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   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Στην συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέµατα 
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προσέγγιση ορθογραφικής παρέµβασης σε µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 
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Μαθησιακές ∆υσκολίες.   

 

Για την παρούσα βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία µελετήθηκε ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία, κυρίως πανεπιστηµιακά συγγράµµατα πάνω στην ορθογραφία, την 

εκπαίδευσή της και τις Μαθησιακές ∆υσκολίες. Επίσης, αξιοποιήθηκαν ερευνητικές 

µελέτες, δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά όπως το Learning Disabilities: A 

Contemporary Journal, το Journal of Behavioural Education και το Scientific Studies 

of Reading. 

 

Επιθυµώ να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου προς τον επιβλέποντα καθηγητή 

µου κύριο Γεώργιο Σιδερίδη για την επιστηµονική του καθοδήγηση, την αµέριστη 

συνεργασία και συµπαράσταση που µου προσέφερε. Επιπλέον, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους γονείς και την αδερφή µου για τις συµβουλές, την στήριξη και την 

υποµονή που έδειξαν κατά τη διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων. Τέλος, ένα 

µεγάλο ευχαριστώ στον Φαίδων Κιτάντζη για την αµερόληπτη αγάπη και  την 

υποστήριξή του.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Προτιµότερο να ολισθαίνει κανείς µε τα πόδια του, παρά µε τη γλώσσα του» Ζήνων, 

Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος 

 

 
1.α. Από τη Γραµµική Β στα σύνθετα αλφαβητικά συστήµατα 
 

  Σε αντίθεση µε την προφορική γλωσσική ικανότητα, που φυσιολογικά αναπτύσσεται 

σε κάθε άνθρωπο, η γραφή αποτελεί επίκτητη ικανότητα, η οποία χρειάζεται µάθηση 

και άσκηση για να επιτευχθεί. Για τον λόγο αυτό, η γλώσσα είναι καταρχήν η 

προφορική γλώσσα, κοινή  σε όλους τους ανθρώπους που ανήκουν σε µια γλωσσική 

κοινότητα. Η γραφή, από την άλλη, αποτελεί ένα αυθαίρετο σύστηµα καταγραφής 

των ήχων από τους οποίους αποτελείται η γλώσσα (αυτό αποτελεί και ένα από τα 

βασικά γλωσσολογικά επιχειρήµατα για την προτεραιότητα 

του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου από την άποψη της 

γλωσσολογικής έρευνας).  Η γραφή, εποµένως, αποτελεί ένα τρόπο καταγραφής της 

κατεξοχήν γλώσσας, της προφορικής. Αυτή η καταγραφή µπορεί να πάρει πολλές 

διαφορετικές µορφές, φυσικά και για την ίδια γλώσσα: η Γραµµική Β, 

ένα σύστηµα όπου κάθε σύµβολο είχε την αξία µίας συλλαβής 

(µε διάφορες εξαιρέσεις που δεν έχουν ακόµα 

αποκρυπτογραφηθεί), θεωρείται ότι καταγράφει µία µορφή ελληνικής 

γλώσσας ή διαλέκτου. Το ίδιο συµβαίνει και µε την αλφαβητική γραφή της 

Ελληνικής που είναι σε όλους µας οικεία, όπου κάθε σύµβολο έχει την αξία ενός 

φθόγγου της γλώσσας, ενός φωνήµατος, ενός φθόγγου µε διαφοροποιητική αξία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι  στην   

προσαρµογή του φοινικικού αλφαβήτου που επιχείρησαν οι αρχαίοι 

Έλληνες, πρώτον, πρόσθεσαν τα φωνήεντα, ενώ το σηµιτικό σύστηµα 

δεν δήλωνε τα φωνήεντα της γλώσσας (όπως ακόµα και σήµερα δεν τα 

δηλώνει η Αραβική και η Εβραϊκή), ενώ υπήρχε και ποικιλία στο ελληνικό αλφάβητο 

ανάλογα µε την περιοχή (π.χ. ως προς την ίδια την ύπαρξη και το σχήµα κάποιων 

γραµµάτων κλπ.). Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος 

λόγος για τον οποίο ο τρόπος που γράφουµε είναι αυτός που είναι σήµερα, θα 

µπορούσε κάλλιστα να είναι διαφορετικός, όπως το αποδεικνύουν και οι περιπτώσεις 
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των γλωσσών που χρησιµοποιούν άλλα συστήµατα, µη αλφαβητικά (π.χ. Κινεζική). 

Με αυτή την έννοια, η γραφή είναι αυθαίρετη.  

  Τα πρώτα ελληνικά αλφάβητα δηµιουργήθηκαν µε στόχο να 

αποτυπώσουν ακριβώς τους φθόγγους της αρχαίας ελληνικής (όσο πιο 

πιστά γινόταν), εποµένως θα έλεγε κανείς ότι εντάσσονταν σε µία προσπάθεια 

φωνητικής γραφής της γλώσσας. Όπως είναι πολύ γνωστό, τα πρώτα συστήµατα 

αλφαβητικής γραφής της ελληνικής περιείχαν µόνο κεφαλαία γράµµατα και καθόλου 

τονικά σηµάδια. Αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι ζήτηµα της «ορθογραφίας» 

ουσιαστικά δηµιουργείται στην ελληνιστική εποχή, µε την παράλληλη ανάδειξη των 

πρώτων φιλολογικών κέντρων και την επικράτηση του λεγόµενου 

«Αττικισµού» στα µορφωµένα στρώµατα. Ενώ δηλαδή διάφορες 

γλωσσικές-φωνολογικές µεταβολές είχαν οδηγήσει σε διαφορετική προφορά 

 πολλών λέξεων της ελληνικής, η ανάδειξη της Αττικής σε πρότυπο από τους 

«φιλολόγους» και λογίους της εποχής οδήγησε στη διατήρηση της ίδιας γραφής των 

λέξεων, δηµιουργώντας έτσι ένα χάσµα ανάµεσα στη προφορά και τη γραφή των 

λέξεων.  

  Τα αλφαβητικά συστήµατα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, αυτά που 

αναπαριστούν βαθιά ορθογραφικά συστήµατα και αυτά που αναπαριστούν ρηχά 

ορθογραφικά συστήµατα. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει το βαθµό που τα συστήµατα 

αυτά κωδικοποιούν τη φωνολογική δοµή της γλώσσας σε αντίθεση µε τα συστήµατα 

που στηρίζονται περισσότερο στη µορφολογία (Perfetti, 1997. Cossu, 1999). 

Επιπλέον, ένα ορθογραφικό σύστηµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως συµµετρικά ή 

ασύµµετρα διαφανές. Τα συµµετρικά διαφανή ορθογραφικά συστήµατα (π.χ. Ιταλικά) 

είναι εύκολα τόσο για την ανάγνωση όσο και για την ορθογραφηµένη γραφή. Τα 

ασύµµετρα διαφανή ορθογραφικά συστήµατα (π.χ. Γαλλικά, Ελληνικά) είναι 

ευκολότερα στην ανάγνωση σε σύγκριση µε την ορθογραφηµένη γραφή. Έτσι, 

παρατηρείται συχνά το φαινόµενο αρκετά παιδιά αλλά και ενήλικες να µπορούν να 

διαβάσουν µία λέξη αλλά να µην µπορούν να τη γράψουν ορθογραφηµένα ενώ το 

αντίθετο πολύ σπάνια συναντάται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ένα απολύτως διαφανές 

ορθογραφικό σύστηµα, όπως είναι το Ιταλικό, η ανάγνωση είναι ευκολότερη από την 

ορθογραφηµένη γραφή, καθώς τα παιδιά αποκτούν δύο διαφορετικά οπτικά λεξικά, 

ένα για την ανάγνωση και ένα για τη γραφή, χωρίς να υπάρχει σύνδεση των δύο και 

ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές µε αποτέλεσµα η ορθογραφηµένη γραφή, που απαιτεί πληρέστερες 
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λεξικές αναπαραστάσεις, να είναι δυσκολότερη από την ανάγνωση. Στις αλφαβητικές 

γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα ελληνικά, τόσο η απόκτηση της αναγνωστικής όσο 

και της ορθογραφικής ικανότητας εξαρτάται καταρχήν από µια βασική κατανόηση 

της αντιστοιχίας µεταξύ των µεµονωµένων φωνηµάτων της λέξης και των 

γραφηµάτων που χρησιµοποιούνται για την αναπαράστασή τους. 

 

1.β. Είναι η γνώση της ορθογραφίας σηµαντική; 

 

  Η γνώση του ορθογραφικού συστήµατος της κάθε γλώσσας είναι σηµαντική καθώς 

συµβάλλει στην καλή γραπτή επικοινωνία του ατόµου. Η ορθογραφία παγιώνει τη 

γλώσσα καθώς αναδεικνύει τις µορφολογικές, ετυµολογικές και ιστορικές όψεις της. 

Μέσω της ορθογραφίας εκφράζεται η γραπτή πολιτισµική κληρονοµιά της γλώσσας.  

