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1. Περίλθψθ 

   

   Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ζηε 

κεηάδνζε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζε εθπαηδεπηηθνχο Α‟βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ζέκα ηηο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- Γπζνξζνγξαθία. ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγήζεθε έλα πιηθφ 

θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ, κε ηε κεζνδνινγία ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

είρε σο θχξην κέιεκα, ηελ αλάδεημε ηεο απηνλνκίαο, ηεο επειημίαο θαη ηεο νηθεηφηεηαο 

πξνο ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, κειεηνχζαλ θη 

έζηειλαλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ην πιηθφ, πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί- δάζθαινη, νη νπνίνη ζην 

ηέινο, ππνβιήζεθαλ ζε ζπλεληεχμεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ θαη ηελ έξεπλα. Όπσο θάλεθε κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ θαηαθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην Δμ Απνζηάζεσο Τιηθφ ρσξίο δπζθνιίεο. Οη εληππψζεηο πνπ 

θαηαγξάθεζαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο ηφζν γηα ην πιηθφ φζν θαη γηα ηε κεζνδνινγία, ε 

νπνία δνκήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο εξγαιείνπ (e-authoring tool), ηνπ H5P. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά 

Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζε, Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 

Οξζνγξαθεκέλε γξαθή, Γπζνξζνγξαθία. 
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Abstract 

   This study analyses the potential of Distance Learning to impart educational material 

regarding Learning Disabilities- Dysorthography to Primary School Teachers. Within this 

context, tutorial material was created, based on Distance Learning methodology and the 

use of an e-authoring tool, H5P. Its main concern was to emphasize autonomy, flexidility 

and intimacy towards the trainees. Concurrently, 5 Teachers studied the material and sent 

feedback, providing at the same time, useful information to the creator. Following its 

completion, those 5 Teachers being interviewed, so that necessary conclusions about the 

study could be drawn. The research concluded to positive results, as the Teachers acquired 

the necessary knowledge and handled the Distance Learning material successfully.  

 

 

Keywords 

Distance Learning Education, Teachers‟ Education, Learning Disabilities, 

Dysorthography, Spelling Writing 
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5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ & ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

5.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
   Ζ παξνχζα Δλφηεηα έρεη σο θχξην κέιεκα λα ελεκεξψζεη θαη λα παξνπζηάζεη δεδνκέλα 

γχξσ απ‟ ην ζέκα ηεο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο. Με ηα ρξφληα, ππήξμε αλάγθε γηα αλάδεημε ελφο λένπ ηχπνπ 

εθπαίδεπζεο, πνπ ζα δηεπθφιπλε φινπο αλεμαξηήησο λα κνξθσζνχλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, ηαπηφρξνλα κε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Έηζη, αλαδείρζεθε ε Δμ 

Απνζηάζεσο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα απ‟ φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, απφ θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, θάζε ειηθίαο θηι, λα βειηησζνχλ θαη 

λα εμειίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ λέα απηή κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο, δηαθέξεη απφ ηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν, θαζψο πιένλ, εθπαηδεπηήο θη εθπαηδεπφκελνο δελ βξίζθνληαη ζην 

ίδην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ελψ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπο απνηειεί ην δηδαθηηθφ 

πιηθφ.  

   ην πιαίζην απηφ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη έηεηλαλ ζηελ Δπηκφξθσζε, Δμ Απνζηάζεσο 

θαη κε. Ζ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ε βειηίσζε θη αλάδεημε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο έζηξεςαλ πνιχ ζχληνκα ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηελ Μεηεθπαίδεπζε ή φπσο αλαθέξεηαη ζήκεξα, Δπηκφξθσζε. Σν ίδην 

βέβαηα, ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ζα δνχκε ζηελ παξνχζα Δλφηεηα. Ζ 

εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία, θαζψο 

θαη θχξην κέζν κεηαηξνπψλ θαη κεηαβνιψλ ζ‟ απηή. Χο εθ ηνχηνπ, ππήξμε αλάγθε γηα 

δηαξθείο Δπηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε, λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα δεδνκέλα, 

ηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζή 

ηνπο πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

   Όια ηα παξαπάλσ απαληψληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Δλφηεηαο, πνπ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

 

5.2 Αλαγθαηφηεηα ηεο Δπηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

5.3 Οξηνζέηεζε ηνπ φξνπ «Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ» 
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5.4 Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο Δπηκφξθσζεο ελειίθσλ 

5.5 Αλάδεημε ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο 

5.6 Αλνηρηή & Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

5.7 Υαξαθηεξηζηηθά Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο & Γηδαθηηθφ Τιηθφ 
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5.2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

    

   Σα δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηε λέα επνρή ιακβάλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν 

έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αχμεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ζε φια ηα επίπεδα «αλαγθάδεη» θάζε επηζηεκνληθφ θη 

επαγγεικαηηθφ θιάδν λα επηκνξθψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο αιιαγέο θαη 

ηα λέα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάγθε γη‟ 

αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ απμεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ θη ε αλαγθαηφηεηα γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ γλψζεσλ θαη γηα επαγγεικαηηθή 

εμέιημε, ζηξέθνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο, εθπαηδεπηηθνχο ή κε, ζηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα ή ζε άιινπο ζεζκνζεηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θη 

επηκφξθσζε.  

   ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε επηκφξθσζε απνηειεί κηα θνηλσληθή απαίηεζε, 

θαζψο ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο θαη λα απνηειεί πξφηππν θαη πεγή γλψζεσλ γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ. Κάηη ηέηνην  βέβαηα, ζα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

γη‟ αιιαγή πιεχζεο ηνπ ζρνιείνπ- εθπαίδεπζεο θαη κεηέπεηηα ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο 

(Παπαθσλζηαληίλνπ, 1986). Σν ζρνιείν απνηειεί έλαλ απ‟ ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο, κφξθσζεο θαη παίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ λα απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αιιαγή ηεο θάζε 

θνηλσλίαο. 

   Πψο δεκηνπξγήζεθε φκσο, ε αλάγθε γη‟ αλάπηπμε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ; Σελ 

απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζα δψζεη κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ άθεζε πίζσ ηεο εθηφο απφ πνιιέο 

απψιεηεο, έλα κεγάιν θχκα αλαιθαβεηηζκνχ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο κφξθσζεο εθείλσλ ησλ 

ρξφλσλ. Χο εθ ηνχηνπ κε ην πέξαο ηνπ, ε αλάγθε γηα εμέιημε θαη αλαδηακφξθσζε ησλ 

θξαηψλ νδήγεζε ηα θξάηε θαη ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε 

αληίζηνηρα, επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εθείλα ηα ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ε επηκφξθσζε 

μεθίλεζε ζαλ λπρηεξηλή εθπαίδεπζε, κε λφκν ηνπ 1954. θνπφο απηψλ ησλ λπρηεξηλψλ 

ηδξπκάησλ ήηαλ λα επηκνξθσζνχλ νη ιατθέο ηάμεηο (Λατθή Δπηκφξθσζε, φπσο αλαθέξεηαη 
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ζηε βηβιηνγξαθία) θη αξγφηεξα, ε επηκφξθσζε φισλ ησλ πνιηηψλ αλεμαξηήησο 

(Δπηκφξθσζε Δλειίθσλ).  

   ηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηκφξθσζε πάληα απνηεινχζε έλα δήηεκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο. Γηα αξθεηά ρξφληα, ζεσξνχληαλ πσο ε αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε δελ ήηαλ 

αξθεηή, γη‟ απηφ ππήξρε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο. Οη δηαξθείο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηα λέα κέζα, νη εμειηγκέλεο κέζνδνη, νη εμειίμεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσλίαο απφ ην δηάζηεκα πνπ ηειείσλαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο έσο φηνπ δηνξηζηνχλ, έζεζαλ 

ζην επίθεληξν ηελ αλάπηπμε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Ράπηεο, 1993). Οη ίδηνη αθξηβψο ιφγνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρεία ηερλνινγηθή εμέιημε 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

ζέζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ πηπρηνχρσλ, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

 

5.3. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

     

   Όπσο θάζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα έηζη θη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, έρεη σο ζηφρν 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη 

δάζθαινη, θαζεγεηέο θηι ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα γλσζηηθά δεδνκέλα, γηα ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ησλ Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαζψο θαη γηα κεηαβνιέο πνπ 

πθίζηαηαη ην πεδίν ηνπο (Βεξγίδεο, 1993), αθνχ ε ηαρεία αλάπηπμε, πνιχ γξήγνξα αλαηξεί 

ηηο πξνγελέζηεξεο ζεσξίεο (Schiller,1970). Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπηκφξθσζεο 

είλαη φηη απνηειεί δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ, φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θη 

απηφ γηαηί φινη, έρνπλ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θη εμέιημε ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο εθηφο ηνπ φξνπ ηεο «Δπηκφξθσζεο» ε UNESCO θη άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο θη νξγαληζκνί, έρνπλ αλαθεξζεί ζ‟ αληίζηνηρνπο φξνπο φπσο 

«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», «πλερηδφκελε, Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε» (Θενδνζφπνπινο, 

1967), ελψ γηα ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα απαληάηαη θη φξνο 

«Μεηεθπαίδεπζε». ‟ απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν φξνο «Δπηκφξθσζε» θαη 

«Μεηεθπαίδεπζε» ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκνη, αιιά 

ζηελ νπζία έρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ην ειηθηαθφ φξην 

πξφζβαζεο, ηελ απαιιαγή απ‟ ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα θηι (Σξνχιεο, 1985).  
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   Ζ Δπηκφξθσζε απνηειεί ηε «κφξθσζε πάλσ ζηελ κφξθσζε, ηε δηαξθή κφξθσζε» 

(Αλδξένπ, 1982) θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ Πνιπρξνλφπνπιν 

(1983), είλαη ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα λέα πνξίζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ε εκβάζπλζε θη εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα πνπ επηιέγεη ν 

θάζε εθπαηδεπηηθφο, ε αλαπιήξσζε ησλ «θελψλ» πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απ‟ ηηο λέεο 

ηάζεηο ή ηελ ειιηπή βαζηθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο, ε επαθή, ζπλδηαιιαγή θη αληαιιαγή 

απφςεσλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ κπνξεί λα θέξνπλ αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επηδηψθνπλ ζε γεληθέο γξακκέο, λα 

ζπκπιεξψζνπλ λα δηνξζψζνπλ, λα εθζπγρξνλίζνπλ, λα θαηαξηίζνπλ θαη λα 

ηειεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπο, ψζηε λα είλαη 

άμηνη θαη ρξήζηκνη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θη αληαγσλίζηκνη ζηε δηεζλή 

εθπαίδεπζε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θηινδνμίεο (Παπαθσλζηαληίλνπ, 1982). 

   χκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (Conseil de l‟ Europe, 1969), ζθνπφο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη: 

 Ζ αθχπληζε ηεο πεξηέξγεηάο ηνπο γηα ηηο λέεο εμειίμεηο, ηα λέα δεδνκέλα, ηηο 

εμειηγκέλεο κεζφδνπο θαη ηα ηερλνινγηθά ή κε κέζα 

 Ζ αλαθάιπςε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο δε ζα πξέπεη λα είλαη απιφο 

κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ αιιά ζπλνδνηπφξνο ζην δξφκν ηεο κάζεζεο 

 Ζ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο γηα ηα λέα κέζα θαη ηηο λέεο κεζφδνπο, πνπ ζα 

κπνξέζνπλ, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά, λα αλαπηχμνπλ έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κε ηνπο καζεηέο 

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παηδεπηηθνχ- παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο απηνχ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ 

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο έξεπλαο, κε απψηεξν  ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ‟ απηέο 

   Αληίζηνηρεο αλαθνξέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Δπηκφξθσζεο είραλ γίλεη κε Νφκν ηνπ 

1985 ζηελ Διιάδα (Ν.1566/1985, Άξζξν 28), φπνπ αλαθέξζεθε πσο ζθνπφο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα 

ή λέα αληηθείκελα καζεκάησλ, ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθά ησλ λενδηνξηδφκελσλ, κέζα απ‟ ηελ ελεκέξσζε γηα ηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ ή 

ηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θη ε πιεξνθφξεζε ησλ ελ ελεξγεία 
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εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηηο λέεο εμειίμεηο, ηα λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο γη‟ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

   Όζν ρξφληα θη αλ πεξάζνπλ νη ζθνπνί ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζα παξακέλνπλ νη ίδηνη, κε κφλε κεηαβνιή ηελ αχμεζε ηεο αλάκεημεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή ησλ tablets- mobile 

learning θηι. εκαληηθφ δεδνκέλν απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ε Δπηκφξθσζε είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη δελ κπνξεί λα ηελ αληηθαηαζηήζεη. ηφρνη 

ηεο πάληα ζα παξακέλνπλ ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε 

ζχλδεζε θαη ζπλδηαιιαγή ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε 

ζπζρέηηζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ Δπηκφξθσζε, ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θη ε ελεκέξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο. Γηα θάζε 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε απφθηεζε λέσλ πξνζφλησλ θη ε 

εμέιημε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο 

δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο κέζα απφ ηε ρξήζε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ησλ εληάζεσλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Ζ Δπηκφξθσζε 

πάληα ζα θξίλεηαη αλαγθαία γηα φινπο ηνπο θιάδνπο φζν ε θνηλσλία εμειίζζεηαη, ε 

ηερλνινγία πξνρσξάεη θαη νη αλάγθεο ηεο δηεζλνπνίεζεο απμάλνληαη.  

 

5.4. ΒΑΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
   Ζ Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί κηα πξνζσπηθή θπξίσο, ππφζεζε θη αλάγθε γη‟ 

απηνχο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φηαλ δελ επηβάιιεηαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ ηνπο Ίδξπκα, 

ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο ή απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν θη 

επηβιέπσλ, απνηειεί εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα εμέιημε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θη εκβάζπλζε ζε θάπνηνλ ηνκέα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζαλ 

ηχπνο εθπαίδεπζεο ε Δπηκφξθσζε, αθνινπζεί θάπνηεο αξρέο δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε. Λακβάλεη ή ζα έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε, ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ηηο αλαδεηθλχεη θαη λα ηηο εκπιέθεη ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο.  

   Μέζσ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ Miller 

(1995), ειέγρνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, εληνπίδνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ πξνηηκνχλ κέζα απ‟ 
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ηελ εθαξκνγή ηνπο, παξαηεξνχλ ηα φξηά ηνπο θαη καζαίλνπλ ηνλ αιιεινζεβαζκφ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Γηα λα επηηεπρζνχλ φια απηά φκσο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία δνκνχληαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

«δηαθάλεηα». Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελήιηθεο άλζξσπνη κε δηακνξθσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο, εξγαδφκελνη θαη κε κηα δνκεκέλε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ χπαξμε 

δηαθάλεηαο, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ εμαξρήο ελεκέξσζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ, ηε ζηνρνζεζία, ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηι, ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

επηιέμνπλ ην ζσζηφ γη‟ απηνχο πξφγξακκα θαη λα επηηχρνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

πνπ επηδεηνχλ ζ‟ επίπεδν γλψζεο.  

   Δθηφο απ‟ ηε δηαθάλεηα, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε χπαξμε απηνλνκίαο. 

Μέζσ ηεο απηνλνκίαο νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψλνπλ ην δηάβαζκά ηνπο θαη λα ην πξνζαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ 

κάζεζε είλαη απνηέιεζκα δηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, ζην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξφνδφ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζα κπνξνχλ λα 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ χιε θαη λα ηελ εκπινπηίδνπλ ζε επίπεδν πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο, 

καδί κε ηνπο εθπαηδεπηέο, γη‟ απηφ θαη απαξαίηεηε θξίλεηαη ε χπαξμε δηαιφγνπ κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα αιιά θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο 

ηνπο.  

   Ζ χπαξμε ειεπζεξίαο βνχιεζεο θαη ρξήζεο ησλ πξνγελέζηεξσλ εκπεηξηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, απνηεινχλ, επίζεο, 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελειίθσλ. Ζ  αμηνπνίεζε ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θη ν ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο, αλ 

αμηνπνηεζνχλ ζσζηά, κπνξνχλ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

Δπηκφξθσζε ζε «πξνζσπηθή ππφζεζε». Έηζη, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ιάβνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη ηα κέγηζηα θαη αξθεηά θνληά 

ζηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.  

   Οινθιεξψλνληαο, ε δεκηνπξγία ελφο Δπηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θη ελήιηθεο γεληθά, είλαη πνιχ δχζθνιε θη επηβάιιεηαη λα γίλεηαη 

πνιχ πξνζερηηθά. Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απαηηεηηθνί θη 

επηδεηνχλ ην ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο, πνζφηεηαο θαη κέγηζησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ 



 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: .Γηπισκαηηθή Δξγαζία  8 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ, κεηαηξέπνπλ ην έξγν ησλ 

δεκηνπξγψλ εθπαηδεπηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ελειίθσλ,  ζε δχζθνιε 

ππφζεζε κε αξθεηέο πξνθιήζεηο θαη ηξνρνπέδεο.  

 

5.5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 
   Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην, ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο 

εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ζπλερηδφκελε θαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θη Δπηκφξθσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαξθείο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φπσο θαη ν αληαγσληζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ απμάλεηαη 

δηαξθψο, θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ «έληνλε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηεο παξσρεκέλεο 

απ‟ ηε ζχγρξνλε γλψζε» (Ράπηεο, 1993). Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ, παξακεζφξησλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ αλά ηνλ θφζκν, νδήγεζαλ ζηε 

αλάπηπμε ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο.  

   Βαζηθά εξγαιεία ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θη Δπηκφξθσζεο απνηεινχλ νη Ζ/Τ, 

ην δηαδίθηπν θαη πιένλ, ηα tablets θαη ηα θηλεηά. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ γηα άκεζε 

επηθνηλσλία θαη πξφζβαζε ζε πεγέο γλψζεηο, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη θη φπνπ θη αλ 

βξίζθεηαη ν εθπαηδεπφκελνο, ηα θαζηζηνχλ ζην επίθεληξν ηεο Νέαο Δθπαίδεπζεο. Δλ 

αληηζέζεη κε ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, πνπ απαηηεί παξνπζία ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε 

Δμ Απνζηάζεσο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Δπηκνξθνχκελν λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

θαη λα παξαθνινπζεί απφ εθεί ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Οη δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή δηάθνξνη ιφγνη πγείαο πνιιέο θνξέο 

πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αηφκνπ. Όιεο απηέο νη ηξνρνπέδεο θη ε 

αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα εμάιεηςε ησλ άληζσλ επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θη 

επηκφξθσζεο, θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε δεκηνπξγία κηαο δηα βίνπ, επέιηθηεο αιιά θαη 

αμηφπηζηεο εθπαίδεπζεο, ηεο Δμ Απνζηάζεσο.  Έηζη, ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απφ παξαδνζηαθά έγηλαλ πβξηδηθνχ ηχπνπ, θη ε ζπκκεηνρή ζ‟ 

απηά δελ επεξεαδφηαλ πιένλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο, ηελ νηθνγελεηαθή ή φπνηα 

θαηάζηαζε πγείαο θηι.  

   ‟ απηνχ ηνπ λένπ ηχπνπ Δπηκφξθσζε, ζηελ νπνία έρεη βαζηζηεί ε δεκηνπξγία ηνπ 

πιηθνχ γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο γχξσ απ‟ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- 

Γπζνξζνγξαθία, ε κειέηε απ‟ ηνλ εθπαηδεπφκελν γίλεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 
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δηδάζθνληνο αιιά κε ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ καθξηά (Μαξίδνπ- Μπφιια, 1998). Ζ 

ππνζηήξημε απηή παιαηφηεξα γηλφηαλ κέζσ αιιεινγξαθίαο ή κε ην ηειέθσλν ελψ πιένλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα e-mails, ε Σειεδηάζθεςε θηι. Ζ φπνηα επηθνηλσλία, ινηπφλ, κπνξεί 

λα είλαη ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ακθίδξνκε. Μάιηζηα, φζν 

πεξλάλε ηα ρξφληα θη εμειίζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ηερλνινγία, νη ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο ζα πιεζαίλνπλ θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην κέγηζην δπλαηφ. 

 

5.6. ΑΝΟΙΧΣΗ & ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
   Ζ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε απνηειεί κηα λένπ ηχπνπ εθπαίδεπζε πνπ εκθαλίζηεθε 

θη έθηνηε θάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο. Ζ αλαγθαηφηεηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα εθπαίδεπζε φισλ αλεμαξηήησο, εμαιείθνληαο αληζφηεηεο, θαζψο θη ε 

πιεζψξα δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ αλά ηνλ θφζκν θη νη γξήγνξνη θαη δχζθνινη ξπζκνί ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημή ηεο θαη ηε δηαξθή εμέιημε θαη βειηίσζή ηεο. 

Ση είλαη φκσο, ε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε;  

   Καηά ηνλ Rowntree (1998), ε Δμ Απνζηάζεσο Μάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν 

δηδάζθσλ θη ν δηδαζθφκελνο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ν έλαο απ‟ ηνλ άιιν, ηφζν ρσξηθά 

φζν θαη ρξνληθά, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ν δηδάζθσλ δελ θαζνδεγεί θαη δελ επηβιέπεη 

ηνλ δηδαζθφκελν. Δλδηάκεζνο ζπλδεηηθφο θξίθνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο, είλαη ην εηδηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ αληηθαζηζηά ηελ χπαξμε ηνπ 

«δαζθάινπ» θαη «δηδάζθεη» ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

   Ζ Δμ Απνζηάζεσο απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε- 

κεζνδνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Απνηειεί έλα λέν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

κπνξνχλ φινη αλεμαξηήησο ηφπνπ, θαηάζηαζεο θηι λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. αλ 

κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ινηπφλ, βαζίδεηαη ζε κηα πξνπαξαζθεπαζκέλε ζεηξά 

καζεκάησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ απηνκφξθσζε ρσξίο ηε ζπρλή επηθνηλσλία εθπαηδεπηή 

θη εθπαηδεπφκελνπ. Απηφ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, είλαη ε χπαξμε απηνλνκίαο θη 

αλεμαξηεζίαο απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηνλ ηξφπν πνπ δνκνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

θαη νξίδνπλ ην δηάβαζκά ηνπο. Ζ δέζκεπζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηηο ζπνπδέο ηνπο είλαη 

κφλν πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε θαη αθνξά ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα πξνζσπηθή 

εμέιημε.  
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   Παξ‟ φηη ζπρλά νη φξνη Αλνηρηή θη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ηαπηίδνληαη, θάηη ηέηνην 

δελ ζα „πξεπε λα ζπκβαίλεη θαζψο ε Δμ Απνζηάζεσο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ 

χπαξμε ηεο Αλνηρηήο Δθπαίδεπζεο. Ζ Αλνηρηή Δθπαίδεπζε ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ λα ζπνπδάζεη ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο, φπσο ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, αθφκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ, ελψ 

εξγάδεηαη, έρεη νηθνγέλεηα ή βξίζθεηαη ζηε ζχληαμε θηι. Ζ Αλνηρηή Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη 

αλνηρηή θη ειεχζεξε απ‟ φιεο ηηο δεζκεχζεηο (Holmberg, 1989), κε κφλνπο πεξηνξηζκνχο 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ θαη ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

πνπ ηελ παξέρνπλ. Ζ έλλνηα ηεο «αλνηρηφηεηαο», δειαδή, αθνξά ηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνηλνχ. Όπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα 

εληαρζεί ζηελ Αλνηρηή Δθπαίδεπζε αλεμαξηήηνπ γεσγξαθηθήο ζέζεο, πξνεγνχκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θηι. 

πλνπηηθά, ε Αλνηρηή Δθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή φηη «ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

είλαη δηθαίσκα φισλ». 

       Αληηζέησο, ε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξζεθε, ζπζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε. Δθπαηδεπηήο θη εθπαηδεπφκελνο δελ είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην επηβιεπφκελν ρψξν, φπσο ζπκβαίλεη ζηε 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Ο θαζέλαο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ, αθφκα θαη ζηα πην 

δπζπξφζηηα θη απνκαθξπζκέλα κέξε, θη απφ εθεί λα δηδαρζεί, αθφκα θη φηαλ ε παξνπζία 

ηνπ δαζθάινπ δελ είλαη θπζηθή. Ζ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, θαηά ηνλ Keegan, είλαη 

κηα κέζνδνο, κηα κνξθή εθπαίδεπζεο αληίζηνηρε ή θαιχηεξα ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

5.7. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 
   ε φια ηα παξαπάλσ Κεθάιαηα, έρνπλ αλαθεξζεί θαηά ηφπνπο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. ην παξφλ Κεθάιαην, ζα γίλεη κηα ζαθήο 

αλαθεθαιαίσζε θαη εκπινπηηζκφο απηψλ ελψ ζπλάκα, ζα δνζεί έκθαζε ζην δηδαθηηθφ 

πιηθφ ηεο ΔμΑΔ, πνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

εθπαηδεπηή θη εθπαηδεπφκελνπ.  
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   Καηά ηνλ Keegan (2000:68), γηα λα ππάξμεη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε απφζηαζε δηδάζθσλ- δηδαζθφκελνπ, θαζψο απηφ απνηειεί ην θχξην θξηηήξην 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν, ζπκβαηηθή δηδαζθαιία.  

Δπηπξφζζεηα, φκσο, γηα λα θαιπθζεί ην θελφ απηφ ηεο επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πην ζχγρξνλα, θάζε επνρήο, ηερληθά κέζα, φπσο έληππα, ινγηζκηθά, εηθφλεο θηι, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ην πιηθφ θαη λα επηηχρνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ επίβιεςε, 

πνπ θξίλεηαη αλαγθαία θάζε θνξά απφ ην πξφγξακκα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηνλ ζεζκηθφ ηνπ θνξέα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, πσο γηα λα ππάξμεη έλα ηέηνηνπ 

ηχπνπ πξφγξακκα, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξεκβάιιεηαη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο, πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηελ απιή απηφ-κφξθσζε ή απηφ-εθπαίδεπζε. Όια 

ηα Δμ Απνζηάζεσο Πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζε έλα Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ζε έλαλ 

νπνηνδήπνηε θνξέα, πνπ ζεζκνζεηεί, ρξεκαηνδνηεί, δνκεί θη ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμή ηνπ.  

   Μέζα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, επηπιένλ, είλαη ε 

εμαζθάιηζε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο δηδάζθσλ θαη δηδαζθφκελνπ. Ζ επηθνηλσλία απηή, 

θαηά ηνλ Keegan, άιινηε κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλε θη άιινηε αζχγρξνλε. Γειαδή, κπνξεί 

λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν αιιά ζηνλ ίδην ρξφλν φπσο ζπκβαίλεη κε ηα chat, ηηο 

Σειεδηαζθέςεηο, ηα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα θηι ή ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη ρξφλν κέζσ 

πιαηθνξκψλ, e-mails,  πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θηι, αληίζηνηρα. Βέβαηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο Δμ Απνζηάζεσο Πξνγξακκάησλ δελ απνθιείνληαη νη πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα γηα δηδαθηηθνχο ή θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο Ο ησλ Αλνηρηψλ Παλεπηζηεκίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ζηελ Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 4 βαζηθά ζηνηρεία: 

 Σνλ δάζθαιν 

 Σνλ καζεηή 

 Σν κέζνλ επηθνηλσλίαο & 

 Σν αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. 

   Σνλ θπξηφηεξν ξφιν εληνχηνηο, ηνλ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν θαηαιακβάλεη 

ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πιηθνχ απνηειεί 

κηα ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, αθνχ ην πιηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη 

ηαπηφρξνλα λα είλαη επαλάγλσζην, λα πξνβιέπεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη απνξίεο ησλ 

καζεηψλ, λα εκπεξηέρεη ηνλ απηνέιεγρν θαη θπξίσο, λα αληηθαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηή. Ο 

Holmberg αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο κε ην Γηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Δμ Απνζηάζεσο 
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Δθπαίδεπζεο θαη δηαηχπσζε ηηο βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο ηνπ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ.  

1. Γηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ δηδάζθσλ- δηδαζθφκελνπ, δηδαζθφκελνπ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, δηδαζθφκελνπ κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ θηι 

2. Απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζνκηινπκέλε, απιέο πξνηάζεηο, θείκελα κέηξηαο 

ππθλφηεηαο θηι 

3. Ρεηέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηξνπέο- ζπκβνπιέο 

4. Πξφζθιεζε γηα ζπλδηαιιαγή θη αληαιιαγή απφςεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο 

5. Αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηεπφκελσλ κέζσ 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο ηνπο 

6. Υξήζε θηιηθνχ θαη πξνζσπηθνχ χθνπο ζην πιηθφ 

7. Οξηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ ησλ ζεκάησλ 

8. Καηαγξαθή καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κειέηεο, 

πξνθαηαξθηηθά ηεζη, δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο θη απηναμηνιφγεζεο & 

αλαηξνθνδφηεζε. 

   Γίλνληαο έκθαζε ζε φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλέο πσο ην δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν πιηθφ απηφ έρεη 

ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, δηδάζθεη δειαδή, θαη αιιειεπηδξά κε 

ηνλ δηδαζθφκελν (Keegan, 1993:Ληνλαξάθεο, 2001). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα επηηεπρζεί 

θάηη ηέηνην, έρεη θαηαγξαθεί πσο ε εμ αξρήο δεκηνπξγία ελφο εμ απνζηάζεσο πιηθνχ 

δηαξθεί ζρεδφλ 1 κε 2 ρξφληα. Οινθιεξψλνληαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο απ‟ ηα πην 

θξίζηκα δεηήκαηα δεκηνπξγίαο ελφο εμ απνζηάζεσο πιηθνχ είλαη ε αλάδεημε ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν καζεηήο- δηδαζθφκελνο λα απνθηά ηε 

γλψζε ζπκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ην πιηθφ λα 

δηακεζνιαβεί, ψζηε λα ηνλ νδεγεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνγελέζηεξεο γλψζεηο ηνπ, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζε 

έλα πεξηβάιινλ δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο (παληηδάθεο & Βαζαξκίδνπ, 2014α). Χο εθ 

ηνχηνπ, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμ απνζηάζεσο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, εληάζζεηαη ε 

επειημία θη ε πνιπηξνπηθφηεηα.   
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5.8. ΤΝΟΨΗ 

   

   Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Δλφηεηαο, έγηλε εκθαλέο πσο ε Δπηκφξθσζε, Δμ 

Απνζηάζεσο θαη κε, απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φινπο 

αλεμαξηήησο. Ζ αλάγθε γηα ελεκέξσζε πάλσ ζηηο αιιαγέο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ, ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, θαζψο θη ε αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ, νδήγεζαλ ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ή άιινπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο, ζηε δεκηνπξγία πνηθίισλ Πξνγξακκάησλ 

Δπηκφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θαη δηαξθψο 

εμειηζζφκελεο θνηλσλίαο. Ζ Δπηκφξθσζε ή πλερηδφκελε Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε ή 

Μεηεθπαίδεπζε, φπσο απαληάηαη ζπρλά, απνηειεί ζχκθσλα κε πεγέο, ηε «κφξθσζε πάλσ 

ζηε κφξθσζε», πνπ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο.  

   ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο, ε αλάγθε γηα κεηέπεηηα επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 

απνηέιεζε θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ην ζρνιείν ζπληειεί ηνλ βαζηθφ 

ππιψλα αιιαγψλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Σαπηφρξνλα, ε αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ γίλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ, νη θαηλνηνκίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νη λέεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη κα θπξίσο, ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηάμεηο, θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ 

«εμέιημε» θαη δηαξθή ελεκέξσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.  

