδιωτικός υπάλληλος, 3-Άνεργος, 4-Ελεύθερος επαγγελματίας,
5-Συνταξιούχος, 6-Οικιακά και 7- άλλο).

Διάγραμμα 3: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η σωστή ορθογραφία
επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο σε σχέση με το επάγγελμα(1-Δημοσιος
υπάλληλος, 2- Ιδιωτικός υπάλληλος, 3-Άνεργος, 4-Ελεύθερος επαγγελματίας, 5Συνταξιούχος, 6-Οικιακά και 7- άλλο).

Τέλος ο ίδιος έλεγχος εφαρμόστηκε και για τη συσχέτιση των απαντήσεων με
το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων (πίνακας 48 παράρτημα). Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των ερωτήσεων 7, 8, 16,18 και 20
ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα για τη θεώρηση ότι η γνώση της
ορθογραφίας σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας όπως φαίνεται και
στο διάγραμμα 4 όσο αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνει και η συμφωνία με τη
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θεώρηση αυτή. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού /διδακτορικού συμφωνούν περισσότερο
κατά μέσο όρο σε σχέση με τα άτομα άλλου επιπέδου εκπαίδευσης.
Διάγραμμα 4: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η γνώση της ορθογραφίας
σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας σε σχέση με το επίπεδο
εκπαίδευσης.

Ακόμη, οι απόφοιτοι γυμνασίου θεωρούν ότι η ορθογραφία θα πρέπει να
διδάσκεται ως χωριστό μάθημα δίδοντάς της ιδιαίτερη θέση στο γλωσσικό μάθημα.
Παρουσιάζουν βαθμό σημαντικότητας sig=0,035.Αυτό αποτελεί και μία προσπάθεια
να εξηγηθούν πιθανές ορθογραφικές ελλείψεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η
θέση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνους τους κατόχους υψηλότερου επιπέδου γνώσεων
(διάγραμμα 5).
Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η ορθογραφία θα πρέπει
να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης.
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Επιπλέον ως περισσότερο τεχνολογικά έμπειροι και χρήστες οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού/διδακτορικού συμφωνούν με τη θεώρηση ότι η ορθογραφία δεν θα
πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή που η τεχνολογία παρεμβαίνει με sig=0,017
(διάγραμμα 6).
Διάγραμμα 6: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η εκμάθηση της
ορθογραφίας δε θα πρέπει να μας απασχολεί λόγο της τεχνολογικής παρέμβασης σε
σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες συμφωνούν με
την θεώρηση ότι η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο
πλην των αποφοίτων γυμνασίου. Πιθανότατα η άποψη αυτή είναι εμπειρική.

Διάγραμμα 7: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι η σωστή ορθογραφία
επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης.
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Τέλος, όπως είδαμε και σε προηγούμενο παράδειγμα οι απόφοιτοι γυμνασίου
πιστεύουν ότι η γνώση της ορθογραφίας σχετίζεται με τη σωστή χρήση της γλώσσας
με sig=0,029 αντίθετα με το προηγούμενο διάγραμμα και τις υπόλοιπες κατηγορίες
εκπαίδευσης.

Διάγραμμα 8: Ιστόγραμμα μέσων τιμών για τον ισχυρισμό ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης.
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Κεφάλαιο 5ο: Συζήτηση Αποτελεσμάτων

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως διερευνητική (exploratory). Επιδίωξή
της ήταν η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των στάσεων και απόψεων των γονέων
μαθητών που φοιτούν στο δημοτικό, σε ότι αφορά το θέμα της ορθογραφίας.
Διατυπώθηκαν και ελέγχθηκαν

υποθέσεις που αναφέρουν ότι οι γονείς

ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ορθογραφίας, καθώς τη θεωρούν καθρέφτη του
επιπέδου γλωσσικής κατάκτησης του ατόμου, θεωρούν ότι έχει κοινωνικό αντίκτυπο
και σηματοδοτεί μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη εξετάστηκε η υπόθεση ότι οι γονείς
πιστεύουν ότι η εκμάθησή της

ορθογραφίας αποτελεί ευθύνη του σχολείου.

Επιπλέον, διερευνήθηκαν διαφορές με βάση το φύλο και την ηλικία.
Αναλυτικότερα, στην έρευνα οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες
με ποσοστό 69,6%. Όμως, συχνά η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις έρευνες
είναι μεγαλύτερη καθώς θεωρούνται πιο συνεργάσιμες και δεκτικές και ακόμη διότι
ασχολούνται αυτές, ως επί το πλείστον, με την καθημερινή μελέτη των παιδιών. Το
στοιχείο αυτό, προτείνεται ως θέμα μεταγενέστερης έρευνας. Ηλικιακά δεν υπήρξε
μεγάλο εύρος, καθώς το ηλικιακό φάσμα των παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό
είναι συγκεκριμένο και ήταν αναμενόμενο οι γονείς να τοποθετηθούν κατά μέσο όρο
ηλικιακά από 30- 50 ετών. Το 70 % εξ αυτών ήταν εργαζόμενοι, σε διάφορους τομείς
και μόνο το 17,5% είχε παρακολουθήσει μόνο τη βασική εκπαίδευση, στοιχεία
ιδιαίτερα θετικά για την πολυποικιλότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.
Πάρα όλα αυτά, ένας από τους περιορισμούς της έρευνας είναι η συγκέντρωση του
δείγματος από σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, διότι είναι πιθανόν να μην
καλύφθηκαν οι απόψεις όλων των κοινωνικών τάξεων. Ακόμη η κατασκευή του
ερωτηματολογίου εξαιτίας της έλλειψης ερευνητικού εργαλείου ήταν ιδιαίτερα
δύσκολη, καθώς αποτέλεσε πρώτη ερευνητική προσπάθεια για την ερευνήτρια. Σε
μελλοντική επέκταση της έρευνας η χρήση μεγαλύτερου δείγματος και η στάθμιση
και ενίσχυση της ακρίβειας του ερωτηματολογίου θα μπορούσε να βοηθήσει στην
εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων και ισχυρά εμπεριστατωμένων απαντήσεων και
αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν σε επιβεβαίωση
της πρώτης υπόθεσης, ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι σημαντική, διότι αποτελεί
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ενδεικτικό στοιχείο κατάκτησης, γνώσης της γλώσσας. Ως προς αυτό, οι γονείς
δήλωσαν ότι η ορθογραφική γνώση φανερώνει σωστή (69,2%) και καλή (77,9%)
χρήση της γλώσσας και ακόμη θεωρούν σε ποσοστό 95% επιβεβλημένη τη χρήση
τόνων. Κατά συνέπεια, κρίνουν ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι απαραίτητη
καθώς αποτελεί δείκτη αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων της γλώσσας. Είναι
αξιοσημείωτο, ότι η παραδοχή αυτή συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα σχετικής
έρευνας των Τempleton & Morris (1999) σε εκπαιδευτικούς, που αποκάλυψαν ότι
θεωρούν ότι το επίπεδο γραμματισμού κρίνεται από την ορθογραφία.
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν και τη δεύτερη υπόθεση, βλέποντας κοινωνικό
αντίκτυπο στην έλλειψη ορθογραφικών γνώσεων. Συγκεκριμένα το 94,2% θεωρεί ότι
δεν μπορείς να εξασκήσεις ορισμένα επαγγέλματα αν δεν γνωρίζεις πολύ καλά
ορθογραφία, ενώ το 67,5% τη θεωρεί βασική και για την επαγγελματική πρόοδο.
Μάλιστα, θεωρούν ότι επηρεάζεται η επικοινωνία στο γραπτό λόγο, που η χρήση του
είναι αναπόφευκτη, ιδίως στον αιώνα της τεχνολογίας και των μηνυμάτων που
διανύουμε κατά 79,6%. Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι

δεν τη θεωρούν

ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του ατόμου σε ποσοστό 72,9%. Επομένως, τη
συνδέουν με την επαγγελματική πρόοδο και εξέλιξη που οδηγεί

μοιραία σε

κοινωνική ανέλιξη και δίνουν ταυτόχρονα μία εξήγηση, για αρνητικούς σχολιασμούς
και επικρίσεις που ασκούνται δημοσίως σε ανορθόγραφα δημοσιευμένα κείμενα. Σε
ανάλογα αποτελέσματα είχαν καταλήξει και σε έρευνά τους οι Millones, Chesquiere
και Van Leeuwen το 2013, όπου φανέρωσαν τη συσχέτιση της ορθογραφίας με
τη κοινωνική αποδοχή.
Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνεται και η τρίτη υπόθεση, ότι οι γονείς θεωρούν ότι
αποτελεί ευθύνη του σχολείου η εκμάθηση της ορθογραφίας. Όπως φάνηκε το 63,8%
αναφέρει, ότι θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα και το 64,2% αναφέρει
ότι το μάθημα της γλώσσας, θα πρέπει να εστιάζει στην ορθογραφία. Ακόμη,
συνδέουν την ορθογραφική γνώση με τη σχολική επίδοση (55,5%) αλλά και με την
ανάγνωση σε ποσοστό 77,5 % επιβεβαιώνοντας την άποψη της ΠαπαδοπούλουΜανταδάκη (2004:47) ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ανάγνωσης και ορθογραφίας.
Παρά την τεχνολογική πρόοδο το 95% κρίνει απαραίτητη την απόκτηση
ορθογραφικών γνώσεων, η οποία μαθαίνεται και εμπειρικά αναφέρει το 75,4%, αλλά
πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το σχολείο στην απόκτηση της, ως πρώτος και
βασικός σταθμός εκπαίδευσης.
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Επιπλέον, κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση, παρακολουθήσαμε θεωρήσεις
που συνέδεαν την κακή ορθογραφία με μαθησιακές δυσκολίες. Μελετώντας τις
αντιλήψεις των γονέων καταλήξαμε σε απόρριψη της τέταρτης υπόθεσης ότι οι
γονείς θεωρούν ότι η κακή ορθογραφία αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο μαθησιακών
διαταραχών σε ποσοστό 35%, όμως τις σηματοδοτούν ως ένα βαθμό και μάλιστα
θεωρούν ότι επηρεάζεται αρνητικά η αυτοπεποίθηση του

παιδιού κατά 63,3%

δίνοντας προεκτάσεις ψυχολογικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα
άλλης έρευνας.
Τέλος, ως

προς την πέμπτη υπόθεση, επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση της

ορθογραφίας με την ηλικία, καθώς το 77,5% θεωρεί ότι ένας ανορθόγραφος μαθητής
θα εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα, υποδηλώνοντας ότι η ορθογραφική
γνώση δεν βελτιώνεται με τον καιρό. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι γονείς θεωρούν ότι
τα δύο φύλα διαφοροποιούνται ως προς την ορθογραφική επίδοση επομένως
απορρίπτεται η συσχέτιση ως προς το φύλο, στοιχείο που αποκλίνει κατά το ήμισυ ,
από τα συμπεράσματα της έρευνας του Σκαρπέλλου (2009:41-42) που αναφέρεται σε
σχέση της ορθογραφίας και των παραγόντων ηλικίας και φύλου.
Η συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων και ερευνητικών υποθέσεων έδειξε ότι
δε σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στα φύλα, οδήγησε όμως σε σημαντικά
συμπεράσματα.

Στη

συσχέτιση

του

επιπέδου

ορθογραφικών

γνώσεων

αποκαλύφθηκαν κοινωνικά στερεότυπα, καθώς οι «καλοί» στην ορθογραφία
συμφώνησαν με θεωρήσεις όπως ότι ο ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε
ανορθόγραφο ενήλικα και ότι αυτή σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας, ενώ θεωρούν επιβεβλημένη τη χρήση τόνων στη γραφή. Η συσχέτιση με
τη μητρική γλώσσα, έδειξε ότι τα άτομα ελληνικής καταγωγής δίνουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στη γλωσσική παιδεία και το ρόλο του σχολείου στην κατάκτηση της
γλώσσας. Υπήρξαν όμως διαφορές σε άλλες θεωρήσεις, που κατέδειξαν ότι

οι

αλλοδαποί πιθανόν να μη δίνουν ιδιαίτερη αξία στη χρήση της γλώσσας πέραν από
τις ανάγκες της επικοινωνίας, δεδομένου βέβαια ότι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες
στο γραπτό λόγο εξαιτίας ορθογραφικών δυσκολιών. Επιπρόσθετα, ως προς τη
συσχέτιση των απαντήσεων με το επάγγελμα, οι συνταξιούχοι φαίνεται να
συμφωνούν περισσότερο ότι η επίδοση στην ορθογραφία σχετίζεται με τη σχολική
επίδοση

επηρεαζόμενη από το αυστηρό σύστημα γραφής που διδάσκονταν και

εφάρμοζαν κατά τη φοίτησή τους. Ακόμη υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τα
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ερωτήματα ως αποτέλεσμα επαγγελματικής πείρας, διαφορετικής συναναστροφής και
επαφής με το κοινό. Τέλος για τη συσχέτιση των απαντήσεων με το επίπεδο
εκπαίδευσης, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού /διδακτορικού συμφωνούν περισσότερο με
τη θεώρηση ότι η γνώση της ορθογραφίας σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο της
οικογένειας .
Η

παρούσα έρευνα, ενώ ξεκίνησε από έναν απλό προβληματισμό της

ερευνήτριας ανέδειξε σημαντικά στοιχεία. Η αξία της πρώτιστος,

έγκειται στο

γεγονός ότι αποτέλεσε αφετηρία για την ανάδειξη και περαιτέρω διερεύνηση των
στάσεων και απόψεων των γονέων ως προς τη σημασία της ορθογραφίας, που
ουδέποτε κατά το παρελθόν είχαν μελετηθεί. Επιβεβαίωσε ότι