Η ελλιπής γνώση ή µη σωστή χρήση του ορθογραφικού συστήµατος φανερώνονται 

στη γραπτή έκφραση ως δυσορθογραφία, που υποδηλώνει µερική αδυναµία 

ορθογραφηµένης γραφής, και ως ανορθογραφία, που υποδηλώνει ολοκληρωτική 

αδυναµία ορθογραφηµένης γραφής. Γι’ αυτούς τους λόγους η εκµάθηση της 

ορθογραφίας αποτελεί ένα ξεχωριστό κοµµάτι διδασκαλίας σε όλο τον κόσµο.  Η 

εκµάθηση της ορθογραφίας αποτελεί µια δυσκολότερη πρόκληση για το παιδί από ότι 

η εκµάθηση της ανάγνωσης, ιδιαίτερα στα ορθογραφικά συστήµατα, όπου η 

αντιστοιχία από τα φωνήµατα στα γράµµατα δεν είναι ιδιαίτερα προβλέψιµη. Το 

µεγαλύτερο εύρος στην επιλογή των µονάδων που απαιτεί η ορθογραφία σε σύγκριση 

µε την ανάγνωση συµβάλλει ουσιαστικά στη µεγαλύτερη δυσκολία της ορθογραφίας 

σε σχέση µε την ανάγνωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε θέση να διαβάσουν 

περισσότερες λέξεις από όσες µπορούν να ορθογραφήσουν µε ακρίβεια. Αυτό ισχύει 

ακόµη και για τους µαθητές του δηµοτικού (Bosman &Van Orden, 1997). Σε µερικές 

µάλιστα περιπτώσεις το χάσµα µεταξύ της αναγνωστικής και ορθογραφικής 

ικανότητας εµφανίζεται µε πολύ έκδηλο τρόπο ώστε να γίνεται λόγος για 

«απροσδόκητα φτωχούς ορθογράφους» (Frith, 1980) 
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2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: ΛΑΘΗ, ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

2.α. Η κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας 

 

  Με βάση λοιπόν όσα προαναφέρθηκαν, ένας καλός ορισµός για την ορθογραφία 

είναι αυτός της N. Catach, σύµφωνα µε τον οποίο: «Ορθογραφία είναι ο τρόπος που 

γράφει κανείς τους ήχους ή τις λέξεις µιας γλώσσας συµµορφωµένος αφενός µε το 

υιοθετηµένο σε δεδοµένη εποχή σύστηµα γραφικής µεταγραφής της γλώσσας αυτής και 

αφετέρου ακολουθώντας ορισµένες αναγνωρισµένες και καθιερωµένες σχέσεις της µε 

τα άλλα γλωσσικά υποσυστήµατά της (µορφολογία, σύνταξη, λεξικό) ». Ο ορισµός 

αυτός δηλώνει ότι η ορθογραφηµένη γραφή απαιτεί ο γράφων να γνωρίζει και να 

αναγνωρίζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στην προφορική µορφή των 

γλωσσικών µονάδων-ενοτήτων (φωνήµατος, µορφήµατος, συλλαβών και λέξεων) και 

της γραπτής παράστασης σηµείωσής τους µε τη βοήθεια ορατών και συµβατικών 

σηµείων, όπως αυτά έχουν καθιερωθεί ιστορικά. 

  Σήµερα, γνωρίζουµε ότι η ορθογραφηµένη γραφή δεν απαιτείται µόνο κατά την 

παραγωγή του γραπτού λόγου αλλά εµπλέκεται και στη σφαίρα της ανάγνωσης και 

της λεξιλογικής κατανόησης. Μια βασική δεξιότητα της ορθογραφηµένης γραφής 

είναι η φωνολογική επίγνωση, η οποία αφορά στη συνειδητοποίηση των 

φωνολογικών µερών του λόγου σε επίπεδο φωνήµατος και συλλαβής. ∆ηλαδή, η 

φωνολογική επίγνωση ως δεξιότητα περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες µε τις 

οποίες καταπιάνονται τα παιδιά όταν διαβάζουν ή όταν γράφουν (κατάτµηση των 

λέξεων του προφορικού λόγου και «ένωση» των µερών των λέξεων). Εποµένως η 

µάθηση της ορθογραφηµένης γραφής σχετίζεται άµεσα µε την αναγνωστική 

ικανότητα, καθώς µάλιστα από σχετικές έρευνες παρατηρείται ότι κατά την 

ανάγνωση  στο µυαλό του αναγνώστη γίνονται κάποιες διεργασίες µε τις οποίες 

δηµιουργούνται νοητικές εικόνες των λέξεων που διαβάζουν, που ονοµάζονται 

λεξικές ή ορθογραφικές αναπαραστάσεις, οι οποίες απαρτίζουν ένα ολόκληρο 

ορθογραφικό λεξικό για τον αναγνώστη (Ehri, 2005). 

  Εκτός από την φωνολογική ενηµερότητα, που αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 

δεξιότητες που επίσης επηρεάζουν την εξοικείωση των µαθητών µε το γραπτό λόγο 

είναι η µορφολογική και η συντακτική ενηµερότητα. Η µορφολογική ενηµερότητα 

είναι η ικανότητα του µαθητή να κατανοεί την εσωτερική δοµή των λέξεων αλλά και 

των µεταξύ τους σχέσεων και να χρησιµοποιούν τέτοιου είδους πληροφορίες κατά 



 8

την ορθογραφία. Η συντακτική ενηµερότητα είναι η ικανότητα του µαθητή να 

οργανώνει τις λέξεις µέσα σε µια πρόταση λαµβάνοντας υπόψη του τη γραµµατική 

δοµή της.  

  Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στην Α’ δηµοτικού η χρήση φωνολογικών 

στρατηγικών καθορίζει την ορθογραφική συµπεριφορά των παιδιών ενώ στην Β’ 

δηµοτικού εµφανίζονται και οι µορφολογικές στρατηγικές οι οποίες υπερισχύουν 

µετά την Γ’ τάξη του δηµοτικού.     

  Η κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας περνά από συγκεκριµένα στάδια, τα 

οποία είναι σχεδόν ίδια για όλους, όµως ο ρυθµός µε τον οποίο κατακτώνται δεν είναι 

ο ίδιος σε κάθε παιδί. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι κάποια παιδιά δεν κατακτούν 

τα ανώτερα στάδια. Τα στάδια στάδια αυτά, σύµφωνα µε τις µελέτες του Αϊδίνη είναι 

τα εξής: Το προεπικοινωνιακό στάδιο κατά το οποίο τα παιδιά δε γνωρίζουν ότι τα 

γράµµατα αναπαριστούν προφορικούς ήχους αλλά θεωρούν ότι µόνο µε τη γραφή της 

λέξης αναπαριστάται η σηµασία της. Έπειτα κατά το ηµιφωνητικό στάδιο, τα παιδιά 

κατανοούν ότι κάθε γράµµα αναπαριστά και έναν ήχο του προφορικού λόγου και 

χρησιµοποιούν κυρίως σύµφωνα για την αναπαράσταση λέξεων και συλλαβών. Στο 

φωνητικό στάδιο τα παιδιά µαθαίνουν να αναπαριστούν όλα τα φωνήµατα των 

λέξεων χρησιµοποιώντας στρατηγικές , ενώ στο στάδιο της µεταβατικής 

ορθογραφίας το παιδί καταλαβαίνει ότι οι περισσότεροι ήχοι αποτελούνται από 

συνδυασµούς γραµµάτων και αρχίζει και χρησιµοποιεί και στοιχεία ορθογραφίας.     

Τέλος, στο στάδιο της µορφοφωνηµικής ορθογραφίας το παιδί µαθαίνει τους 

τρόπους µε τους οποίους η σηµασιολογία της λέξης επηρεάζει τη ορθογραφία της σε 

συνδυασµό µε την γραφοφωνηµική αντιστοιχία.  

  Σύµφωνα µε τον Ehri (1998) για πολλά παιδιά ο πειραµατισµός µε τον γραπτό λόγο 

ενεργοποιεί τις διεργασίες του λόγου, οι οποίες ωθούν τα παιδιά στην ανακάλυψη της 

φωνολογικής διάστασης του προφορικού λόγου σε επίπεδο των βασικών δοµικών 

στοιχείων του. Κατά αυτό τον τρόπο τα παιδιά οδηγούνται σε νέα επίπεδα γνώσεων 

τα οποία κατακτώνται σταδιακά. Με βάση, λοιπόν, το µοντέλο του Ehri τα παιδιά 

περνούν από τέσσερα στάδια ανάπτυξης των δεξιοτήτων κατανόησης του γραπτού 

λόγου: Το προ-αλφαβητικό στάδιο χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση λέξεων µε 

βάση τα οπτικά χαρακτηριστικά τους ή τα χαρακτηριστικά του πλαισίου της λέξης. 

Καθώς όµως αυτό το στάδιο δε βασίζεται στη σύνδεση µεταξύ γραµµάτων και ήχων 

είναι αποτελεσµατικό µόνο για έναν περιορισµένο αριθµό λέξεων. Σταδιακά έρχεται 

το µερικώς αλφαβητικό στάδιο µε τη γνώση κάποιων γραµµάτων και έτσι τα παιδιά 
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χρησιµοποιούν τη γνώση αυτή για την αναγνώριση των λέξεων. Η αναγνώριση των 

λέξεων σε αυτό το στάδιο γίνεται µέσω γραφο-φωνηµικών αντιστοιχιών και σε 

συνδυασµό µε το οπτικό υλικό που τους δίνεται για να αναγνωρίσουν τη λέξη.  

Έπειτα, στο πλήρως αλφαβητικό στάδιο τα παιδιά γνωρίζοντας την ορθογραφική 

µορφή των λέξεων και συνδέοντας τους ήχους µε τα γράµµατα µπορούν πλέον να 

αναγνωρίζουν λέξεις. Ο συσχετισµός των γραµµάτων και των φωνηµάτων βοηθά τα 

παιδιά να συγκρατήσουν στη µνήµη τους τη σωστή ορθογραφία της κάθε επιµέρους 

λέξης. Τέλος, στο εδραιωµένο αλφαβητικό στάδιο, οι µαθητές έχουν κατακτήσει τα 

ορθογραφικά πρότυπα των λέξεων και αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τις λέξεις. Η 

παραπάνω κατάκτηση συνδέεται φυσικά και µε την αναγνωστική εµπειρία αλλά και 

µε τη συχνότητα εµφάνισης των ορθογραφικών προτύπων σε διαφορετικές λέξεις 

κάτω από το πλαίσιο του κάθε ορθογραφικού συστήµατος.  