   Γηα λα δνκεζεί, φκσο, έλα ηέηνηνπ ηχπνπ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα κπνξέζεη λα 

θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ, ρξεηάδεηαη φπσο είδακε πνιιή πξνζνρή. Οη 

δεκηνπξγνί νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ, λα δνκήζνπλ έλα πξφγξακκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε δηαθάλεηα, ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ, ελψ ζπλάκα, ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηα κέγηζηα 

δπλαηά απνηειέζκαηα. ην πιαίζην απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ άηνκα απφ 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θηι, δεκηνπξγήζεθε κηα λέα 

κεζνδνινγία, ε Δμ Απνζηάζεσο, σο ιχζε ζηελ πιεζψξα ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο.  

   ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξζεθε εθηελψο ζε φιε ηελ Δλφηεηα, ν 

θαζέλαο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ θαη λα κειεηάεη κε ην ξπζκφ θαη ζηνλ ρξφλν 

πνπ επηζπκεί. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, ε επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ είλαη 

ακθίδξνκε θαη απηφο παξ‟ φηη δελ παξεκβαίλεη άκεζα, επηβιέπεη θαη θαζνδεγεί. Σνλ 
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ελδηάκεζν θξίθν απνηειεί ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ. Ζ Αλνηρηή Δθπαίδεπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε φινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο, ελψ ε Δμ 

Απνζηάζεσο θαιχπηεη φζνπο αδπλαηνχλ λα παξαζηνχλ δηα ηηο παξνπζίαο ηνπο ζηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απνηειεί κηα θαηλνηνκία ηνπ χγρξνλνπ 

Κφζκνπ, πνπ ήξζε λα θαιχςεη έλα κεγάιν θελφ πνπ ππήξρε.  
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6. ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 

6.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

   Ζ παξνχζα Δλφηεηα, απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο εξγαζίαο θαζψο αλαθέξεηαη ζην 

θχξην ζέκα, πνπ βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Τιηθνχ, ηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο- Γπζνξζνγξαθία. Γίλεηαη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γχξσ απ‟ ην 

ζέκα, ε νπνία βνεζά ζηελ νξηνζέηεζε θαη επεμήγεζε ησλ φξσλ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ, κε απνηέιεζκα νη αλαγλψζηεο λα δηαιεπθάλνπλ ηηο έλλνηεο πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζ‟ απηέο θαη λα εμαιείςνπλ ηνπο κχζνπο πνπ επηθξαηνχλ γχξσ απ‟ ηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο.  

   Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε Γεληθέο θαη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελψ 

ηαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα απφ θάζε θαηεγνξία. ηελ παξνχζα εξγαζία, 

θξίζεθε ζεκαληηθφ, νη αλαγλψζηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε δείγκαηα γξαθήο παηδηψλ κε 

δπζθνιίεο, κέζα απφ παξαδείγκαηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα αλαγλσξίδνπλ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπο. Δθηφο ησλ άιισλ βέβαηα, δφζεθε ζεκαζία ζηνπο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο Γπζθνιηψλ Μάζεζεο, νη νπνίνη ζπληεινχλ ζε έλαλ 

κεγάιν βαζκφ ζηε καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ.  

   Ζ ζπγθεθξηκέλε Δλφηεηα, θαηαδεηθλχεη φια ηα παξαπάλσ κε ηελ εμήο δνκή: 

6.2 Οξηνζέηεζε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

6.3 Καηεγνξίεο Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

6.4 Αίηηα Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

6.5 Δλδείμεηο & Δπηπηψζεηο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

6.6 Δίδε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 
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6.2. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

 

   Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη γεληθά, ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο 

δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ  

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ δηαθφξσλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Διιάδνο (2010), απφ 

ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ζε άιιεο Γεκφζηεο 

Δληαμηαθέο Γνκέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην 72,14% εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή 

θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ- Γπζιεμίαο (Σδνπξηάδνπ, 2011).  

   Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, έρνπλ άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη σο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκπηψκαηα ρξήδνπλ εηδηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο- παξέκβαζεο.  

   Γηα λα θαζνξηζηεί φκσο, ε ζεκαζία ηνπ φξνπ αξθεηά ρξφληα ηψξα πιεζψξα 

επηζηεκφλσλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο, Ηαηξηθή, Φπρνινγία, Νεπξνςπρνινγία, 

Παηδαγσγηθή θηι, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα νξίζνπλ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Καιαληδή-

Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ,2011). Πξψηνο ν Dr. Samuel Kirk (1962), εηζήγαγε ηνλ φξν θαηά 

ηε δηάξθεηα νξγαλσηηθήο ζπλάληεζεο κειψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο παηδηψλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αλαθεξφκελνο ζηηο έθδειεο ηθαλφηεηεο ελφο παηδηνχ απέλαληη 

ζηε κάζεζε θαη ζηελ απξφζκελε ηειηθή ηνπ απφδνζε (Μαληδαλά & Νηθνιφπνπινο, 

2016). χκθσλα κε ηνλ Kirk, νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνηεινχζαλ «κία θαζπζηέξεζε 

ή δηαηαξαρή ή θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Λόγνπ, ηεο 

Γιώζζαο, ηεο Αλάγλσζεο, ηεο Γξαθήο, ηεο Αξηζκεηηθήο ή άιισλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ, πνπ 

πξνθύπηεη εμαηηίαο θάπνηαο πηζαλήο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ή/ θαη θάπνησλ 

δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ κπνξνύλ λα 

απνδνζνύλ δεπηεξνγελώο ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, αηζζεηεξηαθέο βιάβεο ή άιινπο 

παξάγνληεο, όπσο εθπαηδεπηηθή ή πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε»(Kirk, 1962). 

   χκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ (1987), ν Kirk ππνζηεξίδεη φηη «έλα παηδί εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ όηαλ ε επίδνζή ηνπ ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, όπσο 

Αλάγλσζε, Οξζνγξαθία, Γξαθή, Αξηζκεηηθή θηι. είλαη ζεκαληηθά θαηώηεξε απ’ όηη 

αλακέλεηαη κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην λνεηηθό δπλακηθό ηνπ. Τα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ 

κηα εμειηθηηθή αλνκνηνγέλεηα ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, πνπ πεξηνξίδεη ηε κάζεζε, 
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ώζηε λα ρξεηάδνληαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα» (Kirk ζην Σδνπξηάδνπ, 1987). Ζ 

Σδνπξηάδνπ πξνζπαζεί λα αλαπαξάγεη ηα ιεγφκελα ηνπ Kirk, κε ηξφπν απιφ δίλνληαο 

έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ζρνιηθήο επίδνζεο θαη λνεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ 

θαζψο θαη ζηελ αλάγθε γηα εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία.  

   Μεηά ηνλ Kirk, ν Bateman (1965) πξνζπάζεζε λα νξίζεη ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

δεκηνπξγψληαο έλαλ νξηζκφ απ‟ ηνπο πην θνηλά απνδεθηνχο. χκθσλα κ‟ απηφλ «παηδηά 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ κηα παηδαγσγηθά ζεκαληηθή 

δηαθύκαλζε αλάκεζα ζην λνεηηθό ηνπο δπλακηθό θαη ζην πξαγκαηηθό επίπεδν επίδνζεο ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε βαζηθέο δηαηαξαρέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη δηαηαξαρέο απηέο 

κπνξεί λα νθείινληαη, όρη απαξαίηεηα, ζε εκθαλή δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ 

Σπζηήκαηνο. Γε κπνξεί λα απνδνζνύλ δεπηεξνγελώο ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, εθπαηδεπηηθή 

ή πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε, ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή αηζζεηεξηαθέο βιάβεο» 

(Bateman, 1965).  

   Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1990, o Donald D. Hammill αλαθέξζεθε ζηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο δεκηνπξγψληαο έλαλ νξηζκφ απ‟ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο θαη επξέσο γλσζηνχο 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή (Μαληδαλά & Νηθνιφπνπινο, 2016).Ο νξηζκφο απηφο πξνηάζεθε απ‟ 

ηελ Δζληθή Μεηθηή Δπηηξνπή γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ησλ Ζ.Π.Α (National Joint 

Committee on Learning Disabilities-NJCLD-) θαη αλέθεξε φηη «oη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

είλαη έλα γεληθεπκέλνο όξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ
1
, νη 

νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ 

αθξόαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη 

δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνύ 

Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Πξνβιήκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί 

λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά δελ ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Δλδερνκέλσο, νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα εκθαλίδνληαη καδί κε 

άιιεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή πζηέξεζε, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή) ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, όπσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ε αλεπαξθήο ή 

αθαηάιιειε δηδαζθαιία, δελ είλαη, όκσο  ην άκεζν απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή 

επηδξάζεσλ» (Hammill, 1990).  

                                                        
1
 Στθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ απαντάται και ωσ «ετερογενι ομάδα διαταραχών», και αναφζρεται ςτθ 

δυςκολία εφρεςθσ κοινών ςτοιχείων μεταξφ των διαταραχών. 
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   ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ελ αληηζέζεη κ‟ απηφλ ηνπ Kirk, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ ζπκπησκάησλ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. πλάκα, απνθιείζηεθαλ 

ελδνγελείο (π.ρ. λνεηηθή θαζπζηέξεζε) ή εμσγελείο (π.ρ. νηθνλνκηθνί) παξάγνληεο, 

εληζρχνληαο ηελ λεπξνινγηθή βάζε ηνπο ελψ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο εκθάληζήο ηνπο. Σέινο, ηα πξνβιήκαηα Οξζνγξαθίαο εληάρζεθαλ ζηε 

γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ γξαθήο (Παληειηάδνπ, 2011).  

   Έλαο αθφκα νξηζκφο, πνπ έρεη αζθήζεη κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

είλαη απηφο ηεο Ννκνζεηηθή Πξάμεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(Individuals with Disabilities Education Act-IDEA-), φπνπ ε Μαζεζηαθή Γπζθνιία 

νξίδεηαη σο «κηα δηαηαξαρή ζε κία ή πεξηζζόηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ θαηαλόεζε ή ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, ε νπνία 

εθδειώλεηαη κε ηε κνξθή ηεο αηεινύο ηθαλόηεηαο αθξόαζεο, ζθέςεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, 

γξαθήο, νξζνγξαθίαο ή επηηέιεζεο καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ. Ο όξνο πεξηιακβάλεη 

θαηαζηάζεηο όπσο αληηιεπηηθέο αλαπεξίεο, εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία. Σηνλ όξν δελ εκπεξηέρεηαη θάπνην 

καζεζηαθό πξόβιεκα πνπ λα είλαη θαηά θύξην ιόγν απνηέιεζκα νπηηθώλ, αθνπζηηθώλ ή 

θηλεηηθώλ αλαπεξηώλ, λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή θάπνηαο 

δπζκελνύο πεξηβαιινληηθήο, πνιηηηζκηθήο ή νηθνλνκηθήο ζπλζήθεο» (IDEA, 2004).  

   ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, εληνπίζηεθαλ αξθεηέο αδπλακίεο πνπ ζεσξήζεθαλ φηη 

εγείξνπλ εξσηήκαηα θαη κεγαιχηεξεο ζπγρχζεηο σο πξνο ηε θχζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ή ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Γηα αξρή, 

ακθηζβεηήζεθε ε θξάζε «βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο» θαη δεπηεξεπφλησο, φξνη φπσο 

«ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία», «αληηιεπηηθέο αλαπεξίεο» θαη «αλαπηπμηαθή 

αθαζία» (Heward,2011). Παξφηη ηέινο, ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθφο ζαλ 

νξηζκφο, δελ αλαθέξεηαη ζε αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. 

   Απ‟ ηηο πην ζχγρξνλεο αλαθνξέο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, πξνθχπηεη όηη «ε 

Μαζεζηαθή Γπζθνιία απνηειεί κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ ζπληζηά ηε 

κεγαιύηεξε θαηεγνξία εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. Παξόηη όκσο, δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ζαθήλεηα ην θπξίαξρν πξνθίι ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα 

θίλεηξα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, εληνπίδνληαη ζε κεγάιν δείγκα 

καζεηώλ» (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).  Έηζη, παξά ηελ εηεξνγελή θχζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, κεηά απφ έξεπλεο έρεη πξνθχςεη φηη ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία 
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ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζε παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Παληειηάδνπ, 

2011).  

 

 

 

 

* Είναι μια υπαρκτι κατάςταςθ 

*Εντοπίηεται διαχρονικι αςάφεια ωσ προσ τθν ζννοια και το 
περιεχόμενό τθσ 

*Πλοι οι οριςμοί βαςίηονται ςτθν ζννοια τθσ διακφμανςθσ 

*Αςςυμετρία ωσ προσ τισ ικανότθτεσ 

*Διακφμανςθ ικανότθτασ- επίδοςθσ, οι μακθτζσ υπολείπονται 1 
με 2 χρόνια, ςε ςχζςθ με τθ νοθτικι τουσ θλικία 

Εικόνα 1: Τομείσ που ςυγκλίνουν οι οριςμοί των  Μακθςιακών Δυςκολιών 
Πηγή: Τηιβινίκου, (2015). Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ- Διδακτικζσ Παρεμβάςεισ Ακινα: 
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 
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   ε κηα πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηνπ φξνπ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γίλεηαη εκθαλέο 

πσο κεηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ απ‟ ηνλ Kirk (1962), πνιινί είλαη απηνί 

πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνζαθελίζνπλ ηνλ φξν «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο». θνπφο θαη 

ζηφρνο ήηαλ ε δηαξθήο βειηίσζή ηνπ θαη δηαιεχθαλζε φισλ εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ηηο θαζνξίδνπλ θαη ηηο δηακνξθψλνπλ. Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπο, νδήγεζε ζηελ εκπινθή 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπνπ ν θαζέλαο φξηδε ηνλ φξν ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ. ην επφκελν θεθάιαην, ζα γίλεη αλαθνξά 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, Γεληθέο θαη Δηδηθέο. Αθνχ θαζνξηζηεί 

πνηεο είλαη Γεληθέο θαη πνηεο νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζα ηνληζηεί ε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο.  

 

6.3. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

 
   Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε βάζνο ρξφλνπ κειεηήζεθαλ απφ πιήζνο εξεπλεηψλ θη 

έγηλαλ πνηθίιεο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπο. ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Εικόνα 2: Τομείσ που επθρεάηουν οι Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ 
Πηγή: Τομαράσ, (2008). Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. Ιςότιμεσ Ευκαιρίεσ ςτθν 
Εκπαίδευςθ. Ακινα: Πατάκθσ 
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Βαζηδφκελνη ζηελ αηηηνινγία ηνπο, νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε δχν 

κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο:  

1. ζηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο &  

2. ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Σνκαξάο, 2008). 

   ηελ  πξψηε πεξίπησζε, ησλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ηα αίηηα απνδίδνληαη ζε 

εμσγελείο αξλεηηθνχο ςπρν-εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Ο 

εθάζηνηε καζεηήο, παηδί ή ελήιηθαο παξνπζηάδεη γεληθεπκέλε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο θη ειιηπή αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

Αθφκα, παξάιιεια κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζ‟ απηή ηελ 

θαηεγνξία, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θη άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή λνεηηθή 

πζηέξεζε ή αδπλακία ζπγθέληξσζεο, κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα (Μαληδαλά & 

Νηθνιφπνπινο, 2016) . Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ηα 

άηνκα έρνπλ ήδε θάπνηα δηαηαξαρή ή ηδηαίηεξε αλάγθε, πνπ ηα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 

απφθξηζήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σέινο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

ηα άηνκα απηά, παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή βηψλνπλ αλεπαξθείο θη 

άιιεο ζπλζήθεο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θη άιινπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

   Απ‟ ηελ άιιε, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αλ θαη πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά ηνπ φξνπ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Πνιπρξφλε, 

Υαηδερξήζηνπ & Μπίκπνπ, 2006) απνηεινχλ απιά κηα θαηεγνξία απηψλ. Ο φξνο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε κηαο νκάδαο δηαηαξαρψλ λεπξνινγηθήο θαη 

θιεξνλνκηθήο θχζεσο, πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο πξφζθηεζεο θαη ρξήζεο δεμηνηήησλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ, ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(Μαξηδάθε- Καζζσηάθε, 2011; Πνιπρξφλε, Υαηδερξήζηνπ & Μπίκπνπ, 2006). Οη 

καζεηέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία παξνπζηάδνπλ έληνλε αζπκκεηξία 

ζην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπο θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο (Μαληδαλά & Νηθνιφπνπινο, 

2016) ελψ ζπρλά, πζηεξνχλ αξθεηά ζε θάπνηα καζήκαηα θαη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο 

επηδφζεηο ζε θάπνηα άιια. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνπλ είλαη 

εθ γελεηήο θαη εθ‟ φξνπ δσήο, δειαδή κηα κφληκε θαη παξνχζα θαηάζηαζε ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ απφ παηδί έσο ελήιηθαο. Χζηφζν, θάπνηα άηνκα δελ αλαθαιχπηνπλ πνηέ φηη νη 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο επζχλνληαη γηα ηηο δηαρξνληθέο δπζθνιίεο ηνπο ζε δηαθφξνπο 

ηνκείο, φπσο ε Αλάγλσζε, ηα Μαζεκαηηθά, ε Γξαπηή Έθθξαζε θαη ε Καηαλφεζε 
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θεηκέλνπ ελψ άιινη δελ αλαγλσξίδνληαη κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κέρξη λα 

ελειηθησζνχλ (Σδηβηλίθνπ, 2015). 

 

 

 

 

6.3.1. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ «ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ» 

 
   Σν 1968, ε Δζληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, φξηζε φηη «Οη 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθέξνληαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο 

ζε κία ή πεξηζζόηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαλόεζε ή 

ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο. Οη  δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα 

εθδεισζνύλ σο αλεπαξθήο ηθαλόηεηα ζηελ αθξόαζε, ηε ζθέςε, ηελ νκηιία, ηελ αλάγλσζε, 

ηε γξαθή ή ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ. Τέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο 

πεξηιακβάλνπλ αληηιεπηηθέο αδπλακίεο, εγθεθαιηθέο βιάβεο, ειάρηζηε δπζιεηηνπξγία, 

δπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία.» (Μαξηδάθε - Καζζσηάθε, 2005) 

   Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ζε κηα πξνζπάζεηα 

νξηνζέηεζεο ηνπ φξνπ Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πξνέβε ζηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξαθάησ νξηζκνχ: «Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ζπζηεκαηηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε, ηε Γξαθή, ηελ Αξηζκεηηθή θαη ηηο Μαζεκαηηθέο απνδεηθηηθέο 

δεμηόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο[…] Φαξαθηεξίδνληαη από αλαθξηβή ή 

αξγή θαη επίκνρζε αλάγλσζε, δπζθνιίεο θαηαλόεζεο απηνύ πνπ δηαβάδεηαη, δπζθνιίεο ζηελ 

Πίνακασ 1: Κατθγορίεσ Μακθςιακών Δυςκολιών  
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Οξζνγξαθία, θησρή έθθξαζε, δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ή 

αλαθξηβή καζεκαηηθή επηρεηξεκαηνινγία» (American Psychiatric Association, 2013).  

   πλνςίδνληαο, νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαίλεηαη πσο έρνπλ ηα αίηηά ηνπο 

θπξίσο, ζε πξσηνγελείο, βηνινγηθνχο θαη θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο ελ αληηζέζεη, κε ηηο 

Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πνπ απνδίδνπλ ηα αίηηά ηνπο ζε εμσγελείο ςπρν-

εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

εκθαλίδνληαη κε δπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε, ηελ Οξζνγξαθία θαη ηα Μαζεκαηηθά πνπ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ειηθία, ην λνεηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ 

(Αγαιηψηεο, 2004). Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, πσο θξίζηκν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ζην 

παξειζφλ, απνηεινχζε ε κε αλακελφκελε απφθιηζε αλάκεζα ζην Γείθηε Ννεκνζχλεο θαη 

ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ αηφκνπ (Παληειηάδνπ, & Μπφηζαο, 2007).  Σφζν νη Γεληθέο φζν 

θαη νη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν θη αλάινγα 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ην πνζνζηφ 

παξνπζίαζεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ παγθνζκίσο ζηε ζρνιηθή ειηθία, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 5- 15% ελψ ζηνπο ελήιηθεο 4%, κε κηα κεγαιχηεξε εκθάληζε ζην 

αληξηθφ θχιν (American Psychiatric Association, 2013). 

 

6.4. ΑΙΣΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

 
   Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

ζην παξφλ Κεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηα αίηηά ηνπο. Θα αλαθεξζνχλ κε άιια ιφγηα, νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ θη νδεγνχλ έλα άηνκν εθ γελεηήο ή φρη, ζηελ έληαμή 

ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Ζ . Πνιπρξνλνπνχινπ, ζην 

ζχγγξακκά ηεο «Παηδηά θαη έθεβνη κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο», θαηαηάζζεη ηα 

αίηηα ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηα Βηνινγηθά, ηα 

Γελεηηθά θαη ηα Πεξηβαιινληηθά (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995). Δληνχηνηο, αλαθέξεη πσο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα αίηηα είλαη κε θαζνξηδφκελα θαη πνηθίινπλ αλάινγα ην άηνκν θαη 

ηελ πεξίπησζε.  

   Καηά ηνλ Bradley (1995), ηα αίηηα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ρσξίδνληαη επίζεο, ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο, Δμσγελή, Δλδνγελή θαη Μεηθηά. Γηα αξρή, ζηα εμσγελή αίηηα 

εληάζζνληαη νη δηάθνξεο αζζέλεηεο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθιίζεηο, νη αξλεηηθέο 

επηξξνέο ησλ ζπλνκειίθσλ θη νη κεγάιεο ςπρηθέο βιάβεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν 
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ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δεκηνπξγία θφβσλ, αλεζπρηψλ θαη θηλήηξσλ γηα ην παηδί, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αζηαζείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, 

ζπρλή ελαιιαγή θαηνηθηψλ, ζάλαην ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ θηι. ηηο ελδνγελείο αηηίεο, 

εληάζζνληαη γελεηηθνί παξάγνληεο, αλσκαιίεο θαηά ηε γέλλεζε θαη ην ζχλδξνκν 

εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ελψ ηέινο, ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηθηώλ παξαγόλησλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ηηο άζρεκεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Bradley, 1995). 

   Λίγα ρξφληα λσξίηεξα, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (World Health Organization, 

1977) ππνζηεξίμε φηη «νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο νθείινληαη ζε ςπρνινγηθά ή βηνινγηθά 

αίηηα, ζε εηδηθέο αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο, ζε πξνβιήκαηα πγείαο ή ζε ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα» (Σξίγθα-  Μέηξηθα, 2010). ε θάζε πεξίπησζε, νη γελεηηθνί, βηνινγηθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πξνθχπηεη φηη νη εγθεθαιηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ πξνκεησπηαίν ή θξνηαθηθό θινηό επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ. Οη αλσκαιίεο απηέο ηνπ 

θινηνχ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αθνχ επεξεάδνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ ηνκείο, πνπ εδξάδεηαη «ε κάζεζε». Οη λεπξηθέο δπζιεηηνπξγίεο αθφκα, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε 

«βεκάησλ» γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο, ζηελ πξφζθηεζε θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηνλ απηνέιεγρν ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

   Σε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, επηπιένλ, επεξεάδεη ηδηαίηεξα θη ν κλεκνληθόο κεραληζκόο 

ηνπ αηφκνπ. Γπζιεηηνπξγίεο ζηελ άκεζε ή βξαρχρξνλε κλήκε δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο 

ζηε ζχγθξηζε ησλ εηζεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ, είηε απ‟ ηνλ νπηηθφ είηε απ‟ ηνλ αθνπζηηθφ 

αηζζεηεξηαθφ θαηαγξαθέα θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε 

δνκέο, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ, λα ελδπλακσζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ 

θαη ελ ηέιεη, λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνκλεκφλεπζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1989). 

Απνηέιεζκα ηεο κε επηηπρνχο δηεξγαζίαο ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο είλαη ε κε 

απνηειεζκαηηθή πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ην «ράζηκν» πνιιψλ εηζεξρφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ, είηε είλαη κελχκαηα είηε γξάκκαηα είηε αξηζκνί θηι. (Μπφηζαο, 2007). 

πλάκα, ε ειιηπήο νξγάλσζε, ε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία, ε κε ηζρπξνπνίεζε ησλ 

δεζκψλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ λέσλ θαη πξνυπάξρνπζσλ 

γλψζεσλ, ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο έρνπλ σο απνηέιεζκα νη λέεο γλψζεηο λα είλαη 
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εππαζείο (Swanson, Cooney & O‟Shaughnessy, 1998). Όιεο απηέο νη ειιηπείο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κλεκνληθνχ κεραληζκνχ επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο- ηα άηνκα θαη πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο κάζεζήο ηνπο.  

   Σέινο, ζηα θχξηα αίηηα, φπσο πξναλαθέξζεθε εληάζζνληαη πεξηβαιινληηθνί θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Σν 

αθαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ειιηπήο πξνζνρή απ‟ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη 

ππνβαζκηζκέλεο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, ε παξακέιεζε θαη ηα νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα, ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θ.α. απνηεινχλ κεξηθνχο κφλν απ‟ ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα αλαζηείινπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ αηφκνπ θαη λα κελ 

ηνπ επηηξέςνπλ λα ραξεί ή λα δηαρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο επηηπρίαο.  

 

ΑΗΣΗΑ ΜΑΘΖΗΑΚΩΝ ΓΤΚΟΛΗΩΝ 

 

Παγθόζκηα Οξγάλσζε 

Τγείαο(1977) 

 

Bradley(1995) Πνιπρξνλνπνύινπ (1995) 

1. Φπρνινγηθά 

2. Βηνινγηθά 

3. Δηδηθέο 

αλαπηπμηαθέο 

θαζπζηεξήζεηο 

4. Πξνβιήκαηα πγείαο 

5. Φπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα 

 

1. Δμσγελή 

2. Δλδνγελή 

3. Μεηθηά 

1. Βηνινγηθά 

2. Γελεηηθά 

3. Πεξηβαιινληηθά 

 

 

 

Πίνακασ 2: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ για τα αίτια των Μακθςιακών Δυςκολιών  
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6.5. ΕΝΔΕΙΞΕΙ & ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

 
   ηελ πεξίπησζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ.  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη απφ λσξίο 

ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ελεκεξψζνπλ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο 

αμηνιφγεζεο απφ θαηάιιεινπο θη εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο. Πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε 

νπνησλδήπνηε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, θξίζηκν ζηάδην απνηειεί ε Αμηνιφγεζε. Όζν 

λσξίηεξα εληνπηζηνχλ ηα «ζεκάδηα» ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη γηα ην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ αδηαθνξία δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαζψο 

κφλν δπζρέξεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

(Μαξθνβίηεο & Σδνπξηάδνπ, 1991).  ην παξφλ θεθάιαην, γηα αξρή ζα γίλεη παξνπζίαζε 

ησλ ελδείμεσλ, πνπ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, απφ ηα πξψηα 

θηφιαο ζρνιηθά βήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο δηάγλσζεο θη αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ 

δαζθάισλ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

   χκθσλα κε ηνλ Α. Καλδαξάθε, νη ελδείμεηο απ‟ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θηφιαο 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ψζηε λα ππάξμεη κέξηκλα γηα έγθαηξε αληηκεηψπηζε. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξμνπλ πην ζνβαξά καζεζηαθά πξνβιήκαηα γηα ηα παηδηά, ζηηο 

κεζαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη εηδηθφηεξα, θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (Καλδαξάθεο, 2004). ηε ζρνιηθή ειηθία, νη ελδείμεηο ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ αθνξνχλ θπξίσο: 

α. ηε θσλνινγηθή επίγλσζε 

β. πξνβιήκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

γ. ηε γλψζε ηεο αιθαβήηνπ 

δ. πξνβιήκαηα γξαπηνχ ιφγνπ & 

ε. νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (Βαηζηλά & Μνπδάθε, 2015). 

   ε επίπεδν Αλάγλσζεο, έλα παηδί κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδεη ηηο εμήο 

ελδείμεηο- ραξαθηεξηζηηθά: 

 ζπιιαβηζηή αλάγλσζε ή αλάγλσζε γξάκκα- γξάκκα (π.ρ. παηάηα  πα-ηα-ηα) 

 ζχγρπζε γξακκάησλ κε παξεκθεξή νπηηθή απεηθφληζε (π.ρ. π-η, μ-δ θηι) 
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 αγλφεζε ή κεξηθή αγλφεζε ζεκείσλ ζηίμεο 

 επαλαιήςεηο ιέμεσλ ή νιφθιεξσλ πξνηάζεσλ 

 δπζθνιία λα αθνινπζήζνπλ ηελ γξακκή, «ράζηκν ζεηξάο» 

 «καληεχνπλ» ηηο ιέμεηο βαζηδφκελνη ζηηο γλσζηέο αξρηθέο ζπιιαβέο (Φισξάηνπ, 

2009)  

 παξάιεηςε, πξφζζεζε ή ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε γξακκάησλ ή ιέμεσλ 

 έιιεηςε ερνρξψκαηνο ζηε θσλή θαηά ηελ αλάγλσζε 

Ζ Αλάγλσζε απαηηεί απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε (Πφξπνδαο, 2002), ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πζηεξνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αξγή 

απνθσδηθνπνίεζε πεξηνξίδεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006) 

   ηε Γξαθή εκθαλίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα: 

 πεξηνξηζκέλεο ηδέεο  

 αηειέο πεξηερφκελν 

 κηθξή έθηαζε θεηκέλσλ (Troia, 2006) 

 θσλνινγηθά ιάζε 

 παξαιείςεηο ηφλσλ  

 παξαιείςεηο ζεκείσλ ζηίμεο 

 αδπλακία γελίθεπζεο γξακκαηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ (Φισξάηνπ, 2009) 

 αδπλακία ζηαζεξήο γξαθήο 

 αδπλακία γξαθήο πάλσ ζηε γξακκή 

 δπζθνιία ζην θξάηεκα ηνπ κνιπβηνχ 

 αξγή γξαθή  

 ελαιιαγή κηθξψλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ (π.ρ. ΠαηάΣα) 

 κε ζχλδεζε πεξηερνκέλσλ, έιιεηςε αιιεινπρίαο θαη ζπλάθεηαο 

 βαζηθά νξζνγξαθηθά ιάζε (Smith, 1990) (π.ρ. παίδν) 

 παξάιεηςε, πξφζζεζε ή αληηθαηάζηαζε γξακκάησλ ή ζπιιαβψλ 
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 κνξθνινγηθά ιάζε θ.α. 

   Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ηφζν ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

δεμηφηεηα ηεο γξαθήο φζν θαη ζηηο ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, φπσο ε γξαπηή έθθξαζε θη ε 

νξζνγξαθία. Σα γξαπηά ηνπο παξνπζηάδνπλ αθαηάζηαηε κνξθή, πνιιά ζβεζίκαηα θαη 

δηνξζψζεηο, ππεξβαίλνπλ ηα πεξηζψξηα, ηα γξάκκαηά ηνπο είλαη αθαλφληζηα θαη 

δπζαλάγλσζηα (παληηδάθεο, 2009). 

   ηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθώλ παξνπζηάδνπλ: 

 ιάζε ζηηο πξάμεηο, αθφκα θαη ζηηο πην απιέο 

 ιάζε ζηηο πξάμεηο κε θξαηνχκελα 

 δπζθνιίεο ζηηο ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο 

 δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε απνηειεζκάησλ, δεδνκέλσλ θαη νλνκάησλ αξηζκψλ 

 ιάζε γξαθήο θη αληηγξαθήο αξηζκψλ ή καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ 

 ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε αξηζκψλ κε απνηέιεζκα, εμσπξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία δελ αληηιακβάλνληαη  

 δπζθνιία εθηέιεζεο πξάμεσλ φηαλ ππάξρεη κεηαθίλεζε ησλ αξηζκψλ θ.α. 