τελικά οι γονείς

φαίνεται να «θεοποιούν» την ορθογραφία και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εκμάθησή της. Ακόμη δημιούργησε για πρώτη φορά ένα εργαλείο έγκυρο ως επί το
πλείστον προς υποθέσεις για μελλοντικές έρευνες. Προτείνεται όμως εμπλουτισμός
αυτής, με την πρόσθεση και άλλων πιθανών διαστάσεων που ανακύπτουν.
Τα συμπεράσματά αυτής, μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα, αν
αξιοποιηθούν παιδαγωγικά μέσα από τις σχολές γονέων που λειτουργούν
συμβουλευτικά, ή ακόμα κατά τη συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα, με στόχο
πάντα το παιδί. Είναι μία καλή ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν εξηγήσεις για
τον τρόπο εργασίας, το υλικό και να βοηθήσουν τους γονείς να δουν ολιστικά και
κατ’ ουσία το ορθογραφικό θέμα πέρα από προκαταλήψεις. Μέσα από μία ενιαία
αντιμετώπιση, εξηγώντας πάντα τί θα πρέπει σε κάθε φάση να αναμένουν, μπορούν
να δράσουν ενισχυτικά στην κατάκτηση της γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.

Αναλυτικοί πίνακες έρευνας

Πίνακας 4: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το φύλο.
Φύλο

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Άνδρας

73

30,4

30,4

30,4

Γυναίκα

167

69,6

69,6

100,0

Total

240

100,0

100,0

Πίνακας 5: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την ηλικία ομαδοποιημένη σε
4 κλάσεις.
Ηλικία

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

20-30

1

,4

,4

,4

30-40

100

41,7

41,7

42,1

40-50

127

52,9

52,9

95,0

50-60

12

5,0

5,0

100,0

Total

240

100,0

100,0
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Πίνακας 6: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την ηλικία.
Ηλικία

Frequency
Valid

Total

Percent

Cumulative
Percent
0,4

29

1

0,4

Valid Percent
0,4

30

3

1,3

1,3

1,7

31

1

0,4

0,4

2,1

32

3

1,3

1,3

3,3

33

3

1,3

1,3

4,6

34

2

0,8

0,8

5,4

35

15

6,3

6,3

11,7

36

15

6,3

6,3

17,9

37

12

5

5

22,9

38

24

10

10

32,9

39

23

9,6

9,6

42,5

40

22

9,2

9,2

51,7

41

18

7,5

7,5

59,2

42

28

11,7

11,7

70,8

43

7

2,9

2,9

73,8

44

8

3,3

3,3

77,1

45

16

6,7

6,7

83,8

46

12

5

5

88,8

47

7

2,9

2,9

91,7

48

5

2,1

2,1

93,8

49

2

0,8

0,8

94,6

50

5

2,1

2,1

96,7

51

1

0,4

0,4

97,1

52

1

0,4

0,4

97,5

53

1

0,4

0,4

97,9

54

2

0,8

0,8

98,8

55

2

0,8

0,8

99,6

59

1

0,4

0,4

100

240

100

100
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Πίνακας 7: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το επίπεδο εκπαίδευσης.

Επίπεδο εκπαίδευσης
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

Απολυτήριο Γυμνασίου

42

17,5

17,5

17,5

Απολυτήριο Λυκείου

65

27,1

27,1

44,6

Πτυχίο ΙΕΚ

41

17,1

17,1

61,7

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

76

31,7

31,7

93,3

Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό

16

6,7

6,7

100,0

240

100,0

100,0

Total

Πίνακας 8: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το επάγγελμα.
Επάγγελμα
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Δημόσιος Υπάλληλος

48

20,0

20,0

20,0

Ιδιωτικός Υπάλληλος

72

30,0

30,0

50,0

Άνεργος

27

11,3

11,3

61,3

Ελεύθερος Επαγγελματίας

46

19,2

19,2

80,4

2

,8

,8

81,3

44

18,3

18,3

99,6

Άλλο

1

,4

,4

100,0

Total

240

100,0

100,0

Συνταξιούχος
Οικιακά

Πίνακας 9: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % των ατόμων που έχουν την
ελληνική, μητρική γλώσσα.
Η ελληνική είναι η μητρική μου γλώσσα

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ναι

211

87,9

87,9

87,9

Όχι

29

12,1

12,1

100,0

240

100,0

100,0

Total
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Πίνακας 10: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % αξιολόγησης των ορθογραφικών
γνώσεων.
Πόσο καλός γνώστης της ορθογραφίας είστε;

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Καθόλου

10

4,2

4,2

4,2

Λίγο

29

12,1

12,1

16,3

Αρκετά

99

41,3

41,3

57,5

Πολύ

102

42,5

42,5

100,0

Total

240

100,0

100,0

Πίνακας 11-Ερώτηση 1: Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι στην
ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει.

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που
πρέπει
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

31

12,9

12,9

12,9

Διαφωνώ

113

47,1

47,1

60,0

Συμφωνώ

78

32,5

32,5

92,5

Συμφωνώ Απόλυτα

18

7,5

7,5

100,0

240

100,0

100,0

Total
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Πίνακας 12-Ερώτηση 2: Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη
διατήρηση της επαφής μας με τα αρχαία ελληνικά
Ε2 Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής μας με
τα αρχαία ελληνικά

Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

13

5,4

5,4

5,4

Διαφωνώ

106

44,2

44,2

49,6

Συμφωνώ

97

40,4

40,4

90,0

Συμφωνώ απόλυτα

24

10,0

10,0

100,0

240

100,0

100,0

Total

Πίνακας 13-Ερώτηση 3: Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν
ανορθόγραφο ενήλικα

Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Διαφωνώ απόλυτα

12

5,0

5,0

5,0

Διαφωνώ

42

17,5

17,5

22,5

Συμφωνώ

100

41,7

41,7

64,2

86

35,8

35,8

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
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Πίνακας 14-Ερώτηση 4: Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά από την επαφή μας
με λέξεις εκτός σχολείου.

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά από την επαφή μας με λέξεις εκτός σχολείου

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Διαφωνώ απόλυτα

14

5,8

5,8

5,8

Διαφωνώ

45

18,8

18,8

24,6

Συμφωνώ

128

53,3

53,3

77,9

53

22,1

22,1

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 15-Ερώτηση 5: Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι ενδεικτικό στοιχείο ότι
παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες.

Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει μαθησιακές
δυσκολίες

Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

32

13,3

13,3

13,3

Διαφωνώ

124

51,7

51,7

65,0

Συμφωνώ

71

29,6

29,6

94,6

Συμφωνώ απόλυτα

13

5,4

5,4

100,0

240

100,0

100,0

Total
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Πίνακας 16-Ερώτηση 6: Για την επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου απαιτείται να
γνωρίζει ορθογραφία.

Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Διαφωνώ απόλυτα

15

6,3

6,3

6,3

Διαφωνώ

63

26,3

26,3

32,5

Συμφωνώ

108

45,0

45,0

77,5

54

22,5

22,5

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 17-Ερώτηση 7: Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό
μάθημα.

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα

Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

8

3,3

3,3

3,3

Διαφωνώ

79

32,9

32,9

36,3

Συμφωνώ

105

43,8

43,8

80,0

48

20,0

20,0

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
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Πίνακας 18-Ερώτηση 8: Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με το μορφωτικό
επίπεδο της οικογένειας.