 

 

2.β. Τα συχνότερα λάθη ορθογραφίας των µαθητών σήµερα: 

 

  Σήµερα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας στα σχολεία, διδάσκονται η χρηστική 

ορθογραφία, που αφορά την αντιστοίχηση γραφηµάτων και φωνηµάτων που 

παρεµβαίνουν στη γραφή µεµονωµένων λέξεων, και η γραµµατική ορθογραφία που 

σηµαίνει µάθηση µορφηµάτων τα  οποία εξειδικεύουν τις σχέσεις και κυρίως τις 

συµφωνίες µεταξύ των δοµικών στοιχείων µιας φράσης και µεταξύ των συνιστωσών 

διαφορετικών φράσεων. Όσον αφορά τη χρηστική ορθογραφία, µε τη διδασκαλία 

αυτής επιδιώκεται µια ειδική και ξεχωριστή µάθηση της ορθογραφίας, δηλαδή 

µαθαίνει κανείς την ορθογραφία µέσω δραστηριοτήτων αποµνηµόνευσης, ασκήσεων 

και υπαγορεύσεων για να επενδύσει τις αποκτώµενες ορθογραφικές γνώσεις σε 

µεταγενέστερες καταστάσεις παραγωγής γραπτού λόγου. Από την άλλη µεριά, µε τη 

γραµµατική ορθογραφία η µάθηση της ορθογραφίας εντάσσεται σε δραστηριότητες 

παραγωγής γραπτού λόγου ή σε καταστάσεις που απαιτούν συγχρόνως ανάγνωση και 

γραφή. ∆ηµιουργούνται, δηλαδή, συνθήκες που ευνοούν τη µάθηση της ορθογραφίας 

µέσα από γραπτές επικοινωνιακές δραστηριότητες. 

  Όσον αφορά τα λάθη ορθογραφίας που κάνουν σήµερα οι µαθητές 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: Α) Τα φωνολογικά λάθη αφορούν στην παραγωγή 

λέξης ή ψευδολέξης µε διαφορετική φωνολογία από τη σωστή. Β) Τα ιστορικά λάθη 

είναι η αλλοίωση του τρόπου γραφής που βασίζεται στην ετυµολογία της λέξης, 
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χωρίς όµως να αλλάζει η φωνολογία της. Γ) Τα γραµµατικά λάθη είναι η µη 

εφαρµογή του γραµµατικού κανόνα. ∆) Τα τονικά λάθη είναι κυρίως η παράλειψη 

του βασικού τόνου, η λανθασµένη θέση του τόνου και η παρουσία περισσότερων 

τόνων από όσων χρειάζονται. Με βάση µια διαχρονική διερεύνηση των λαθών 

ορθογραφίας των µαθητών του δηµοτικού (Βαλσαµίδου, Μουζάκη, Πρωτόπαπα), 

παρατηρείται ότι µεγάλη σταθερότητα στο χρόνο εµφανίζουν τα Γραµµατικά και τα 

Ιστορικά λάθη. Όµως οι µαθητές µε τυπική αναγνωστική επίδοση µειώνουν 

σηµαντικά τα ορθογραφικά τους λάθη όσο προχωρούν στις επόµενες τάξεις του 

δηµοτικού, άποψη η οποία συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχων µελετών των 

Αϊδίνη και Παράσχου.  

  Από την επεξεργασία µαθητικών κειµένων µπορούµε να κάνουµε τη διαπίστωση 

πως περισσότερο επιρρεπείς σε ορθογραφικά λάθη είναι οι µαθητές της Α' 

Γυµνασίου, ενώ στα µαθητικά κείµενα των µεγαλυτέρων τάξεων ο αριθµός 

παρουσιάζει αισθητή µείωση. Οι µαθητές κάνουν κυρίως καταληκτικά λάθη, το 

ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 50% του συνόλου των ορθογραφικών λαθών. Σε 

µελέτη της Μάνιου - Βακάλη (2002) µε µαθητές και των έξι τάξεων του δηµοτικού 

σχετικά µε την ορθογραφική ακρίβεια των Ελλήνων µαθητών διαπιστώθηκε ότι η 

µεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στην ποικιλία που εµφανίζει το γράφηµα -ι-. 

∆υσκολίες εµφανίζονται στους µαθητές των µικρότερων τάξεων στη διπλή παρουσία 

των -ε-αι- µέσα στην ίδια λέξη. Η γραφή των συνδυασµών -αυ, ευ-, του –σ- όταν 

προφέρεται ως -ζ- (π.χ. κόσµος) και των δύο όµοιων συµφώνων (π.χ. -κκ, λλ, µµ-) 

προκαλεί προβλήµατα στους µαθητές των µικρότερων τάξεων. Σχετικά µε τις 

καταλήξεις των κλιτών µερών του λόγου διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερες δυσκολίες 

παρουσίασε η γραφή των καταλήξεων -ω και –οµαι των ρηµάτων και οι καταλήξεις 

σε –ινος, -ωπος, -ωτος και –ωδης των επιθέτων (π.χ. καµαρωτός, χαρωπός, 

βαλτώδης), ακόµα και για τους µαθητές της E΄ και Στ΄ τάξεων. Επίσης, βρέθηκε ότι 

οι ορθογραφικές εξαιρέσεις στη γραφή των ρηµάτων σε –ιζω και των θηλυκών 

ουσιαστικών σε –ια επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις των µαθητών. 
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Μέσοι όροι συχνοτήτων ορθογραφικών λαθών παιδιών µε τυπική επίδοση: 

 

 

 

2.γ. Αιτιολογία δυσκολιών στην ορθογραφία 

 

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας µαθητής είναι ανορθόγραφος. Μια βασική 

κατηγοριοποίηση των αιτιών αυτών θα ήταν α) παθολογικά αίτια, β)ψυχολογικά και 

γ) κοινωνιολογικά. Η κατάκτηση του γλωσσικού µηχανισµού έχει άµεση σχέση µε 

τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το αριστερό ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για τις αναλυτικές 

λειτουργίες και το δεξί για τις ολιστικές. Το αριστερό ηµισφαίριο ευθύνεται ακόµη 

για τη γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου. Είναι λοιπόν αντιληπτό πως όποια πάθηση 

του ανθρώπινου εγκεφάλου επηρεάζει όχι µόνο τη γλωσσική ικανότητα του οµιλητή 

αλλά και τη γλωσσική του επιτέλεση. Επιπλέον συχνά ορθογραφικά λάθη 

παρουσιάζουν και παιδιά µε αδύναµη µνήµη. Σε µεγαλύτερη συχνότητα τα αίτια που 

οδηγούν το µαθητή στη δηµιουργία λαθών είναι τα κοινωνιολογικά. Προβλήµατα 

κοινωνιολογικής φύσεως παρουσιάζουν κυρίως µαθητές που είναι φορείς κάποιας 

διαλέκτου κοινωνικής και κυρίως γεωγραφικής. 

  Επηρεάζουν τα greeklish την ορθογραφηµένη γραφή;  Η ραγδαία αύξηση της 

τεχνολογίας των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει όλους µας στην καθηµερινή µας 
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ζωή. Όλοι χρησιµοποιούµε κινητά τηλέφωνα, στέλνουµε µηνύµατα µέσω αυτών, 

χρησιµοποιούµε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σερφάρουµε στο διαδίκτυο και 

στέλνουµε ηλεκτρονικά µηνύµατα (e mails). Καθώς η εποχή µας χαρακτηρίζεται από 

έντονους και ταχείς ρυθµούς, για την «διευκόλυνση» και την γρηγορότερη 

επικοινωνία µέσω των νέων τεχνολογιών επινοήθηκε η χρήση των greeklish. ∆ηλαδή, 

η χρήση  της ελληνικής γραφής µε λατινικούς χαρακτήρες. Τα greeklish αποτελούν 

µια νέα µορφή γραπτής έκφρασης, ευρέως διαδεδοµένη στους νέους.  Η χρήση αυτής 

της ταχύτερης και πιο κωδικοποιηµένης γραπτής έκφρασης αποτελεί σίγουρα µια 

απειλή για την ορθογραφηµένη ελληνική γραφή.  

  Μια έρευνα  του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας,  που διενεργήθηκε σε µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και σε 

φιλολόγους (κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009) έδειξε ότι η χρήση των greeklish 

(ακόµη και από τους µαθητές δηµοτικού) έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

ορθογραφικών λαθών στα γραπτά των µαθητών.  Τα είδη των λαθών εντοπίστηκαν 

κυρίως στην παράλειψη τονισµού ή σηµείων στίξης και τη χρήση αγγλικών σηµείων 

στίξης, τον συνδυασµό ελληνικών και λατινικών γραµµάτων σε µία λέξη, 

ορθογραφικά λάθη (όπως “ο” αντί για “ω”), φωνητικά λάθη (ιδιαίτερα στους 

φθόγγους “ks” αντί για “ξ”), καθώς και σύντµηση λέξεων. Οι φιλόλογοι δήλωσαν ότι 

συνάντησαν λέξεις γραµµένες σε greeklish σε γραπτά του σχολείου σε ποσοστό 

64,3% και ότι παρατηρήθηκαν και µη αναµενόµενα λάθη, όπως αλλαγή χρόνου ή 

προσώπου στα ρήµατα, αλλαγή πτώσης στα ουσιαστικά, αντικατάσταση λέξης µε 

άλλη, µε εντελώς διαφορετική σηµασία. Συνολικά, το 77,4% των µαθητών 

χρησιµοποιούν τα greeklish, µε αξιοσηµείωτη αύξηση χρηστών από το γυµνάσιο στο 

λύκειο. Τα greeklish αποτελούν κίνδυνο για την σωστή χρήση της ορθογραφίας 

καθώς αποξενώνεται το άτοµο από την εικόνα της λέξης και τους γραµµατικούς 

κανόνες.    