(Αγαιηψηεο, 2004) 

   Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνιιέο απ‟ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

έρνπλ σο πεγή ηηο αδπλακίεο ζηνλ κλεκνληθφ κεραληζκφ θαη ζηελ εθηίκεζε πνζνηήησλ θη 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ.  Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη καζεηέο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα 

θσδηθνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ 

πιήζνο πιεξνθνξηψλ, λα ηηο επαλαιάβνπλ ή λα εθηειέζνπλ ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ 

νξηζκέλε ζεηξά (Smith et al., 2004). Όια απηά δελ κπνξνχζαλ παξά λα επεξεάζνπλ ηηο 

απνδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. 

   ε έλα επξχηεξν πιαίζην, ην γλσζηηθό πξνθίι ησλ καζεηψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηηο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδεη ηηο εμήο ελδείμεηο: 

 πξνβιήκαηα πξνζνρήο, πνπ εληείλνληαη φζν κεγαιψλνπλ 

 πξνβιήκαηα αληίιεςεο ρψξνπ & ρξφλνπ 

 έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ  
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 δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή δηάθξηζε, αθνινπζία & κλήκε 

 πξνβιήκαηα αθνπζηηθήο κλήκεο θη αθνινπζίαο 

 πξνβιήκαηα αλάθιεζεο θαη αλαδφκεζεο ήρσλ ή πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 πξνβιήκαηα απνζήθεπζεο θαη ηέιεζεο πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ  

 παξνξκεηηθφ γλσζηηθφ ζηπι (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007) 

   Σέινο, ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα 

αδπλαηνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο θαηάιιειεο γηα θάζε έξγν ζηξαηεγηθέο, 

λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη, ελφο 

ηχπνπ απηναμηνιφγεζε. Με άιια ιφγηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ απηέο ηηο 

«ζηξαηεγηθέο κάζεζεο», πνπ ζα ηνπο δηεπθνιχλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο.  

   Όια ηα παξαπάλσ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην 

άηνκν κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη λα επεξεάζνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Όηαλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ζηήξημε απ‟ ην νηθνγελεηαθφ 

θη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ή απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ κεηψλεηαη κε απνηειέζκαηα αξλεηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ηνπο άιινπο, ηε δεκηνπξγία ζπκνχ θαη απνγνεηεχζεσλ (Μαξηδάθε- Καζζσηάθε, 2009). 

Πνιιέο θνξέο ε αδπλακία ρξήζεο ησλ «ζσζηψλ» ιέμεσλ ή ε κεησκέλε αληίιεςε ησλ κε 

ιεθηηθψλ ζεκάησλ (Πνιπρξφλε, 2011) έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηνπ αηφκνπ, νδεγεί ζε κεησκέλε απνδνρή απ‟ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζε ιηγφηεξεο ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε απηνχο ή ην εθπαηδεπηηθφ ή νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Heward, 

2011).  

   Καηά ηνλ Δ. Κνιηάδε, φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζε κε 

απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, ζε απφζπξζε, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, επηζεηηθφηεηα, 

αξλεηηθή απηνπξνβνιή, απνκφλσζε, έληνλεο εμάξζεηο ζπκνχ θ.α. (Κνιηάδεο, 2010). Γη‟ 

απηφ ην ιφγν, ε ελζάξξπλζε ζηε βηβιηνγξαθία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, αθνχ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε 

κάζεζε (Katz, 1993). Έλα ζεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ελζαξξχλεη θαη λα 

δειεάζεη έλαλ καζεηή ελψ έλα αξλεηηθφ ζίγνπξα ζα ηνλ απνηξέςεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κε έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή ελέρνπλ κεγάιν θίλδπλν 
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καζεηηθήο δηαξξνήο (Stowe, Arnold & Ortiz, 2000), γεγνλφο πνπ έρεη επηζεκαλζεί αξθεηά 

ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. 

 

6.6. ΕΙΔΗ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

 
   ε πξνεγνχκελν Κεθάιαην έγηλε κηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ ζε Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Παξαθάησ ζα παξαηεζεί κηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ θαη ησλ εηδψλ πνπ ηηο απνηεινχλ, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ 

έγηλε, ελψ πξνεγνπκέλσο ζα έρεη θαηαγξαθεί κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ. 

   Απ‟ ηηο πην πξφζθαηεο αλαθνξέο ζηα είδε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, έρνπλ 

πξνθχςεη ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξψηκεο ελδείμεηο κε θνηλή βάζε. Έηζη, πξνέθπςαλ νη: 

1. Γπζθνιίεο Λόγνπ θαη Οκηιίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αληίιεςε, θαηαλφεζε θαη 

παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γεληθά, ζ‟ απηφ ην είδνο εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο έθθξαζεο θαη πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ  κέζσ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

2. Γπζθνιίεο Γξαπηνύ Λόγνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αδπλακία θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο γξαπηνχ θεηκέλνπ θαζψο θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή. ε απηφ ην είδνο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ εληάζζεηαη 

θη ε Γπζιεμία. 

3. Γπζθνιίεο Αλάγλσζεο. Έλα είδνο φπνπ πεξηθιείεη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, ραξαθηεξίδνληαη απ‟ ηελ 

αξγή ή ζπιιαβηζηή αλάγλσζή ηνπο, απ‟ ηηο αξθεηέο αληηκεηαζέζεηο γξακκάησλ ή 

ζπιιαβψλ, παξαιείςεηο γξακκάησλ ή ζπιιαβψλ ή αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ ή 

ζπιιαβψλ.  

4. Γπζθνιίεο Μαζεκαηηθνύ Λόγνπ, πνπ πεξηέρνπλ φια εθείλα ηα άηνκα πνπ 

δπζθνιεχνληαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ ζπκβφισλ ηεο 

αξηζκεηηθήο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ζηελ εχξεζε 
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ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ απνκλεκφλεπζε απιψλ 

πξάμεσλ ή ηεο πξνπαίδεηαο θηι. (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

   ηελ Διιεληθή Βηβιηνγξαθία, εθηφο απ‟ ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ απαληάηαη θαη κηα ηξηπιή θαηεγνξηνπνίεζε, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη ζε 

κία θαηεγνξία νη «Γπζθνιίεο Αλάγλσζεο» θη νη «Γπζθνιίεο Γξαπηνύ Λόγνπ» ησλ Δ. 

Κάθνπξνο θαη Κ. Μαληαδάθε. Έηζη, πξνθχπηνπλ ηξεηο λέεο θαηεγνξίεο, ηα: 

1. Διιείκκαηα ζηελ επεμεξγαζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

2. Πξνβιήκαηα Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο 

3. Πξνβιήκαηα ζηα Μαζεκαηηθά (Καλδαξάθεο, 2004) 

   χκθσλα κε ηνλ Α. Καλδαξάθε, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ ειιηπή 

θσλνινγηθή επίγλσζε θη επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζηνλ κλεκνληθφ κεραληζκφ, 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνζήθεπζε θη αλάθιεζε ησλ πξνθνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ (Καλδαξάθεο, 2004). Σν δεχηεξν είδνο έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ αδπλακία 

επεμεξγαζίαο, θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ, πνπ νδεγεί ζε ειιηπή 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη δπζρέξεηα ζηελ αλάγλσζε (Καλδαξάθεο, 2004; 

Παληειηάδνπ & ζπλ., 2008). ΄ απηφ ην είδνο δελ ιείπνπλ, άηνκα κε δπζθνιίεο ζηνλ 

ηξφπν γξαθήο (δπζγξαθία) ή ηελ νξζνγξαθία (δπζνξζνγξαθία) (Παληειηάδνπ & ζπλ., 

2008). Σέινο, ζηα Πξνβιήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηα ζπκπηψκαηα είλαη ίδηα κε απηά πνπ 

αλαδείρζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ θάζε δπζρέξεηα ζηηο πξάμεηο, ηνπο αξηζκνχο, ηα 

πξνβιήκαηα ή ηε δηαρείξηζε ρσξν-ρξνληθψλ ελλνηψλ θαη ρξεκάησλ (δπζαξηζκεζία) 

(Καλδαξάθεο, 2004; Παληειηάδνπ & ζπλ., 2008) 

   ε έλα γεληθφ πιαίζην, παξαηεξείηαη πσο φζν θη αλ δηαθνξνπνηνχληαη νη νλνκαζίεο ησλ 

εηδψλ γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ δίλεη ν θάζε επηζηεκνληθφο εξεπλεηήο, ε νπζία 

δελ αιιάδεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα παξακέλνπλ ζρεδφλ αλαιινίσηα, 

δηεπθνιχλνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ  νηθνγέλεηα θηι. λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

ελδείμεηο θαη λα πξνβνχλ ζηνπο εηδηθνχο γηα κηα πην εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ηνπ 

αηφκνπ πνπ ηα εκθαλίδεη. 
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ΔΗΓΖ ΜΑΘΖΗΑΚΩΝ ΓΤΚΟΛΗΩΝ 

 

Δ. Κάθνπξνο & Κ. Μαληαδάθε(2006) 

 

Α. Καλδαξάθε(2004) 

Γπζθνιίεο Λφγνπ θαη Οκηιίαο Διιείκκαηα ζηελ επεμεξγαζία 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

Γπζθνιίεο Γξαπηνχ Λφγνπ Πξνβιήκαηα Αλάγλσζεο θαη Γξαθήο 

 

Γπζθνιίεο Αλάγλσζεο Πξνβιήκαηα ζηα Μαζεκαηηθά 

 

Γπζθνιίεο Μαζεκαηηθνχ Λφγνπ 

 

 

 

   

   Πέξα απ‟ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ γεληθά, κέζα ζηα ρξφληα έρνπλ 

γίλεη άπεηξεο κειέηεο γηα ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απ‟ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ 

εμίζνπ αξθεηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εηδψλ ηνπο. Σν κφλν βέβαην είλαη πσο έλα παηδί 

γηα λα εληαρζεί ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζα πξέπεη ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

ηνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 80 θαη εληνχηνηο, λα παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ζε θάπνηα 

ζρνιηθή ή αθαδεκατθή ηνπ επίδνζε, φπσο Αλάγλσζε, Οξζνγξαθία, Μαζεκαηηθά (Prior, 

1996).  

   Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο, ζην άξζξν 3 γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία ή κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζηελ Διιάδα, ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

1. Γπζιεμία (Δηδηθή Αλαπηπμηαθή Γπζιεμία) 

2. Γπζγξαθία (Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηε Γξαπηή Έθθξαζε) 

3. Γπζνξζνγξαθία (Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ Οξζνγξαθία) 

Πίνακασ 3: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ για τα είδθ των Μακθςιακών Δυςκολιών  
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4. Γπζαλαγλσζία (Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ Αλάγλσζε) & 

5. Γπζαξηζκεζία (Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηα Μαζεκαηηθά- Αξηζκεηηθή) 

(ΝΟΜΟ 3699 (ΦΔΚ Α΄, 199/ 2-10-2008)) 

Μάιηζηα ν Νφκνο αλαθέξεη πσο «ζηελ θαηεγνξία καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη 

αηηησδώο κε εμσγελείο παξάγνληεο, όπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο», 

δηαζαθελίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε θχζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΝΟΜΟ 

3699 (ΦΔΚ Α΄, 199/ 2-10-2008)). 

   Απ‟ ηελ άιιε, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζην Δπξσπατθφ Δγρεηξίδην 

ηαμηλφκεζεο ησλ Φπρηθψλ θαη πκπεξηθνξηθψλ Γηαηαξαρψλ (ICD-10), θαηνλνκάδεη ηηο 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο σο «Δηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ησλ Σρνιηθώλ 

Ηθαλνηήησλ» θαη ηηο ηαμηλνκεί ζηηο εμήο έμη (6) θαηεγνξίεο: 

1. Δηδηθή Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο, πνπ αξθεηέο θνξέο απνηειεί ζπλψλπκν ηεο 

Γπζιεμίαο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

2. Δηδηθή Γηαηαξαρή ηνπ πιιαβηζκνχ 

3. Δηδηθή Γηαηαξαρή ησλ Αξηζκεηηθψλ Γεμηνηήησλ 

4. Μεηθηή Γηαηαξαρή ησλ ρνιηθψλ Γεμηνηήησλ 

5. Άιιεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ησλ ρνιηθψλ δεμηνηήησλ & 

6. Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ησλ ρνιηθψλ Ηθαλνηήησλ, κε πξνζδηνξηδφκελεο αιιηψο  

(Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006) 

   Δπηπιένλ, ε πέκπηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ & ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ (DSM-V) ηνπ Ακεξηθαληθνχ Φπρηαηξηθνχ πιιφγνπ πξνέβε ζε κηα 

δηαθνξεηηθή θαη πην ζχληνκε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, 

φπνπ εληάζζνληαη ηα παξαθάησ είδε:  

1. Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο (Γπζιεμία)  

2. Γηαηαξαρή ησλ Μαζεκαηηθψλ (Γπζαξηζκεζία)  

3. Γηαηαξαρή ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο (Γπζγξαθία) & 
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4. Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη αιιηψο, φπνπ εκπίπηνπλ φζεο 

πεξηπηψζεηο δελ πιεξνχληαη ζε ηφζν μεθάζαξν βαζκφ, ψζηε λα εληαρζνχλ ζε κία 

απφ ηηο ηξεηο (3) πξψηεο θαηεγνξίεο 

5. Δηδηθή Γηαηαξαρή ηεο κάζεζεο 

   Καηά θαηξνχο έρνπλ ππάξμεη θη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα είδε ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ φκσο, απηέο απνηεινχλ ηηο πην ζπρλά απαληεκέλεο ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  
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ΔΗΓΖ ΔΙΓΙΚΩΝ ΜΑΘΖΗΑΚΩΝ ΓΤΚΟΛΗΩΝ 

 

ΝΟΜΟ 3699 ICD-10 DSM-V 

 

Γπζιεμία 

 

 

Δηδηθή Γηαηαξαρή ηεο 

Αλάγλσζεο 

Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο 

(Γπζιεμία) 

 

Γπζγξαθία Δηδηθή Γηαηαξαρή ηνπ 

πιιαβηζκνχ 

 

Γηαηαξαρή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

(Γπζαξηζκεζία) 

 

Γπζνξζνγξαθία Δηδηθή Γηαηαξαρή ησλ 

Αξηζκεηηθψλ Γεμηνηήησλ 

 

Γηαηαξαρή ηεο Γξαπηήο 

Έθθξαζεο (Γπζγξαθία- 

Γπζνξζνγξαθία) 

Γπζαλαγλσζία Μεηθηή Γηαηαξαρή ησλ 

ρνιηθψλ Γεμηνηήησλ 

 

Μαζεζηαθή Γηαηαξαρή 

πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη 

αιιηψο 

 

Γπζαξηζκεζία Άιιεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο ησλ ρνιηθψλ 

Γεμηνηήησλ 

 

Δηδηθή Γηαηαξαρή ηεο 

κάζεζεο 

 Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή 

ησλ ρνιηθψλ Γεμηνηήησλ, 

κε πξνζδηνξηδφκελεο 

αιιηψο 
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6.7. ΤΝΟΨΗ 
 

    Ζ παξνχζα Δλφηεηα, νινθιεξψζεθε κεηά απφ κηα εθηελή αλαθνξά ζηηο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, Γεληθέο θαη Δηδηθέο θπξίσο, θαη κεηά ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε, απφ ην 1962, γίλνληαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο 

νξηζκνχ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, φκσο ε πνηθηινκνξθία ηνπο θη ε εκπινθή 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαηέζηεζαλ ηελ νξηνζέηεζή ηνπο δχζθνιε. Δληνχηνηο, 

αξθεηνί νξηζκνί ζπλέθιηλαλ ζην φηη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απαληψληαη ζε άηνκα, πνπ 

παξά ην Ννεηηθφ ηνπο Δπίπεδν, πζηεξνχλ ζηελ επίδνζή ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν Γιψζζαο, 

Γξαθήο θη Αλάγλσζεο φζν θαη ζε επίπεδν Αξηζκεηηθήο, γεληθφηεξνπ γλσζηηθνχ θαη 

κεηαγλσζηηθνχ επηπέδνπ. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί απέξξηπηαλ ηελ επηξξνή 

εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ, θαη εθηζηνχζαλ ηελ 

πξνζνρή ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Ο Hammil (1990) αλαθέξζεθε ζηελ εγγελή 

θχζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαζψο θαη ζηελ εθ‟ φξνπ δσήο χπαξμή ηνπο. 

   Πέξα απ‟ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ νξηζκφ ηνλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, φκσο, δφζεθε 

έκθαζε ζηα Αίηηα πνπ ηηο πξνθαινχλ κε απνηέιεζκα, λα γίλεη αλαθνξά ζε εμσγελείο 

αξλεηηθνχο ςπρνινγηθνχο θη εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο, πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ χπαξμε Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαζψο θαη ζε 

βηνινγηθνχο, λεπξνινγηθήο θαη θιεξνλνκηθήο θχζεσο παξάγνληεο, πνπ ζπρλά νδεγνχλ 

ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο, έγηλε θαλεξφ 

πσο ηα αίηηα πνηθίινπλ, φπσο θαη νη ελδείμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε άηνκν, 

αλάινγα ηελ πεξίζηαζε. 

  Σέινο, έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο Δλφηεηαο, ζηεξίρζεθε ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί κε βάζε ηνλ Νφκν πεξί 

Δηδηθήο Αγσγήο (Ν3699) ζηελ Διιάδα, ην ICD10 θαζψο θαη ην DSM-V. ε απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο εληάζζεηαη ε Γπζνξζνγξαθία, καδί κε ηε Γπζιεμία, ηε Γπζαξηζκεζία, ηε 

Γπζγξαθία θαη ηε Γπζαλαγλσζία, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

γεληθά, βνήζεζαλ ζηε δφκεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ Δμ Απνζηάζεσο Τιηθνχ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  
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7. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

7.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

   Ζ Δλφηεηα 7 έρεη σο ζηφρν λα απνζαθελίζεη ην ζέκα ηεο Οξζνγξαθίαο θαη ηεο 

Οξζνγξαθηθήο Γεμηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ νη αλαγλψζηεο, αιιά θαη νη επηκνξθνχκελνη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, λα είλαη έηνηκνη λα κειεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

Γπζνξζνγξαθία, ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ψζηε 

αθνχ παξνπζηαζηνχλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο θαη ε ζεκαζία 

ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, λα είλαη ζε ζέζε λα εκπεδψζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

   Σν ζέκα ηεο Οξζνγξαθίαο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, κνινλφηη δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ηφζν φζν ζα έπξεπε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη παξ‟ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο ην πξνζπεξλάλε ρσξίο λα δψζνπλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή, 

έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζεί απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο θαη εηδήκνλεο ηνπ 

θιάδνπ, κε ζθνπφ λα θαηαδείμνπλ ηε ζπνπδαηφηεηαο ηεο νξζήο γξαθήο ζηνλ γξαπηφ ιφγν. 

Έλα γξαπηφ πνπ δελ είλαη νξζνγξαθεκέλν, είλαη δχζθνιν λα αλαγλσζηεί επνκέλσο, είλαη 

δχζθνιν λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη ε επηθνηλσλία. Παξ‟ φια απηά, ε 

επίηεπμε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο είλαη κηα πνιπηξνπηθή δηαδηθαζία, πνπ εμαξηάηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

   Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δίλνληαη ζηελ 7
ε
 Δλφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηελ 

εμήο ζεηξά: 

7.2 Οξηνζέηεζε ηεο Οξζνγξαθίαο 

7.3 Οξζνγξαθηθή δεμηφηεηα & παξάγνληεο απ‟ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη 

7.4 ηάδηα αλάπηπμεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο 

 

 

 

 

 



 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: .Γηπισκαηηθή Δξγαζία  38 

7.2. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 
   Κάζε γιψζζα κε ην πέξαο ησλ αηψλσλ θαη κεηά απφ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ππέζηε, έρεη αλαπηχμεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο ψζηε θάζε πξνθεξφκελε ιέμε λα 

παξνπζηάδεη κηα νξηζκέλε γξαπηή κνξθή, αθνινπζψληαο έλα θνηλφ ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 

γξαθήο γηα φινπο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ θψδηθα (Μνπδάθε, 

2010α). Ζ ζσζηή νξζνγξαθία ηεο γιψζζαο θξίλεηαη ρξήζηκε γηα ηελ νξζή γξαθή ησλ 

ιέμεσλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ. Έλα 

θείκελν νξζνγξαθεκέλν βνεζά ζηε γξήγνξε, άλεηε θαη ζσζηή αλάγλσζε ηνπ αλαγλψζηε. 

   Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, ε Οξζνγξαθία δελ έρεη θαηαθέξεη 

λα αλαδεηρζεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθφκα θαη 

ζήκεξα, δελ αθηεξψλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θη εμνηθείσζε 

ησλ καζεηψλ κε ηηο γξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Μνπδάθε & Πξσηφπαπαο, 2011). 

   Δλ αληηζέζεη, ν επηζηεκνληθφο θιάδνο έρεη πξνζπαζήζεη λα κειεηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα κε ζθνπφ ηελ αλάδεημή ηνπ. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηελ 

«Οξζνγξαθία». ην παξφλ Κεθάιαην ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλνη απ‟ ηνπο νξηζκνχο πνπ 

έρνπλ δνζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ν φξνο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηα ζηάδηα 

θαηάθηεζεο ηεο γξαθήο ζε επφκελα Κεθάιαηα. ε έλα επξχηεξν πιαίζην έρεη γίλεη 

απνδεθηφ φηη ε νξζνγξαθία απνηειεί ηελ γξαπηή απεηθφληζε ησλ ιέμεσλ, αθνινπζψληαο 

ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο θάζε γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   Απ‟ ηηο πξψηεο αλαθνξέο πνπ έρνπκε γηα ηελ Οξζνγξαθία είλαη απηή ηνπ Μ. 

Σξηαληαθπιιίδε, φπνπ αλαθέξεη φηη είλαη «ε ζσζηή απόδνζε ηεο δσληαλήο νκηιίαο κε 

γξαπηά ζύκβνια» (Σξηαληαθπιιίδεο, 1913). Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν ίδηνο, αλαπηχζζεη 

ηνλ νξηζκφ ηνπ αλαθέξνληαο πσο «Οξζνγξαθία είλαη ε ζσζηή απόδνζε ηεο δσληαλήο 

νκηιίαο κε γξαπηά ζύκβνια. Ζ ηδαληθή νξζνγξαθία κηαο γιώζζαο είλαη εθείλε πνπ δείρλεη 

κε μερσξηζηό γξάκκα ηνλ θάζε θζόγγν, ελώ θάζε γξάκκα έρεη πάληα ηελ ίδηα θσλεηηθή 

αμία, ηελ ίδηα πξνθνξά» (Σξηαληαθπιιίδεο, 1996). 

   Σν 1980, ν Γ. Μπακπηληψηεο νξίδεη ηελ νξζνγξαθία σο «ηε ζπγθεθξηκέλε απνηύπσζε 

ηεο γιώζζαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν» ελψ ην 2002, έξρεηαη λα επηζεκάλεη ηελ 

«εηπκνινγηθή πξνέιεπζε» ησλ ιέμεσλ γηα ηελ ζσζηή απεηθφληζή ηνπο ζην γξαπηφ θείκελν.  
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   Δπηπξφζζεηα, ν Γ.Α. Καξαηδάο (2005) αλαθέξζεθε ζηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Α. 

Γθφηνβνο (1992) γηα ηελ Οξζνγξαθία ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Ζ νξζνγξαθία δελ αθνξά 

κόλν ηηο ζπκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξζή πξαγκάησζε ησλ θσλεκάησλ ζην αληίζηνηρν 

γισζζηθό πεξηβάιινλ αιιά ην ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ γξαθήο», ηνλίδνληαο κ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ θνηλσληθή δηάζηαζή ηεο (Γθφηνβνο, 1992 ζην Καξαηδάο, 2005).  Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1994, ν Α. Βνπγηνχθαο αλαθέξεηαη ζηελ Οξζνγξαθία σο «ε, θαηά έλα 

ζπκθσλεκέλν ζπκβαηηθό πξόηππν γξαπηώλ ζπκβόισλ θαη γξαθεκάησλ, αλαθσδηθνπνίεζε 

ή αλαπαξάζηαζε κηαο γιώζζαο». 

  Έλα ρξφλν κεηά, (1995) ε N. Catach νξίδεη φηη «ε Οξζνγξαθία απνηειεί ηνλ ηξόπν πνπ 

γξάθεη θαλείο ηνπο ήρνπο θαη ηηο ιέμεηο κηαο γιώζζαο ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα γξαθηθήο 

κεηαγξαθήο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζε κηα δεδνκέλε επνρή από ηε κία κεξηά, θαη από ηελ άιιε, 

κε ην λα αθνινπζεί νξηζκέλεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηα ππνζπζηήκαηα ηεο 

γιώζζαο (κνξθνινγία, ζύληαμε θαη ιεμηθό)» (Catach, 1995 ζην Καξαηδάο, 2005). 

   Μηα πην ζχγρξνλε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ Οξζνγξαθία σο «κηα 

ζύλζεηε λνεηηθή ιεηηνπξγία, κηα δεμηόηεηα πνπ απαηηεί ζπλδπαζκό γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδεώλ ζε γξαπηή κνξθή» (Υαξαιακπφπνπινο, 

& Υαηδεζαββίδεο, 1997). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί κηα απ‟ ηηο πξψηεο, πνπ 

έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γξαθήο θαη δε, ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. 

   Απ‟ ηελ αξρή θηφιαο, ηνπ 19
νπ

 αηψλα ππήξμε ζπζηεκαηηθή κειέηε ζηνλ ηνκέα ηεο 

γξαθήο θαη ηεο Οξζνγξαθίαο κε απνηέιεζκα λα θαηαγξαθνχλ αξθεηνί λένη νξηζκνί θαη λα 

δνζνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά νξηζκέλνη 

απφ απηνχο: 

 «Οξζνγξαθία νλνκάδεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη, αλάκεζα ζηελ πξνθνξηθή κνξθή ηεο 

γιώζζαο θαη ηελ γξαπηή απόδνζή ηεο, όπσο απηή έρεη θαζηεξσζεί ηζηνξηθά» 

(Παπαλαζηαζίνπ, 2001) 

 «Ζ Οξζνγξαθία αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληηζηνηρία ησλ 

ήρσλ κίαο γιώζζαο θαη ησλ γξακκάησλ ηεο Αιθαβήηνπ ηεο […] ε Οξζνγξαθία ηεο 

θάζε γιώζζαο ππόθεηηαη ζηηο επηδξάζεηο ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ θαη πθίζηαηαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο νπνίεο ππόθεηηαη ε γιώζζα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ» (Πφξπνδαο, 

2002). 

 «Ζ Οξζνγξαθία είλαη κηα ζύλζεηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή δηαδηθαζία θαη 

αλαθέξεηαη ζηε ζσζηή απεηθόληζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζε γξαπηό ιόγν, ζύκθσλα 
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κε ηνπο θαλόλεο θσλεκαηηθνγξαθεκηθήο αληηζηνηρίαο θαη ηνπο 

γξακκαηηθνζπληαθηηθνύο θαλόλεο. Δίλαη ε αλαθσδηθνπνίεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

ζε γξαπηό ιόγν, ε νπνία δηεθπεξαηώλεηαη ζύκθσλα κε έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα 

θαλόλσλ ηνπο νπνίνπο  νθείιεη ν καζεηήο λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκόδεη» 

(Βάκβνπθαο, 2004).    

 «Οξζνγξαθία είλαη ε γεληθά απνδεθηή θαη θσδηθνπνηεκέλε κε θαλόλεο ζρέζε πνπ 

έρεη θαζηεξσζεί αλάκεζα ζηελ πξνθνξηθή κνξθή ηεο γιώζζαο θαη ζην ζύζηεκα 

γξαθήο πνπ ηελ απνδίδεη» (Παπαλαζηαζίνπ, 2008). 

 

 

 

 

 

     Όπσο είλαη θαλεξφ πνιινί είλαη απηνί αζρνιήζεθαλ κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ ηεο 

Οξζνγξαθίαο ζε κηα πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο θαη αλάδεημεο ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο. Ζ 

θνηλσληθή δηάζηαζε, ε ζπζρέηηζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ε ηζηνξηθή ηεο πιεπξά 

αλαδείρζεθαλ ζε αξθεηνχο απ‟ ηνπο νξηζκνχο. Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη πσο ε Οξζνγξαθία 

βαζίδεηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο θαλφλεο θάζε γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θη απεηθνλίδεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζε γξαπηφ. Όπσο θάζε είδνπο γξαθή, έηζη θη ε νξζνγξαθεκέλε γξαθή, 

βνεζά ην άηνκν λα εθθξαζηεί, λα επηθνηλσλήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο ηδέεο ηνπο. 

Μ. Τριανταφυλλίδθσ (1913 & 1996) 

Γ. Μπαμπινιώτθσ  (1980) 

Α. Γκότοβοσ (1992) 

Α. Βουγιοφκασ  (1994) 

N. Catach  (1995) 

Α. Χαραλαμπόπουλοσ & Σ. Χατηθςαββίδθσ  (1997) 

Γ. Ραπαναςταςίου (2001 & 2008) 

Κ.Δ. Ρόρποδασ, (2002) 

Μ. Βάμβουκασ (2004) 

Πίνακασ 5: Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ των Ειδικών που αςχολικθκαν με τθν οριοκζτθςθ του όρου 
τθσ «Ορκογραφίασ» 

Ειδικοί που αςχολικθκαν με τθν οριοκζτθςθ τθσ 
Ορκογραφίασ 
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πλάκα, ζπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αλάπηπμε, ηελ επηηπρή ηνπ ζρνιηθή επίδνζε 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ ηνπ (Weil & Amundson, 

1994). 

 

7.3. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΠ’ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ 

ΕΞΑΡΣΑΣΑΙ 

 
   Ζ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ είλαη κηα πνιπζύλζεηε δηαδηθαζία θαη γηα πνιινύο απνηειεί 

θάπνηεο θνξέο κηα δύζθνιε θη επίκνλε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία σζηόζν, είλαη θαη δηδάμηκε, 

κε ζθνπό λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζπγγξαθηθή απηνλνκία ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην 

αλάπηπμεο κεηαγλσζηαθώλ δεμηνηήησλ (παληηδάθεο, 2004). Ζ δηαδηθαζία απηή γηα 

αξθεηνχο γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε φηαλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νξζνγξαθηθνχο 

θαλφλεο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ γισζζηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο.  

   Γηα ηελ επηηπρή επηθνηλσλία θαη θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπ αηφκνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο. χκθσλα κε ηε Γλσζηηθή Φπρνινγία, ε 

νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη σο «ε ζπλεηδεηή έθθξαζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ 

καζεηή- ελειίθνπ λα ρεηξίδεηαη ηα θσλήκαηα θαη θσλεκαηηθά ζύλνια ηνπ πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ κέζα από έλα άιιν ζεκεηαθό ζύζηεκα, ηε γξαθή δηαζθαιίδνληαο κ’ απηό ηνλ ηξόπν, 

ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε άξζξσζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ» (Καξαηδά, 2005). Ζ αλάπηπμή 

ηεο απνηειεί κηα πνιχπινθε γλσζηηθή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη φρη κφλν ηελ αθνινπζία νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ. ην παξφλ 

Κεθάιαην, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο απ‟ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε 

νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα ελψ ζε επφκελν, ζα κειεηεζνχλ ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηεο. 