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

45

18,8

18,8

18,8

Διαφωνώ

123

51,3

51,3

70,0

Συμφωνώ

64

26,7

26,7

96,7

8

3,3

3,3

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 19-Ερώτηση 9: Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά βοηθά και στην
κατανόηση του νοήματός της.

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά βοηθά και στη κατανόηση του νοήματός
της
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

3

1,3

1,3

1,3

Διαφωνώ

13

5,4

5,4

6,7

Συμφωνώ

120

50,0

50,0

56,7

Συμφωνώ απόλυτα

104

43,3

43,3

100,0

Total

240

100,0

100,0
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Πίνακας 20-Ερώτηση 10: Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία γνωρίζει καλά τη
γλώσσα.

Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία γνωρίζει καλά τη γλώσσα
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

4

1,7

1,7

1,7

Διαφωνώ

49

20,4

20,4

22,1

Συμφωνώ

125

52,1

52,1

74,2

62

25,8

25,8

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 21-Ερώτηση 11: Το μάθημα της Γλώσσας θα πρέπει να έχει ως στόχο να
μάθουν τα παιδιά ορθογραφία.
Ε11Το μάθημα της Γλώσσας θα πρέπει να έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά
ορθογραφία
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

5

2,1

2,1

2,1

Διαφωνώ

81

33,8

33,8

35,8

Συμφωνώ

120

50,0

50,0

85,8

34

14,2

14,2

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

[116]

Πίνακας 22-Ερώτηση 12: Η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική της κοινωνικής
θέσης του ατόμου.

Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του ατόμου.
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

42

17,5

17,5

17,5

Διαφωνώ

133

55,4

55,4

72,9

Συμφωνώ

53

22,1

22,1

95,0

Συμφωνώ απόλυτα

12

5,0

5,0

100,0

240

100,0

100,0

Total

Πίνακας 23-Ερώτηση 13: Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει πιο
απλή.

Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να γίνει πιο απλή
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

41

17,1

17,1

17,1

Διαφωνώ

101

42,1

42,1

59,2

Συμφωνώ

76

31,7

31,7

90,8

Συμφωνώ απόλυτα

22

9,2

9,2

100,0

240

100,0

100,0

Total

[117]

Πίνακας 24-Ερώτηση 14: Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με βοηθά να βελτιώσω
την ορθογραφία μου.

Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

4

1,7

1,7

1,7

Διαφωνώ

50

20,8

20,8

22,5

Συμφωνώ

151

62,9

62,9

85,4

35

14,6

14,6

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 25-Ερώτηση 15: Τα κορίτσια γράφουν πιο ορθογραφημένα από τα αγόρια.

Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο ορθογραφημένα από τα αγόρια
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

19

7,9

7,9

7,9

Διαφωνώ

111

46,3

46,3

54,2

Συμφωνώ

85

35,4

35,4

89,6

Συμφωνώ απόλυτα

25

10,4

10,4

100,0

240

100,0

100,0

Total
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Πίνακας 26-Ερώτηση 16: Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα πρέπει να μας απασχολεί
από τη στιγμή που η τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει.

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή που
η τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

134

55,8

55,8

55,8

Διαφωνώ

94

39,2

39,2

95,0

Συμφωνώ

8

3,3

3,3

98,3

Συμφωνώ απόλυτα

4

1,7

1,7

100,0

240

100,0

100,0

Total

Πίνακας 27-Ερώτηση 17: Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να παραβλέπονται και να
εστιάζουμε περισσότερο στο νόημα των λέξεων.

Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να παραβλέπονται και να εστιάζουμε
περισσότερο στο νόημα των λέξεων
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

80

33,3

33,3

33,3

Διαφωνώ

123

51,3

51,3

84,6

Συμφωνώ

34

14,2

14,2

98,8

3

1,3

1,3

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
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Πίνακας 28-Ερώτηση 18: Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό
λόγο.

Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την επικοινωνία στο γραπτό λόγο
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

8

3,3

3,3

3,3

Διαφωνώ

41

17,1

17,1

20,4

Συμφωνώ

144

60,0

60,0

80,4

47

19,6

19,6

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 29-Ερώτηση 19: Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση
του παιδιού.

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

8

3,3

3,3

3,3

Διαφωνώ

80

33,3

33,3

36,7

Συμφωνώ

128

53,3

53,3

90,0

24

10,0

10,0

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
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Πίνακας 30-Ερώτηση 20: Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά
τη γλώσσα.

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

6

2,5

2,5

2,5

Διαφωνώ

68

28,3

28,3

30,8

Συμφωνώ

121

50,4

50,4

81,3

45

18,8

18,8

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total

Πίνακας 31-Ερώτηση 21: Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με τη γενικότερη
σχολική επίδοση.

Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με τη γενικότερη σχολική επίδοση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Διαφωνώ απόλυτα

10

4,2

4,2

4,2

Διαφωνώ

97

40,4

40,4

44,6

Συμφωνώ

112

46,7

46,7

91,3

21

8,8

8,8

100,0

240

100,0

100,0

Συμφωνώ απόλυτα
Total
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Πίνακας 32-Ερώτηση 22: Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο φανερώνει απείθαρχο
άτομο.

Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο φανερώνει απείθαρχο άτομο
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

43

17,9

17,9

17,9

Διαφωνώ

149

62,1

62,1

80,0

Συμφωνώ

38

15,8

15,8

95,8

Συμφωνώ απόλυτα

10

4,2

4,2

100,0

240

100,0

100,0

Total

Πίνακας 33-Ερώτηση 23: Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη σωστή απόδοση στο
γραπτό λόγο μιας λέξης.
Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας λέξης.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Διαφωνώ απόλυτα

5

2,1

2,1

2,1

Διαφωνώ

7

2,9

2,9

5,0

Συμφωνώ

110

45,8

45,8

50,8

Συμφωνώ απόλυτα

118

49,2

49,2

100,0

Total

240

100,0

100,0

[122]

Πίνακας 34-Ερώτηση 24: Απαιτείται καλή ορθογραφία για την εξάσκηση ορισμένων
επαγγελμάτων.

Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων
Cumulative
Frequency
Valid

Διαφωνώ απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

2

,8

,8

,8

Διαφωνώ

12

5,0

5,0

5,8

Συμφωνώ

108

45,0

45,0

50,8

Συμφωνώ απόλυτα

118

49,2

49,2

100,0

Total

240

100,0

100,0

Πίνακας 40:Αποτελέσματα του t test για την διαφοροποίηση των απόψεων ως προς το
φύλο

Levene's
Test for
Equality of
Variances

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι
στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει
Ε2 Η διατήρηση των κανόνων
ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη
διατήρηση της επαφής μας με τα αρχαία
ελληνικά
Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα
εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά
από την επαφή μας με λέξεις εκτός
σχολείου
Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι
ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες
Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός
ατόμου απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
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F
,086

,518

,006

,365

1,395

,004

Sig.
,770

,472

,936

,546

,239

,950

t-test for Equality of Means

t
,132

df
238

Sig.
(2tailed)
,895

,130

132,368

,897

-,779

238

,437

-,758

129,119

,450

-2,335

238

,020

-2,291

131,465

,024

-1,040

238

,299

-1,027

133,277

,307

1,340

238

,182

1,307

129,737

,194

,475

238

,636

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται
ως ξεχωριστό μάθημα

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση
με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά
σωστά βοηθά και στη κατανόηση του
νοήματός της
Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία γνωρίζει καλά τη γλώσσα

Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να
έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά
ορθογραφία
Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι
ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του
ατόμου.
Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας
θα πρέπει να γίνει πιο απλή
Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό
με βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία
μου
Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα
πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή
που η τεχνολογία παρεμβαίνει και
διορθώνει
Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε
περισσότερο στο νόημα των λέξεων
Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει
αρνητικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη
γλώσσα
Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται
με τη γενικότερη σχολική επίδοση

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
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,958

2,679

1,891

,017

,087

,006

,174

5,517

,497

2,500

,223

3,398

,002

,103

,579

,329

,103

,170

,896

,769

,940

,677

,020

,481

,115

,637

,067

,964

,749

,447

,469

133,453

,640

-,833

238

,406

-,819

131,917

,414

,810

238

,419

,774

124,098

,441

,249

238

,803

,267

162,572

,789

,284

238

,776

,287

140,940

,774

-,917

238

,360

-,912

135,507

,363

,250

238

,803

,256

145,841

,798

-1,140

238

,255

-1,100

126,580

,274

1,531

238

,127

1,620

157,277

,107

1,379

238

,169

1,422

147,771

,157

1,499

238

,135

1,403

118,834

,163

,231

238

,817

,233

139,219

,816

2,004

238

,046

2,211

174,679

,028

,994

238

,321

,973

131,020

,332

1,639

238

,103

1,568

124,393

,120

1,231

238

,220

Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο
φανερώνει απείθαρχο άτομο

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη
σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας
λέξης.
Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed

,106

,351

Equal variances not
assumed
Equal variances
assumed

,183

,745

,554

,669

Equal variances not
assumed

1,253

143,096

,212

,878

238

,381

,854

128,919

,395

-,797

238

,426

-,768

126,666

,444

,217

238

,828

,223

146,317

,824

Πίνακας 41:Αποτελέσματα με το δείκτη συσχέτισης Spearman Rho

Spearman's
rho

Ηλικία

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι
στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει

Ε2 Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας
γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής μας
με τα αρχαία ελληνικά
Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί
σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά
από την επαφή μας με λέξεις εκτός σχολείου

Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι
ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες
Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου
απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως
ξεχωριστό μάθημα

.

N

240

Correlation Coefficient

,050

Sig. (2-tailed)

,445

N

240

Correlation Coefficient

,023

Sig. (2-tailed)

,723

N

240

Correlation Coefficient

-,114

Sig. (2-tailed)

,078

N

240

Correlation Coefficient

-,148*

Sig. (2-tailed)

,022

N

240

Correlation Coefficient

,011

Sig. (2-tailed)

,865

N

240

Correlation Coefficient

,021

Sig. (2-tailed)

,750

N

240

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
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Ηλικία
1,000

-,007
,912
240

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με το
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά
βοηθά και στη κατανόηση του νοήματός της

Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
γνωρίζει καλά τη γλώσσα

Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να έχει
ως στόχο να μάθουν τα παιδιά ορθογραφία

Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική
της κοινωνικής θέσης του ατόμου.
Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα
πρέπει να γίνει πιο απλή

Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με
βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου

Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο ορθογραφημένα
από τα αγόρια

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα πρέπει
να μας απασχολεί από τη στιγμή που η
τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει
Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε περισσότερο
στο νόημα των λέξεων
Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά
την αυτοπεποίθηση του παιδιού

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα
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Correlation Coefficient

,214**

Sig. (2-tailed)

,001

N

240

Correlation Coefficient

-,019

Sig. (2-tailed)

,773

N

240

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

,036
,577

N

240

Correlation Coefficient

-,051

Sig. (2-tailed)

,430

N

240

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

,041
,526

N
Correlation Coefficient

240
-,015

Sig. (2-tailed)

,819

N

240

Correlation Coefficient

,040

Sig. (2-tailed)

,538

N

240

Correlation Coefficient

,032

Sig. (2-tailed)

,625

N

240

Correlation Coefficient

,247**

Sig. (2-tailed)

,000

N

240

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)

,105
,104

N

240

Correlation Coefficient

,068

Sig. (2-tailed)

,293

N

240

Correlation Coefficient

,067

Sig. (2-tailed)

,302

N

240

Correlation Coefficient

,062

Sig. (2-tailed)

,336

N

240

Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με
τη γενικότερη σχολική επίδοση

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη σωστή
απόδοση στο γραπτό λόγο μιας λέξης.

Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων

Correlation Coefficient

-,034

Sig. (2-tailed)

,598

N

240

Sig. (2-tailed)

,162

N

240

Correlation Coefficient

-,189**

Sig. (2-tailed)

,003

N

240

Correlation Coefficient

-,057

Sig. (2-tailed)

,376

N

240

Πίνακας 43:Αποτελέσματα με το δείκτη συσχέτισης Spearman Rho

Spearman's
rho

Πόσο καλός γνώστης της ορθογραφίας είστε;

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι στην
ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει

Ε2 Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας
γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής μας με
τα αρχαία ελληνικά

Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε
έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά από
την επαφή μας με λέξεις εκτός σχολειού

Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι
ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει μαθησιακές
δυσκολίες

Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου
απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία
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Correlation
Coefficient

Πόσο καλός γνώστης
της ορθογραφίας είστε;
1,000
.
240
-,048

Sig. (2-tailed)

,464

N

240

Correlation
Coefficient

,105

Sig. (2-tailed)

,105

N

240

Correlation
Coefficient

,136*

Sig. (2-tailed)

,035

N

240

Correlation
Coefficient

,174**

Sig. (2-tailed)

,007

N

240

Correlation
Coefficient

-,047

Sig. (2-tailed)

,467

N

240

Correlation
Coefficient

,015

Sig. (2-tailed)

,821

N

240

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως
ξεχωριστό μάθημα

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με το
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά
βοηθά και στη κατανόηση του νοήματός της

Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
γνωρίζει καλά τη γλώσσα

Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να έχει ως
στόχο να μάθουν τα παιδιά ορθογραφία

Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι ενδεικτική
της κοινωνικής θέσης του ατόμου.

Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα
πρέπει να γίνει πιο απλή

Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με
βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου

Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο ορθογραφημένα
από τα αγόρια

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα πρέπει
να μας απασχολεί από τη στιγμή που η τεχνολογία
παρεμβαίνει και διορθώνει

Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε περισσότερο
στο νόημα των λέξεων
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Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient

-,178**
,006
240
,187**

Sig. (2-tailed)

,004

N

240

Correlation
Coefficient

,004

Sig. (2-tailed)

,956

N

240

Correlation
Coefficient

,122

Sig. (2-tailed)

,060

N

240

Correlation
Coefficient

,004

Sig. (2-tailed)

,952

N

240

Correlation
Coefficient

,015

Sig. (2-tailed)

,818

N

240

Correlation
Coefficient

-,131*

Sig. (2-tailed)

,043

N

240

Correlation
Coefficient

-,089

Sig. (2-tailed)

,168

N

240

Correlation
Coefficient

-,099

Sig. (2-tailed)

,128

N

240

Correlation
Coefficient

-,086

Sig. (2-tailed)

,182

N

240

Correlation
Coefficient

-,105

Sig. (2-tailed)

,104

N

240

Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά την
αυτοπεποίθηση του παιδιού

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα

Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με τη
γενικότερη σχολική επίδοση

Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο φανερώνει
απείθαρχο άτομο

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη σωστή
απόδοση στο γραπτό λόγο μιας λέξης.

Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων
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Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)

,115

N

240

Correlation
Coefficient

,073

Sig. (2-tailed)

,261

N

240

Correlation
Coefficient

,033

Sig. (2-tailed)

,608

N

240

Correlation
Coefficient

,057

Sig. (2-tailed)

,379

,076

N

240

Correlation
Coefficient

,051

Sig. (2-tailed)

,433

N

240

Correlation
Coefficient

,129*

Sig. (2-tailed)

,045

N

240

Correlation
Coefficient

,000

Sig. (2-tailed)

,995

N

240

Πίνακας 45 :Αποτελέσματα ελέγχου Τ για τη διαφοροποίηση των απόψεων ως προς τη
μητρική γλώσσα

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of
Variances

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι
στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει

Equal variances
assumed

F
4,794

Sig.
,030

Equal variances
not assumed
Ε2 Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας
γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής
μας με τα αρχαία ελληνικά

Equal variances
assumed

Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί
σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Equal variances
assumed

,046

,830

Equal variances
not assumed
8,007

,005

Equal variances
not assumed
Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά
από την επαφή μας με λέξεις εκτός σχολείου

Equal variances
assumed

,114

,736

Equal variances
not assumed
Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι
ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες

Equal variances
assumed

1,611

,206

Equal variances
not assumed
Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός
ατόμου απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφία

Equal variances
assumed

,377

,540

Equal variances
not assumed
Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται ως
ξεχωριστό μάθημα

Equal variances
assumed

,489

,485

Equal variances
not assumed
Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με
το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Equal variances
assumed

,501

,480

Equal variances
not assumed
Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά σωστά
βοηθά και στη κατανόηση του νοήματός της

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
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,057

,812

t-test for Equality of
Means

t
1,000

df
238

Sig.
(2tailed)
,319

,865

33,468

,393

,251

238

,802

,254

36,420

,801

3,667

238

,000

2,971

32,553

,006

1,639

238

,103

1,800

38,563

,080

-2,144

238

,033

-1,973

34,475

,057

-1,816

238

,071

-1,862

36,714

,071

-,419

238

,675

-,443

37,501

,660

,585

238

,559

,586

36,197

,561

-,840

238

,402

-,853

36,507

,399

Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
γνωρίζει καλά τη γλώσσα

Equal variances
assumed

1,584

,209

Equal variances
not assumed
Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να έχει
ως στόχο να μάθουν τα παιδιά ορθογραφία

Equal variances
assumed

,478

,490

Equal variances
not assumed
Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι
ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του ατόμου.

Equal variances
assumed

3,644

,057

Equal variances
not assumed
Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θα
πρέπει να γίνει πιο απλή

Equal variances
assumed

2,167

,142

Equal variances
not assumed
Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό με
βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου

Equal variances
assumed

,013

,911

Equal variances
not assumed
Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα
πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή που η
τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed

,344

,592

,558

,442

Equal variances
not assumed

Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε
περισσότερο στο νόημα των λέξεων

Equal variances
assumed

Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Equal variances
assumed

1,301

,255

Equal variances
not assumed
1,853

,175

Equal variances
not assumed
Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει αρνητικά
την αυτοπεποίθηση του παιδιού

Equal variances
assumed

,003

,955

Equal variances
not assumed
Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει ορθογραφία
χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα

Equal variances
assumed

,076

,784

Equal variances
not assumed
Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται με
τη γενικότερη σχολική επίδοση

Equal variances
assumed

3,751

,054

Equal variances
not assumed
Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο
φανερώνει απείθαρχο άτομο

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
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5,828

,017

,164

238

,870

,151

34,495

,881

,031

238

,975

,032

36,850

,975

-2,850

238

,005

-2,606

34,362

,013

-1,250

238

,213

-1,113

33,914

,274

-,240

238

,811

-,237

35,937

,814

,759

238

,449

,701

34,536

,488

-,385

238

,701

-,344

33,978

,733

-1,926

238

,055

-1,721

33,970

,094

2,199

238

,029

2,317

37,399

,026

,658

238

,511

,671

36,594

,507

-1,397

238

,164

-1,275

34,326

,211

-1,008

238

,315

-1,172

40,399

,248

-1,453

238

,148

-1,206

32,871

,236

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη
σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας λέξης.

Equal variances
assumed

2,277

,133

Equal variances
not assumed
Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων

Equal variances
assumed

,393

,531

Equal variances
not assumed

,062

238

,951

,077

43,301

,939

-,526

238

,599

-,570

38,128

,572

Πίνακας 47 :Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με το επάγγελμα με το
παραμετρικό έλεγχο ANOVA.
ANOVA

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι δάσκαλοι
στην ορθογραφία δεν είναι αυτή που πρέπει

Ε2 Η διατήρηση των κανόνων ορθογραφίας
γίνεται με σκοπό τη διατήρηση της επαφής
μας με τα αρχαία ελληνικά
Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα
εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και εμπειρικά
από την επαφή μας με λέξεις εκτός
σχολείου
Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή είναι
ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες
Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός
ατόμου απαιτείται να γνωρίζει ορθογραφίας

Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να διδάσκεται
ως ξεχωριστό μάθημα

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση με
το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά
σωστά βοηθά και στη κατανόηση του
νοήματός της

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
2,426

df
6

Mean
Square
,404

149,870
152,296

233
239

,643

Between
Groups
Within Groups

5,640

6

,940

127,760

233

,548

Total

133,400

239

,988

6

,165

173,345
174,333

233
239

,744

Between
Groups
Within Groups
Total
Between
Groups
Within Groups

6,514

6

1,086

145,819

233

,626

Total

152,333

239

Between
Groups
Within Groups

7,843

6

1,307

129,553

233

,556

Total

137,396

239

Between
Groups
Within Groups

3,457

6

,576

167,206

233

,718

Total

170,663

239

3,004

6

,501

146,792
149,796

233
239

,630

Between
Groups
Within Groups
Total
Between
Groups
Within Groups

5,837

6

,973

130,058

233

,558

Total

135,896

239

3,844

6

,641

95,052

233

,408

Between
Groups
Within Groups
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F
,628