 

2.δ. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας 

 

   Για τη διδασκαλία της ορθογραφίας κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων 

διδακτικών αρχών. Πρώτα από όλα η παροχή κινήτρων στον µαθητή για να γράψει 

ορθά τη γλώσσα του είναι απαραίτητη και πολυεπίπεδη διαδικασία. Είναι απαραίτητη 

στο να αποδεχθεί ο µαθητής την ανάγκη να γράψει σωστά, να ολοκληρώσει την 

προσπάθειά του αλλά και να µοιραστεί τη γνώση του µε τους άλλους. Επίσης, η 
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διδακτική αρχή της µοντελοποίησης είναι πρωταρχικό και κοµβικό σηµείο της 

διδασκαλίας παιδιών, που έχουν αποτύχει να µάθουν ορθογραφία µέσα στη διάρκεια 

της εβδοµάδας. Ο µαθητής µπορεί να διακρίνει µέσα από την  παραδειγµατική γραφή 

των λέξεων από το δάσκαλο, τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Παράλληλα, τα 

παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να γράφουν όσο πιο σωστά γίνεται, έτσι ώστε να 

µπορεί να υπάρχει διόρθωση και µάθηση. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο όταν το παιδί 

αντιληφθεί πως το περιβάλλον επιτρέπει την αποτυχία.. Έτσι είναι καλό να γίνεται 

πειραµατισµός µε την αυθόρµητη ορθογραφία, για να εξυψώσουµε το συναίσθηµα 

του παιδιού και να νιώσει την ορθογραφία σαν µια φιλική προς αυτό δραστηριότητα. 

Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση επειδή έχουν ήδη χρεωθεί µε µια αποτυχία στην 

ορθογραφία. Έτσι πρέπει σε κάθε τους γραπτή δράση, να υπάρχει ανατροφοδότηση 

από τον εκπαιδευτικό. Μάλιστα η ανατροφοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι θετική 

και να οδηγεί σε µια θετική αντίληψη της ορθογραφίας από το παιδί.  

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ένας πίνακας κινήτρων καθώς και διδακτικό/ 

υποστηρικτικό υλικό για την εκµάθηση της ορθογραφίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ: 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

 

 

  

  Η αξιολόγηση της ορθογραφίας των µαθητών συνήθως γίνεται µε σταθµισµένα τεστ 

σε επίπεδο τάξης, σχολείου και περιφέρειας ή µε τεστ ορθογραφίας βάσει 

προκαθορισµένων κριτηρίων (νόρµες) (Moats, 1995). Στην Ελλάδα µε βάση το 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα η αξιολόγηση της ορθογραφίας γίνεται στο καθηµερινό 

πλαίσιο διδασκαλίας µέσω του ελέγχου της ορθογραφίας των λέξεων που 

προέρχονται από ένα συνεχές κείµενο από το σχολικό εγχειρίδιο. Οι λέξεις αυτές 

συνήθως µελετώνται σε συνάρτηση µε γραµµατικούς και συντακτικούς κανόνες 

(∆ιακογιώργη, Βαλµάς & Μπάρης, 2006). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, µέσα από τις 

διαχρονικές έρευνες, φαίνεται ότι είναι έµπειροι όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

ορθογραφίας στην καθηµερινή πρακτική (Βαµβούκας, 1994, Χαριτοπούλου, Βλάχου, 

Πρωτόπαπας & Μουζάκη, 2005). Όµως οι αξιολογήσεις τους περιορίζονται στην 

περιγραφή ατοµικών επιδόσεων καθώς δεν έχουν στη διάθεσή τους νόρµες για να 
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συγκρίνουν τις επιδόσεις και να αξιολογήσουν το µέγεθος των διαφορών µεταξύ των 

µαθητών που παρατηρούνται σε µια τάξη. 

Τα τεστ ορθογραφίας βάσει κριτηρίων (criterion-referenced test) είναι ένας άλλος 

κοινός αλλά και εκπαιδευτικά επιβεβληµένος τρόπος ποσοτικής αξιολόγησης της 

ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών. Σύµφωνα µε αυτόν, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

χρησιµοποιήσει δοκιµασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την 

προσδοκώµενη µάθηση όπως αυτή αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη µαθησιακή ύλη και 

στην προσφερόµενη διδασκαλία.  Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας 

αξιολογικών κριτηρίων ορθογραφίας που µπορεί να φανεί χρήσιµο εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς: 

 

 

 

 

 0: Απουσία του κριτηρίου ή ανεπαρκής χρήση του (0-10%) 

1: Πολύ περιορισµένη και σπάνια χρήση του κριτηρίου (11-40%) 

2: Ικανοποιητική, όχι όµως συστηµατική, χρήση του κριτηρίου (41-70%) 

3: Συστηµατική χρήση του κριτηρίου (>71%) 

Αξιολόγηση Ορθογραφίας 

Στοιχείο 

Αξιολόγησης 

0 1 2 3 

Σωστή στίξη     

Σωστή χρήση 

πεζών-

κεφαλαίων 

    

Φωνολογικά 

λάθη 

    

Ιστορικά λάθη     

Σωστή 

εφαρµογή 

γραµµατικών, 

συντακτικών 
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3. ΜΑΘΗΣΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

  

3.α. Ορισµός µαθησιακών δυσκολιών 

 

«Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µια 

ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες 

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

συλλογισµού ή µαθηµατικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτοµο,  αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και 

µπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήµατα σε συµπεριφορές 

αυτό – ελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µπορεί να 

συνυπάρχουν µε τις Μαθησιακές  ∆υσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από µόνα τους 

τέτοιες. Αν και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να εµφανίζονται µαζί µε άλλες 

καταστάσεις µειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, 

συναισθηµατική διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισµικές 

διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άµεσο αποτέλεσµα 

αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill,1990) 

Από τον παραπάνω ορισµό µπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι οι Μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν κάποιες κοινές χαρακτηριστικές δυσκολίες που όµως δεν είναι 

κοινές για όλο τον πληθυσµό και υπάρχει εγγενής οργανική αιτιολογία κάτι το οποίο 

αποκλείει την παρουσίαση Μαθησιακών δυσκολιών µετά την είσοδο στο σχολείο. 

Παράλληλα, οι Μαθησιακές δυσκολίες διαφοροποιούνται από την νοητική 

καθυστέρηση ή άλλες αισθητηριακές βλάβες και τις χαρακτηρίζει µια απόκλιση 

µεταξύ του γνωστικού δυναµικού και της σχολικής επίδοσης του µαθητή. Αυτό είναι 

το λεγόµενο «κριτήριο απόκλισης», το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ο µόνο τρόπος 

διάγνωσης (και εξακολουθεί να είναι, αλλά δεν είναι ο µόνος τρόπος διάγνωσης) των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών ποσοτικοποιώντας την σχολική αποτυχία αυτών των 

παιδιών. Η µελέτη των Μαθησιακών ∆υσκολιών, έχει αποδείξει µια σειρά από 

χαρακτηριστικά, που είναι κοινά σε έναν µεγάλο αριθµό µαθητών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τη γνωστική ανάπτυξη και τις λειτουργίες, τα 

κίνητρα, τη συµπεριφορά, τα συναισθήµατα και την κοινωνική ανάπτυξη των 

µαθητών αυτών. 
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 Α)Προβλήµατα µνήµης: Η µειωµένη µνηµονική ικανότητα των µαθητών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, έχει παραλληλιστεί µε αυτή των µικρότερων ηλικιακά 

παιδιών, γιατί ακόµη και στις περιπτώσεις που οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

χρησιµοποιούσαν διαφορετικούς µηχανισµούς και στρατηγικές για να υποστηρίξουν 

τη µνήµη τους, σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά, η επίδοσή τους συγκρίνονταν µόνο 

µε αυτά και όχι µε τους συνοµήλικούς τους (Swanson, Cooney & O’Shaughnessy, 

1998). Στη βραχύχρονη µνήµη, οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες εµφανίζουν 

προβλήµατα στη σύγκριση των εισερχόµενων ερεθισµάτων, στην οργάνωσή τους σε 

δοµές, στην επεξεργασία τους και στη αποθήκευσή τους µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 

µεταφερθούν µε την κατάλληλη µορφή στο επόµενο στάδιο, στην µακρόχρονη 

µνήµη. Αν και η χωρητικότητα της µακρόχρονης µνήµης είναι απεριόριστη, οι 

πληροφορίες πρέπει να υποστούν επεξεργασία για να µπορούν να αποθηκευθούν σε 

σχήµατα. Οι πληροφορίες που έρχονται από τη βραχύχρονη µνήµη, πέρα από την 

πρώτη επεξεργασία που πρέπει να υποστούν εκεί, θα πρέπει να οργανωθούν σε 

νοητικά σχήµατα, που είτε θα ενσωµατωθούν σε προϋπάρχοντα, είτε θα εκτοπίσουν 

άλλα που πρέπει να αλλάξουν. Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποθήκευσης, αλλά και χρήσης της αποθηκευµένης 

πληροφορίας. 