   Γηα αξρή, ε νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα επεξεάδεηαη απ‟ ηελ βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ θαη ηελ επαξθή λνεηηθή δνκή ηνπ. Γηα λα επηηχρεη ην άηνκν ζηνλ ηνκέα ηεο 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο θξίλεηαη απαξαίηεην λα είλαη αλεπηπγκέλεο επαξθψο φιεο νη 

εκπιεθφκελεο δηεξγαζίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο (Romani,  Di Betta, Tsouknida, & Olson, 

2008). Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο. ε επίπεδν πξνζνρήο δχν είλαη λα θξίζηκα ζηάδηα, ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα επηθεληξσζεί ζην εξέζηζκα πνπ ην ελδηαθέξεη θαη λα απνκνλψζεη ηα ππφινηπα θαη 

δεχηεξνλ, ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζε βάζνο ρξφλνπ.  
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   Δίλαη γλσζηφ πσο ε νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα εκπιέθεηαη θαη ζηα ηξία (3) ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (αηζζεηεξηαθή κλήκε, εξγαδφκελε ή βξαρχρξνλε κλήκε & 

καθξφρξνλε κλήκε) θη σο εθ ηνχηνπ, απαηηεί ηελ εγξήγνξζε φισλ ησλ κλεκνληθψλ 

δηεξγαζηψλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιε εμάξηεζε απ‟ ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε θαη ηελ 

γξαθνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Καξαηδάο, 2005). ε επίπεδν αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 

ησλ πξνθνξηθψλ ιέμεσλ, γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο είλαη 

απαξαίηεην ην άηνκν λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαιά ηνπο θζφγγνπο θαη εηδηθά ηνπο 

γισζζνινγηθά ζπγγελείο π.ρ. π-β-θ, θ-γ-ρ θηι. θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, φπσο αλαθέξεη ν Γ.Α. 

Καξαηδάο (2005) ε νξζή γξαθή δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα θαιήο αθνήο αιιά θαη 

αλεπηπγκέλεο πξνζνρήο (Camus et al. ζην Καξαηδάο, 2005). ε επίπεδν γξαθνθηλεηηθήο, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη αζθήζεηο Λεπηήο Κηλεηηθφηεηαο απφ κηθξή ειηθία γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζθηεζεο ηεο θίλεζεο ηεο γξαθήο (Καξαηδάο, 2005). 

   Δθηφο απ‟ φια ηα παξαπάλσ, ε θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο εμαξηάηαη απφ 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, ηε κεηαγισζζηθή ζπλεηδεηνπνίεζε (θσλνινγηθή, 

κνξθνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή) αιιά θαη ηελ θσλεκηθή θαη θσλνινγηθή 

επίγλσζε (Καξαηδάο, 2005). ην . Παληειηάδνπ θ.α. (2006) αλαθέξεηαη πσο ηα παηδηά 

πξέπεη λα «αθνχζνπλ» ηα θσλήκαηα πνπ δνκνχλ ηε ιέμε, λα ζπλδπάζνπλ θάζε ήρν κε ην 

ζρεηηθφ γξάθεκα θαη λα κεηαηξέςνπλ ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα ζε νπηηθφ (Παληειηάδνπ,  

Γαζθαιάθε & Μπαζάθνπ, 2006). Έηζη, δεκηνπξγείηαη ζηελή ζρέζε θσλεκηθήο επίγλσζεο 

θαη Οξζνγξαθίαο. Ζ επηηπρία ζηελ Οξζνγξαθία απαηηεί ζσζηή αληίιεςε ησλ ήρσλ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πξηλ αθφκα δηακνξθσζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα 

θσλήκαηα (Ατδίλεο & Γαλαθιή, 2006). 

   Κάζε άηνκν γηα λα γξάςεη νξζά, πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηηο γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο θαη 

ζεκαζηνινγηθέο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη. Όιεο απηέο νη απαηηήζεηο φκσο, απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηνπο καζεηέο εηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο γξαθήο, θαζψο δελ 

αλαγλσξίδνπλ αθφκα θαιά ηα γξάκκαηα θαη δπζθνιεχνληαη ζηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα 

αληίζηνηρα θσλήκαηα (Βάκβνπθαο, Παιηεξάθεο & Βάκβνπθα, 2008). Ζ θαηάζηαζε 

γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθε γηα ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα, φπνπ έλα θψλεκα 

αληηζηνηρεί ζε πνιιά γξαθήκαηα θξίλνληαο απαξαίηεηε φρη κφλν ηε θσλεκαηηθν- 

γξαθεκηθή αληηζηνηρία (θσλνινγηθφ ιεμηθφ) αιιά θαη ηελ πνιχ θαιή γλψζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ (νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ) θαη ηεο εηπκνινγίαο ησλ 

ιέμεσλ (ζεκαζηνινγηθφ ιεμηθφ). πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε ζσζηή 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή απαηηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. 
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7.4. ΣΑΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ 

 
   Ζ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο, φπσο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, δελ είλαη έκθπηα ζηνλ 

άλζξσπν. Απνηεινχλ κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κέζα απ‟ ηε 

ζπλερή έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζην γξαπηφ ιφγν, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γξακκαηηθψλ, 

ζπληαθηηθψλ θαη άιισλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ (Treiman & Burassa, 2000). Με 

ηα εμειηθηηθά ζηάδηα νηθνδφκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο (Ferreiro & Teberosky, 1982) 

αζρνιήζεθαλ αξθεηνί επηζηήκνλεο ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά εληνχηνηο, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί κεηαμχ απηψλ ησλ ζηαδίσλ δελ ππάξρνπλ ζαθή φξηα θη ε ηεξάξρεζε δελ 

γίλεηαη πάληα θη απ‟ φινπο απνδεθηή (Sulzby, 1990). Ο ξπζκφο θαηάθηεζεο δηαθέξεη απφ 

άηνκν ζε άηνκν θαζψο, επεξεάδνπλ δηάθνξνη εμσγελείο θη ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (Hall, 1987). ην παξφλ Κεθάιαην ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ φισλ απηψλ ησλ επηζηεκφλσλ. 

*Φωνολογικι ενθμερότθτα 

*Αυτοματοποιθμζνθ αντιςτοίχιςθ φωνθμάτων- γραφθμάτων 

*Γνώςθ ιςτορικισ ορκογραφίασ 

*Μορφολογικι επίγνωςθ δομισ τθσ λζξθσ 

*Τονιςμόσ 

*Γνώςθ των γραμμάτων τθσ ΑΒιτου 

*Γνώςθ του ορκογραφικοφ ςυςτιματοσ 

*Ανάκλθςθ ςειράσ γραμμάτων 

Παράγοντεσ που ςυντελοφν  ςτθν κατάκτθςθ τθσ 
ορκογραφθμζνθσ γραφισ 

 

Πίνακασ 6: Ανάδειξθ των παραγόντων που αποτελοφν ςυνάρτθςθ για τθν κατάκτθςθ τθσ 
ορκογραφθμζνθσ γραφισ  
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   Πξψηε αλαθνξά ζηα ζηάδηα ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, έρνπκε απ‟ ηελ U. Frith 

(1985) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ηξηψλ (3) ζηαδίσλ: 

1. Λνγνγξαθηθφ 

2. Αιθαβεηηθφ 

3. Οξζνγξαθηθφ  

   ην πξψην ζηάδην, ην άηνκν ζε κηθξή ειηθία, απνηππψλεη ζην κπαιφ ηνπ ηηο ιέμεηο ζαλ 

εηθφλεο, νιηθά κε απνηέιεζκα, φηαλ ζέιεη λα γξάςεη θάηη λα πξνβάιιεη ζπλήζσο ην πην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην πην ηδηαίηεξν γξάκκα (πεξίεξγν ζρήκα, έληνλε γξαθή θηι.) απηήο ηεο 

ιέμεο ζην ραξηί. ην δεχηεξν ζηάδην, ην παηδί κέζα απ‟ ηε ζρνιηθή ηνπ θνίηεζε αξρίδεη 

λα καζαίλεη ηνπο νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο θαη ζηγά ζηγά λα απνηππψλεη ζσζηά ηηο νκαιέο 

θσλνινγηθά ιέμεηο, απηέο δειαδή, πνπ έλα θψλεκα αληηζηνηρεί ζε έλα γξάθεκα (π.ρ. 

λεξφ, παπί θηι), ρξεζηκνπνηψληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία. 

Σέινο, ζην ηξίην ζηάδην, ην νξζνγξαθηθό, ην παηδί έρεη κάζεη λα νξζνγξαθεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηνπο γξαθνθσλεκηθνχο φζν θαη ηνπ κνξθνινγηθνχο θαλφλεο, 

επηηπγράλνληαο έηζη, νξζνγξαθεκέλε γξαθή αθφκα θαη ζηηο πνιπζχιιαβεο ιέμεηο θαη ηηο 

ζχλζεηεο κνξθνινγηθά (Παληειηάδνπ, 2011). 

   Λίγα ρξφληα κεηά (1991), ν L. Bailet θαηαγξάθεη έλα κνληέιν πην αλαιπηηθφ, 

βαζηδφκελνο ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, κε 5 ζηάδηα: 

1. Πξν-θσλεκηθή Οξζνγξαθία 

2. Πξψηκε θσλεκηθή Οξζνγξαθία 

3. Ολνκαζία γξακκάησλ 

4. Μεηάβαζε ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή 

5. Παξαγσγηθή νξζνγξαθία 

   ην πξν-θσλεκηθό ζηάδην, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ πσο ηα γξάκκαηα- 

ζχκβνια, κεηαθέξνπλ έλα νξηζκέλν κήλπκα πνπ δηαβάδεηαη απιψο αθφκα, δελ κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ θσλεκάησλ θαη γξαθεκάησλ. ‟ απηφ ην ζηάδην, ην 

γξαπηφ θείκελν ηνπ αηφκνπ είλαη θπξίσο δσγξαθηέο θαη ζχκβνια, ρσξίο θάπνην ηδηαίηεξν 

λφεκα. ην ζηάδην ηεο πξώηκεο θσλεκηθήο Οξζνγξαθίαο, αξρίδεη ζηγά ζηγά λα 

αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ γξαθεκάησλ- θσλεκάησλ, κε απνηέιεζκα 
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ηε ζσζηή γξαθή ηνπιάρηζηνλ ελφο γξάκκαηνο, ζπλήζσο ηνπ πξψηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ, 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζσζηή γξαθή θη άιισλ γξακκάησλ ζηε ζσζηή ή ζε ιάζνο ζέζε.  

   ην ηξίην ζηάδην ηεο νλνκαζίαο ησλ γξακκάησλ, ηα παηδηά έρνπλ αξρίζεη λα εληζρχνπλ 

θαη λα ζηαζεξνπνηνχλ ην νπηηθφ ιεμηθφ ηνπο ελψ πιένλ, αληηιακβάλνληαη ηε ιέμε σο κηα 

νιφηεηα, πεξηθπθισκέλε απφ θελά δηαζηήκαηα. Οη γλσζηέο ιέμεηο απνηππψλνληαη κε 

ζσζηή νξζνγξαθία ελ αληηζέζεη, κε ηηο άγλσζηεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε απιψλ 

γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ γηα ηελ γξαθή ηνπο. ‟ απηφ ην ζηάδην αθφκα, ηα παηδηά 

έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ αληηζηνηρία ήρνπ θαη γξάκκαηνο. Με ηελ αλάπηπμή ηνπο 

θαη ηε κεηάβαζε ζε κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο βαζκίδεο έξρεηαη θη ε κεηάβαζε ζηελ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή, φπνπ πιένλ ην παηδί κπνξεί λα ρεηξίδεηαη θαιά ηα πεξηζζφηεξα 

γξάκκαηα, λα αλαγλσξίδεη αξθεηνχο νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί 

ζηε γξαθή ηνπ, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πνην κέξνο είλαη νξζνγξαθεκέλν 

θαη πνην φρη ελψ, ζηγά ζηγά θάλνπλ ηηο εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

ζε επίπεδν νξζνγξαθίαο. Σέινο, ζηελ παξαγσγηθή νξζνγξαθία ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα 

ρεηξίδνληαη πνιχ θαιά ηνπο θαλφλεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο αληηκεησπίδνληαο 

δπζθνιίεο κφλν ζηηο πην ζχλζεηεο ιέμεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

νξζνγξαθία. Γεληθά, ζε απηφ ην ζηάδην ηα άηνκα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο 

θαλφλεο θαη λα γξάςνπλ ζσζηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

   ηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία, επξχηεξε απνδνρή ιακβάλεη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηαδίσλ 

ηεο L.C. Ehri, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα (4): 

1. Πξν-αιθαβεηηθφ 

2. Μεξηθψο αιθαβεηηθφ 

3. Πιήξσο αιθαβεηηθφ 

4. Δδξαησκέλν (Ehri, 1999 ζην Μνπδάθε, 2010α) 

   ην πξψην ζηάδην, ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο αλαγλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ιφγσ θάπνησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ιφγσ ησλ πιαηζίσλ πνπ ηηο πεξηβάιινπλ. Έηζη, απηφ 

πνπ ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ είλαη ηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ν ηχπνο γξαθήο, νη 

εηθφλεο ή ηα ζχκβνια πιαηζίνπ πνπ ηηο πεξηζηνηρίδνπλ. ην κεξηθώο αιθαβεηηθό ζηάδην, 

ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηεο γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο, 

εηδηθά ζηα γξάκκαηα πνπ ην φλνκά ηνπο πεξηιακβάλεη ην αληίζηνηρν θψλεκα, ηδίσο ζε 

αξρηθή ζέζε (π.ρ. α= άιθα). Απηφ ην ζηάδην βέβαηα, είλαη δχζθνιν λα αθνινπζεζεί ζε 

πεξηζζφηεξν δηαθαλή γισζζηθά ζπζηήκαηα απφ ην «αγγιηθφ». ην πιήξσο αιθαβεηηθό 
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ζηάδην, ην ηξίην δειαδή, πνπ πξνηείλεη ε L.C. Ehri, γίλεηαη πιήξεο εθαξκνγή ησλ 

γξαθνθσλεκηθψλ ζπλδπαζκψλ γηα νιφθιεξεο ιέμεηο, αθφκα θαη ζ‟ απηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πην ζχλζεηε νξζνγξαθία θαη ηέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην «εδξαηώλνληαη» θαη 

νξηζηηθνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο γξαθήο ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν θαηαθέξλεη λα 

δεκηνπξγήζεη κλεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο νπνίεο αλαθαιεί ηφζν γηα ην θσλνινγηθφ 

φζν θαη γηα ην νξζνγξαθηθφ κέξνο ησλ ιέμεσλ (Μνπδάθε, 2010α). Ζ παξνχζα 

δηαθνξνπνίεζε αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα κεηαγελέζηεξεο 

έξεπλεο θαη  εκπινπηίζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο.  

   ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθνξά ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή θαη ηα ζηάδηά ηεο 

έρνπκε απφ ηνπο Α. Ατδίλεο & Υ. Γαλαθιή, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 2006. χκθσλα κ‟ 

απηή ηε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδνληαη 5 ζηάδηα νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, ην: 

1. Πξν-επηθνηλσληαθό, φπνπ ππάξρεη αθφκα έιιεηςε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

θσλεκάησλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαθεκάησλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

2. Ζκη-θσλεηηθό ή Σηάδην Ολόκαηνο ηνπ Γξάκκαηνο, πνπ ζηγά- ζηγά ηα παηδηά 

μεθηλνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηε θσλνινγηθή δνκή ηεο Γιψζζαο 

3. Φσλεηηθό, φπνπ ππάξρεη αλαπαξάζηαζε φισλ ησλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο αιιά 

αθφκα, δελ έρεη επηηεπρζεί ε νξζνγξαθεκέλε γξαθή  

4.  Οξζνγξαθηθό, ζην νπνίν θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε ρξήζε νξζνγξαθηθψλ 

θαλφλσλ & 

5. ηάδην σζηήο Οξζνγξαθίαο, φπνπ πιένλ, έρεη θαηαθηεζεί ε νξζνγξαθεκέλε 

γξαθή πιήξσο. 

   Δθηφο απ‟ ηα παξαπάλσ ζηάδηα, ππήξμαλ θη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ 

Γ.Α. Καξαηδάο (2005), φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο ησλ M. Colteheart (1989) θαη S.N. 

Tsesmeli, & P.H. Seymour (2006). Όιεο ηνπο είραλ σο θνηλφ ηφπν, ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

θσλνινγηθή επίγλσζεο θη ελεκεξφηεηαο, ηελ αθνπζηηθή θη νπηηθή κλήκε θαζψο, θαη ηε 

γξακκηθή αθνινπζία θαηάθηεζεο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη 

έλα πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο κε ηε ρξνλνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηαδίσλ ηεο 

Οξζνγξαθεκέλεο Γξαθήο. 
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑΓΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΚΖ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ 

U. Frith (1985) L. Bailet (1991) L.C. Ehri (1999) Α. Ατδίλεο & Υ. 

Γαλαθιή (2006) 

Λνγνγξαθηθφ 

 

Πξν-θσλεκηθή 

Οξζνγξαθία 

 

Πξν-αιθαβεηηθφ Πξν-επηθνηλσληαθφ, 

Αιθαβεηηθφ Πξψηκε θσλεκηθή 

Οξζνγξαθία 

 

Μεξηθψο 

αιθαβεηηθφ 

Ζκη-θσλεηηθφ ή 

ηάδην Ολφκαηνο ηνπ 

Γξάκκαηνο 

Οξζνγξαθηθφ 

 

Ολνκαζία 

γξακκάησλ 

 

Πιήξσο 

αιθαβεηηθφ 

Φσλεηηθφ 

 Μεηάβαζε ζηελ 

νξζνγξαθεκέλε 

γξαθή 

 

Δδξαησκέλν Οξζνγξαθηθφ 

 Παξαγσγηθή 

νξζνγξαθία 

 

 ηάδην σζηήο 

Οξζνγξαθίαο 

 

  

7.4.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 
   Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο Δλφηεηαο 7, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ 

ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο γηα ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

Ζ ειιεληθή γιψζζα ζ‟ φηη αθνξά ηελ Οξζνγξαθία ηεο είλαη εκηδηαθαλήο. Ζ ζχγρξνλε 

Οξζνγξαθία δελ γξάθεηαη κε βάζε ηφζν ηε ζεκεξηλή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, φζν κε ηελ 

πξνθνξά απηψλ πξηλ 25 αηψλεο (Πφξπνδαο, 2002). Γεληθά, ζεσξείηαη φηη ε ειιεληθή 

γιψζζα δελ παξνπζηάδεη πιήξε αληηζηνηρία κεηαμχ θσλεκάησλ θαη γξαθεκάησλ, κε 

Πίνακασ 7:  Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ ςταδίων ανάπτυξθσ τθσ ορκογραφικισ δεξιότθτασ 
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απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνινπζίεο (Βάκβνπθαο, 2004; Πφξπνδαο, 2002). 

ήκεξα, βέβαηα, έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απινχζηεπζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο αιιά αθφκα, αξθεηέο ιέμεηο παξακέλνπλ βαζηζκέλεο ζηελ ιεγφκελε 

«ηζηνξηθή νξζνγξαθία». Χο εθ ηνχηνπ, ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηε ρξήζε θαη ζηελ εθκάζεζή ηνπ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ αθνχ 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο ιέμεσλ, πνπ εληείλνπλ ηηο δπζθνιίεο. Οη νξζνγξαθηθά 

δηαθαλείο ιέμεηο (π.ρ. λεξφ, παπί), νη ιέμεηο βαζηζκέλεο ζηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία (π.ρ. 

είλαη, αίκα) θη νη νκφερεο- νκψλπκεο ιέμεηο (π.ρ. ηχρε, ηνίρνη, ηείρε) (Πφξπνδαο, 2002). 

   Ζ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα γηα ην ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα είλαη βαζηζκέλε ζην 

νξζνγξαθηθφ κνληέιν πνπ πξνηείλεη o J.R. Gentry (1982) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ππάξρνπλ 

5 ζηάδηα: 

1. Πξν- επηθνηλσληαθφ 

2. Ζκη- θσλεηηθφ 

3. Φσλεηηθφ 

4. Μεηαβαηηθφ 

5. Μνξθν-θσλεκηθφ. 

Βιέπνπκε πσο ηα παξαπάλσ ζηάδηα, ζπκίδνπλ πνιχ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε 

βηβιηνγξαθία απ‟ ηνπο Α. Ατδίλεο & Υ. Γαλαθιή (2006), κε ηε κφλε δηαθνξνπνίεζε φηη 

ηα δχν ηειεπηαία θαηαγξάθεθαλ σο «Οξζνγξαθηθό» θαη «Σηάδην ζσζηήο Οξζνγξαθίαο». 

ην «Μεηαβαηηθό ζηάδην» νη καζεηέο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο ζπκβαηηθήο 

νξζνγξαθίαο ελψ ζην «Μνξθν-θσλεκηθό», ζηαδηαθά ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνξθνινγηθά θαη 

ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιέμεσλ (Μνπδάθε, 2010α). 
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ΠΟΡΔΗΑ ΣΑΓΗΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΚΖ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ  

(ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΡΑΦΖ) 

 

J.R. Gentry (1982) 

 

Πξν-επηθνηλσληαθφ 

 

Ζκη-θσλεηηθφ 

 

Φσλεηηθφ 

 

Οξζνγξαθηθφ 

 

ηάδην σζηήο Οξζνγξαθίαο 

 

 

   Καηαιήγνληαο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ε αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο απαηηεί 

φρη κφλν ηε γλψζε ησλ θαλφλσλ νξζνγξαθίαο αιιά θαη ηε γλψζε ησλ γξακκαηηθψλ, 

ζπληαθηηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Παξά ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο γιψζζαο, ιίγεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη είηε γηα ηε γιψζζα γεληθά, είηε γηα 

ηελ νξζνγξαθία απηήο θη απνηειεί γεληθή παξαδνρή πσο ε νξζνγξαθία αληηκεησπίδεηαη 

σο ππνπξντφλ ηεο Αλάγλσζεο (Μνπδάθε & Πξσηφπαπαο, 2010). 

 

 

 

Πίνακασ 8:  Ρίνακασ με τα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ ορκογραφικισ 
δεξιότθτασ για το ελλθνικό ορκογραφικό ςφςτθμα 
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7.5.  ΤΝΟΨΗ 
 

   ηελ έβδνκε Δλφηεηα έγηλε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ν φξνο ηεο 

Οξζνγξαθίαο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο ελψ ζπλάκα, παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηάδηα 

αλάπηπμήο ηεο θη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάθηεζή ηεο. Ζ 

Οξζνγξαθία θάζε ρψξαο, βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη νπνίνη πξνέθπςαλ κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα θη νη νπνίνη θαηαθέξλνπλ λα δψζνπλ κνξθή ζε κηα ιέμε πνπ 

πξνθέξεηαη. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αθνινπζίαο απηψλ ησλ θαλφλσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρή αλάγλσζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ, ηελ έθθξαζε θαη θαηαγξαθή ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ ηνπο θαζψο θαη ηε 

ζρνιηθή επίδνζε. 

   Παξ‟ φιε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο Οξζνγξαθίαο, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν αξθεηνί είλαη 

απηνί πνπ δελ ηεο δίλνπλ ηελ πξέπνπζα ζεκαζία θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα 

αλαδεηρζεί, νξηζκέλνη εηδήκνλεο πξνζπάζεζαλ λα ηελ κειεηήζνπλ εθηελψο. Έηζη, φπσο 

θάλεθε, ε θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία αιιά 

αληίζεηα, κηα πνιχπινθε θαη πνιπδηάζηαηε γλσζηηθή δηεξγαζία, ε νπνία απαηηεί ηε 

ζπλεξγαζία πνιιψλ θαη δηάθνξσλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Ο ξπζκφο θαηάθηεζήο ηεο 

δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαζψο απνηειεί κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ ηειείηαη 

ζηαδηαθά κε ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, έρεη παξαηεξεζεί πσο επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ηε βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ, ηελ αληίιεςε θαη ηελ πξνζνρή ηνπ, ηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ηηο 

δπλαηφηεηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο, ηε γξαθνθηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε, ηε θσλεκηθή θαη 

θσλνινγηθή ηνπ επίγλσζε θη απφ έλα άιιν πιήζνο εκπιεθφκελσλ δηεξγαζηψλ.  

    Σν ειιεληθφ νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα, εληάζζεηαη ζε έλα απ‟ ηα πην δχζθνια απηνχ ηνπ 

θφζκνπ. Δθεί, ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνινπζίεο κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ θη 

φζν θη αλ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απινπζηεπηεί ε γιψζζα θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

νκηινχκελνη ζηε γξαθή ηεο, ε ειιεληθή νξζνγξαθία απαηηεί ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, φπσο 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο, γξακκαηηθνχο θαλφλεο, ζπληαθηηθνχο, κνξθνινγηθνχο ή/ θαη 

ζεκαζηνινγηθνχο. Παξά ηε δπζθνιία ηεο ειιεληθήο γξαθήο, ε θαηάθηεζή ηεο κπνξεί λα 

ηειεζηεί βαζηδφκελε ζε 5 ζηάδηα, πνπ θαηαγξάθεζαλ απφ ηνλ Gentry (1982): ην Πξν- 

επηθνηλσληαθφ, ην Ζκη- θσλεηηθφ, ην Φσλεηηθφ, ην Μεηαβαηηθφ θαη ην Μνξθν-θσλεκηθφ. 
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8. ΔΤΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

8.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

   Σν Θεσξεηηθφ Μέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νινθιεξψλεηαη κε ηελ θνξσλίδα ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο, ηε Γπζνξζνγξαθία. Μεηά ηελ 

εθηελή κειέηε ζηνλ ηνκέα ηεο Οξζνγξαθίαο, θξίζεθε πσο νη αλαγλψζηεο είλαη πιένλ, ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ε Γπζνξζνγξαθία, πνηεο νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη απφ 

ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή θαη πνηα ε ζπκπησκαηνινγία ηεο. Δπηπιένλ, δίλνληαη 

παξαδείγκαηα γηα θάζε έλα ζχκπησκα πνπ εκθαλίδεη, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα είλαη πην 

εχθνιν λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Γπζνξζνγξαθίαο.   

   Δθηφο ησλ άιισλ, ζηελ 8
ε
 θαη ηειεπηαία, Δλφηεηα ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο, 

παξνπζηάδνληαη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο. Αλαθέξνληαη δειαδή, φια εθείλα ηα δεδνκέλα, πνπ φπσο θαη ζηηο 

ππφινηπεο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζπκβάιινπλ γηα λα αλαδεηρζεί ε φπνηα 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο κέζνδνη, κε ηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί θαη κε, κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηνπο καζεηέο κε Γπζνξζνγξαθία 

θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Όια ηα παξαπάλσ απαληψληαη ζηελ εξρφκελε Δλφηεηα, κε ηελ εμήο 

δνκή: 

8.2 Οξηνζέηεζε ηνπ φξνπ 

8.3 Αίηηα Γπζνξζνγξαθίαο 

8.4 πκπησκαηνινγία Γπζνξζνγξαθίαο 

8.5 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε Γπζνξζνγξαθία 
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8.2. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 

 
   Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεηηθήο 

Πξάμεο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θη Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία ή κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζηελ Διιάδα, κηα απ‟ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ είλαη ε Γπζνξζνγξαθία ή Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ Οξζνγξαθία 

(ΝΟΜΟ 3699 (ΦΔΚ Α΄, 199/ 2-10-2008)). Βαζηδφκελνη ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, 

ζην παξφλ Κεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηνλ φξν «Γπζνξζνγξαθία», ελψ ζε επφκελα, ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα Αίηηα, ηα πκπηψκαηα θαη νξηζκέλεο ηξαηεγηθέο Παξέκβαζεο ζε 

καζεηέο κε Γπζνξζνγξαθία. 

   Παξ‟ φηη έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο κειέηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο γλσξίδνπκε φηη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιεο ηηο ζνβαξέο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηε κάζεζε ηεο Οξζνγξαθίαο, ρσξίο φκσο, λα ππάξρεη κηα 

ζαθήο εηθφλα γηα ηελ απηνηέιεηα ηεο ζε ζρέζε κε ηηο αλαγλσζηηθέο θαη άιιεο δηαηαξαρέο 

(Μνπδάθε, 2015). Απηφ ζπκβαίλεη ελδερνκέλσο, γηαηί νη δηαηαξαρέο αλάγλσζεο ζρεδφλ 

πάληα ζπλνδεχνληαη απφ δπζθνιίεο ζηελ Οξζνγξαθία. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο 

νξζνγξαθηθήο δπζρέξεηαο, φπσο είλαη αλακελφκελν εκθαλίδνληαη θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία 

θαη αθνξνχλ παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ 

νξζνγξαθεκέλε γξαθή ζε επίπεδν ιέμεο, πξφηαζεο αιιά θαη ζχληαμεο (Καιαληδή- Αδίδη 

& Εαθεηξνπνχινπ, 2011). ηα ειιεληθά φιεο απηέο νη δπζθνιίεο έρνπλ επηθξαηήζεη κε 

ηνλ φξν Γπζνξζνγξαθία (Μνπδάθε, 2010β).  

   Μηα παξφκνηα άπνςε εθθέξεηαη θη απ‟ ηνλ Δ. Πνινκαξθάθε (1989), ν νπνίνο νξίδεη ηε 

Γπζνξζνγξαθία σο κηα «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο Οξζνγξαθίαο, πνπ 

ζπλαληάηαη ζε παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε». Βέβαηα, ε αλαθνξά ζηε θπζηνινγηθή 

λνεκνζχλε απφ κεγάιν κέξνο ησλ επηζηεκφλσλ δελ θαίλεηαη πεξίεξγν, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο πσο γηα λα εληαρζεί έλα παηδί ή έλαο άλζξσπνο ζηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαλνληθά επίπεδα λνεκνζχλεο. 

   Ζ Γπζνξζνγξαθία είλαη ινηπφλ, κηα επίκνλε δπζθνιία πνπ εκπνδίδεη ην άηνκν ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο Οξζνγξαθίαο, ζηελ γελίθεπζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ θαη ζηελ 

έληαμε ησλ ιέμεσλ ζε νκάδεο κε βάζε ηε γξακκαηηθή ηνπο θχζε κε απνηέιεζκα ζνβαξά 

ιάζε ζε επίπεδν ηφζν ζέκαηνο φζν θαη θαηάιεμεο (ηαζηηλφο, 1999). Φαίλεηαη ινηπφλ, 

πσο ε Γπζνξζνγξαθία εκπνδίδεη ην άηνκν λα θαηαλνήζεη θαη λα θαηαθηήζεη ηνπο 

νξζνγξαθηθνχο θαη γξακκαηηθνχο θαλφλεο ηνπ γισζζηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 
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θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ιέμεηο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ. κέξνο ηνπ ιφγνπ ζην 

νπνίν εληάζζνληαη, γέλνο, πηψζε, αξηζκφ, θσλή), ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ην 

βνεζήζνπλ ζηελ νξζή γξαθή ηνπο (ηαζηηλφο, 1999).  