Sig.
,707

1,714

,118

,221

,970

1,735

,114

2,351

,032

,803

,569

,795

,575

1,743

,112

1,570

,157

Total

Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία γνωρίζει καλά τη γλώσσα

Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει να
έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά
ορθογραφία

Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι
ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του
ατόμου.
Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας
θα πρέπει να γίνει πιο απλή

Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και αυτό
με βοηθά να βελτιώσω την ορθογραφία μου

Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα
πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή που
η τεχνολογία παρεμβαίνει και διορθώνει
Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε
περισσότερο στο νόημα των λέξεων
Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει
αρνητικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού

98,896

239

Between
Groups
Within Groups

4,608

6

,768

1,463

,192

122,288

233

,525

Total

126,896

239
1,181

,317

,969
,567

1,710

,120

1,451

,196

1,579

,154

1,581

,153

,101

,996

,853

,531

2,579

,019

,978

,441

1,081

,374

3,806

,001

1,612

,145

Between
Groups
Within Groups

3,586

6

,598

117,877

233

,506

Total

121,463

239

Between
Groups
Within Groups

5,815
132,081

6
233

Total

137,896

239

Between
Groups
Within Groups

6,446

6

1,074

172,550

233

,741

Total

178,996

239

Between
Groups
Within Groups

3,861

6

,643

94,935

233

,407

Total

98,796

239

Between
Groups
Within Groups

5,787

6

,964

142,147

233

,610

Total

147,933

239

Between
Groups
Within Groups

,261

6

,043

99,723

233

,428

Total

99,983

239

Between
Groups
Within Groups

2,564

6

,427

116,769

233

,501

Total

119,333

239

Between
Groups
Within Groups

7,446

6

1,241

112,137

233

,481

Total

119,583

239

Between
Groups
Within Groups

2,811

6

,469

111,589

233

,479

Total

114,400

239

3,573

6

,595

128,323
131,896

233
239

,551

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη
γλώσσα

Between
Groups
Within Groups
Total

Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία συνδέεται
με τη γενικότερη σχολική επίδοση

Between
Groups
Within Groups

10,675

6

1,779

108,925

233

,467

Total

119,600

239

4,785

6

,797

115,278

233

,495

Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο
φανερώνει απείθαρχο άτομο

Between
Groups
Within Groups
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Total

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη
σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας
λέξης.

Between
Groups
Within Groups
Total

Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων

120,063

239

2,770

6

,462

99,726

233

,428

102,496

239

Between
Groups
Within Groups

2,395

6

,399

92,255

233

,396

Total

94,650

239

1,079

,376

1,008

,421

Πίνακας 48:Αποτελέσματα συσχετίσεως των ερωτημάτων με το επίπεδο εκπαίδευσηςπαραμετρικός έλεγχος ANOVA.
ANOVA

E1 Η βαρύτητα που αποδίδουν οι
δάσκαλοι στην ορθογραφία δεν είναι
αυτή που πρέπει

Between Groups

235

Total

152,296

239

Ε3 Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα
εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο ενήλικα

Between Groups

Ε6 Για την επαγγελματική πρόοδο ενός
ατόμου απαιτείται να γνωρίζει
ορθογραφίας
Ε7Η ορθογραφία θα πρέπει να
διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα

Ε8 Η γνώση της ορθογραφίας έχει σχέση
με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας

Ε9 Μία λέξη γραμμένη ορθογραφικά
σωστά βοηθά και στη κατανόηση του
νοήματός της
Ε10 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία γνωρίζει καλά τη γλώσσα

,635

149,220

Between Groups

Ε5 Η κακή ορθογραφία ενός μαθητή
είναι ενδεικτικό στοιχείο ότι παρουσιάζει
μαθησιακές δυσκολίες

4

Mean
Square
,769

df

Within Groups

Ε2 Η διατήρηση των κανόνων
ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη
διατήρηση της επαφής μας με τα αρχαία
ελληνικά

Ε4 Η ορθογραφία μαθαίνεται και
εμπειρικά από την επαφή μας με λέξεις
εκτός σχολείου

Sum of
Squares
3,076

,490

4

,123

Within Groups

132,910

235

,566

Total

133,400

239

5,497

4

1,374

Within Groups

168,836

235

,718

Total

174,333

239

4,045

4

1,011

Within Groups

148,289

235

,631

Total

152,333

239

3,882

4

,971

Within Groups

133,513

235

,568

Total

137,396

239

2,206

4

,551

Within Groups

168,457

235

,717

Total

170,663

239

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

6,414

4

1,603

Within Groups

143,382

235

,610

Total

149,796

239

10,662

4

2,665

Within Groups

125,234

235

,533

Total

135,896

239

1,080

4

,270

Within Groups

97,815

235

,416

Total

98,896

239

Between Groups

Between Groups

Between Groups
Within Groups
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2,093

4

,523

124,803

235

,531

F
1,211

Sig.
,307

,217

,929

1,913

,109

1,602

,174

1,708

,149

,769

,546

2,628

,035

5,002

,001

,649

,628

,985

,416

Total
Ε11Το μάθημα της γλώσσας θα πρέπει
να έχει ως στόχο να μάθουν τα παιδιά
ορθογραφία
Ε12 Η γνώση της ορθογραφίας είναι
ενδεικτική της κοινωνικής θέσης του
ατόμου.
Ε13 Η ορθογραφία της ελληνικής
γλώσσας θα πρέπει να γίνει πιο απλή

Ε14 Είμαι καλός στην ανάγνωση και
αυτό με βοηθά να βελτιώσω την
ορθογραφία μου
Ε15 Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια

126,896

239

1,198

4

,299

Within Groups

120,265

235

,512

Total

121,463

239

1,675

4

,419

Within Groups

136,221

235

,580

Total

137,896

239

5,063

4

1,266

Within Groups

173,933

235

,740

Total

178,996

239

2,187

4

,547

Within Groups

96,609

235

,411

Total

98,796

239

1,549

4

,387

Within Groups

146,385

235

,623

Total

147,933

239

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Ε16 Η εκμάθηση της ορθογραφίας δε θα
πρέπει να μας απασχολεί από τη στιγμή
που η τεχνολογία παρεμβαίνει και
διορθώνει

Between Groups

Ε17 Λάθη στην ορθογραφία θα πρέπει να
παραβλέπονται και να εστιάζουμε
περισσότερο στο νόημα των λέξεων

Between Groups

Ε18 Η σωστή ορθογραφία επηρεάζει την
επικοινωνία στο γραπτό λόγο

Ε19 Η κακή ορθογραφία επηρεάζει
αρνητικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού

Ε20 Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία χρησιμοποιεί σωστά τη
γλώσσα
Ε21Η επίδοση στην ορθογραφία
συνδέεται με τη γενικότερη σχολική
επίδοση
Ε22 Η ανορθογραφία σε ένα κείμενο
φανερώνει απείθαρχο άτομο

Ε23 Επιβάλλεται η χρήση τόνων για τη
σωστή απόδοση στο γραπτό λόγο μιας
λέξης.