 

Β) Μεταγνωστικά προβλήµατα: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες παρ’ όλο που 

αντιµετωπίζουν συνεχώς προβληµατικές καταστάσεις στην συµµετοχή τους µε 

διάφορα γνωστικά έργα, δεν δείχνουν να ενεργοποιούνται µεταγνωστικά, ούτε να 

αντιλαµβάνονται πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Τα προβλήµατα τέτοιου τύπου 

που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι προβλήµατα 

αναγνώρισης των απαιτήσεων του έργου, προβλήµατα επιλογής και εφαρµογής 

στρατηγικών, προβλήµατα στην παρακολούθηση και ρύθµιση της απόδοσης στο έργο 

και δυσκολίες στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της γνωστικής λειτουργίας. 

 

Γ) Προβλήµατα κινήτρων: Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν εµφανίζουν 

ισχυρά κίνητρα, χρησιµοποιούν συνήθως παθητικές µορφές µάθησης και 

διακρίνονται από µια στάση «µαθηµένης αβοηθησίας». Αυτά τα χαρακτηριστικά, 

επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα των γνωστικών και µεταγνωστικών 

ενεργειών των µαθητών, µε αποτέλεσµα να γίνεται πιο δύσκολα η γενίκευση των 

όποιων αποτελεσµάτων επιτυγχάνονται. Η συνεχής σχολική αποτυχία που βιώνουν οι 
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µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, τους κάνει να πιστεύουν ότι η νοητική τους 

ικανότητα είναι πολύ χαµηλή και ότι η προσπάθειά τους είναι µάταιη. Συνέπεια αυτής 

της πεποίθησης είναι η αποφυγή της σκληρής προσπάθειας, κάτι που αυξάνει τις 

πιθανότητες συνεχόµενης αποτυχίας. Αυτό µε τη σειρά του ενισχύει την αρχική 

πεποίθηση των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες ότι οι νοητικές τους ικανότητες 

είναι εξαιρετικά χαµηλές, δηµιουργώντας έτσι έναν κύκλο µαταίωσης χωρίς τέλος, 

αρνητικών συναισθηµάτων και αποτυχίας (Γωνίδα, 1999). 

 

 Βασικό διακριτικό γνώρισµα των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες είναι η 

απρόσµενη σχολική αποτυχία και δυσκολία στη µάθηση. Τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες συχνά αδυνατούν να κατακτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες 

για τη σωστή και ορθογραφηµένη γραφή (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2002).  

 

 

3.β. Προβλήµατα γραπτού λόγου σε µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 

  Τα προβλήµατα παραγωγής γραπτού λόγου απασχολούν πολλούς µαθητές, καθώς 

για αυτούς η παραγωγή γραπτού λόγου είναι µία πολύπλοκη και δύσκολη 

δραστηριότητα. Σε µία έρευνα σχετική µε το γραπτό λόγο, ο Neill (1982) διαπίστωσε 

ότι 90% των µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

αντιµετώπιζε τέτοιου είδους προβλήµατα, εκ των οποίων το 40% είχε σοβαρό 

πρόβληµα µε την παραγωγή γραπτού λόγου ενώ το 50% αντιµετώπιζε µικρότερο 

πρόβληµα. Εκτός από τους µαθητές που έχουν κάποια δυσκολία στη µάθηση, ένα 

µεγάλο ποσοστό των τυπικών µαθητών δεν έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό 

τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να χειρίζονται αποτελεσµατικά τον γραπτό 

λόγο. 

  Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες συχνά εµφανίζουν προβλήµατα στην 

παραγωγή του γραπτού λόγου µε τη µορφή αδυναµίας κατά την γραφή ή την γραπτή 

έκφραση. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν τόσο σε σύνθετες δεξιότητες, όπως η 

ορθογραφία, το συντακτικό και η οργάνωση του γραπτού λόγου, όσο και στην 

ψυχοκινητική δεξιότητα της γραφής. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 

διαφοροποιούνται από τους τυπικούς µαθητές στα πεδία που αφορούν την 

ορθογραφία, τη σωστή χρήση σηµείων στίξης και τον διαχωρισµό των γραµµάτων σε 

κεφαλαία και πεζά. Παράλληλα, η γραφή µε το χέρι είναι συνήθως προβληµατική, 
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αργή και δυσανάγνωστη. Ακόµη, δεν αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, το 

λεξιλόγιό τους είναι περιορισµένο και η προτασιακή συντακτική δοµή είναι φτωχή.  

 Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες  στη γραφή εµφανίζουν δυσκολίες σε όλες τις 

φάσεις της γραφής, δηλαδή στο σχεδιασµό, την καταγραφή , την επανεξέταση και την 

επιµέλεια ενός κειµένου. Παρατηρείται ότι οι µαθητές πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν αφιερώνουν χρόνο στον προγραµµατισµό του 

γραπτού κειµένου και ξεκινούν χωρίς να σχεδιάζουν  την συγγραφή ενός θέµατος 

(απουσία σχεδιαγράµµατος), ενώ δεν θέτουν στόχους για την συγγραφή των ιδεών 

τους βάση των απαιτήσεων του κειµένου. Επίσης, η δυσκολία που εµφανίζουν οι 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες στη φάση της καταγραφής, εντοπίζεται κυρίως 

στην γραπτή απόδοση των ιδεών τους πάνω σε ένα θέµα και στην χρήση µη 

λειτουργικών στοιχείων γραφής στο κείµενό τους. Τα κείµενα των εν λόγω παιδιών 

συχνά περιλαµβάνουν άχρηστες πληροφορίες και µη λειτουργικό υλικό, καθώς 

αδυνατούν να συγκρατήσουν στη µνήµη τους πληροφορίες που αφορούν το θέµα που 

αναπτύσσουν. Συγχρόνως, η φάση της επανεξέτασης για τυχόν λάθη είναι µια 

απαιτητική διαδικασία, αφού τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να 

αντιµετωπίσουν λανθασµένα στοιχεία σχετικά το θέµα ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, µπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει ότι η φάση επιµέλειας ενός 

κειµένου είναι µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Συγκρίσεις µαθητών που αντιµετωπίζουν ορθογραφικές δυσκολίες µε 

συµµαθητές τους µε τυπικές επιδόσεις έχουν δείξει ότι οι πρώτοι κάνουν περίπου 

τέσσερις φορές περισσότερα λάθη από τους δεύτερους . Μάλιστα, παράγουν κυρίως 

γραµµατικά και φωνητικά λάθη και λιγότερα µορφολογικά λάθη, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά κάνουν κυρίως γραµµατικά και κάποια µορφολογικά λάθη. Εποµένως 

διαφορές µεταξύ των δύο αυτών οµάδων δεν αφορούν µόνο στην ποσότητα των 

λαθών αλλά και στο είδος τους (Hoefflin & Frank, 2005). 
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Μέσοι όροι συχνοτήτων ορθογραφικών λαθών παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες: 

 

 

3.γ. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων γραπτού λόγου 

   

  Τα προβλήµατα παραγωγής γραπτού λόγου αποτελούν πεδίο έντονης επιστηµονικής 

και ερευνητικής αντιπαράθεσης, γεγονός που τους προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αλλά συγχρόνως καθιστά δύσκολη την έγκυρη και πρώιµη διάγνωση και την 

αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Υπό αυτές τις συνθήκες η δηµιουργία ενός 

κατάλληλου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα καλλιεργεί και θα 

αναπτύσσει τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου για τα παιδιά µε µαθησιακά 

προβλήµατα είναι µια διδακτική πρόκληση. Για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία 

του γραπτού λόγου απαιτείται µια συστηµατική προσέγγιση µε την οποία ο 

εκπαιδευτικός θα παρατηρεί, θα υποστηρίζει και θα αξιολογεί το µαθητή προκειµένου 

να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την παραγωγή γραπτού λόγου. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να διευκολύνει, να παροτρύνει και να υποστηρίξει τον µαθητή 

στη γραφή ενός κειµένου παίζοντας το ρόλο του έµπειρου αναγνώστη και όχι του 

βαθµολογητή. Σταδιακά, τα υποστηρικτικά µέτρα και µέσα που παρέχει ο 
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εκπαιδευτικός πρέπει να αποσύρονται και ο µαθητής να αναλαµβάνει τις ευθύνες της 

ολοκλήρωσης ενός κειµένου. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα καθορίσει τη 

στιγµή της απόσυρσης ανάλογα µε τις αδυναµίες του µαθητή, καθώς αν αποσυρθεί σε 

µη κατάλληλη χρονική στιγµή µπορεί να υπάρξουν επιζήµιες επιπτώσεις για το 

µαθητή.  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

 

4.α. Πρόγραµµα Cover – Copy – Compare 

 

  Πρόκειται για ένα απλό, αποτελεσµατικό και εξατοµικευµένο ακαδηµαϊκό εργαλείο 

που χρησιµοποιείται για τη βελτίωση της ακρίβειας, της ευχέρειας και της 

υποστήριξης σχετικά µε τη διδακτέα ύλη και τις ακαδηµαϊκές δεξιότητες. Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα των Keith A. Nies και Phillip J. Belfiore (2006) 

αποτελείται από δύο στρατηγικές που αφορούν την ορθογραφία. Η πρώτη στρατηγική 

που ονοµάζεται Καλύπτω – Γράφω – Συγκρίνω, απαιτεί από τους µαθητές να θέτουν 

ένα ακαδηµαϊκό ερέθισµα – λέξη, την οποία αρχικά καλύπτουν, στη συνέχεια τη 

γράφουν από µνήµης χωρίς να τη βλέπουν και τέλος αξιολογούν τις απαντήσεις τους 

συγκρίνοντάς τες µε την αρχική λέξη που τους είχε δοθεί. Η δεύτερη στρατηγική 

είναι µια µέθοδος αποκλειστικά αντιγραφής, στην οποία οι µαθητές εντοπίζουν µια 

συγκεκριµένη λέξη, εστιάζουν σε αυτή, την επαναλαµβάνουν και τέλος την γράφουν. 