   Οξηζκέλεο θνξέο νη δπζθνιίεο απηέο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο πνπ ηα γξαπηά ηνπ παηδηνχ 

θηάλνπλ λα είλαη αθαηαλφεηα, ηδηαηηέξσο θαθνγξακκέλα θαη δπζαλάγλσζηα. ‟ απηφ ην 

ζεκείν ζεσξείηαη αλαγθαίν, λα γίλεη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Γπζνξζνγξαθίαο θαη 

Γπζγξαθίαο. ηε κελ πξψηε πεξίπησζε, ην άηνκν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπλέπεηα ηε ζχληαμε ελφο γξαπηνχ ηφζν αλνξζφγξαθνπ 

πνπ νδεγεί ζε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ ιέμεσλ ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε γξαθή 

είλαη ηφζν αθαηάζηαηε κε κνπηδνχξεο, ελσκέλεο ιέμεηο θηι., πνπ θαηαιήγεη κε 

αλαγλψζηκε (ηαζηηλφο, 1999). Ζ Γπζγξαθία είλαη απνηέιεζκα κπν-θηλεηηθψλ, 

γισζζηθψλ θαη νπηηθν-ρσξηθψλ δπζθνιηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε γξαθή θεηκέλσλ πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Τπάξρεη αζπλέπεηα ζην ζρήκα θαη ην 

κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ππεξβάζεηο ησλ πεξηζσξίσλ θαη ησλ γξακκψλ, αθαηάιιεια 

δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ γξακκάησλ ή ησλ ζπιιαβψλ (παληηδάθεο, 2009) θαη άιια 

γλσξίζκαηα, πνπ απνθιίλνπλ απ‟ ηε ζπκβαηηθή γξαθή. 

   Καηαιήγνληαο, νη επίκνλεο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ηεο Οξζνγξαθίαο πνπ 

πξσηνεκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία σο 

«Γπζνξζνγξαθία» ελψ ζηε δηεζλή σο «Οξζνγξαθηθέο Γηαηαξαρέο» (spelling disorders) 

(Μνπδάθε, 2015). χκθσλα κε ηελ «Διιεληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο», ε Γπζνξζνγξαθία 

νξίδεηαη σο «ε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ ηε δηέπνπλ 

[…] ε δπζθνιία πνπ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληηζηνηρεί κε επθνιία θσλήκαηα 

θαη γξαθήκαηα […] ε δπζθνιία εληνπίδεηαη ηόζν ζην επίπεδν ηεο ιέμεο, όζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο ζύληαμεο, ηεο πξόηαζεο θαη ηεο παξαγξάθνπ». 

 

8.3. ΑΙΣΙΑ ΔΤΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 
   Σα αίηηα ηεο Γπζνξζνγξαθίαο, πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξφλ Κεθάιαην, ζπγθιίλνπλ ζε 

αξθεηά ζεκεία κε ηα αίηηα άιισλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. ε έλα γεληθφ πιαίζην, έρεη 

θαηαγξαθεί φηη ηα πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο αθνξνχλ θπξίσο, 

δπζιεηηνπξγίεο ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ηελ νπηηθή θη αθνπζηηθή κλήκε, ηελ 

νπηηθναθνπζηηθή δηάθξηζε θαζψο θαη ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Δληνχηνηο, επεηδή ε 
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ειιεηκκαηηθή νξζνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαγλσζηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ζπρλά νη φξνη Γπζιεμία θαη Γπζνξζνγξαθία δελ δηαθνξνπνηνχληαη επαξθψο 

ζηε βηβιηνγξαθία (Romani, Olson & Di Betta, 2005 ζην Μνπδάθε, 2015) κε απνηέιεζκα, 

λα θξίλεηαη δχζθνιε ε νξηνζέηεζε ησλ αηηίσλ ηεο δεχηεξεο. 

   Παξ‟ φηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο ππνζέζεηο γηα ηνπο αηηηνγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα ηνπ αηφκνπ, επηθξαηέζηεξε είλαη απηή ηνπ «θσλνινγηθνχ 

ειιείκκαηνο» (Μνπδάθε, 2015) θαη δεχηεξε, απηή πνπ εληνπίδεη πξνβιήκαηα ζην 

κλεκνληθφ κεραληζκφ. Γηα αξρή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ «θσλνινγηθνχ ειιείκκαηνο» ην 

άηνκν θαίλεηαη λα έρεη δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ θσλνινγηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε άκεζε ζπλέπεηα ζην γξαπηφ ηνπ ιφγν. Ζ δπζθνιία 

απηή νδεγεί ζε κεησκέλε ρξήζε ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζε αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ κεραληζκψλ απνκλεκφλεπζεο.   

   Γηα λα απνδνζεί ζσζηά ν πξνθνξηθφο ιφγνο ζε γξαπηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

γξαθνθσλεκηθή αληηζηνηρία. Έλα άηνκν πνπ παξνπζηάδεη επνκέλσο, ειιείκκαηα ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη δχζθνιν λα αληηζηνηρίζεη ηα θσλήκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

κε απηά πνπ νθείιεη λα γξάςεη, ζηνλ γξαπηφ. Έηζη, πνιιέο θνξέο ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ 

θσλεκάησλ κε κηθξέο θσλνινγηθέο δηαθνξέο π.ρ. δ-ζ, β-θ, θ-ζ θηι., παξαιείπνληαη ηα 

αθνπζηηθά δπζδηάθξηηα θσλήκαηα π.ρ. βγαίλσ, Ννέκβξηνο, ακβξνζία θηι. Σν ειιηπέο 

θσλνινγηθφ ππφβαζξν δπζρεξαίλεη ηε δεκηνπξγία νξζνγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμή ηνπο (Μνπδάθε,  2015).  

   Απ‟ ηελ άιιε, ππάξρνπλ επηζηήκνλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αίηηα ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο εληνπίδνληαη ζε εγγελή αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα απνκλεκνλεχζεη, λα 

ζπγθξαηήζεη θαη λα νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζέξρνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ θαη 

εμέξρνληαη ζην γξαπηφ. Ζ αδπλακία νξγάλσζεο φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεη 

άκεζα ην νπηηθφ ιεμηθφ, πνπ αλαπηχζζεη έλα άηνκν, απ‟ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ, φζν θαη ην νξζνγξαθηθφ ηνπ ιεμηθφ κε άκεζε ζπλέπεηα ζηε ιεμηθή αλαπαξάζηαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξαθήο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη θαλεξφ πσο δίλεηαη έκθαζε 

ζηηο δπζθνιίεο δηαηήξεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ κνξθνγξαθεκηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

ιέμεσλ (Μνπδάθε, 2015). 

   ηελ έξεπλα, ηα πξνβιήκαηα απνκλεκφλεπζεο θάλεθαλ σο επί ην πιείζηνλ, ζε 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ φπνπ έζησ θαη ιίγν είραλ μεπεξαζηεί νη θσλνινγηθέο δπζρέξεηεο. ‟ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε νπηηθή κλήκε εκθαλίζηεθε κεησκέλε, φπσο θαη ην νπηηθφ 
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ιεμηιφγην, κε ζπλέπεηεο ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ησλ ιέμεσλ, εηδηθά απηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία. Σν ίδην κεησκέλε κπνξεί λα είλαη θη ε θσλνινγηθή 

κλήκε, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ν ζσζηφο εληνπηζκφο θαη απφδνζε ησλ θζφγγσλ. Βέβαηα, δε 

ιείπνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε κλήκε είλαη ηφζν αζζελήο, πνπ ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηε γξαθή ησλ γξακκάησλ, ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ ή ηνπο 

γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δηεπθφιπλζή ηνπο. 

   Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε πσο 

ππάξρεη κηα νξηζκέλε κεξίδα εηδηθψλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ηα αίηηα ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο εληνπίδνληαη ζε πξνβιήκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο. Ζ αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο ζε νξηζκέλα άηνκα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζηε δπζθνιία παξαηήξεζεο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ κε 

απνηέιεζκα ηε ιαλζαζκέλε γξαθή ησλ ιέμεσλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε, ηα άηνκα πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα ζπγθεληξσζνχλ είλαη δχζθνιν λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ιάζε ζην γξαπηφ 

ηνπο αθνχ ε πξνζνρή ηνπο είλαη επηθαλεηαθή θαη δηαξθψο απνζπψκελε. Όια απηά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα ζθέςεσλ θαη εξεζηζκάησλ, πνπ ζπλήζσο ιακβάλνπλ, 

νδεγνχλ ζηελ θαθή νξζνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ ιέμεσλ θαη ζηελ θαθή εκθάληζε ηνπ 

γξαπηνχ ηνπο. Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο πγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηα αίηηα ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξφλ Κεθάιαην. 

 

 

ΑΗΣΗΑ ΓΤΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1. Φσλνινγηθά ειιείκκαηα 

 

2. Αδπλακίεο κλήκεο θαη απνκλεκφλεπζεο 

 

3. Πξνβιήκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

  

 

     

Πίνακασ 9:  Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ αιτίων Δυςορκογραφίασ 
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8.4. ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΤΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 
   Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο έρεη πξνθχςεη φηη νη καζεηέο κε Γπζνξζνγξαθία 

παξνπζηάδνπλ δχν (2) ηχπσλ νξζνγξαθηθά ιάζε, απηά ηνπ αθνπζηηθνχ ηχπνπ θη απηά ηνπ 

νπηηθνχ ηχπνπ (Βνγηλδξνχθαο, Γξεγνξηάδνπ, 2000). ηελ πεξίπησζε ησλ νπηηθψλ ιαζψλ 

νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή δηάθξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο π.ρ. δάζνο- ζάζνο ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ αθνπζηηθψλ 

ιαζψλ, εληνπίδνληαη ιάζε ιφγσ ηεο ειιηπήο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο ή ζεηξηαθήο 

ηνπνζέηεζεο ησλ θσλεκάησλ π.ρ. βφδη- θφδη ή δέληξν- δέξλην.  

   Γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Γπζνξζνγξαθίαο πην ζπγθεθξηκέλα, θξίζεθε 

πξνηηκφηεξν ε παξάζεζε ελφο πγθεληξσηηθνχ πίλαθα κε δηηηφ πεξηερφκελν, απ‟ ηε κία 

ην ζχκπησκα θη απ‟ ηελ άιιε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΓΤΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

1. Παξαιείςεηο γξακκάησλ- 

ζπιιαβψλ- ιέμεσλ 

 

 «ζξλίν» αληί «ζξαλίν»  

«παγάινο» αληί «παπαγάινο» 

 

2. Πξνζζήθεο γξακκάησλ- 

ζπιιαβψλ- ιέμεσλ 

 

«πααπί» αληί «παπί» 

«παπαξάζπξν» αληί «παξάζπξν» 

 

3. Αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ
2
- 

ζπιιαβψλ- ιέμεσλ 

 

«βάζνο» αληί «δάζνο» 

«παηί» αληί «ηαςί» 

                                                        
2
 Ζχει παρατθρθκεί πωσ οι ςυχνότερεσ αντικαταςτάςεισ ιχων γίνονται ςε γράμματα φωνολογικά ςυγγενι 

π.χ. φ-β, δ-κ κτλ. ι μορφολογικά όμοια π.χ. γ-χ, β-κ κτλ.. 
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4. Αληηζηξνθέο γξακκάησλ- 

ζπιιαβψλ- ιέμεσλ 

 

«ηλνπιάπη» αληί «ληνπιάπη» 

«ηαπάξη» αληί «παηάξη» 

5. Δπαλάιεςε γξακκάησλ- 

ζπιιαβψλ- ιέμεσλ 

 

«λεεξφ» αληί «λεξφ» 

«παηίηηλη» αληί «παηίλη» 

6. νβαξά νξζνγξαθηθά ιάζε 

θαηαιήμεσλ 

 

«παίδν» αληί «παίδσ» 

7. Θεκαηηθά νξζνγξαθηθά ιάζε, 

ζηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο 

 

«ηθνγέλεηα» αληί «νηθνγέλεηα» 

8. Λάζε ζηηο νκφερεο ιέμεηο- 

αληηθαηαζηάζεηο 

 

«ηεο» αληί «ηηο» (θαη η‟ αληίζηξνθν) 

«ηχρε» αληί «ηείρε» 

 

9. Λάζε ιεμηινγίνπ 

 

«αβγφ» αληί «απγφ» 

«εθραξηζηψ» αληί «επραξηζηψ» 

 

10.  Παξαπνίεζε θσλεέλησλ 

 

«παηψ» αληί «πεηψ» 

11.  Λάζε παξαβίαζεο ηεο 

νπξαλνπνίεζεο 

 

«πρηάην» αληί «πηάην» 

«θνηκηδκέλνο» αληί «θνηκηζκέλνο» 

12.  Καζξεπηηθή γξαθή 

 

«π3ληε» αληί «πέληε» 

13.  Αλνκνηφκνξθα γξάκκαηα, 

ελαιιαγέο θεθαιαίσλ- κηθξψλ 

«δΑζνο» αληί «δάζνο» 

«πεηαιΟΤδα» αληί «πεηαινχδα» 
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γξακκάησλ
3
 

 

14.  Παξαηνληζκνί ή θαζφινπ 

ηνληζκνί 

 

«ηδαθί» αληί «ηδάθη» 

«πηλειν» αληί «πηλέιν» 

15.  Παξάιεηςε ζεκείσλ ζηίμεο 

 

 

16.  Απιή θσλεηηθή γξαθή ιέμεσλ, 

ρσξίο αθνινπζία νξζνγξαθηθψλ, 

γξακκαηηθψλ, ζπληαθηηθψλ, 

κνξθνινγηθψλ ή ζεκαζηνινγηθψλ 

θαλφλσλ 

 

«ηλε» αληί «είλαη» 

«ηθφλα» αληί «εηθφλα» 

«πέδσ» αληί «παίδσ» 

17.  Γηαθνξεηηθή γξαθήο ηεο ίδηαο 

ηεο ιέμεο κέζα ζην θείκελν 

 

«ήζεια πνιχ» [….] «ίζεια πνιχ» 

18.  Μεησκέλε ηθαλφηεηα 

απηνδηφξζσζεο 

 

 

19.  Έλσζε δχν ιέμεσλ ζε κία  

 

«ηεο κακάζκνπ» αληί «ηεο κακάο κνπ» 

 

20.  Γπζθνιίεο απηνκαηνπνίεζεο 

(γελίθεπζεο) ησλ νξζνγξαθηθψλ 

θαλφλσλ 

 

ηελ νξζνγξαθία ζαλ κεκνλσκέλε ιέμε: 

«παίδσ» (    ) 

ηελ πξφηαζε γξαπηνχ θεηκέλνπ: 

«Θα πέδσ κπάια φιε κέξα.» (     ) 

21.  Αδπλακία ζχλδεζεο ηεο «ηηο κακάο» αληί «ηεο κακάο» 

                                                        
3
 Δεν αποκλείεται ςε πολλζσ περιπτώςεισ να ξεκινάνε με μικρό γράμμα μία πρόταςθ και να εμφανίηουν τα 

κεφαλαία γράμματα μζςα ς’ αυτιν. 
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νξζνγξαθίαο ηεο ιέμεο κε ηα 

ζπκθξαδφκελα ή ηηο ζπγγελείο 

ιέμεηο 

«παίδσ» (    ) φκσο «περλίδη» (     ) 

22.  Μηθξέο ή πνιχ κεγάιεο 

απνζηάζεηο ζηηο ιέμεηο  

 

«Μνπ          αξέζεη πνιχ ην    κπάζθεη» 

23.  Γξαθή έμσ απ‟ ηα φξηα 

ή πάλσ ή θάησ απ‟ ηηο γξακκέο 

 

 

 

 

      Πνιιά απ‟ ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί απ‟ ηνπο J.K. Hall, B. Salas & 

A.E. Grimes (1999) ελψ άιια, έρνπλ πξνθχςεη απφ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο θαη αλαθνξέο 

(φπσο Καιαληδή- Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2011). πλνπηηθά, ηα ιάζε ησλ αηφκσλ κε 

Γπζνξζνγξαθία έρνπλ σο θχξηα βάζε ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία θαη 

εκθαλίδνληαη άιινηε ζε επίπεδν γξακκάησλ άιινηε ζε επίπεδν ζπιιαβήο ή ζε επίπεδν 

ιέμεσλ θαη ζχληαμεο. Σα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ κπνξνχλ απφ κφλα 

ηνπο λα απνηειέζνπλ θξηηήξην δηάγλσζεο. Δίλαη κελ ζεκαληηθφ λα ηα γλσξίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θη ε νηθνγέλεηα ησλ παηδηψλ, φκσο ε αμηνιφγεζε θη ε δηάγλσζε νθείιεη λα 

γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαη επηζηήκνλεο. Γηα λα απνηειέζνπλ ζήκα θηλδχλνπ 

φια ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη γηα έλα ζπλερφκελν δηάζηεκα (ζπλήζσο 6 

θαη άλσ, κήλεο) θαη λα κελ είλαη κφλν έλα κεκνλσκέλν ζχκπησκα αιιά ζπλδπαζκφο 

αξθεηψλ. 

    

8.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΔΤΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 
   Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε αμηνιφγεζε θαη 

δηάγλσζε ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο, λα γίλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα (ι.ρ. 

ΚΔΤ) θαη απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

παξεξκελείεο θη αλαμηνπηζηίεο. Σα άηνκα κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ είλαη «άξξσζηα» 

Πίνακασ 10:  Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ των Συμπτωμάτων τθσ  Δυςορκογραφίασ 
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θαη δελ ρξήδνπλ ζεξαπείαο. Απηφ πνπ ρξεηάδνληαη είλαη έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο, κηαο θαη ε ζπκπησκαηνινγία δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ 

ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαζηήκαηα δηαθνπήο κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ κε ηνπο 

εηδηθνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείηαη θνηλή πνξεία θαη «ζην ζπίηη», γηα λα κελ 

ππάξρνπλ δηηηέο πξνζιακβάλνπζεο απφ ην παηδί.  

   ε έλα επξχ πιαίζην έρεη θαηαγξαθεί, πσο ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ αθνξνχλ 

εηδηθά ηελ θαηάθηεζε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο αιιά θη φρη κφλν, ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ θίλεηξα κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. Δίλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο νη καζεηέο λα 

θαηαιάβνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο θη νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο, λα κνηξαζηνχλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηδέεο θαη ζθέςεηο 

ηνπο (Παληειηάδνπ, 2000). Γελ ζα ήηαλ ζσζηφ λα απνζαξξχλνληαη ή λα πξνηξέπνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ειεχζεξεο θη απηφκαηεο γξαθήο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηνβειηίσζε θη είλαη θαιφ λα εληζρχεηαη απφ θάζε πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο.  

    Ζ Οξζνγξαθία αθφκα, ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα γηα 

ην άηνκν (ζπλήζσο καζεηή), θαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε θη αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε. 

Μέζσ απηήο, ην άηνκν εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ, δεκηνπξγεί εζσηεξηθά θίλεηξα 

κάζεζεο θαη ιακβάλεη επεμεγήζεηο γηα ηα ιάζε ηνπ, πνπ ηνπ εληζρχνπλ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπ κεηψλνπλ ηνλ «θφβν» γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο Οξζνγξαθίαο. 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη πσο ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο έρεη θη ε «κνληεινπνίεζε» ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο Οξζνγξαθίαο (Παληειηάδνπ, 2000). Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο ζπλήζσο, αληαπνθξίλεηαη πην εχθνια ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, πνπ 

„ρεη ζπλεζίζεη θαη γλσξίδεη, παξά ζε λέεο δηαθνξνπνηεκέλεο θάζε θνξά. Βέβαηα, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο δελ ζα ήηαλ εμίζνπ ζσζηφ λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ ελαιιαγέο θαζψο, 

δελ ζα εληζρπφηαλ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ε απηνκαηνπνίεζε ηεο Οξζνγξαθίαο θαη δελ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

   Απ‟ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο ηεο Γπζνξζνγξαθίαο είλαη ε 

Πνιπαηζζεηεξηαθή θη ε Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο. Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία πσο 

ε κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ αιιειεπηδξνχλ πνιιέο αηζζήζεηο (νπηηθφ, 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα, θηλαηζζεηηθφ θηι.) ελψ ζηε δεχηεξε, ρξεζηκνπνηείηαη ε «εηθφλα» σο 

κέζνλ, ελίζρπζεο ηεο ζπζρέηηζεο θσλήκαηνο- γξαθήκαηνο ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ιέμεο. 

Πην αλαιπηηθά: 
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 Πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο (Orton- Gillingham, 1920) 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε ιέμε πξνο κάζεζε δηδάζθεηαη κε πνηθίιεο κεζφδνπο. 

Γηδάζθεηαη ε ζεκαζία ηεο, νπηηθνπνηείηαη, πξνθαιείηαη ε αλάθιεζε, απνηππψλεηαη 

γξαπηά θαη κε δηάθνξα κέζα. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη καγλεηάθηα γηα γξάκκαηα, 

πιαζηηθά γξάκκαηα ή θαξηέιεο γξακκάησλ, μπιάθηα ελψ δε ιείπεη ε ρξήζε άκκνπ, 

πιαζηειίλεο ή ε γξαθή θη αληηγξαθή ιέμεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο γξάκκαηα 

εθεκεξίδαο, θνιάδ απφ δηάθνξα πιηθά θηι.  

   Ζ πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαζθαιία εκπιέθεη ηε ρξήζε νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, απηηθψλ θαη 

θηλαηζζεηηθψλ κεζφδσλ  ηαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απνκλεκφλεπζε ηεο 

νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ. Έρεη απνδεηρζεί πσο ηα πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα έρνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα κάζεζεο γηα ηα παηδηά, εηδηθά απηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ινηπφλ, δίλεηαη ηδηαίηεξα έκθαζε ζηελ εμάζθεζε θαη ζηελ 

επαλάιεςε, κε ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο νπηηθνχο (βιέπνπκε), αθνπζηηθνχο (αθνχκε) θαη 

θηλαηζζεηηθν- απηηθνχο (ληψζνπκε) ηξφπνπο κάζεζεο. Ζ δηδαζθαιία είλαη δνκεκέλε 

βήκα- βήκα, απ‟ ην «εηδηθφ» ζην «γεληθφ», επαγσγηθά, ρσξίο λα γίλνηαη γη‟ αξρή, 

αλαθνξά ζε θαλφλεο. θνπφο είλαη ε απηφκαηε ρξήζε ησλ θαλφλσλ ζηαδηαθά θαη 

αξγφηεξα, ε δηδαζθαιία ηνπο.  

   ε κηα ηέηνηα κέζνδν, ν καζεηήο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαιά ηα γξαθήκαηα κηαο 

ιέμεο, λα εληνπίζεη απηφ πνπ ηνλ δπζθνιεχεη θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ην ζεκεηψζεη κε 

έληνλε γξαθή. Έπεηηα, ην ζπλδπάδεη κε ην αξρηθφ θψλεκα κηαο ιέμεο, ην πξνθέξεη, 

ζπλδπάδεη ηελ εηθφλα ηνπ κε κηα άιιε πνπ ηνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ελψ κπνξεί λα ην 

γξάςεη κε δηάθνξα κέζα θαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ραξηηνχ ή ζηνλ αέξα. Μπνξεί αθφκα, ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ζρεκαηίζεη ην γξάκκα ζην ζψκα ηνπ παηδηνχ κε ην ρέξη ηνπ ή ην ίδην ην 

παηδί λα ην ζρεκαηίζεη ζην δάπεδν αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ θαη εθθέξνληάο ην. Μηα 

ζπλήζεο ηερληθή αθφκα, είλαη ην θφςηκν δηαθφξσλ πιηθψλ ζην ζρήκα ηνπ γξάκκαηνο θαη 

ζε δηάθνξα κεγέζε ελψ δελ ιείπνπλ νη θνξέο, πνπ νη εθπαηδεπηηθνί- εηδηθνί παηδαγσγνί 

ζρεκαηίδνπλ γξάκκαηα «θελά», πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα «γεκίζνπλ» κε δηάθνξα 

πιηθά π.ρ. γθνθξέ, ξχδη, μχζκαηα θαη φ,ηη επηζπκεί ν θαζέλαο.  

 Δηθνλνγξαθηθή Μέζνδνο 

   θνπφο ηεο εηθνλνγξαθηθήο κεζφδνπ είλαη ην παηδί λα ζπλδπάζεη ηα γξάκκαηα κε κηα 

εηθφλα, πνπ ζα αλαθαιείηαη απηφκαηα ζην κπαιφ ηνπ. ‟ απηή ηε κέζνδν θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη επειημία, απφ κέξνο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζηε ρξήζε 
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εηθφλσλ, θαζψο πνιιέο θνξέο νη ζπλδπαζκνί γξακκάησλ- εηθφλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε 

ζπλάδνπλ κε απηνχο ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ.  

   ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, εληνπίδνληαη γηα αξρή ηα δχζθνια θσλήκαηα κηαο ιέμεο 

απηά δειαδή, πνπ δπζθνιεχνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα, γίλεηαη επεμεξγαζία 

ηνπο. Μεηά ηελ επεμεξγαζία, δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζ‟ απηά ηα γξάκκαηα γξακκηθά 

ζρέδηα, πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε κηα εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζρεηηθή ή κε κε 

ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. ηε κέζνδν απηή έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά απ‟ ηελ Γ. 

Μαπξνκκάηε,  ε νπνία έρεη δεκνζηεχζεη αληίζηνηρα βηβιία, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

καζεηψλ κε Γπζνξζνγξαθία κέζσ ηεο Δηθνλνγξαθηθήο Μεζφδνπ γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

   Μπνξεί φκσο, γηα ηε ρξήζε ηεο Δηθνλνγξαθηθήο Μεζφδνπ λα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

επαξθήο θσλνινγηθή επίγλσζε ηνπ αηφκνπ εληνχηνηο, ε ίδηα Γ. Μαπξνκκάηε αλαθέξζεθε 

ζηε Γισζζνινγηθή Μέζνδν, πνπ εζηηάδεη ζηε δνκή ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο εηπκνινγίαο 

ησλ ιέμεσλ, ηεο παξαγσγήο θαη ζχλζεζήο ηνπο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο θπξηνιεθηηθήο θαη 

κεηαθνξηθήο ζεκαζίαο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, είλαη ε επαξθήο θαηαλφεζε, 

απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ησλ κεραληζκψλ αλάιπζεο κηαο ιέμεο ζε κνξθήκαηα κέζσ ηεο 

αλαιπηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη θπξίσο, ησλ παξαγσγηθψλ κνξθεκάησλ θαη ηεο 

ζεκαζία ηελ νπνία θέξνπλ ή πξνζδίδνπλ ζηε ιέμε ζηελ νπνία πεξηέρνληαη.    

   Δθηφο, απ‟ ηηο ηξεηο παξαπάλσ γλσζηέο κεζφδνπο έρνπλ ππάξμεη θη νξηζκέλεο άιιεο 

φπσο:  

 Μέζνδνο Fernald (1943), ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο νπηηθήο θαη 

αθνπζηηθήο δηάθξηζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζφδνπ ν δάζθαινο γξάθεη θαη 

πξνθέξεη κηα ιέμε ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο ιέεη θαη ηρλειαηεί ηαπηφρξνλα 

ζηνλ αέξα. ηε ζπλέρεηα, ηελ θαηαγξάθεη ζε ραξηί ελψ ηελ πξνθέξεη θαη ηέινο, 

ηελ θαηαγξάθεη απφ κλήκεο. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο 

ρξεηαζηεί κέρξη ν καζεηήο λα γξάςεη ζσζηά ηε ιέμε. 

 Μέζνδνο κίκεζεο: Ο εθπαηδεπηηθφο πξνθέξεη θαη γξάθεη κία ιέμε, δηαδηθαζία 

ηελ νπνία κηκείηαη ν εθπαηδεπφκελνο «αληηγξάθνληαο» ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηφζεο 

θνξέο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ηελ κάζεη. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

γίλεηαη πην ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θη άιια 

κέζα φπσο Ζ/Τ, ηάκπιεη θηι.   
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 Γηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε θαλόλεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εηδηθφο παηδαγσγφο 

δηδάζθεη ηνπο θαλφλεο πνπ εκπεξηέρνπλ πιήζνο ιέμεσλ κε ιίγεο εμαηξέζεηο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα θαιείηαη λα 

εμάγεη ηνλ θαλφλα θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ηνλ γεληθεχζεη ζηε γξαθή άγλσζησλ 

ιέμεσλ.  

   Μεξηθέο κφλν απ‟ ηηο παξεκβαηηθέο κεζφδνπο αλαθέξζεθαλ ζην παξφλ Κεθάιαην, 

θαζψο ππάξρεη κεγάιν πιήζνο, πνπ αμηνινγείηαη απ‟ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή εηδηθφ παηδαγσγφ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Όπσο, πξναλαθέξζεθε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα αθνινπζείηαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο γηα θάζε καζεηή 

κε Γπζνξζνγξαθία, λα δίλεηαη έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ην έρεη αλάγθε θαη λα 

αθνινπζείηαη ε θαηάιιειε γη‟ απηφλ, κέζνδνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε 

κεζφδνπ, βέβαηα είλαη απαξαίηεην λα ηεινχληαη αζθήζεηο απηνκαηνπνίεζεο ηεο 

Οξζνγξαθίαο, ψζηε ην παηδί λα κπνξέζεη λα γεληθεχζεη φζα έκαζε. «Ζ απηνκαηνπνίεζε 

έξρεηαη κέζα από ηε ζπρλή θαη επηηπρεκέλε καζεζηαθή εκπεηξία» (Μαπξνκκάηε). 
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8.6. ΤΝΟΨΗ 
 

   Ζ 7
ε
 Δλφηεηα νινθιεξψλεηαη, ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηνλ ηνκέα ηεο Γπζνξζνγξαθίαο. 

Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε ηε Γπζιεμία, ιίγεο κειέηεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γη‟ απηήλ θη σο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιε ε αθξηβήο 

εξκελεία ηεο. Παξ‟ φια απηά, θνηλή παξαδνρή απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε Γπζνξζνγξαθία 

πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα κε θπζηνινγηθή 

λνεκνζχλε, ζηελ θαηάθηεζε ησλ θαλφλσλ ηεο Οξζνγξαθίαο. Σα πξψηα εκθαλή ζεκάδηα, 

εθ‟ φζνλ κηιάκε γηα Οξζνγξαθία, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία θαη 

γη‟ απηφ θξίλεηαη αλαγθαία,  ε ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ πάλσ ζην ζέκα.  

   Όπσο αλαθέξζεθε, αθφκα, ηα άηνκα κε Γπζνξζνγξαθία, ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ ζηε 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ή αδπλακηψλ ζηελ νπηηθή θη αθνπζηηθή κλήκε θαη δηάθξηζε ή 

ειιηπνχο κλεκνληθνχ κεραληζκνχ ή αδπλακηψλ δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζήο ηνπο, εκθαλίδνπλ ηξνρνπέδε ζηε γελίθεπζε νξζνγξαθηθψλ, γξακκαηηθψλ, 

ζπληαθηηθψλ θ.α. θαλφλσλ ηνπ εθάζηνηε νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θη αδπλακία 

έληαμεο ησλ ιέμεσλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο, πνπ ζα ηα βνεζνχζε ζηελ εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. 

   Σα ιάζε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε Γπζνξζνγξαθία δηαθξίλνληαη ζε νπηηθνχ 

θη αθνπζηηθνχ ηχπνπ θαη ζπρλά παξνπζηάδνπλ παξαιείςεηο, πξνζζήθεο, αληηθαηαζηάζεηο 

ή αληηκεηαζέζεηο γξακκάησλ ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ, επαλαιήςεηο, ζεκαηηθά ιάζε, 

θαζξεπηηθή γξαθή, παληειή έιιεηςε ηνληζκνχ ή παξαηνληζκνχο, αλνκνηφκνξθε γξαθή 

θηι. Δληνχηνηο, θάζε ζχκπησκα κεκνλσκέλα θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ κπνξεί 

λα ραξαθηεξίζεη έλα παηδί ή έλαλ ελήιηθα σο Γπζνξζνγξαθηθφ. Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη 

λα είλαη ζπλερή γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα απνηεινχλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ. Βέβαηα, νη γνλείο θη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, πσο ε θάζε πεξίπησζε αηφκνπ είλαη δηαθνξεηηθή θαη γη‟ απηφ, ζα πξέπεη 

λα αμηνινγείηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη κεκνλσκέλα.  

    πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα Δλφηεηα, ηνλίζηεθε πσο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο Γπζνξζνγξαθίαο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηνλ καζεηή, λα εληζρχνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ θαη λα 

ελζαξξχλεηαη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο πξσηφηππεο κέζνδνη 

φπσο ε Πνιπαηζζεηεξηαθή, ε Δηθνλνγξαθηθή, ε Γισζζνινγηθή θαη άιιεο, πνπ αλάινγα 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ αηφκνπ, ηελ ειηθία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ 

απ‟ ηνλ Δηδηθφ ή ηνλ Δθπαηδεπηή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

Οξζνγξαθίαο θαη ηεο πξφζθηεζεο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο.   
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9. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

9.1. ΚΟΠΟ 

 
   θνπφο ηεο παξνχζαο Δξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θη ε αλάπηπμε Δπηκνξθσηηθνχ 

Τιηθνχ κε ηελ κέζνδν ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο,  γηα ηελ Δπηκφξθσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ζέκαηα παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο-Γπζνξζνγξαθία. ηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε θη ε δηεπθφιπλζή ηνπο ζηελ 

αλαγλψξηζε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, πνπ εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ-

Γπζνξζνγξαθίαο. 

   Σν παξφλ πιηθφ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνθιεηζηηθά ζε Δθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα ελεκεξσζνχλ γηα έλα ζέκα πην επίθαηξν απφ πνηέ, δηα 

κέζνπ ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, ρσξίο λα αλαγθαζηνχλ λα αθήζνπλ ηε δνπιεηά ή 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Παξάιιεια κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ινηπφλ, ζα ηνπο δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ζε έλα πξψην επίπεδν ζηνλ θιάδν ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο Γπζνξζνγξαθίαο ελψ ηαπηφρξνλα, ζα ηνπο 

παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλνη βαζηθνί ππιψλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Οξζνγξαθίαο. 

   Όπσο αλαθέξζεθε, ν ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη ε κείδνπζα 

ζεκαζία πνπ έρεη απνθηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο δηαξθνχο αχμεζεο ησλ 

παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
4
- Γπζνξζνγξαθία. Μέζα απ‟ ηελ αλάπηπμε θαη 

εδξαίσζε ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 

έρνπλ δεκηνπξζεί αξθεηά Δμ Απνζηάζεσο Πξνγξάκκαηα ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηεο 

Διιάδνο
5
 θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ην ζέκα θαη λα 

                                                        
4 «Ξαφνικά ζγινε τθσ μόδασ κι ζχουμε τρομακτικι αφξθςθ παγκοςμίωσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Εάν 
πιςτζψουμε τα ςτοιχεία, τότε θ χϊρα μασ κατζχει παγκόςμιο ρεκόρ με 30%. Το ποςοςτό των δυςλεκτικϊν 
παιδιϊν ςτθ χϊρα μασ αγγίηει το 27%, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία προ πενταετίασ, αρικμόσ που 
ςιμερα ζχει αυξθκεί…παράλογο ποςοςτό διαγνϊςεων…κάτι κάνουμε λάκοσ όλοι μασ. Πριν ξεςπάςει αυτι 
θ λαίλαπα το ποςοςτό κυμαινόταν μεταξφ 2-4%, ενϊ αντίςτοιχα ςτθν Ευρϊπθ μεταξφ 4-7%». 
(Αναγνωςτόπουλοσ, Δ., 2018 ςτθν Εφθμερίδα Συντακτών) 
5 ΔΚΠΑ: «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε: Γηαγλσζηηθή, Θεξαπεπηηθή, πκβνπιεπηηθή», «Δηδηθή 

Γηαπαηδαγψγεζε - Παξέκβαζε ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε, ηελ Οξζνγξαθία θαη ηνλ 

Γξαπηφ Λφγν», «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Αμηνιφγεζε θαη ηξαηεγηθέο Παξέκβαζεο», «Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο – Γπζιεμία» 

https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-agogi-kai-ekpaideusi-diagnostiki-therapeutiki-sumbouleutiki
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-diapaidagogisi-parembasi-stis-mathisiakes-duskolies-stin-anagnosi-tin-orthografia-kai-ton-grapto-logo
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-diapaidagogisi-parembasi-stis-mathisiakes-duskolies-stin-anagnosi-tin-orthografia-kai-ton-grapto-logo
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-diapaidagogisi-parembasi-stis-mathisiakes-duskolies-stin-anagnosi-tin-orthografia-kai-ton-grapto-logo
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πξνεηνηκάζνπλ εθπαηδεπηηθνχο θαη κε, γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ 

ηπρφλ πεξηζηαηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Παξ‟ φια απηά, ην παξφλ πιηθφ 

πξνζπάζεζε λα πξσηνηππήζεη ζην ζέκα, ηε δνκή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο, αθνινπζνχλ έλα πην ζεσξεηηθφ θαη 

γξακκηθφ πιαίζην, πνπ δε δίλεη ηφζν έκθαζε ζηε Γπζνξζνγξαθία, αιιά ζπλήζσο ζηε 

Γπζιεμία. Σν παξφλ πιηθφ επνκέλσο, είρε σο ζηφρν λα θαιχςεη ην θελφ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαδξαζηηθφηεηα πιηθνχ- επηκνξθνχκελνπ θαη ζηελ αλάδεημε ελφο 

πην πξνζσπηθνχ ζηπι κάζεζεο, θέξλνληαο ηνπο επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αληηκέησπνπο κε κηα θαηάζηαζε, πνπ κέζσ ηνπ βησκαηηθνχ ζελαξίνπ, γηλφηαλ 

«πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε». 

 

9.2. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
   ε θάζε εξγαζία είηε πξνπηπρηαθνχ είηε κεηαπηπρηαθνχ είηε κεηέπεηηα επηπέδνπ, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζπγγξαθέσο θη νθείινπλ λα είλαη άμηα ιόγνπ (Mason, 2009). Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, είλαη ζεκαληηθφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζαθήλεηα, λα είλαη λνεκαηηθά αμηόινγα θαη λα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνύλ. Δπηπιένλ, κηα 

εξεπλεηηθή εξγαζία δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη εάλ ν εξεπλεηήο δελ έρεη ζαθή εηθόλα γηα ην 

ηη ςάρλεη, εάλ ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα δελ εγείξνπλ πξνβιεκαηηζκνύο ζε ζρέζε κε 

ην θαηλφκελν πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη ή εάλ δελ ππάξρεη ζπλέπεηα, ζύλδεζε θαη λνεκαηηθή 

ζπλνρή κεηαμχ ηνπο. Δληνχηνηο, ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ν 

εξεπλεηήο λα ζηνράδεηαη ζε έλα πιαίζην πεδίνπ, πνπ ζην κέιινλ ζα κπνξεί λα 

εμεηδηθεχζεη εάλ ην επηζπκήζεη (Mason, 2009).  

   Ζ παξνχζα εξγαζία πνπ βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

έζεζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε επξχηεξν πιαίζην απ‟ φηη ηίζεληαη νη ππνζέζεηο ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα. πλεπψο, είλαη πεξηζζφηεξν αλνηρηνχ ηχπνπ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

κηα γεληθή θαηεχζπλζε, θη φρη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζνηηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο (Ίζαξε & 

Πνχξθνο, 2015). Σν θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ινηπφλ, απηφ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

                                                                                                                                                                       
ρνιή Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο: «Δηδηθή Αγσγή, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: 

Παξεκβάζεηο ζηε Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά», «Δηδηθή Αγσγή, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Δμεηδίθεπζε ζε 

ζηαζκηζκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ» 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Θεσξία θαη Πξάμε» 



 

ΠΜ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο - Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

(e-Learning)»: .Γηπισκαηηθή Δξγαζία  69 

θεληξηθή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ, αθνξνχζε ηε ζπζρέηηζε ηεο «ςεθηαθήο ηάμεο» 

κε ηελ πξαγκάησζε ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θη εθθξάζηεθε σο εμήο: 

1. Μπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί Α‟βάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα δηεξεπλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ- Γπζνξζνγξαθίαο, κέζσ 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο; 

ηε ζπλέρεηα βέβαηα, ηέζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πην ζηνρεπκέλα, πνπ είραλ σο 

ζηφρν λα εληζρχζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ ην αξρηθφ θαη θχξην εξψηεκα. Έηζη, πξνέθπςαλ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

2. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ; Παξείρε 

ηηο αλακελφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο ζην έξγν ηνπο; 

3. Ση πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε; Μπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο πξνζδνθψκελεο αλάγθεο ηνπο; 

4. Δληνπίζηεθαλ δπζθνιίεο θη αλ λαη, πνηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ εμ 

απνζηάζεσο πιηθνχ, πνπ λα απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπ ζηφρσλ; 
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10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

   Ζ έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί φιν θαη πεξηζζφηεξν κέξνο ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Οη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία νδεγνχλ ζηελ 

εμέιημε ηεο έξεπλαο παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ. Ζ 

έξεπλα απνηειεί έλα φπιν ζηα ρέξηα ησλ αλζξψπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ ΜΜΔ, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη άιισλ πνιιψλ παξαγφλησλ, πνπ 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζθπγκνκεηξήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ, ηελ άπνςή ηνπ γηα 

θαίξηα δεηήκαηα, ηελ νπηηθή ηνπ γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο θηι.  

   θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαλνήζεη δηάθνξα θαηλφκελα, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

εθάζηνηε εξεπλεηέο ή λα ηα πξνβιέςεη. Αθφκα, σο ζηφρνο ηεο ζεσξείηαη ε αλαδήηεζε γηα 

ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο θαζψο θη ε δηεξεχλεζε ησλ απαληήζεσλ ζε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο. 

   Ο Mouly ην 1970 φξηζε ηελ έξεπλα σο ηε «δηαδηθαζία πνπ νδεγεί κέζα απ’ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

αμηόπηζηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ» ελψ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1986, ν Kerlinger 

αλαθέξεη πσο «επηζηεκνληθή έξεπλα απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή, ειεγρόκελε, εκπεηξηθή θαη 

θξηηηθή κειέηε ππνζεηηθώλ πξνηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνηηζέκελεο ζρέζεηο κεηαμύ 

θπζηθώλ θαηλνκέλσλ». 

   Οη έξεπλεο δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε, ζηηο δηεξεπλεηηθέο, ηηο πεξηγξαθηθέο θαη ηηο 

πεηξακαηηθέο. Οη δηεξεπλεηηθέο έξεπλεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη ε επειημία. πγρξφλσο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζσζηά θαη λα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα απαηηνχλ εκπεηξία 

απφ ηνπο εξεπλεηέο. Απ‟ ηελ άιιε, νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο είλαη πεξηζζφηεξν 

νξγαλσκέλεο, πξνδηαγξακκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα 

ηπρφλ κεξνιεςία, ελψ ηέινο, νη πεηξακαηηθέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη, θπξίσο, ζην πείξακα 

θαη απαηηνχλ, φπσο θαη νη δηεξεπλεηηθέο, επειημία θαη εκπεηξία. 

   Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη, αθφκα, δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. Οη πνηνηηθέο 

κέζνδνη γηα αξρή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξψηα ρξφληα απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο γηα 

ηελ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Απνηεινχλ έξεπλεο πνπ είλαη θαηάιιειεο, 

θπξίσο, φηαλ ην αλαιπηηθφ ππφβαζξν είλαη γεληθφ θαη ξεπζηφ θαη έρνπλ ζηφρν ηελ 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη γλσκψλ ησλ ρξεζηψλ. Βαζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 
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ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο είλαη νη ζπλεληεχμεηο, νη νκάδεο ρξεζηψλ, ηα 

εκεξνιφγηα, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ θ.α. Ο Βξπσλίδεο (2007) έρεη αλαθεξζεί ζηηο 

πνηνηηθέο έξεπλεο ιέγνληαο πσο «δηαηππώλνπλ κε ειεγρόκελν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν 

αθξηβείο πεξηγξαθέο ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη, όπσο απηό εθιακβάλεηαη από ηνπο 

εξεπλεηέο». Αθφκα, έρεη ηνλίζεη πσο «απνζθνπνύλ ζηελ παξαγσγή κηαο ζθαηξηθήο 

αληίιεςεο ζηε βάζε πινύζησλ θαη ιεπηνκεξώλ ζηνηρείσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην 

θπζηθό θνηλσληθό ηνπο πιαίζην». 

   Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ είλαη πσο ζπλήζσο, δελ είλαη 

θαηεπζπλφκελεο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηε θπζηνινγηθή ηνπο ξνή. Ο εξεπλεηήο πνπ 

αθνινπζεί απηνχ ηνπ είδνπο ηελ έξεπλα παξαηεξεί, παίξλεη ζπλεληεχμεηο θαη θξαηά 

ζεκεηψζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα σο 

έρνπλ. Αλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη, δειαδή, κε ινγηθφ ηξφπν ζηνηρεία θαη θαηαζηάζεηο 

ψζηε λα θαηαιήμεη εκπεξηζηαησκέλα ζε έλα ζπκπέξαζκα. Αθνχ ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα, 

ζπρλά, έλαο εξεπλεηήο θαηαθεχγεη ζηελ εξκελεία ηνπο κε ηε βνήζεηα ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο ή ελφο ζπλαδέιθνπ επηζηήκνλα. Γεληθά, φκσο, ην ζεκαληηθφ κε απηή ηελ 

έξεπλα είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα εκβάζπλζε θαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο ζεσξίαο. 

   Δλ αληηζέζεη, νη πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα κέζσ 

δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ δείγκαηνο, αξρηθά ζαλ κέζνδνη, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απ‟ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο γηα ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ κε 

ηε βνήζεηα πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ, ηεο νηθνλνκεηξίαο, ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ θηι 

. Παξαδείγκαηα ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κέζνδν 

απνηεινχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θη ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Πίλαθαο 11:  πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο θαηεγνξηψλ έξεπλαο θαη εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ  

   

 ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ εμ απνζηάζεσο πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο θαζψο ην δείγκα ήηαλ κηθξφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

δελ ππνζηεξίδνληαλ απφ πνζνηηθνπνηεκέλεο κνλάδεο κέηξεζεο. Δπηπιένλ, ζηφρνο ηεο 

εξεπλήηξηαο ήηαλ ε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη παξέκβαζε γηα κεηέπεηηα βειηίσζε ηνπ 

πιηθνχ. 

 

10.1. ΕΙΔΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 
   ην πιαίζην ησλ πξναλαθεξζέλησλ, θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πινπνίεζε έξεπλαο δξάζεο θαη φρη άιινπ ηχπνπ 

έξεπλαο. «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλα πξαθηηθόο ηξόπνο λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ πξαθηηθή 

ηνπ κε ζηόρν λα ειέγμεη αλ είλαη όπσο ζα ήζειε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βειηηώζεη» (McNiff, 

1995). Απηφο ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηεο εξεπλήηξηαο: κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 
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ηνπ δείγκαηνο, ην πιηθφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα, λα αμηνινγείηαη θαη λα βειηηψλεηαη κέρξη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

   ρεηηθά κε ηελ έξεπλα δξάζεο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξνχληαη: 

1. Ο ζπκκεηνρηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο 

2. Ζ ελνπνίεζε δηδαζθαιίαο θη έξεπλαο θαη ε ζπλεπαθφινπζε δηαζχλδεζε ζεσξίαο 

θαη πξάμεο 

3. Ζ αλνηθηή θπθιηθή-ζπεηξνεηδήο δηαδηθαζία, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δξνπλ θαη 

ζηνράδνληαη κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε, ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε 

4. Ζ ζηνραζηηθή θαη αλαζηνραζηηθή ηεο δηάζηαζε & 

5. Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

   Δπηπιένλ θαηά ηνλ Creswell (2011), ζηελ έξεπλα δξάζεο: 

1. Οη εξεπλεηέο ηαπηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εθαξκφδνπλ ηε δξάζε 

2. πλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν νη ίδηνη φζν θη νη εθπαηδεπφκελνί ηνπο 

3. Ζ έξεπλα είλαη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηαπηφρξνλα 

4. Ο αλαζηνραζκφο απνηειεί κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο & 

5. Πξνζβιέπεη ζε έλα πξαθηηθφ απνηέιεζκα.   

    Δληνχηνηο, ζαλ ηχπνο έξεπλαο, ε έξεπλα δξάζεο έρεη ηαιαλίζεη αξθεηά ηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν ζηελ νξηνζέηεζή ηεο, κνινλφηη γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ, πσο 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν απηή δηακνξθψλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξεπλεηηθέο ηερληθέο. Γεληθή απνδνρή απνηειεί, πσο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

βειηίσζε θαη πσο ζπληειεί κηα αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία θαη παξεκβαηηθνχ ηχπνπ 

έξεπλα, πνπ δελ αξθείηαη ζηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ εξκελεία κηαο θαηάζηαζεο, αιιά 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε. 

   ‟ απηφ ην πιαίζην, ηεο βειηίσζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ, επηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηχπνο έξεπλαο σο ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρξήζηκνπ θαη ρξεζηηθνχ Δμ 

Απνζηάζεσο πιηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Α‟ βάζκηαο. Παξαθάησ ζα γίλεη ζχληνκε 

αλαθνξά ζηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο: 

ΦΑΖ 1: Σνλ Απξίιην ηνπ 2018 έγηλε ε έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηεο Δμ Απνζηάζεσο. Πξψηα, ζεσξήζεθε ζψθξνλ λα πινπνηεζεί ην 

ελαξθηήξην βίληεν πνπ ζα ήηαλ ε αθφξκεζε, γηα λα θεληξίζεη ε εξεπλήηξηα ην ελδηαθέξνλ 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν βίληεν απηφ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ είρε απνθηήζεη 

ε εξεπλήηξηα απ‟ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζε
6
 θη είρε ζθνπφ λα 

«κεηαθέξεη» ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα δπλεηηθή ηάμε, φπνπ ν καζεηήο ηνπο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηε Γπζνξζνγξαθία.   

ΦΑΖ 2: Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ην βίληεν ζαλ θαισζφξηζκα ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο. Αθνχ ην κειεηήζνπλ θάλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο: 

 Έμππλν ζελάξην θαη ξεαιηζηηθφ, κ‟ αξέζεη ην κνπζηθφ ραιί... έμππλε επηινγή. (1) 

 Θα ήζεια λα ρακειψζεη ε έληαζε ζην κνπζηθφ ραιί γηαηί λνκίδσ, δελ αθνχγεηαη 

αξθεηά ε εθθψλεζε (2)  

 Πνιχ θαιφ. Πξνρψξα. (3)  

 Μνπ άξεζε ην θείκελν. (4) 

 Χξαία ε κνπζηθή θη ε ερνγξάθεζε! (4) 

 Ννκίδσ, θαιφ ζα ήηαλ λα βάιεηο θφκκα θαη πξηλ ην "φκσο" εθεί πνπ ιέεη "Γηα 

κέλα φκσο… " (4) 

ΦΑΖ 3: Ζ εξεπλήηξηα ρακειψλεη ηελ έληαζε ζην κνπζηθφ ραιί θαη απμάλεη ηνλ ήρν 

ζηελ νκηιία ηνπ ήξσα. Γηνξζψλεη ηα ζεκεία ζηίμεο θαη μαλαζηέιλεη ην βίληεν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σαπηφρξνλα, έρεη αξρίζεη ε δφκεζε ηεο Α‟ Δλφηεηαο.  

 Σέιεην ην ερεηηθφ ηψξα! (2) 

 Όια θαιά πξνρψξα! (4) 

ΦΑΖ 4: Ζ εξεπλήηξηα ζηέιλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ Α‟ Δλφηεηα θαη πξνρσξάεη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Β‟. Παξάιιεια, έξρνληαη νη αλαηξνθνδνηήζεηο: 

 Πνιχ θαιή δνπιεηά! Θα ήζεια έλα θφλην κε πην ήπηα ρξψκαηα γηαηί νη έληνλνη 

ρξσκαηηζκνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κε δπζθνιεχνπλ ζηελ κειέηε. (1) 

 Σν ζέκα πξνζεγγίδεηαη αξθεηά απ‟ φιεο ηηο νπηηθέο δίλεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηηο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. (1) 

 Χξαίνη δηαρσξηζκνί ησλ Δλνηήησλ. Άςνγε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Απιή θαη θαηαλνεηή 

γιψζζα πνπ κε βνεζάεη, παξ‟ φηη δελ έρσ θακηά ζρέζε κε ηελ Δηδηθή Αγσγή, λα 

παξαθνινπζήζσ ην πιηθφ. (2) 

                                                        
6
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν  «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ - Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ με τθν 

χριςθ των ΤΠΕ (e-Learning)». ΡΤΔΕ Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, 2016-2018 
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 Χξαία δφκεζε ησλ Δλνηήησλ, μεθάζαξνη ζηφρνη. Θα ήζεια λα δίλνληαη εμ αξρήο ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ψζηε λα κπνξψ λα επηθεληξψζσ ηε κειέηε κνπ. Θα 

πξνηηκνχζα κηθξφηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ. (3) 

 Πνιχ σξαία δνπιεηά. Οη ζηφρνη βνεζάλε ζηελ αξρή ηεο Δλφηεηαο, ζα ήζεια φκσο, λα 

μέξσ ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη γηαηί φρη ηε δνκή! Πξνρψξα. (4) 

  Θα ήζεια θη εγψ λα γλσξίδσ εμ αξρήο ηε δνκή ηεο Δλφηεηαο. Χξαίεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη έμηξα γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ην πιηθφ π.ρ. λνεηηθή 

πζηέξεζε θηι. Καιφ ζα ήηαλ ζηα κεγάια θαη δχζθνια θείκελα λα αθνινπζεί κηα άζθεζε 

αλαθεθαιαίσζεο. (5) 

ΦΑΖ 5: Ζ εξεπλήηξηα ζπγθεληξψλεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο Α‟ Δλφηεηαο θαη 

πξνρσξάεη ζε αιιαγέο. Γηαθνξνπνηεί ην θφλην κε έλα θαηλνχξην κε πην ήπηνπο ηφλνπο θαη 

πξνζζέηεη ηνλ ήξσα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πιηθνχ, λα κηιάεη θαη λα «βνεζάεη» ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Αθφκα, πξνζζέηεη ζηελ αξρή ηεο Δλφηεηαο ηα Πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη πξνζζέηεη αζθήζεηο κεηά ηα «κεγάια- δπζλφεηα» θείκελα 

φπσο ηνπ νξηζκνχ ηνπ Hammil, ελψ πνιιά ηα κεηαηξέπεη ηα ίδηα ζε αζθήζεηο π.ρ. 

Παληειηάδνπ- Μπφηζαο. Δλ ησ κεηαμχ, δνπιεχεηαη ε Β‟ Δλφηεηα εληάζζνληαο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο Α‟.   

ΦΑΖ 6: Σν πιηθφ ηεο Α‟ Δλφηεηαο ζηέιλεηαη πίζσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θη έξρεηαη μαλά 

κηθξφηεξε αλαηξνθνδφηεζε. 

 Πνιχ σξαίν ην λέν θφλην ηνπ πιηθνχ! Πνιχ πην ήπηα ρξψκαηα θαη πνιχ πην επαλάγλσζην. 

Ίζσο ζα έπξεπε ζηε δνκή ηεο Δλφηεηαο κε ππεξζχλδεζκν λα κεηαβαίλακε ζην εθάζηνηε 

Κεθάιαην. Σέιεηα ηδέα ε χπαξμε ηνπ Γπζνξζνγξαθάθε γηα ππνζηήξημε θη επεμήγεζε. 

(1) 

  Θα ζπκθσλήζσ κε ηελ χπαξμε ππεξζπλδέζκσλ. Θα ήηαλ πνιχ πξαθηηθφ. (2) 

 Χξαίνο ν ήξσαο! Μ‟ αξέζεη πνπ κηιάεη απνθηά ην θείκελν κηα δσληάληα. (3) 

 νχπεξ!! Σέιεηεο νη λέεο αζθήζεηο καο θξαηάλε ζε εγξήγνξζε. (4) 

ΦΑΖ 7: Ζ εξεπλήηξηα κειεηάεη εθ λένπ ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Δληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα 

χπαξμε ππεξζπλδέζκσλ θη έηζη, δνπιεχεη κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζηηο Γηαθάλεηεο πνπ θξίλεη 

πσο ρξεηάδνληαη, φπσο ζηε δηαθάλεηα 5 κε ηε Γνκή, 7 κε ηνπο Οξηζκνχο θηι. Απνθαζίδεη 

λα δψζεη «θσλή» ζηνλ ήξσα πξνρσξψληαο ζε ερνγξάθεζε θαη «αλέβαζκά» ηεο ζην 

πιηθφ. ‟ απηφ ην ζεκείν ζπλαληήζεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο. ηέιλεηαη πίζσ ε Α‟ 

Δλφηεηα, ηαπηφρξνλα κε ηελ Β‟ φπνπ έγηλαλ νη ίδηεο αιιαγέο.  

ΦΑΖ 8: Οη εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνπλ εθ λένπ ηελ Α‟ Δλφηεηα θαη καδί ηε Β‟. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε πιένλ, είλαη κφλν γηα ηελ Β‟ Δλφηεηα. 
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 Πνιιέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο!Σέιεηα! Θα ήζεια φκσο θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ηα 

ζπκπηψκαηα. (1) 

 Πνιχ πξνζεγκέλε δνπιεηά θαη ρξήζηκεο πνιχ πιεξνθνξίεο. Μ‟ αξέζεη πνπ αθνινπζείηαη 

ην ίδην κνηίβν κε ηελ πξνεγνχκελε Δλφηεηα. Δίλαη πην ρξήζηκν θαη βνιηθφ. (2) 

 Καιή δνπιεηά. Θα ήζεια παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαη ίζσο, δείγκαηα γξαθήο αλ 

ππάξρνπλ. Δπίζεο, ζα ήηαλ θαιφ λα δνζεί παξαπάλσ έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο. (3) 

 Χξαία Δλφηεηα. Απιή θαη θαηαλνεηή. Θα ζπκθσλήζσ γηα ηα παξαδείγκαηα ζα 

βνεζνχζαλ πνιχ! Θα πξφηεηλα λα δνζνχλ θαη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο γχξσ απ‟ ηελ 

Οξζνγξαθία θαη ηελ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε δηαθνξνπνίεζε κε 

ηε Γπζνξζνγξαθία.  (4) 

 Πνιχ θαιή δνπιεηά! Μ‟ άξεζε πνιχ ην padlet. Πξνζεγκέλε θαη ελδηαθέξνπζα. Θα ήζεια 

παξαπάλσ αζθήζεηο αλαθεθαιαίσζεο. Πνιιά κπξάβν! (5) 

ΦΑΖ 9: Ζ εξεπλήηξηα κειεηά πξνζεθηηθά ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Δπηιέγεη λα πξνζζέζεη 

κηα έμηξα Δλφηεηα ζην πιηθφ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ Οξζνγξαθία, απ‟ ηε ζηηγκή πνπ 

ήδε είρε γίλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ην Θεσξεηηθφ πιαίζην. Αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δνκή κε ηηο άιιεο Δλφηεηεο. ηελ Γ‟ πιένλ, Δλφηεηα πξνζηίζεληαη δηαθάλεηεο κε δείγκαηα 

Γπζνξζνγξαθίαο θαη Γπζγξαθίαο φπσο θαη παξαδείγκαηα κε ηα ζπκπηψκαηα ηηο 

Γπζνξζνγξαθίαο. Μεηά ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πξνζηίζεηαη άζθεζε 

αλαθεθαιαίσζεο ελψ ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ζηελ Πνιπαηζζεηεξηαθή θαη 

Δηθνλνγξαθηθή κέζνδν εληάζζνληαη εηθφλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο γηα λα 

θαηαιάβνπλ θαιχηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηηο κεζφδνπο.  

ΦΑΖ 10: Σν πιηθφ έρεη πάξεη πιένλ, ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή (Ηνχιηνο 2018) θαη ζηέιλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηειεπηαία θνξά. Σα ζρφιηα είλαη ελζαξξπληηθά θη έηζη, ε 

εξεπλήηξηα πξνρσξάεη ζηε δφκεζε ηεο ζπλέληεπμεο.  

   ‟ απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη πεξηζζφηεξεο αλαηξνθνδνηήζεηο έγηλαλ 

κέζσ κελπκάησλ θαη ειάρηζηεο θνξέο κέζσ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζην ηειέθσλν ή εμ 

επαθήο. Δμ αξρήο, απ‟ ηε ζχζηαζε ηεο νκάδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε δεκηνπξγεζεί κηα 

νκάδα ζην Viber, πνπ ππήξρε δηαξθήο θη άκεζε επηθνηλσλία γηα φπνην ζέκα πξνέθππηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη κειέηεο ηνπ πιηθνχ.  
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10.2. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 
   Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξν απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. αλ ρψξνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ν πξνζσπηθφο 

ρψξνο ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ, ζε Ρέζπκλν, Ζξάθιεην θαη Αζήλα, ελψ δελ έιεηςαλ νη 

πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαληήζεηο, ζην ηειηθφ ζηάδην, κε φζνπο ήηαλ εθηθηφ (4/5) θη νη 

ζπλαληήζεηο κέζσ skype (1/5), κε φζνπο βξίζθνληαλ ζε απνκαθξπζκέλεο απ‟ ηελ 

εξεπλήηξηα πεξηνρέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο αιιά θαη 

κειέηεο- αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αμηνπνηήζεθαλ ηερλνινγηθά 

κέζα, φπσο tablet, Ζ/Τ, θηλεηά θηι κέζσ εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ, 

skype, viber, facebook messenger, e-mail. H αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ (ICT) ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, απνδείρηεθε πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ ζπλέβαιιαλ ζηε δηαξθή θαη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ εξεπλήηξηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 

10.3. ΔΕΙΓΜΑ 

 
   αλ πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πιήζνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο πνπ κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ην παξφλ πιηθφ. αλ δείγκα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 5 ελ ελεξγεία δάζθαινη, ζε ζρνιεία ησλ Ννκψλ Ρεζχκλνπ (3/5), 

Αζελψλ (1/5) θαη Ζξαθιείνπ (1/5),  

 Καξακηράιεο άββαο 

 Κνηξψλεο Γεκήηξεο 

 Παγθάινπ Υξχζα 

 Παπαπέηξνπ Φσηεηλή 

 νχθα Έθε 

νη νπνίνη θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε βάζε 

ηελ πιήξσζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ. Οη 3 απφ ηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ Δηδηθή Αγσγή, θαζψο θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ελψ ν 1 απφ ηνπο 5 απνηειεί Δηδηθφ Παηδαγσγφ πνπ εξγάδεηαη ζε ζρνιείν Δηδηθήο 

Αγσγήο. Οη 5 εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πιηθφ απ‟ ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ επηζεκαίλνληαο ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ, ελψ κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ην 
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κειέηεζαλ εμνλπρηζηηθά θαη ππνβιήζεθαλ ζε ζπλέληεπμε, ε νπνία ήηαλ δνκεκέλε κε 

βάζε  ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

  ηελ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε «Γεηγκαηνιεςία 

θξηηεξίνπ (criterion sampling)». Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε ζηξαηεγηθή 

επηιέγνληαο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα ηεο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηνπ θιάδνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο φξηδαλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο. Σν δείγκα 

δελ κπνξνχζε λα ήηαλ ηπραίν, αθνχ εμ αξρήο ην πιηθφ αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 

10.4. ΜΕΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
   ηελ παξνχζα εξγαζία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε κέζνδν 

ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, ε εξεπλήηξηα φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν 

Κεθάιαην, ζπλέιεμε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε βνήζεηα ησλ 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Οη εξσηήζεηο δφζεθαλ ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ιίγα ιεπηά 

πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ή λα 

ππνβάιινπλ ηπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Οη ζπλεληεχμεηο, θαη ζηηο πέληε 

πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα πξνζσπηθά, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα, 

νη εξσηήζεηο έγηλαλ ζηαδηαθά, κία- κία θαη ζπγρξφλσο, θαηαγξάθνληαλ ζε καγλεηφθσλν 

ελ γλψζεη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

   Ζ ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηείηαη σο ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηεμάγεηαη πνηνηηθή έξεπλα θαη απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν κέζν. θνπφο ηεο είλαη ε 

νξγάλσζε κηαο ζρέζεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, ηνπ εξεπλεηή 

θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή νξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δεχηεξν, πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Οη ζπλαληήζεηο 

ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γίλνληαη, ζπλήζσο, κε θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν μερσξηζηά. Ζ 

κνξθή πνπ έρεη κηα ζπλέληεπμε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο δνκεκέλε θαη απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνεηνηκαζία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. Ζ ζπλέληεπμε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαγξάθεηαη ζε 

καγλεηφθσλν ή θξαηνχληαη γξαπηέο ζεκεηψζεηο απ‟ ηνλ εξεπλεηή, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

κεηά ην πέξαο ηεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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   ηελ νπζία ε ζπλέληεπμε απνηειεί αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ δχν 

πξνζψπσλ, πνπ θαζνδεγείηαη απ‟ ηνλ εξεπλεηή κε ζηφρν ηελ απφζπαζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο . Γεληθά, πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ ζθνπφ ηεο 

έρεη λα απνθαιχςεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα αλαγλσξίζεη ζπκπεξηθνξέο. 