4,970

4

1,242

Within Groups

95,013

235

,404

Total

99,983

239

2,208

4

,552

Within Groups

117,125

235

,498

Total

119,333

239

6,379

4

1,595

Within Groups

113,204

235

,482

Total

119,583

239

,336

4

,084

Within Groups

114,064

235

,485

Total

114,400

239

5,918

4

1,479

Within Groups

125,978

235

,536

Total

131,896

239

,895

4

,224

Within Groups

118,705

235

,505

Total

119,600

239

1,338

4

,334

Within Groups

118,725

235

,505

Total

120,063

239

3,944

4

,986

98,552

235

,419

102,496

239

1,403

4

,351

Within Groups

93,247

235

,397

Total

94,650

239

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
Within Groups
Total

Ε24 Απαιτείται καλή ορθογραφία για την
εξάσκηση ορισμένων επαγγελμάτων

Between Groups
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,585

,674

,722

,577

1,710

,148

1,330

,260

,621

,648

3,073

,017

1,107

,354

3,311

,012

,173

,952

2,760

,029

,443

,777

,662

,619

2,351

,055

,884

,474

II.

Ερωτηματολόγιο έρευνας

Στάσεις και απόψεις γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης για την ορθογραφία
Αγαπητοί γονείς,
με τον όρο “ορθογραφία” αναφερόμαστε στο σύνολο των κανόνων που
ακολουθούμε με σκοπό να απεικονίσουμε τις λέξεις της γλώσσας μας στο
γραπτό λόγο. Καθώς αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης, δάσκαλοι
και μαθητές αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε σχετικές δραστηριότητες. Έχουν
διατυπωθεί για τη σημασία της, πλήθος απόψεων από την εκπαιδευτική
κοινότητα και υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που αφορούν απόψεις
μαθητών για την ορθογραφία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ερευνητικό κενό
όσoν αφορά τις απόψεις των γονέων για την ορθογραφία. Καθώς είστε ο
τρίτος σημαντικός πόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα ήθελα να
καταγράψω τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου θα ήθελα να
επισημάνω τα ακόλουθα:
1.Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε θα πρέπει να αναφέρεται
το όνομά σας σε καμία από τις σελίδες τους, καθώς δεν εξετάζονται τα
πρόσωπα αλλά οι απόψεις των συμμετεχόντων.
2.Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που θα
συλλεχθούν θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για τη
διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.
3.Δεν υπάρχουν λανθασμένες και σωστές απαντήσεις, απλά
επιθυμούμε την καταγραφή με ακρίβεια της προσωπικής σας άποψης επί
του ερωτήματος.
4.Για τον παραπάνω λόγο κάθε πρόταση συνοδεύεται από μία
διαβαθμισμένη κλίμακα Likert 4 σημείων (1.Διαφωνώ απόλυτα 2.Διαφωνώ.
3. Συμφωνώ. 4. Συμφωνώ απόλυτα). Εσείς καλείστε να επιλέξετε το
τετράγωνο που εκφράζει την άποψή σας.
5.Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά.
6.Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για το χρόνο σας και την πολύτιμη
βοήθειά σας, στην διεξαγωγή της έρευνάς μου, στο πλαίσιο της
διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Νέας
ελληνικής γλώσσας" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Νικολάου Ελένη
Ο επιβλέπων καθηγητής : Μπίκος Κωνσταντίνος
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1.Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

2.Έτος Γέννησης
3.Επίπεδο εκπαίδευσης:

Απολυτήριο Γυμνασίου
Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο ΙΕΚ
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό
4. Επάγγελμα:
Δημόσιος υπάλληλος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Άνεργος
Ελ. Επαγγελματίας
Συνταξιούχος
Οικιακά
‘Άλλο
4.1 Αναφέρατε ακριβώς το επάγγελμά σας:

5. Η Ελληνική είναι η μητρική μου γλώσσα:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Πόσο καλός γνώστης της ορθογραφίας είστε;
Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

1

2

3

4
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Διαφωνώ
Απόλυτα
1.Η βαρύτητα που αποδίδουν οι
δάσκαλοι στην ορθογραφία δεν
είναι αυτή που πρέπει.
2.Η διατήρηση των κανόνων
ορθογραφίας γίνεται με σκοπό τη
διατήρηση της επαφής μας με τα
αρχαία ελληνικά.
3.Ένας ανορθόγραφος μαθητής θα
εξελιχθεί σε έναν ανορθόγραφο
ενήλικα.
4.Η ορθογραφία μαθαίνεται και
εμπειρικά από την επαφή με
λέξεις εκτός σχολείου.
5.Η
κακή
ορθογραφία
ενός
μαθητή είναι ενδεικτικό στοιχείο
ότι
παρουσιάζει
μαθησιακές
δυσκολίες.
6.Για την επαγγελματική πρόοδο
ενός
ατόμου
απαιτείται
να
γνωρίζει ορθογραφία.
7.Η ορθογραφία θα πρέπει να
διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα.
8.Η γνώση της ορθογραφίας έχει
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο
της οικογένειας.
9.Μία
λέξη
γραμμένη
ορθογραφικά σωστά βοηθά και
στη κατανόηση της σημασίας του
νοήματός της.
10.Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία γνωρίζει καλά τη
γλώσσα.
11. Το μάθημα της Γλώσσας θα
πρέπει να έχει ως στόχο να
μάθουν τα παιδιά ορθογραφία.
12.Η γνώση της ορθογραφίας
είναι ενδεικτική της κοινωνικής
θέσης του ατόμου.

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ
Απόλυτα

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Διαφωνώ
απόλυτα
13.Η
ορθογραφία
της
ελληνικής γλώσσας θα πρέπει
να γίνει πιο απλή.
14.Είμαι καλός στην ανάγνωση
και αυτό με βοηθά να βελτιώσω
την ορθογραφία μου .
15.Τα κορίτσια γράφουν πιο
ορθογραφημένα από τα αγόρια.
16.Η
εκμάθηση
της
ορθογραφίας δε θα πρέπει να
μας απασχολεί από τη στιγμή
που η τεχνολογία παρεμβαίνει
και διορθώνει.
17.Λάθη στην ορθογραφία θα
πρέπει να παραβλέπονται και
να εστιάζουμε
περισσότερο
στο νόημα των λέξεων.
18. Η σωστή ορθογραφία
επηρεάζει την επικοινωνίας στο
γραπτό λόγο.
19.Η
κακή
ορθογραφία
επηρεάζει
αρνητικά
την
αυτοπεποίθηση του παιδιού.
20. Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει
ορθογραφία χρησιμοποιεί
σωστά τη γλώσσα.
21.Η επίδοση στην ορθογραφία
συνδέεται με τη γενικότερη
σχολική επίδοση.
22.Η ανορθογραφία σε ένα
κείμενο φανερώνει απείθαρχο
άτομο.
23.Επιβάλλεται η χρήση τόνων
για τη σωστή απόδοση στο
γραπτό λόγο μιας λέξης.
24.Απαιτείται καλή ορθογραφία
για την εξάσκηση ορισμένων
επαγγελμάτων.

Διαφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ
απόλυτα

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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