Γενικότερα, αυτές οι στρατηγικές είναι πιο αποτελεσµατικές όσον αφορά την 

εκµάθηση της ορθογραφίας των λέξεων και τη διατήρηση της γνώσης αυτής. 

Ενσωµατώνοντας αυτό το απλό και διαχειριζόµενο από το ίδιο το παιδί πρόγραµµα 

εκµάθησης της ορθογραφίας, ο εκπαιδευτικός µπορεί εύκολα να βελτιώσει την 

ορθογραφική επίδοση των µαθητών του µέσα στην τάξη.  

   Η διαδικασία του συγκεκριµένου διδακτικού προγράµµατος διαρκεί τρεις 

εβδοµάδες, διάστηµα στο οποίο χορηγούνται τρεις διαφορετικές λίστες λέξεων, µία 

για κάθε εβδοµάδα,  αποτελούµενες από δώδεκα λέξεις η κάθε µια.  Κάθε εβδοµάδα η 

λίστα των λέξεων αποτελείται από ένα σύνολο δώδεκα λέξεων που χωρίζονται τυχαία 

σε δύο λίστες των έξι λέξεων. Κάθε λίστα λέξεων περιλαµβάνει λέξεις που στοχεύουν 

στην κατάκτηση συγκεκριµένων ορθογραφικών δεξιοτήτων.  Η πρώτη λίστα αφορά 

τη στρατηγική της αντιγραφής και µόνο, ενώ η δεύτερη αφορά τη στρατηγική του 

Καλύπτω -  Γράφω – Συγκρίνω. Η συγκεκριµένη διαδικασία εφαρµόζεται 

καθηµερινά, διαρκεί είκοσι λεπτά και αποτελείται από ένα τεστ ορθογραφίας 

βασισµένο στις λέξεις που διδάσκονται και από  τη στρατηγική  Καλύπτω -  Γράφω – 

Συγκρίνω ( Cover – Copy – Compare) και τη στρατηγική της αντιγραφής και µόνο 

(Copy only). Συγκεκριµένα, η διαδικασία ξεκινά µε την εκµάθηση των λέξεων µέσω 
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των δυο στρατηγικών (CCC και Copy only) την µια µέρα και τη χορήγηση ενός τεστ 

ορθογραφίας την επόµενη µέρα, προκειµένου να εξεταστεί σε ποιο βαθµό έχει γίνει 

κατανοητή η ορθογραφία των συγκεκριµένων λέξεων. Αυτή η τακτική ακολουθείται 

καθηµερινά εναλλάξ στη διάρκεια των τριών εβδοµάδων.  

   Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να παρουσιάζει κάθε 

λέξη της λίστας, στη συνέχεια να την τοποθετεί σε µια πρόταση και έπειτα να 

επαναλαµβάνει τη λέξη. Παραδείγµατος χάριν «Σκύλος. Ο σκύλος έτρεξε στο βουνό. 

Σκύλος». Στη συνέχεια το παιδί πρέπει να ακούσει όλη την πρόταση και να 

καταγράψει τη λέξη που επαναλήφθηκε. Ο εκπαιδευτικός δεν επαναλαµβάνει τη 

διαδικασία, την κάνει µόνο µια φορά. Το δεύτερο βήµα είναι η εκτέλεση των δυο 

στρατηγικών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

  Αναλυτικότερα, η στρατηγική του Καλύπτω – Γράφω – Συγκρίνω αποτελείται από 

τέσσερα στάδια: Αρχικά, ο εκπαιδευτικός λέει τη λέξη καθώς ο µαθητής εστιάζει σε 

αυτήν που είναι γραµµένη στο χαρτί, έπειτα ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να λέει τη 

λέξη καθώς ο µαθητής εστιάζει  σε αυτή και την επαναλαµβάνει, στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός συνεχίζει να λέει τη λέξη ενώ ο µαθητής εστιάζει σε αυτή, την 

προφέρει, την καλύπτει µε ένα χαρτί, τη γράφει και τέλος την ελέγχει. Στο τελευταίο 

στάδιο, ο εκπαιδευτικός λέει τη λέξη καθώς το παιδί εστιάζει στο να προφέρει τη 

λέξη. Αν κατά τη διάρκεια του τρίτου βήµατος , δηλαδή της καταγραφής της λέξης, ο 

µαθητής την γράψει λάθος, ο εκπαιδευτικός οφείλει  να τον διορθώσει. 

   Η στρατηγική της αντιγραφής αποτελείται από επίσης τέσσερα στάδια: ο δάσκαλος 

λέει τη λέξη καθώς ο µαθητής εστιάζει στη λέξη που είναι γραµµένη στο χαρτί, ο 

δάσκαλος λέει τη λέξη καθώς ο µαθητής εστιάζει και επαναλαµβάνει µαζί του τη 

λέξη, ο δάσκαλος λέει τη λέξη καθώς ο µαθητής εστιάζει σε αυτή, την λέει και την 

αντιγράφει και τέλος, ο εκπαιδευτικός λέει τη λέξη καθώς ο µαθητής προφέρει τη 

λέξη που έγραψε. Και στις δύο στρατηγικές ο δάσκαλος οφείλει να ανταµείψει τον 

µαθητή όταν καταγράφει ή αντιγράφει τη λέξη σωστά.  

 

 

4.β. Πρόγραµµα «old way» - «new way» 

 

   Το πρόγραµµα «Old way – New way» (Lyndon, 1989) αφορά περισσότερο τους 

µαθητές που κάνουν κυρίως λάθη ιστορικής και φωνολογικής ορθογραφίας. 

Συγκεκριµένα παραδείγµατα λαθών στη φωνολογική ορθογραφία είναι το «ελένξει», 
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το «ανχοµένος», η «έπληξη» και το «εφχαριστήθηκε». Όσον αφορά την ιστορική 

ορθογραφία ο µαθητής έκανε λάθη στα « κάπιος, πιος, σκίλος, πολί, εκίνη, ιγεία». Η 

διαδικασία του συγκεκριµένου διδακτικού προγράµµατος διαρκεί 8 εβδοµάδες και 

εκτελείται µια φορά την εβδοµάδα. Η παρέµβαση είναι ατοµική και 

χρησιµοποιούνται κάρτες λέξεων που κάνει πιο συχνά λάθη ο µαθητής, χρωµατιστά 

στυλό και διάγραµµα κινήτρων για να βλέπει ο µαθητής την επίδοσή του. Στην 

συγκεκριµένη στρατηγική χρησιµοποιείται έµµεση διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, 

µια µαθητικοκεντρική µορφή διδασκαλίας κατά την οποία ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

είναι συµβουλευτικός. Το γνωστικό αντικείµενο δεν µεταδίδεται απευθείας από τον 

εκπαιδευτικό στο µαθητή αλλά κατακτάται σταδιακά από τον ίδιο το µαθητή. Με την 

έµµεση διδασκαλία ενισχύεται η αυτενέργεια του µαθητή καθώς και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από µέρους του.  

   Ο «παλιός τρόπος» (old way) αφορά την λανθασµένη εντύπωση του παιδιού για το 

πώς γράφονται οι λέξεις ενώ ο «νέος τρόπος» είναι η ορθογραφηµένη γραφή των 

λέξεων. Αρχικά ο εκπαιδευτικός επιλέγει να ξεκινήσει µε τα φωνολογικά λάθη του 

µαθητή και φτιάχνει µια λίστα των λέξεων που συνηθίζει να κάνει λάθος, π.χ. ελέγχω, 

αγχοµένος, το ίδιο κάνει και µε τα λάθη ιστορικής ορθογραφίας, π.χ. κάποιος, ποιος, 

εκείνη. Ο µαθητής γράφει τη λέξη έτσι όπως ξέρει να την γράφει (τον λανθασµένο 

τρόπο) και δίπλα ο εκπαιδευτικός τοποθετεί την αντίστοιχη κάρτα µε την 

ορθογραφηµένη λέξη. Ο εκπαιδευτικός µε το µαθητή συζητούν για τις διαφορές 

µεταξύ των δύο λέξεων για παράδειγµα το κάπιος µε το κάποιος και πρέπει να 

υπογραµµίσει ο µαθητής την ορθογραφηµένη γραφή δηλαδή το οι. Ο µαθητής γράφει 

ξανά την λέξη µε τον «παλιό τρόπο» και έπειτα την γράφει µε τον «καινούργιο 

τρόπο» και αναφέρει τις διαφορές που παρατηρεί. Αυτό επαναλαµβάνεται για πέντε 

φορές. Στη συνέχεια, ο µαθητής γράφει έξι φορές τη λέξη µε τον «καινούργιο τρόπο», 

χρωµατίζοντας τον σωστό τρόπο γραφής, π.χ. το οι. Οι λέξεις επαναλαµβάνονται 

κάθε εβδοµάδα και προστίθενται νέες αν κάνει λάθη.  