Γηαθέξεη απφ κηα θνηλή ζπδήηεζε ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί εξγαιείν ηεο έξεπλαο θαη ηξφπν 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπλήζσο, θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή. 

   Οη ζπλεληεχμεηο ζαλ κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ έξεπλα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

1. Γνκεκέλεο 

2. Ζκη-δνκεκέλεο 

3. Με δνκεκέλεο 

4. Δπαλαιακβαλφκελεο 

5. Κιηληθέο 

6. Σειεθσληθέο 

7. πλεληεχμεηο νκάδσλ 

8. Οκάδεο εζηίαζεο 

   ηε Γνκεκέλε ζπλέληεπμε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ν εξεπλεηήο 

έρεη θαζνξίζεη απφ πξηλ θαη έρεη δηαηππψζεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο δελ 

κπνξεί λα παξεθθιίλεη. Απηή ε κνξθή, ζα έιεγε θαλείο πσο ζπκίδεη ην εξσηεκαηνιφγην 

θαη γη‟ απηφ κεξηθέο θνξέο εζθαικέλα, ε ζπλέληεπμε θαιείηαη πξνθνξηθφ 

εξσηεκαηνιφγην. Δληνχηνηο, ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε κπνξεί λα έρεη κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ, φκσο ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ο εξσηψκελνο 

πξνηξέπεηαη ζην λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ (ζπλήζσο θιεηζηνχ ηχπνπ) πνπ ν 

αξηζκφο, ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν πξνθαζνξίδνληαη απφ ην έληππν-πξσηφθνιιν ηεο 

ζπλέληεπμεο. ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλνληαη αθξηβψο νη ίδηεο εξσηήζεηο, κε ηα 

ίδηα αθξηβψο ιφγηα, κε ηελ ίδηα ζεηξά απφ ηνλ εξεπλεηή θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα (νπδέηεξνο ηξφπνο). 

   ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηζπλάπηεηαη ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο 

θαζψο θη νη ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

ζπλέληεπμε θάζε εθπαηδεπηηθνχ έγηλε μερσξηζηά, νη 3 έιαβαλ ρψξν πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ, ε 1 πξφζσπν κε πξφζσπν ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη ε 

ηειεπηαία κέζσ skype, θαζψο ε εξεπλήηξηα βξηζθφηαλ ζην Ρέζπκλν θαη ν 
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ζπλεληεπμηαδφκελνο ζην Ζξάθιεην. Έκθαζε δφζεθε ζε θάζε ελφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ μερσξηζηά, ελψ ππήξραλ αξθεηέο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλέθιηλαλ 

θαη γηα ηηο ηξεηο Γηδαθηηθέο Δλφηεηεο. 

 

10.5. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

 
   Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ φια θχιεζαλ νκαιά, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη δελ 

δπζθνιεχηεθαλ κε ηηο εξσηήζεηο θαη δελ ρξεηάζηεθε λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο. Καζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ην θιίκα ήηαλ επράξηζην θαη θηιηθφ, ελψ ππήξραλ ζπρλά ζηηγκέο ραιάξσζεο 

θαη γέιηνπ. ην θαιφ θιίκα, βέβαηα, ζπλέβαιε ην γεγνλφο πσο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ 

πξφζσπα γλσζηά θαη νηθεία.  
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11. ΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

11.1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΡΙΑ 

 
   ην παξφλ Κεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ηνπ γεληθνχ πιάλνπ ηεο 

πνξείαο απηήο ηεο εξγαζίαο, απ‟ ηελ αξρή έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ηεο.  ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δφζεθαλ αλά κήλα ηα βαζηθά βήκαηα, νη ηξνπνπνηήζεηο 

θαζψο θη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ.  

 

ΜΖΝΑ 
 

 

ΠΟΡΔΗΑ 

 

 

 

 

Φεβξνπάξηνο- Μάξηηνο 2018 

 

 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε γχξσ 

απ‟ ην ζέκα ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ- Γπζνξζνγξαθίαο & ηεο 

Οξζνγξαθίαο  

 Αλαδήηεζε αληίζηνηρσλ πιηθψλ, 

ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, 

γηα εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

 πγγξαθή Θεσξεηηθνχ Μέξνπο 

εξγαζίαο, πνπ αθνξνχζε ην ηκήκα 

φπνπ είρε γίλεη ε Βηβιηνγξαθηθή 

Αλαζθφπεζε 

 

 

 

 

 

Απξίιηνο 2018 

 

 χληαμε ηεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο θαη ηνπο «θξηηέο» ηνπ 

πιηθνχ  

 Έλαξμε δεκηνπξγίαο επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

  

 

 

 

 

Μάηνο 2018 

 

 

 Απνζηνιή ηνπ ελαξθηήξηνπ video 

ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζηελ 

νκάδα- δείγκα, γηα ζρνιηαζκφ θη 

εηζαγσγή ζην ζέκα ηνπ πιηθνχ 

 Πξψηνο ζρνιηαζκφο 

 Σξνπνπνηήζεηο θαη ζπλέρεηα 

δεκηνπξγίαο πιηθνχ 

 Γπζθνιίεο έληαμεο ερεηηθνχ θιηπ 

ζην h5p πιηθφ 
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Ηνύληνο 2018 

 

 

 Αξρηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ 

πιηθνχ 

 ρνιηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(feedback)  

 Αιιαγέο ζην πιηθφ κε βάζε ηνλ 

ζρνιηαζκφ ηνπ δείγκαηνο 

 Μειέηε απ‟ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ζρφιηα 

 Σξνπνπνίεζε πιηθνχ 

 

 

 

 

Ηνύιηνο 2018 

 

 Παξάδνζε ηειηθήο κνξθήο ηνπ 

πιηθνχ 

 Δκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ πιηθνχ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο- δείγκα 

 πλεληεχμεηο 

 

 

 

 

επηέκβξηνο 2018 

 

 Απνκαλεηνθψλεζε ζπλεληεχμεσλ 

 πγθέληξσζε- νκαδνπνίεζε 

απαληήζεσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

 Αλάιπζε 

 

 

 

Οθηώβξηνο- Ννέκβξηνο 2018 

 

 

 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε θαη 

ζπγγξαθή εξεπλεηηθνχ κέξνπο 

εξγαζίαο 

 

 

Ηαλνπάξηνο 2019 

 

 

 Σειηθή κνξθνπνίεζε εξγαζίαο 

 

Πίλαθαο 12: Ζκεξνιφγην Δξεπλήηξηαο 

 

11.2. ΧΕΔΙΑΜΟ ΤΛΙΚΟΤ 

 
   Όπσο θάζε πιηθφ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη επηκνξθσηηθφ θαη παηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα, έηζη θαη ην παξφλ, δεκηνπξγήζεθε βαζηδφκελν ζηηο αξρέο ηεο Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελε Δλφηεηα. Κχξην κέιεκα 

ηεο εξεπλήηξηαο απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ελφο πιηθνχ θηιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ γηα φινπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα εξγάδνληαη, λα έρνπλ νηθνγέλεηα ή άιιεο 

πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο. Σν πιηθφ δνκήζεθε βαζηδφκελν ζηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο, 
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δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε επηκνξθνχκελν λα αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα 

κειέηεο θαη ηε δηθή ηνπ πνξεία πξνο ηε γλψζε, κε ηνλ έκκεζν έιεγρν πάληα, ηνπ 

δηδάζθνληα, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά θαζ‟ φιε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. (Ράπηεο & Ράπηε, 2013) 

   Βαζηθφο γλψκνλαο επηπιένλ, ήηαλ ην πιηθφ λα είλαη επράξηζην θαη λα θεληξίζεη εμ αξρήο 

ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληάζζνληάο ηνπο ζε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαληήζνπλ ή λα έρνπλ ζπλαληήζεη ζηε δηδαθηηθή ηνπο 

πνξεία. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εξεπλήηξηα εκπλεχζηεθε ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

ζπληξνθεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπηκφξθσζήο ηνπο. Ο Σάθεο 

Γπζνξζνγξαθάθεο, απνηειεί ηνλ καζεηή πνπ φινη νη δάζθαινη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλαληήζνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο θη ν νπνίνο, εάλ νη ίδηνη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ζα κπνξνχζε 

λα βνεζεζεί, λα απνδερηεί θαη λα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηνπ. Ο ήξσαο, 

Σάθεο, κεηαηξέπεη ακέζσο ην πιηθφ ζε «πξνζσπηθή ππόζεζε» γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ 

θαη ζπκβάιιεη ψζηε ν ιφγνο λα ιάβεη κηα πην πξνθνξηθή θαη δσληαλή ππόζηαζε.  

   ρεηηθά κε ηε Γνκή ηεο εξγαζίαο, πξψην θαη θχξην κέιεκα ήηαλ νη Γηδαθηηθνί Σηόρνη 

θαη ηα Πξνζδνθώκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα λα δίλνληαη μεθάζαξα, απ‟ ηελ αξρή ηεο 

θάζε Δλφηεηαο, ψζηε ν επηκνξθνχκελνο λα γλσξίδεη πνχ πξέπεη λα εζηηάζεη θαη ηη πξέπεη 

λα αλακέλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε Δλφηεηαο ηνπ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ. Αμίδεη 

βέβαηα λα ζεκεησζεί, πσο ζην παξφλ πιηθφ, ε γλψζε έγηλε πξνζπάζεηα λα δνζεί βήκα 

πξνο βήκα κε ηε βνήζεηα ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηηο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (παλαθά, 2017) θη εκπιέθνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ πνξεία πξνο ηε γλψζε. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιηθφ δηαξζξψζεθε ζε 3 θχξηεο Δλφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 

Α. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

Β. Οξζνγξαθία 

Γ. Γπζνξζξνγξαθία 

Κξίζεθε αλαγθαίν, λα δνζεί ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ζην πιηθφ ψζηε νη επηκνξθνχκελνη, 

πξηλ εληαρζνχλ ζην θχξην ζέκα ηεο Δπηκφξθσζεο, ηε Γπζνξζνγξαθία, λα απνθηήζνπλ κηα 

ζθαηξηθή άπνςε γηα ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ πνπ εληάζζνληαη 

θαη λα κειεηήζνπλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο Οξζνγξαθίαο. Έηζη, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

«θξίλνπλ» ηηο φπνηεο αδπλακίεο- ζεκάδηα ησλ καζεηψλ ηνπο πην εχθνια. Ζ θάζε Δλφηεηα 

επηκεξίδεηαη, αθφκα, ζε Τπνελφηεηεο, πνπ δνκήζεθαλ σο εμήο: 
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Α. Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ φξνπ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

1.2 Καηεγνξίεο ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

1.3 Αίηηα Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

1.4 Πξψηκα ζεκάδηα Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ  

1.5 Δπηπηψζεηο Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ  

1.6 Δίδε Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

Β. Οξζνγξαθία 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ φξνπ ηεο «Οξζνγξαθίαο» 

1.2 Οξζνγξαθηθή δεμηφηεηα θαη παξάγνληεο απ‟ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη 

Γ. Γπζνξζνγξαθία 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ φξνπ ηεο «Γπζνξζνγξαθίαο» 

1.2 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο Γπζνξζνγξαθίαο 

1.3 πκπησκαηνινγία ηεο Γπζνξζνγξαθίαο 

1.4 Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζηε Γπζνξζνγξαθία 

θαη νη νπνίεο παξεκβάιινληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο αλαθεθαιαίσζεο, αμηνιφγεζεο θη 

απηναμηνιφγεζεο θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επαγξχπληζε θαη ηελ 

πξνζσπηθή εκπινθή ησλ δηδαζθφκελσλ ζην πιηθφ. πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ νη έσο ηψξα εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνιιέο θνξέο κέζσ απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαινύληαη λα αλαηξέμνπλ ζε φζα έρνπλ βηψζεη αλά ηα ρξφληα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο.  

   Σαπηφρξνλα, ζε κηα πξνζπάζεηα δσληαλήο αλαπαξάζηαζεο, δηαδξαζηηθφηεηαο θαη 

κέγηζηεο εκπέδσζεο ηνπ πιηθνχ, ε γλψζε δίλεηαη πνιπηξνπηθά κέζσ νπηηθήο απεηθφληζεο 

θαη παξαδεηγκάησλ, αιιά θαη ερεηηθψλ θιηπ. Έηζη, ν επηκνξθνχκελνο εθπαηδεπηηθφο 

παξακέλεη ζε εγξήγνξζε, ελψ ν Σάθεο Γπζνξζνγξαθάθεο δσληαλεχεη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα κειέηεο ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ ζπληξνθεχεη ζ‟ απηφ ην κνλαρηθφ ηαμίδη γλψζεο. 

   Σέινο, ζ‟ φηη αθνξά ην πξαθηηθφ κέξνο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ, απηφ βαζίζηεθε ζηε 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε ηεο εξεπλήηξηαο γχξσ απ‟ ην ζέκα ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ- Γπζνξζνγξαθίαο θαη Οξζνγξαθίαο. ρεδηάζηεθε ζε Power Point θαη πήξε 

ππφζηαζε ζε κνξθή open course εκπινπηηδφκελνπ κε θνπηδ, κε ηε βνήζεηα ηνπ H5p
7
. 

Σέινο, γηα λα ην κειεηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα 

                                                        
7
 Ζνα εργαλείο (e-authoring tool) ανοιχτοφ λογιςμικοφ, ελεφκερο προσ χριςθ τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του 

(https://h5p.org) όςο και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΙΒΕΑ (https://edivea.a2hosted.com/h5p/) 
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αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο θη επηθνηλσλίαο κε ηελ εξεπλήηξηα «αλέβεθε» ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα ηνπ Chamillo.  

   Ζ ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν εξγαιείσλ- βνεζψλ ηεο δεκηνπξγνχ ήηαλ εχθνιε θαη δελ 

αλέδεημαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην H5p, ε Καηζαληψλε (2017), πνπ 

ην αμηνπνίεζε ζηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ελφηεηαο ηεο 

Ηζηνξίαο ηεο η‟ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο ζηελ Διιάδα ην 1941 

έσο θαη ηνλ Δκθχιην πφιεκν, ην ραξαθηήξηζε «θηιηθό», «ειθπζηηθό» θη «εύθνιν», ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε. Μνιαηαχηα, παξαηήξεζε πσο «δελ αξθεί από κόλν ηνπ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνύ». Σα κφλα θνιιήκαηα πνπ απαληήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ήηαλ ηεο εηζαγσγήο ερεηηθνχ θιηπ ζην  H5p θαζψο θη ε εκθάληζε ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη 

ηειηθνχ video ζην chamillo  απ‟ επζείαο θη φρη κε ηε κνξθή link.  

   Σν πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

http://chamilo.datacenter.uoc.gr/metchamilo/courses/DIPLWMATIKHERGASIASXEDI

ASMOSKI/index.php  

θη ε είζνδνο κπνξεί λα ηειεζηεί κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

username:  markteacher91@gmail.com 

password: 1414 
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12. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
   Ζ απνηίκεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

βαζίζηεθε ζηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ 5 εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη κειέηεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ. Ζ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο σο πξνο ην επηκνξθσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2003).  

   Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ πλεληεχμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο 

Γνκεκέλεο πλέληεπμεο. Σν Πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηηο πέληε πεξηπηψζεηο, 

ήηαλ δνκεκέλν ζε  3 άμνλεο- θξηηήξηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απ‟ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία (Graham, 2006), απ‟ ηα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ θαηά 

θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε Γηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Walker, 2002; Jegede, 

Fraser and Fisher, 1998; Biner, 1993) θαη απ‟ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηνπ ππνθαηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

θξηηήξηα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

1. Απφθηεζε γλψζεσλ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ επηκνξθνχκελνπ 

2. Δπέιηθηε κάζεζε- εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

3. Ηθαλνπνίεζε- Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

   ρεηηθά κε ην πξψην θξηηήξην (απφθηεζε γλψζεσλ- πξνζσπηθή αλάπηπμε) νη 

επηκνξθνχκελνη είραλ λα ζρνιηάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ αιιά θαη ηε 

ρξεζηηθφηεηά ηνπο, ζρεηηθά κε ηε κεηέπεηηα ρξήζε θη αμηνπνίεζή ηνπο. Σν δεχηεξν 

θξηηήξην (επέιηθηε κάζεζε- εθπαηδεπηηθφ πιηθφ) αθνξνχζε σο επί ην πιείζηνλ, ην 

πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ηε δνκή ηνπ θαη θαηά πφζν απηά 

ήηαλ βνεζεηηθά γηα ηνπο επηκνξθνχκελνπο. Σέινο, ην ηξίην θξηηήξην (ηθαλνπνίεζε) 

αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην εθπαίδεπζεο ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. 
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   Οη παξαπάλσ άμνλεο επηιέρζεθαλ εθηφο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κε 

γλψκνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί εμ αξρήο ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα βειηίσζε θαη κεηαηξνπή 

ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ. 

   Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο- απνηίκεζεο ηνπ πιηθνχ ήηαλ αξθεηά κηθξφ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην (5 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο), γεγνλφο πνπ δελ θαηέζηεζε αλαγθαία ηε ρξήζε ηνπ πνηνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ΑΣΛΑ. Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ δείγκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε θάζε άμνλα- θξηηήξην μερσξηζηά, ελψ ζε επφκελν 

Κεθάιαην, ζα γίλεη ζρνιηαζκφο. 

 

 

Απόθηεζε γλώζεσλ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ επηκνξθνύκελνπ 

 

«πνιύ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη πεξηεθηηθέο» 1 

«ην πιηθό αληαπνθξίλεηαη ζε πξόζθαηεο ζεσξίεο ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ 

Γπζθνιηώλ» 1 

«…απνθόκηζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθό αληηθείκελν» 1 

«…κπνξώ λα έρσ κηα θαιή ππνδνκή γηα λα πξνζπαζήζσ λα ππνζηεξίμσ έλα καζεηή 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία» 1 

«…κε βνήζεζε λα έρσ ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή κνπ θαη λα παξαηεξώ πηζαλά 

«ζπκπηώκαηα»» 1  

«Ήηαλ ελδηαθέξνπζεο, άθξσο αλαιπηηθέο» 2 

«Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο ζε αξρηθό ζηάδην ό,ηη έρεη 

ζρέζε κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηε Γπζνξζνγξαθία» 2 

«Σίγνπξα κεηά ηε κειέηε απηνύ ηνπ πιηθνύ κπνξώ λα εληνπίζσ θαιύηεξα ηα παηδηά κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη λα ηα παξαπέκςσ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ» 2 

«Τν πιηθό ζα κε δηεπθνιύλεη από εδώ θαη πέξα λα εληνπίδσ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θαη ηε Γπζνξζνγξαθία» 2 

«Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο» 3 

«Δηδηθά γηα ηε Γπζνξζνγξαθία λνκίδσ όηη ην ζέκα θαιύθζεθε ζε κεγάιν βαζκό. Σηελ 

2
ε
 Δλόηεηα νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οξζνγξαθία ήηαλ επαξθείο αιιά ζηελ 1

ε
 Δλόηεηα 

λνκίδσ όηη ήηαλ πνιιέο» 3  

«Πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο» 3 

«Με βνήζεζε ζίγνπξα λα εληνπίδσ ηε Γπζνξζνγξαθία θαη κνπ έδσζε κηα γεληθή εηθόλα 

γηα ηηο άιιεο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά κόλν ζην λα δηαπηζηώλσ όηη θάηη δελ πάεη 

θαιά κε έλαλ καζεηή» 3 

«Ο θάζε εθπαηδεπηηθόο έξρεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο κε ζρεηηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

ηάμε, επνκέλσο νη πιεξνθνξίεο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο» 4 

«Οη πιεξνθνξίεο… είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ» 4 

«Θα ήζεια λα δίλνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ 
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ζπκπησκάησλ ηεο Γπζνξζνγξαθίαο πνπ ζπλππάξρνπλ ζπλεζέζηεξα» 4 

«Σίγνπξα ζα κπνξέζσ λα αμηνπνηήζσ ζηνηρεία ηνπ πιηθνύ ζηελ ηάμε κνπ» 4 

«Τν πιηθό κε βνήζεζε λα εληνπίζσ κε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα νξηζκέλα ζπκπηώκαηα 

Γπζνξζνγξαθίαο ησλ καζεηώλ κνπ, ώζηε λα κπνξέζσ λα ελεκεξώζσ πην ζηνρεπκέλα 

ηνπο γνλείο ηνπο» 4 

 «Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο…» 5  

 «…δελ ρξεηάδνληαλ θάπνηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο» 5  

 «Φξήζηκεο θαη πιεζώξα πιεξνθνξηώλ…» 5 

 «…κε θξαηνύλ ζε επαγξύπλεζε γηα ιάζε πνπ ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη 

καζεηέο» 5 

 «Δίλαη πιηθφ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν θαη λνκίδσ φηη ζα ην εθηππψζσ λα ην 

έρσ ζαλ «νδεγφ» 5 (Α’ Δλόηεηα) 

 «Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ ελδηαθέξνπζεο, εηδηθόηεξα ζην θνκκάηη γηα ηελ 

νξζνγξαθηθή δεμηόηεηα, ην νπνίν δελ είρε ηύρεη λα μαλακειεηήζσ» 5 

 «…ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο» 5 

 «…ηέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα κε θξαηνύλ ζε αθύπληζε γηα δεμηόηεηεο θαη 

δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ κνπ» 5 

 «Τν ζπγθεθξηκέλν πιηθό κε δηεπθόιπλε ζην λα θαηαλνήζσ ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ Οξζνγξαθία, νξζνγξαθεκέλε γξαθή θαη νξζνγξαθηθή δεμηόηεηα- ζηνηρεία, 

ζηα νπνία αξθεηνί καζεηέο «πνλάλε»» 5 (Β’ Δλόηεηα) 

 «…Οη πιεξνθνξίεο ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο! Δίλαη έλα ζέκα πνπ απαηηεί 

λα έρεη ν εθπαηδεπηηθόο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

«επαξθήο», θαηά ηε γλώκε κνπ, ζην έξγν ηνπ, όζν αθνξά απηό ην θνκκάηη» 5  

 «Να είκαη εηιηθξηλήο, κε ηελ άδεηά ζαο ζα ήζεια λα εθηππώζσ ην πιηθό απηήο 

ηεο Δλόηεηαο θαη λα ην έρσ ζηελ ηάμε κνπ, ώζηε λα ην ζπκβνπιεύνκαη όηαλ 

αμηνινγώ ηνπο καζεηέο θαη βιέπσ θάηη πνπ κε πξνβιεκαηίδεη» 5 

 «Θεσξψ πσο ζα κε δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά γηα λα αλαγλσξίδσ πφηε πξέπεη λα 

δίλσ παξαπάλσ ζεκαζία ζε θάπνηα ζεκάδηα θαη λα πξνβιεκαηίδνκαη, ψζηε 

κεηά λα ζπδεηάσ κε ηνπο γνλείο» 5 (Γ’ Δλόηεηα) 

 

 

 

 

Δπέιηθηε κάζεζε- εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

«…πξνζεγκέλε δνπιεηά…» 1 

«Τν πιηθό δηαζέηεη πνηόηεηα ηόζν ζην γλσζηηθό ηνπ πεξηερόκελν όζν θαη ζηελ πνξεία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ» 1 

«Τν πιηθό είλαη εύρξεζην θαη ε πινήγεζε ζε απηό είλαη αξθεηά ζαθήο θαη ζηηο ηξεηο 

δηδαθηηθέο ελόηεηεο» 1 

«Φξήζηκεο επηζεκάλζεηο ζηε ξνή θαη βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

καζεηή» 1 

«Οη ζεκεηψζεηο ήηαλ επδηάθξηηεο θαη βνεζνύζαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ γλσζηηθνύ 

θνξηίνπ από ηνλ καζεηή» 1 

«Γελ εληνπίζηεθαλ θελά ζην αληηθείκελν» 1 

Πίλαθαο 13: Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην θξηηήξην «Απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ επηκνξθνχκελνπ» 
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«Ο όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη αξθεηόο. Κάπνηα αύμεζε ίζσο λα πξνθαιέζεη αύμεζε 

ηνπ γλσζηηθνύ θνξηίνπ» 1 

«Ζ δνκή ήηαλ βνεζεηηθή θαη δελ δεκηνύξγεζε θελά ζηελ θαηαλόεζε. Ο δηαρσξηζκόο ζε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- Οξζνγξαθία- Γπζνξζνγξαθία θαηέζηεζε ην πιηθό πην εύπεπην 

δεκηνπξγώληαο ζηνλ ρξήζηε ζαθείο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο από θάζε Δλόηεηα» 1 

«…ε δνκή βνήζεζε ζην λα νξγαλσζνύλ θαη λα ηαμηλνκεζνύλ εύθνια νη πιεξνθνξίεο 

ηνπ εμεηαδόκελνπ αληηθεηκέλνπ» 1 

«Οη αζθήζεηο ελέηεηλαλ ην ελδηαθέξνλ κνπ σο ρξήζηε… κε βνήζεζαλ ζην λα 

εκπεδώζσ ηελ ύιε» 1 

«…έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη» 1 

«Ζ ζηνρνζεζία ήηαλ βνεζεηηθή θαζώο κνπ δεκηνύξγεζε έλα γλσζηηθό ράξηε κε 

απνηέιεζκα λα εληνπίδσ ηα θαίξηα ζεκεία θαη λα επηηπγράλσ ηνπο ζηόρνπο κνπ» 1 

«…πξνζεγκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» 2 

«Ζ ρξήζε ήηαλ εύθνιε» 2 

«Οη επηζεκάλζεηο ήηαλ πνιύ βνεζεηηθέο θαη θαηαηόπηδαλ πιήξσο γηα ηε ζπλέρεηα ή γηα 

ηελ πνξεία πνπ ήζειεο λα αθνινπζήζεηο» 2 

«Υπήξρε αθνπζηηθή δηεπθόιπλζε ζε θάπνηα ζεκεία θαη δελ ρξεηαδόηαλ ηα πάληα λα ηα 

δηαβάδεηο θαη νη ζεκεηώζεηο ζνπ έδηλαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδόζνπλ γηα λα 

πξνρσξήζεηο παξαθάησ» 2 

«Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ήηαλ πνιχ εχθνινο» 2 

«Τν πιηθό θάιππηε ζε κεγάιν βαζκό ην αληηθείκελν θαη κε ηα δηάθνξα links κπνξεί ν 

αλαγλώζηεο λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη λα εκβαζύλεη ζε ό,ηη ρξεηάδεηαη» 

2 

«Γελ ππήξρε θελό ζηε δηδαζθαιία» 2 

«Ζ δνκή ήηαλ βνεζεηηθή» 2 

«Ο εθπαηδεπηηθόο …έρεη πιήξε νπηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ» 2 

«Οη αζθήζεηο κε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζσ θαιύηεξα ην πεξηερόκελν πνπ κειεηνύζα θαη 

λα νηθνδνκήζσ θαιύηεξα ηηο γλώζεηο πνπ απνθηνύζα» 2 

«Οη ζηόρνη ηεο Α’ Δλόηεηαο επεηεύρζεζαλ αθνύ ππήξμε νξηνζέηεζε ηνπ όξνπ θαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, ησλ αηηηώλ, ησλ 

πξώηκσλ ζεκαδηώλ θαζώο θαη ησλ επηπηώζεσλ απηώλ…» 2 

«Με ην πέξαο ηεο Β’ Δλόηεηαο, ζεσξώ όηη επεηεύρζεζαλ πιήξσο νη ζηόρνη αθνύ 

γλσξίδσ ηελ έλλνηα ηεο Οξζνγξαθίαο, αλαγλσξίδσ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζπλεηδεηνπνίεζα ηελ αμία ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο θαη 

γλσξίδσ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ» 2  

«Με ηνπο πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αζθήζεσλ ε γλώζε κεηαιακπαδεύεηαη 

θαιύηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθόο έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα εληνπίζεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζέκαηα Γπζνξζνγξαθίαο» 2 

«Κιείλνληαο ηελ Γ’ Δλόηεηα κπνξώ λα νξηνζεηήζσ ηνλ όξν ηεο Γπζνξζνγξαθίαο, λα 

αλαδείμσ ηα αίηηά ηεο, λα αλαγλσξίδσ ηα ζπκπηώκαηά ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηώ 

δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηα παηδηά απηά» 2  

«Τν πιηθό ήηαλ θαιό θαη ρξήζηκν» 3 

«Ζ ρξήζε ήηαλ εύθνιε γηαηί είρα πξνεγνύκελε εκπεηξία από παξόκνηα πεξηβάιινληα» 

3 

«Οη επηζεκάλζεηο ήηαλ πνιύ βνεζεηηθέο» 3 

«Τα ερεηηθά δελ δηεπθόιπλαλ, εηδηθά ζηελ 1
ε
 Δλόηεηα, ήηαλ ζηα ιόγηα ηνπ 

Γπζνξζνγξαθάθε θαη κόλν ζε έλα ή δύν θείκελα ζεσξίαο. Σηηο άιιεο δύν Δλόηεηεο 

ήηαλ ζε θάπνηα ζεκεία κόλν. Οη ζεκεηώζεηο, λαη ήηαλ επεμεγεκαηηθέο» 3 
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«Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνύ ήηαλ εύθνινο θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε επειημία, λα 

πεγαίλσ από ην έλα ζέκα ζην άιιν θαηά ηα ελδηαθέξνληά κνπ» 3 

«ε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ έβιεπα ην check γηα λα ειέγμσ ηηο απαληήζεηο θαη 