Παράλληλα, η ίδια διαδικασία µπορεί να γίνει και από τον εκπαιδευτικό και τότε θα 

είχαµε άµεση διδασκαλία. Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός αναπαράγει το λάθος του 

µαθητή καθώς αυτός παρακολουθεί. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός γράφει τη λέξη σωστά 

και µαζί µε το µαθητή λένε τις διαφορές που παρατηρούν. Τέλος ο µαθητής γράφει τη 

λέξη πολλές φορές απέξω.  
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Παραδείγµατα δραστηριοτήτων εικονογραφικής µεθόδου: 

 

Ελέ γχ ω   -   έλε γχ ος Κάποιος  -  Ποιος 

 

               
ΣΚ  Υ ΛΟΣ    Ε   ΚΠ  ΛΗΞΗ 
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4.γ. Η Καθοδηγούµενη Συµµετοχική Ορθογραφική Μέθοδος (Κ.Σ.Ο.Μ) 

 

   Η συγκεκριµένη µέθοδος εισηγήθηκε από τον κύριο Σπαντιδάκη (2004) και 

παρουσιάζει τον µαθητή ως εκφωνητή και τον δάσκαλο ή τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ως αποδέκτες. Η µέθοδος αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές µεθόδους εκµάθησης ορθογραφίας.  Στην Κ.Σ.Ο.Μ. δίνεται έµφαση 

στην άµεση και ρητή διδασκαλία που θεωρείται ότι ταιριάζει περισσότερο στους 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και  στις µεταγνωστικές δεξιότητες των µαθητών 

δίνοντάς τους την ευχέρεια να ενεργούν και να αυτορυθµίζουν την ορθογραφική τους 

συµπεριφορά. Η υποστήριξη του δασκάλου είναι «φθίνουσα», εκεί όπου τα παιδιά 

φαίνονται να τα καταφέρνουν. Συγκεκριµένα, η Κ.Σ.Ο.Μ. διέπεται από τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά της «καθοδηγούµενης συµµετοχής» που ορίζει η Rogoff (1990). 

Πρώτον, ο δάσκαλος παρέχει µια γέφυρα - δίοδο µεταξύ της ήδη υπάρχουσας γνώσης 

του µαθητή και των δεξιοτήτων ή στόχων που επιδιώκουµε. ∆εύτερον, ο δάσκαλος 

παρέχει το διδακτικό πλαίσιο, στο οποίο διευκολύνεται η ανάπτυξη στρατηγικών 

επίλυσης προβλήµατος. Τρίτον, οι µαθητές ενισχύονται και τέλος η αποτελεσµατική 

καθοδηγούµενη συµµετοχή µεταβιβάζει σταδιακά την ευθύνη από το δάσκαλο στο 

µαθητή. Τα βήµατα που ακολουθούνται στην συγκεκριµένη µέθοδο είναι τα εξής: 

 

Βήµα 1ο: Σύνταξη κειµένου από το δάσκαλο 

   Ο δάσκαλος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το αναλυτικό πρόγραµµα της γλώσσας 

συντάσσει ένα σχετικό κείµενο στο οποίο γίνεται συχνή επανάληψη γραµµατικών 

κανόνων που έχει διδαχτεί ο µαθητής.  

 

Βήµα 2ο: Υπαγόρευση κειµένου από το δάσκαλο 

   Είναι πολύ σηµαντικό το συγκεκριµένο στάδιο καθώς ο τρόπος εκφώνησης είναι 

καθοριστικής σηµασίας. Μέχρι την εξοικείωση µε την µέθοδο θα πρέπει να γίνονται 

συχνές παύσεις στην υπαγόρευση ώστε να παρακολουθούν όλοι οι µαθητές. Ο 

δάσκαλος πρέπει εξαρχής να έχει κάνει κατανοητό στους µαθητές του ότι όταν ακούν 

τα φωνήµατα ο, ε και ι πρέπει να σκέφτονται πως γράφονται. Έτσι κάθε φορά που ο 

δάσκαλος συναντά κάποια από αυτά τα φωνήµατα σταµατά τη διαδικασία και ρωτά 

τους µαθητές για ποιο λόγο επέλεξαν να γράψουν τη λέξη µε το φώνηµα που την 

έγραψαν.  Αν δεν γνωρίζουν οι µαθητές µε ποιο φώνηµα να γράψουν τη λέξη 

µπορούν αν το αφήσουν κενό (µέχρι το 3ο βήµα, αυτό της αυτοδιόρθωσης). Στη 



 27

διαδικασία αυτή µπορούν να πάρουν µέρος όλοι οι µαθητές, για παράδειγµα όταν ο 

ερωτούµενος µαθητής δεν είναι σε θέση να απαντήσει σωστά, ο δάσκαλος µπορεί να 

δώσει τον λόγο σε κάποιον άλλο. Στόχος του βήµατος αυτού είναι η εξοικείωση µε τα 

σηµεία στίξης. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο δάσκαλος, κατά τη διάρκεια της 

εκφώνησης, δεν ονοµατίζει τα σηµεία στίξης, αλλά καλεί τους µαθητές να µάθουν να 

τα αναγνωρίζουν από τη χροιά και το χρώµα της φωνής του. Εφόσον ολοκληρωθεί η 

εκφώνηση της ορθογραφίας, ο δάσκαλος επαναλαµβάνει µια φορά ακόµα όλο το 

κείµενο, ώστε οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν αν έχουν ξεχάσει να 

γράψουν κάποια λέξη ή έχουν σηµειώσει λανθασµένα κάποιο σηµείο στίξης.  

 

Βήµα 3ο: Αυτοδιόρθωση  

   Σε αυτό το στάδιο, παραχωρούνται στα παιδιά περίπου πέντε λεπτά, προκειµένου 

να ελέγξουν όσα έχουν γράψει. Σε αυτό τον έλεγχο, οι µαθητές οφείλουν να 

ανακαλέσουν στη µνήµη τους την κεκτηµένη γνώση τους και σύµφωνα µε αυτή να 

κάνουν όποια διόρθωση νοµίζουν. 

 

Βήµα 4ο: ∆ιόρθωση µε νύξεις από το δάσκαλο 

   Ο δάσκαλος πρέπει να ελέγχει για τυχόν λανθασµένες διορθώσεις ή παραλείψεις, 

αλλά έχει µεγάλη σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η διόρθωση. Σε 

καµία περίπτωση ο δάσκαλος δεν πρέπει απλά να γράφει τη σωστή απάντηση πάνω 

από το λάθος, αντίθετα πρέπει να κάνει µια σηµείωση στο λάθος που παρατηρεί, η 

οποία να προτρέπει τους µαθητές να υιοθετούν τα σωστά βήµατα διόρθωσης. Η 

τακτική αυτής της διόρθωσης γίνεται κατανοητή στο παρακάτω γραπτό: 
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Βήµα 5ο: ∆ιόρθωση από το µαθητή στο σπίτι 

   Σε αυτό το βήµα µπορούν να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε εργαλείο θέλουν κατά τη 

διάρκεια της διόρθωσης, όπως λεξικό ή ευρετήριο. Είναι πολύ σηµαντικό οι γονείς να 

µην επεµβαίνουν και να αφήνουν τα παιδιά µόνα τους στην αυτοδιόρθωση.  

 

Στην Καθοδηγούµενη Συµµετοχική Ορθογραφική Μέθοδο µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και πρόσθετες εφαρµογές όπως η εκτέλεση της ορθογραφίας στον 

πίνακα, µέθοδος που επιτρέπει την διαδραστικότητα µεταξύ των µαθητών, και η 

παραγωγή κειµένου από τους ίδιους τους µαθητές, κάτι το οποίο γίνεται σε επόµενο 

επίπεδο.  

 

 

4.δ. Πρόγραµµα εκµάθησης γραφοσυµβολικών δεξιοτήτων 

 

   Η κατάκτηση των γραφοσυµβολικών δεξιοτήτων, δηλαδή της ορθογραφίας, των 

σηµείων στίξης και των κεφαλαίων-πεζών γραµµάτων, προκαλεί αρκετές δυσκολίες 

στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Οι συγκεκριµένες δεξιότητες είναι προτιµότερο 

να διδάσκονται ξεχωριστά. Η χρήση των κεφαλαίων-πεζών γραµµάτων και η 

τοποθέτηση των σηµείων στίξης θα πρέπει να διδάσκονται µέσα από τα γραπτά 

κείµενα των παιδιών. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται στα γραπτά των παιδιών 

είναι πιο αποτελεσµατικές, γιατί κινητοποιούν τα παιδιά και συνδυάζονται µε την 

εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη. Για παράδειγµα, µε αφορµή ένα 

συγκεκριµένο γραπτό κείµενο µπορεί να ακολουθήσει συζήτηση για την ορθή 

τοποθέτηση των σηµείων στίξης. Για τη εκµάθηση γραφοσυµβολικών δεξιοτήτων ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιµοποιεί γραπτά κείµενα των παιδιών. Η διδασκαλία 

στη διαδικασία αυτή είναι άµεση και σαφής. Όσον αφορά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε σηµεία στίξεως και πεζά ή κεφαλαία γράµµατα, η διδακτική 

προσέγγιση είναι η εξής:  

 

Βήµα 1ο: Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή µια παράγραφο από την οποία λείπουν 

κάποια σηµεία στίξης και υπάρχουν λάθη σε πεζά και κεφαλαία γράµµατα. 
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Βήµα 2ο: Ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει τον µαθητή ποιά σηµεία στίξης λείπουν από 

την παράγραφο (π.χ. κόµµατα ή τελείες) και ότι θα πρέπει να ελέγξει αν υπάρχει 

σωστή χρήση πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων µέσα στην παράγραφο. 

Βήµα 3ο: Ο εκπαιδευτικός διαβάζει ο ίδιος την παράγραφο και πρέπει να τονίσει στον 

µαθητή ότι θα πρέπει να προσέχει τις διαφοροποιήσεις της φωνής του (προσωδία), 

ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει σωστά τα σηµεία στίξης. Επίσης, ο εκπαιδευτικός 

δίνει ένα παράδειγµα γράφοντας και διαβάζοντας µερικές προτάσεις στον πίνακα για 

να προσέξει ο µαθητής την φωνή του. 

Βήµα 4ο: Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την παράγραφο που έδωσε στον µαθητή δύο 

φορές.  

Βήµα 5ο: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε προβολέα διαφανειών την  παράγραφο 

χωρίς τα σηµεία στίξης και µε λανθασµένη χρήση των πεζών και κεφαλαίων 

γραµµάτων και συζητά µε τον µαθητή πού πρέπει να µπουν τα σηµεία στίξης και πού 

εντοπίζονται λάθη στα κεφαλαία και µικρά γράµµατα. Τώρα πλέον , ο µαθητής 

µπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. 

Βήµα 6ο : Τέλος, ο εκπαιδευτικός ζητά από το παιδί να ελέγξει αν οι διορθώσεις που 

έκανε στα σηµεία στίξης και στα πεζά και κεφαλαία γράµµατα είναι σωστές 

(αυτορύθµιση). 

 

 

4.ε. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση Fernald και φωνοοπτική µέθοδος 

 

   Η προσέγγιση αυτή εµπλέκει οπτική, ακουστική, κιναισθητική και απτική αίσθηση. 

Επικεντρώνεται στην ξεκάθαρη πρόσληψη της φόρµας της λέξης, στην ανάπτυξη 

µιας επαρκούς εικόνας της και τέλος στην ανάπτυξη της συνήθειας µέσω της 

επανάληψης γραφής της λέξης, έτσι ώστε το κινητικό µοτίβο να γίνει αυτόµατο. Η 

προσέγγιση ακολουθεί τα ακόλουθα βήµατα : 

 

1. Η δασκάλα γράφει και λέει τη λέξη. 

2. Ο µαθητής ιχνηλατεί την λέξη στον αέρα, ενώ την λέει. Γράφει τη λέξη σε χαρτί. 

3. Ο µαθητής ξαναγράφει από µνήµης τη λέξη. Αν είναι σωστή µπαίνει στο κουτί των 

λέξεων. Αλλιώς επαναλαµβάνεται η διαδικασία από την αρχή. 
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 Στη φωνοοπτική µέθοδο, ο δάσκαλος παρουσιάζει στον µαθητή αποµονωµένα 

φωνήµατα µε τη χρήση εικόνων. ∆ηλαδή, προσπαθεί να συνδέσει ο µαθητής κάποιο 

δύσκολο φώνηµα, που δεν µπόρεσε µε την παραδοσιακή διδασκαλία να εµπεδώσει, 

µε την εικόνα κάποιου αντικειµένου του οποίου η ονοµασία αρχίζει ή περιέχει το 

συγκεκριµένο φώνηµα. Η σύνδεση αυτή δίνει την ευκαιρία στον µαθητή να θυµηθεί 

µε τη βοήθεια της εικόνας και να γράψει το σωστό φώνηµα όταν πρέπει. 

 

 

4.στ. Μέθοδος Gilligham και µέθοδος Orton 

 

   H µέθοδος Gilligham είναι συνήθως µια µέθοδος προφορικής ορθογραφίας. 

Στηρίζεται στη χρήση ενός αλφαβητικού συστήµατος και δίνει έµφαση στην άσκηση 

και στην επανάληψη. Ξεκινά ο µαθητής από τις λέξεις όπου υπάρχει αντιστοιχία 

φωνηµάτων - γραφηµάτων. Αφού ασκηθεί στην ορθογραφία τέτοιων λέξεων περνά 

στις πιο περίπλοκες λέξεις που οµαδοποιούνται ανάλογα µε το µοτίβο που 

ακολουθούν. Γράφονται προτάσεις και ιστορίες µε τις λέξεις που µαθεύτηκαν. 

Η µέθοδος Οrton επιτυγχάνει την πρόοδο του µαθητή µέσω της ανάκλησης, της 

προφοράς, της οπτικοποίησης και της διόρθωσης της ανάγνωσης. Αν ο µαθητής κάνει 

λάθος κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, καλείται να την επαναλάβει µέχρι 

το λάθος να µην επαναληφθεί. 

 

 

4.ζ. Μεταγνωστικές δεξιότητες 

 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο των προγραµµάτων παρέµβασης στην ορθογραφία, 

είναι σηµαντικό να σηµειωθεί η αξία της διδασκαλίας των µεταγνωστικών 

στρατηγικών στην ορθογραφία, που όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτού του τύπου οι 

µαθητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις συγκεκριµένες δεξιότητες. Είναι 

απαραίτητο ο ίδιος ο  µαθητής να παίρνει πρωτοβουλίες, να ερευνά, να ανακαλύπτει 

κι έτσι να κατακτά το ορθογραφικό γνωστικό αντικείµενο. Σε όλη αυτή την 

προσπάθεια του  µαθητή, η καλλιέργεια  µεταγνωστικών δεξιοτήτων βοηθά στην 

αυτόνοµη κατάκτηση της ορθογραφικής γνώσης. Οι µαθητές θα πρέπει να 

προσεγγίζουν την ορθογραφία ως διαδικασία επίλυσης προβλήµατος. Σε αυτή τη 

διαδικασία θα πρέπει να επιτύχουν να συνυπολογίζουν την ήδη κεκτηµένη τους 
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φωνολογική, γραµµατική και λεξιλογική γνώση, να αντιλαµβάνονται, να εντοπίζουν 

τα λάθη τους και να κρίνουν ποιό γραµµατικό κανόνα χρειάζεται να επιλέξουν. 

Συµπερασµατικά, οι µαθητές πρέπει να µπορούν να ελέγχουν την ορθογραφική 

γνώση τους,  να την επεξεργάζονται και να τη χρησιµοποιούν κατάλληλα  µε δική 

τους ευθύνη. Κάποιες από τις  µεταγνωστικές στρατηγικές που θα  µπορούσαν να 

εφαρµοστούν στην ορθογραφία  είναι η άµεση επεξήγηση, η αµοιβαία διδασκαλία,  η 

φωναχτή σκέψη και οι διαδικασίες απορρύθµισης (Κολιάδης, 1997. Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 2005). Για την αποτελεσµατικότητα των µεταγνωστικών στρατηγικών, 

είναι απαραίτητη η παρουσία του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να διαδραµατίζει 

καθοδηγητικό και υποστηρικτικό ρόλο. Μια τέτοια παρουσία µπορεί να ενισχύει 

θετικά την πρόοδο των µαθητών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ορθογραφία και 

γενικότερα στο γραπτό λόγο. 
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

   Η χρήση σωστής ορθογραφίας της γλώσσας είναι σηµαντική καθώς συµβάλλει 

στην καλή γραπτή επικοινωνία του ατόµου και αναδεικνύει τις µορφολογικές, 

ετυµολογικές και ιστορικές όψεις της γλώσσας. Η ορθογραφική δεξιότητα είναι µια 

πολύπλοκη διαδικασία για το µαθητή και παρατηρούµε ότι εµπλέκεται σε πολλές 

άλλες διαδικασίες, όπως είναι αυτή της ανάγνωσης. Απαιτούνται πολλές δεξιότητες 

από πλευράς του µαθητή για την εκµάθηση της ορθογραφίας, όπως είναι η σωστή 

χρήση των ορθογραφικών στρατηγικών και της µνήµης, γι’ αυτό και καθίσταται 

πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Τα αίτια ορθογραφικών λαθών στο µαθητικό 

πληθυσµό ποικίλλουν γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα τρόπων αξιολόγησης, άτυπων ή τυπικών, 

καθώς και προγραµµάτων παρέµβασης. Η αξιολόγηση της ορθογραφίας αποτελεί το 

πρώτο βήµα για τη σωστή αντιµετώπιση των δυσκολιών και θα πρέπει να γίνεται 

βάσει των µεµονωµένων χαρακτηριστικών του µαθητή και σε σύγκριση µε τους 

µαθητές της ίδιας ηλικίας και τάξης. Με τη σωστή αξιολόγηση µπορεί ο 

εκπαιδευτικός να οδηγηθεί στην επιλογή του κατάλληλου παρεµβατικού 

προγράµµατος της ορθογραφίας. Τα παρεµβατικά προγράµµατα που παρουσιάστηκαν 

και στη βιβλιογραφία συνήθως αναφέρονται και αφορούν παιδιά µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες κάλλιστα θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε τυπικά παιδιά, ανάλογα 

βέβαια µε το είδος των δυσκολιών τους. Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι 

νέες τεχνολογίες που προσφέρουν πολλά λογισµικά εκµάθησης ορθογραφίας όπως 

είναι «Οι περιπέτειες του Ξεφτέρη» ή  «Το εργαστήρι της γλώσσας». Κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας µέσω αυτών των λογισµικών ο µαθητής έχει ένα σηµαντικό 

βαθµό αυτονοµίας, µιας και καθοδηγείται αποκλειστικά και µόνο από τη δοµή του 

λογισµικού και τη σειρά ή την ορθότητα των απαντήσεών του. Όσο πιο σύντοµα 

ανιχνευθούν τα ορθογραφικά προβλήµατα, τόσο σε τυπικούς µαθητές όσο και σε 

µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η αντιµετώπισή 

τους αξιοποιώντας το κατάλληλο πρόγραµµα για τον κάθε µαθητή και 

διαµορφώνοντας ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που προάγει την γνώση και σέβεται την 

ατοµικότητα και τα χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή.    
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