έπξεπε λα ην ςάμσ. Δπίζεο, ζε άιιεο δελ ήμεξα απφ ηελ αξρή πφζα δεχγε πξνηάζεσλ 

ζα εκθαλίδνληαλ» 3  

«Τν πιηθό θαιύπηεη ην αληηθείκελν. Ζ Α’ Δλόηεηα ελδερνκέλσο λα ήηαλ ιίγν 

θνπξαζηηθή επεηδή ήηαλ αξθεηά κεγάιε θαη κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ Β’ Δλόηεηα 

ήηαλ επαξθήο. Ζ Γ’ Δλόηεηα πάιη, θάιππηε ην ζεσξεηηθό κέξνο αιιά πηζηεύσ όηη ζα 

ήζειε δξαζηεξηόηεηεο σο πξνο ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο Γπζνξζνγξαθίαο» 3 

«Πηζηεύσ όηη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ην 

πξαθηηθό κέξνο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζνξζνγξαθίαο» 3 

«Τν ζεσξεηηθό κέξνο ήηαλ λνκίδσ πιήξεο» 3 

«Θα ήηαλ θαιό ίζσο λα ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο επαλαιεπηηθέο ζηελ Α’ Δλόηεηα πνπ 

είλαη κεγάιε θαη δύζθνιε ζηε κειέηε» 3 

«Ζ δνκή ήηαλ μεθάζαξε θαη βνεζεηηθή ζηε κειέηε» 3 

«Ζ δηάηαμε κε εηζήγαγε ζην ζέκα από ην γεληθό ζην εηδηθό αβίαζηα θαη κε ξπζκό πνπ 

κε δηεπθόιπλε λα ην θαηαλνήζσ» 3 

«Σηελ Α’ Δλόηεηα νη αζθήζεηο ήηαλ θνπξαζηηθέο, ζα ηηο πξνηηκνύζα πεξηζζόηεξν 

αλαθεθαιαησηηθέο. Σε γεληθέο γξακκέο, κε θξαηνύζαλ ζε εγξήγνξζε θαη κε 

«ππνρξέσλαλ» λα μαλαβιέπσ ζέκαηα πνπ δελ είρα θαηαλνήζεη θαιά» 3 

«Θα ήζεια κεγαιύηεξε έθηαζε θαη έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο» 3 

«Απηά πνπ πεξίκελα λα δσ θαη λα κάζσ απηά έβιεπα» 3 

«Ζ ζηνρνζεζία ζηελ αξρή κε βνήζεζε πνιύ, επεηδή «έςαρλα» λα βξσ απηά πνπ νη 

ζηόρνη κνπ είραλ πεη λα πεξηκέλσ θαη απηό κε θαζνδεγνύζε ζηε κειέηε» 3 

«Τν εηζαγσγηθό βίληεν ηνπ πιηθνύ απνηειεί κηα όκνξθε θαη θαηαηνπηζηηθή αθόξκεζε 

γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ ππόινηπνπ πιηθνύ» 4 

«Τν θπξίσο πιηθό ηεο εξγαζίαο είλαη ρσξηζκέλν ζε επδηάθξηηεο ελόηεηεο, κε πνηθηιία 

εξεζηζκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ» 4 

«Ζ ηειεπηαία ελόηεηα- βίληεν έξρεηαη ζε απόιπηε ζπλέπεηα κε ην εηζαγσγηθό βίληεν θαη 

κε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη δίλεη αθνξκή γηα νπζηαζηηθή αλαζθόπεζε ζηε ρξεζηκόηεηα 

ηνπ πιηθνύ» 4 

«Τν πιηθό ζην ζύλνιό ηνπ είλαη εύρξεζην, σζηόζν είλαη πξνθαλείο νη πεξηνξηζκνί ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο» 4 

«Οη επηζεκάλζεηο είλαη όλησο ρξήζηκεο θαη βνεζεηηθέο» 4 

«Οη ζεκεηώζεηο θαη ηα ερεηηθά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα ζεκεία πνπ ηα ρξεηάδεζαη θαη 

εκπινπηίδνπλ ην πιηθό κε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα» 4 

«Τν πιηθό είλαη εύθνιν ζηε δηαρείξηζε. Δίλαη ζεκαληηθό όηη κπνξείο λα επηζηξέςεηο ζε 

πξνεγνύκελεο ζειίδεο γηα λα αλαθαιέζεηο θάπνηεο πιεξνθνξίεο» 4 

«Τν πιηθό θαιύπηεη όινπο ηνπο βαζηθνύο άμνλεο πνπ αθνξνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα» 4  

«Γελ κπόξεζα λα εληνπίζσ θάπνπ «θελό» ζηε δηδαζθαιία» 4 

«Ο δηαρσξηζκόο ησλ ελνηήησλ είλαη μεθάζαξνο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ην πιηθό ζην 

ζύλνιό ηνπ ηδηαίηεξα εύρξεζην θαη πξαθηηθό. Μεγάιν πιενλέθηεκα απνηειεί θαη ε 

απηνλνκία ηνπ» 4 

«Ζ δηάηαμε ησλ ελνηήησλ είλαη ηέηνηα πνπ εμππεξεηεί απόιπηα» 4 

«Ο εκπινπηηζκόο ηνπ πιηθνύ κε αζθήζεηο, ην θάλεη αθόκα πην απνηειεζκαηηθό, γηαηί ζε 

βνεζάεη λα εκπεδώζεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ δίλεη θαη ζε θξαηάεη ζπγθεληξσκέλν 

θαη «ελεξγνπνηεκέλν»» 4 
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«Ζ πιεηνςεθία ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ, επηηπγράλνληαη» 4 

«Ζ ζηνρνζεζία ζηελ αξρή ηεο θάζε ελόηεηαο έθαλε πην θαηαηνπηζηηθή ηε δηάξζξσζε 

ηνπ πιηθνύ. Ταπηόρξνλα, βνεζνύζε ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηα ζεκαληηθά, 

ώζηε λα επηηεπρζνύλ θη νη αληίζηνηρνη ζηόρνη» 4 

 «Όζν αθνξά ηελ Α’ Δλόηεηα, …λαη ζεσξώ νη ζηόρνη επεηεύρζεζαλ» 5 

 «Ζ ζηνρνζεζία ζηελ αξρή ηεο Α’ Δλόηεηαο, βνεζάεη πάξα πνιύ γηαηί 

πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλώζηε γηα ην ηη ζα κειεηήζεη ζηε ζπλέρεηα» 5 

 «Ζ δνκή ήηαλ βνεζεηηθή θαη γηλόηαλ αθόκα πην βνεζεηηθή κε όινπο απηνύο 

ηνπο ππεξζπλδέζκνπο» 5 

 «Υπήξρε μεθάζαξε δνκή από ην γεληθό ζην εηδηθό» 5 

 «Οη αζθήζεηο ήηαλ βνεζεηηθέο όζν αθνξά ηελ αλαθεθαιαίσζε, αιιά θαη πνιύ 

επράξηζηεο θαη ζε μεθνύξαδαλ από απηόλ ηνλ θαηαηγηζκό πιεξνθνξηώλ» 5 (Α’ 

Δλόηεηα) 

 «Τν πιηθό επηηέιεζε ηνλ ζθνπό ηνπ, κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε γηα ηνπο 

όξνπο ηεο «Οξζνγξαθία», «Οξζνγξαθεκέλε Γξαθή» θαη «νξζνγξαθηθή 

δεμηόηεηα»» Σ5 

 «Γελ ζεσξώ πσο ππάξρεη θάπνπ θελό ζηε δηδαζθαιία, ίζα- ίζα πνπ πηζηεύσ όηη 

δόζεθαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο…» 5 

 «…δελ ζεσξώ όηη ρξεηάδνληαλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ζα ήηαλ πιενλαζκόο 

θαη θνπξαζηηθό» 5 

 «Ζ Β’ Δλόηεηα είρε κηα πνιύ μεθάζαξε δνκή» 5 

 «Τξία ζέκαηα μεθάζαξα, ζηα νπνία ν ηξόπνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είρε ζπλνρή» 

5 

 «Οη αζθήζεηο απνηεινύζαλ, ζαλ λα ιέκε, έλα «ελδηαθέξνλ δηάιεηκκα» ζηε 

κειέηε καο, ην νπνίν καο θξαηνύζε όλησο ελεξγνπνηεκέλνπο» 5 

 «Ζ ζηνρνζεζία βξηζθφηαλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο» 5 

 «Κξίλσ απαξαίηεην λα ππάξρεη ζηνρνζεζία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο κειέηεο κνπ, 

νπόηε λαη, κε δηεπθόιπλε ζεκαληηθά» 5 (Β’ Δλόηεηα) 

 «Πξνζσπηθά, είρα πνιύ ιίγεο γεληθέο γλώζεηο ζε απηό ην αληηθείκελν θαη 

λνκίδσ, πσο νη γλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηέηνηα ζέκαηα, πνιιέο θνξέο 

είλαη όρη κόλν ιίγεο αιιά θαη επηθαλεηαθέο. Άξα, λαη, ζεσξώ όηη ππήξμε 

πιεζώξα πιεξνθνξηώλ θαη ην αληηθείκελν θαιύπηεηαη θαη κε ην παξαπάλσ» 5 

 «…πνιύ νινθιεξσκέλν απηό πνπ κειέηεζα» 5 

 «…βνεζεηηθή θαη κε ζπλνρή» 5 

 «Οη αζθήζεηο θξαηνύζαλ ηελ πξνζνρή κνπ θαη κε «μεθνύξαδαλ». Δπίζεο, 

ζεσξώ ήηαλ αθξηβώο ζηα ζεκεία πνπ έπξεπε λα ππάξρεη θάηη «δηαθνξεηηθό». 

Πνιύ ελδηαθέξνλ ην padlet, πνπ πξνζσπηθά, δελ ην γλώξηδα θαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ κηα πνιύ σξαία ηδέα» 5 

 «Οη ζηόρνη επεηεύρζεζαλ απόιπηα» 5 

 «Ζ παξνπζίαζε ηεο ζηνρνζεζίαο, δηεπθνιύλεη πάληα θαη είλαη έλαο δείθηεο γηα 

λα ειέγρνπκε θαηά πόζν επεηεύρζεζαλ νη ζηόρνη» 5 (Γ’ Δλόηεηα) 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14: Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην θξηηήξην «Δπέιηθηε κάζεζε- 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ» 
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Ηθαλνπνίεζε- Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 

«Όρη, ε κεζνδνινγία κε βνήζεζε ζην λα εξγαζηώ πάλσ ζην πιηθό αμηνπνηώληαο ηνλ 

ρξόλν κνπ, όπσο θαη γηα όζν επηζπκνύζα» 1 

«Γελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο, θαζψο κνπ δηλφηαλ νη δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζσ κε 

ηελ θ.Κνπκησηάθε κέζσ άκεζνπ πξνζσπηθνχ κελχκαηνο» 1 

«Σν πιηθφ ήηαλ δεζηφ θαη νηθείν, νη επηινγέο ησλ ρξσκάησλ θαη ηνπ ραξαθηήξα 

avatar ζεσξνχληαη επηηπρεκέλεο, θαζψο δεκηνχξγεζαλ έλα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ» 1 

«Θεσξψ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πέηπρε λα κεηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο, ζε 

κεγαιχηεξν ηνπ αλακελφκελνπ βαζκφ» 1 

«Γελ ζπλάληεζα θσιχκαηα» 2 

«Όια ήηαλ πνιχ εχθνια θαη θαηαλνεηά ζηε κειέηε ηνπο» 2 

«Σν πιηθφ ήηαλ εχθνια δηαρεηξίζηκν θαη απηφ κε έθαλε λα επηζπκψ λα ην δηαβάζσ 

θαη λα ελεκεξσζψ πάλσ ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» 2 

«Ζ κεζνδνινγία ηεο Δμ Απνζηάζεσο θαηάθεξε λα κνπ κεηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλέκελα» 2 

«Γελ ζπλάληεζα θαλέλα θψιπκα» 3 

«Γελ πξνέθπςε θακηά δπζθνιία, πνπ λα κελ κπνξψ λα επηιχζσ ιφγσ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο» 3 

«Σν πιηθφ ήηαλ νηθείν, επεηδή είρα πξνεγνχκελε εκπεηξία» 3 

«Οπσζδήπνηε θαη θαηάθεξε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία λα κεηαδψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο» 3 

«Γελ ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία ιόγσ ηεο κεζνδνινγίαο» 4 

«Λόγσ πξόηεξεο εκπεηξίαο επηκόξθσζεο κε ηε ρξήζε ηεο Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο, ην πιηθό κνπ θάλεθε νηθείν ζε απηό βνήζεζε ηδηαίηεξα θαη ην 

θαηαηνπηζηηθό εηζαγσγηθό βίληεν» 4 

«Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, πήξα πιεξνθνξίεο πνπ 

αλέκελα κε πνηθηιία εξεζηζκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ» 4 

 «Λόγσ ηεο κεζνδνινγίαο, δελ ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία. Ήηαλ κάιηζηα, 

βνεζεηηθό θαζώο πξνγξακκάηηζα εγώ ηνλ ρξόλν πνπ ζα αθηέξσλα γηα ηε 

κειέηε ηνπ πιηθνύ» 5  

 «Γελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο, ίζσο κόλν, δελ δηέθξηλα απ’ ηελ αξρή όινπο ηνπ 

ππεξζπλδέζκνπο» 5 

 «Ήηαλ κε πνιύ επράξηζην θαη παηγληώδε ηξόπν θαη έηζη, έλησζα πνιύ νηθεία» 

5 

 «Ζ Δμ Απνζηάζεσο, θαηάθεξε θαη κε ην παξαπάλσ λα κνπ κεηαδώζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, δεδνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηώλ. Σαο επραξηζηώ πνιύ» 5 (Α’ 

Δλόηεηα) 

 «Γελ ζπλάληεζα θαλέλα απνιύησο θώιπκα» 5 

 «Γελ αληηκεηώπηζα θακηά απνιύησο δπζθνιία» 5 

 «Παξόηη άγλσζην πιηθό, ν ηξόπνο παξνπζίαζεο εμέπεκπε κηα νηθεηόηεηα. Ο 

πξσηαγσληζηήο άιισζηε, ήηαλ έλα παηδί» 5 

 «Οη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη απόιπηα κέζσ ηεο Δμ Απνζηάζεσο, θαη όπσο 

είπα ζηελ αξρή, ζαο επραξηζηώ ζεξκά γηα απηή ηελ επθαηξία. Καιή επηηπρία ζην 

έξγν ζαο εύρνκαη» 5 (Β’ Δλόηεηα) 
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 «Γελ ζπλάληεζα θακηά δπζθνιία, ίζα- ίζα νξγάλσζα ηε κειέηε ηνπ πιηθνύ ζην 

δηθό κνπ πξνζσπηθό ρξόλν» 5 

 «Ήηαλ άγλσζην πιηθό. Ωζηόζν ν ηξόπνο κε έθαλε λα ληώζσ νηθεηόηεηα» 5 

 «Ζ κεζνδνινγία θαηάθεξε θαη κε ην παξαπάλσ λα κεηαδώζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ αλέκελα. Σαο επραξηζηώ πνιύ» 5 (Γ’ Δλόηεηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 15: Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην θξηηήξην «Ηθαλνπνίεζε- Δμ 

Απνζηάζεσο πιηθφ» 
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13. ΧΟΛΙΑΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
   Ζ ζπδήηεζε- ζπλέληεπμε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ εκπιάθεθαλ εμ‟ αξρήο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δμ Απνζηάζεσο πιηθνχ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απνηέιεζε κηα πινχζηα 

πεγή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζθέςεο. Παξ‟ φηη, νη πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί 

παξαθνινπζνχζαλ ην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, νη απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ ζηε ζπλέληεπμε, κεηά ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ, απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα 

θαηαηνπηζηηθέο θαη βνεζεηηθέο γηα ηε κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηνπ. ην Κεθάιαην ηνπ 

ζρνιηαζκνχ, ζα γίλεη κηα ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ αλά 

θαηεγνξία.  

   Αξρηθά, ζρεηηθά κε ηηο Γλψζεηο πνπ Απέθηεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ λα είλαη 

ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη θαη θαιπκκέλνη. Υαξαθηεξίδνπλ κάιηζηα, ηηο γλψζεηο πνπ 

πήξαλ «ελδηαθέξνπζεο», «ρξήζηκεο», «πιήξεηο» θαη «αλαιπηηθέο», ζεσξψληαο πσο 

κπνξνχλε λα ηηο αμηνπνηήζνπλε κέζα ζηελ ηάμε ηνπο. Αξθεηέο θνξέο, κίιεζαλ ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο γηα ηελ «ππνζηήξημε» πνπ ηνπο παξέρεη ην πιηθφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα εκθαλή ζπκπηψκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο («…κε 

βνήζεζε λα έρσ ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή κνπ θαη λα παξαηεξώ πηζαλά 

«ζπκπηώκαηα»). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθαλ ζηελ επηθαηξφηεηα ηνπ πιηθνχ («ην 

πιηθό αληαπνθξίλεηαη ζε πξόζθαηεο ζεσξίεο...»), ε νπνία ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίδνπλ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- Γπζνξζνγξαθία ζηελ ηάμε ηνπο («…κπνξώ λα 

εληνπίζσ θαιύηεξα ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο…», «Τν πιηθό ζα κε 

δηεπθνιύλεη από εδώ θαη πέξα λα εληνπίδσ ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηε 

Γπζνξζνγξαθία…») , αιιά θαη λα είλαη ζε επαγξχπλεζε γηα ηα ζπκπηψκαηα ησλ 

καζεηψλ ηνπο («…κε θξαηνύλ ζε επαγξύπλεζε γηα ιάζε πνπ ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη 

καζεηέο»). Δπηπιένλ, ην πιηθφ ζεσξήζεθε ηφζν ρξήζηκν, πνπ δεηήζεθε άδεηα απ‟ ηελ 

εξεπλήηξηα λα εθηππσζεί γηα άκεζε ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε («Δίλαη πιηθό πνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλν θαη λνκίδσ όηη ζα ην εθηππώζσ λα ην έρσ ζαλ «νδεγό»), αιιά θαη 

αξθεηά «πξσηόηππν», αθνχ δελ είρε ηχρεη λα κειεηήζνπλ μαλά, νη εθπαηδεπηηθνί ην ζέκα 

ηεο Γπζνξζνγξαθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο. ηα 

ζεηηθά ηνπ πιηθνχ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ, αθφκα, αλαθέξζεθαλ νη ρξήζηκεο 

ηερληθέο πνπ δφζεθαλ πξνο ρξήζε («… ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηερληθέο γηα 
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ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζνξζνγξαθίαο»), αιιά παξ‟ φια απηά, φπσο ζα δνχκε ζην 

δεχηεξν θξηηήξην, νη απφςεηο δηίζηαληαη αθνχ θάπνηνη θαιχθζεθαλ θαη θάπνηνη φρη.  

   Παξά ηηο ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ην πξψην θξηηήξην ηεο «Απφθηεζεο Γλψζεσλ θαη 

κεηέπεηηα ρξήζεο», ππήξμαλ δπν ζπζηάζεηο, πνπ επέζηεζαλ ηελ πξνζνρή ζηελ πιεζψξα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δφζεθαλ ζηελ Α‟ Δλφηεηα ηνπ πιηθνχ («…ζηελ 1ε Δλόηεηα 

λνκίδσ όηη ήηαλ πνιιέο») φπσο θαη ζηελ αλάγθε πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα κεγαιχηεξε 

αλαθνξά ζηα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα ηεο Γπζνξζνγξαθίαο («…λα δίλνληαη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο πνπ ζπλππάξρνπλ ζπλεζέζηεξα»).    

    ρεηηθά κε ην δεχηεξν θξηηήξην ηεο Δπέιηθηεο Μάζεζεο- Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πήξακε ήηαλ πιεζψξεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηελ 

«πνηόηεηα» ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε, ζηελ επρξεζηία ηνπ («Τν πιηθό είλαη 

εύρξεζην θαη ε πινήγεζε ζε απηό είλαη αξθεηά ζαθήο…», «Η ρξήζε ήηαλ εύθνιε», «Ο 

ηξόπνο δηαρείξηζεο ήηαλ πνιύ εύθνινο»), ηε ρξεζηκφηεηα («Τν πιηθό ήηαλ θαιό θαη 

ρξήζηκν») αιιά θαη ηελ «επειημία» («…θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε επειημία, λα πεγαίλσ 

από ην έλα ζέκα ζην άιιν θαηά ηα ελδηαθέξνληά κνπ», «Δίλαη ζεκαληηθό όηη κπνξείο 

λα επηζηξέςεηο ζε πξνεγνύκελεο ζειίδεο γηα λα αλαθαιέζεηο θάπνηεο πιεξνθνξίεο») θη 

«απηνλνκία» («…ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή» «…κεγάιν πιενλέθηεκα 

απνηειεί θαη ε απηνλνκία ηνπ»), πνπ ππνζηεξίδεη. Οη δάζθαινη θαίλεηαη πσο επηκέλνπλ 

ζην θνκκάηη ηεο επειημίαο, θαζψο ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ φζν θαη 

φπνηε είραλ ρξφλν.  

   Αθφκα, γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηελ επδηάθξηηε θαη ζαθή δνκή ηνπ πιηθνχ («Η δνκή 

ήηαλ μεθάζαξε θαη βνεζεηηθή ζηε κειέηε», «Η δνκή ήηαλ βνεζεηηθή», «Ο 

δηαρσξηζκόο ησλ ελνηήησλ είλαη μεθάζαξνο»), πνπ βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ πινήγεζε 

(«…γεγνλόο πνπ θαζηζηά ην πιηθό ζην ζύλνιό ηνπ ηδηαίηεξα εύρξεζην θαη πξαθηηθό»), 

ζηελ αθξηβή θαηάδεημε ησλ γλσζηηθψλ πξνζδνθηψλ («…δεκηνπξγώληαο ζηνλ ρξήζηε 

ζαθείο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο), θαηέζηεζε δπλαηή ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ («Η δνκή βνήζεζε ζην λα νξγαλσζνύλ θαη λα ηαμηλνκεζνύλ εύθνια νη 

πιεξνθνξίεο…»), πέηπρε ηε δηαχγεηα θαη ζπλνρή («…βνεζεηηθή θαη κε ζπλνρή», «…ν 

ηξόπνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είρε ζπλνρή»), πνπ επηζπκνχζε ε δεκηνπξγφο, αιιά θαη 

κεηέηξεςε ην πιηθφ ζε  «εύπεπην» («Ο δηαρσξηζκόο ζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 

Οξζνγξαθία,  Γπζνξζνγξαθία θαηέζηεζε ην πιηθό πην εύπεπην»).  
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   Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκεηψζεηο θη ηηο επηζεκάλζεηο πνπ εκπεξηέρνληαλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεψξεζαλ πσο είλαη «ρξήζηκεο» («Οη επηζεκάλζεηο είλαη όλησο ρξήζηκεο…») θαη 

«βνεζεηηθέο», αθνχ ηνπο θαηαηφπηδαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο («Οη 

επηζεκάλζεηο ήηαλ πνιύ βνεζεηηθέο θαη θαηαηόπηδαλ πιήξσο γηα ηε ζπλέρεηα…»). 

Σαπηφρξνλα, θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο, ηνπο βνεζνχζαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ («...γηα 

ηελ πνξεία πνπ ήζειεο λα αθνινπζήζεηο», «…βνεζνύζαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ γλσζηηθνύ 

θνξηίνπ από ηνλ καζεηή») θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ επεμήγεζε ζε δηάθνξα ζεκεία («…Οη 

ζεκεηώζεηο, λαη ήηαλ επεμεγεκαηηθέο»). Μάιηζηα, έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζηα links, πνπ 

παξαηίζεληαη, ηα νπνία ζεσξήζεθε πσο βνεζνχζαλ ζηελ εκβάζπλζε γηα φζνπο ην 

επηζπκνχζαλ («…κε ηα δηάθνξα links κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξεο 

γλώζεηο θαη λα εκβαζύλεη ζε ό,ηη ρξεηάδεηαη»), ζηα πιαίζηα πάληα ηεο απηνλνκίαο. 

ρεηηθά κε ηα ερεηηθά θιηπ παξ‟ φια απηά, νη απφςεηο θαίλεηαη λα δηίζηαληαη αθνχ άιινη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζ‟ απηά ιέγνληαο πσο είλαη ζην θαηάιιειν κέξνο («Υπήξρε 

αθνπζηηθή δηεπθόιπλζε ζε θάπνηα ζεκεία θαη δελ ρξεηαδόηαλ ηα πάληα λα ηα 

δηαβάδεηο), εκπινπηίδνληαο ην πιηθφ θαη πξνζδίδνληάο ηνπ κηα πνιπηξνπηθή κνξθή κε 

δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα («… ηα ερεηηθά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα ζεκεία πνπ ηα 

ρξεηάδεζαη θαη εκπινπηίδνπλ ην πιηθό κε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη δηαθνξεηηθά 

εξεζίζκαηα»), ελψ άιινη αλαθέξνληαη αξλεηηθά, ζεσξψληαο πσο δελ δηεπθφιπλαλ ηε 

κειέηε ηνπο («Τα ερεηηθά δελ δηεπθόιπλαλ, εηδηθά ζηελ 1ε Δλόηεηα, ήηαλ ζηα ιόγηα 

ηνπ Γπζνξζνγξαθάθε θαη κόλν ζε έλα ή δύν θείκελα ζεσξίαο. Σηηο άιιεο δύν Δλόηεηεο 

ήηαλ ζε θάπνηα ζεκεία κόλν).  

  Οη αζθήζεηο, επηπξφζζεηα, θαηέιαβαλ κεγάιν κέξνο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζψο θξίζεθε αλαγθαίν λα εμεηαζηεί αλ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη 

λα βνεζήζνπλ ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ζηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ 

γλψζεσλ πνπ έιαβαλ. Έηζη, ζχκθσλα κε φζα παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

Κεθάιαην, νη αζθήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα «ελδηαθέξνπζεο» («…ελέηεηλαλ ην ελδηαθέξνλ κνπ 

σο ρξήζηε…», «ελδηαθέξνλ δηάιεηκκα») θαη βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε θη εκπέδσζε 

ησλ γλψζεσλ, («…κε βνήζεζαλ ζην λα εκπεδώζσ ηελ ύιε…», «Οη αζθήζεηο κε 

βνήζεζαλ λα θαηαλνήζσ θαιύηεξα ην πεξηερόκελν…», «γηαηί ζε βνεζάεη λα 

εκπεδώζεηο ηηο πιεξνθνξίεο»), θαζηζηψληαο ηελ πην απνηειεζκαηηθή («Ο εκπινπηηζκόο 

ηνπ πιηθνύ κε αζθήζεηο, ην θάλεη αθόκα πην απνηειεζκαηηθό»). Δπηπξφζζεηα, θάλεθε 

πσο ηνπο δηαηεξνχζαλ ηελ πξνζνρή («Οη αζθήζεηο θξαηνύζαλ ηελ πξνζνρή κνπ», 

«…θαη ζε θξαηάεη ζπγθεληξσκέλν θαη «ελεξγνπνηεκέλν»»), έρνληάο ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο ζε εγξήγνξζε («θξαηνύζε όλησο ελεξγνπνηεκέλνπο», «…κε θξαηνύζαλ 

ζε εγξήγνξζε θαη κε «ππνρξέσλαλ» λα μαλαβιέπσ ζέκαηα πνπ δελ είρα θαηαλνήζεη 

θαιά»), ελψ ζπλάκα ηνπο «μεθνύξαδαλ» απφ ηε κειέηε («… θαη πνιύ επράξηζηεο θαη ζε 

μεθνύξαδαλ από απηόλ ηνλ θαηαηγηζκό πιεξνθνξηώλ»). Βέβαηα, δελ έιεηςαλ θαη θάπνηα 

αξλεηηθά ζρφιηα, πνπ αλέθεξαλ φηη νη αζθήζεηο ήηαλ θνπξαζηηθέο («Σηελ Α’ Δλόηεηα νη 

αζθήζεηο ήηαλ θνπξαζηηθέο») θαη θάπνηα άιια, πνπ αθνξνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ, ηελ 

εθαξκνγή ζηελ νπνία θηηάρηεθαλ νη αζθήζεηο. Έρνπκε αλαθνξέο ινηπφλ, πνπ ηνλίδνπλ 

φηη «Σε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο δελ έβιεπα ην check γηα λα ειέγμσ ηηο απαληήζεηο θαη 

έπξεπε λα ην ςάμσ» θαη «ζε άιιεο δελ ήμεξα από ηελ αξρή πόζα δεύγε πξνηάζεσλ ζα 

εκθαλίδνληαλ. 

   ηα ζεηηθά ηνπ πιηθνχ ζπγθαηαιέρζεθαλ αθφκα, ε πιήξεο επίηεπμε ησλ αξρηθψλ 

ζηφρσλ ηεο θάζε Δλφηεηαο («…έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηόρνη», «Η πιεηνςεθία ησλ ζηόρσλ 

πνπ ηέζεθαλ, επηηπγράλνληαη», «Οη ζηόρνη επεηεύρζεζαλ απόιπηα»), ε χπαξμε ηνπ 

εηζαγσγηθνχ video, πνπ θαηαηφπηζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ, 

ηνπο εηζήγαγε νκαιά ζην ζέκα («Τν εηζαγσγηθό βίληεν ηνπ πιηθνύ απνηειεί κηα όκνξθε 

θαη θαηαηνπηζηηθή αθόξκεζε γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ηνπ ππόινηπνπ 

πιηθνύ») θαη βνήζεζε ζηελ νκαιή νινθιήξσζε κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο κε ην ηειηθφ βίληεν 

( «Η ηειεπηαία ελόηεηα- βίληεν έξρεηαη ζε απόιπηε ζπλέπεηα κε ην εηζαγσγηθό βίληεν 

θαη κε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη δίλεη αθνξκή γηα νπζηαζηηθή αλαζθόπεζε ζηε 

ρξεζηκόηεηα ηνπ πιηθνύ»), θαζψο θη νη πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ ηφζεο φζεο έπξεπε, θαζψο 

πεξηζζφηεξεο ζα ζεσξνχληαλ «πιενλαζκόο» («Ο όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη αξθεηόο. 

Κάπνηα αύμεζε ίζσο λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ γλσζηηθνύ θνξηίνπ», «…δελ ζεσξώ 

όηη ρξεηάδνληαλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ζα ήηαλ πιενλαζκόο θαη θνπξαζηηθό»). ‟ 

απηφ ην ζεκείν, παξ‟ φια απηά, δελ ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο κέξνο απηψλ ζεψξεζε πσο ε Α‟ Δλφηεηα ήηαλ αξθεηά κεγάιε θαη θνπξαζηηθή, κε 

πνιιέο αζθήζεηο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ λα είλαη Αλαθεθαιαησηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί χλνςε ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ («Σηελ Α’ Δλόηεηα νη αζθήζεηο 

ήηαλ θνπξαζηηθέο, ζα ηηο πξνηηκνύζα πεξηζζόηεξν αλαθεθαιαησηηθέο). 

   Σέινο, ζ‟ φηη αθνξά ην δεχηεξν θξηηήξην, ζα ήηαλ παξάιεηςε εάλ δελ αλαθεξφηαλ ε 

άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηζπκνχζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο Γπζνξζνγξαθίαο, κε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεπηνκέξεηεο 

γχξσ απ‟ ην πξαθηηθφ θνκκάηη («Η Γ’ Δλόηεηα πάιη, θάιππηε ην ζεσξεηηθό κέξνο αιιά 

πηζηεύσ όηη ζα ήζειε δξαζηεξηόηεηεο σο πξνο ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηεο 
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Γπζνξζνγξαθίαο», «Πηζηεύσ όηη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ην πξαθηηθό κέξνο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γπζνξζνγξαθίαο», «Θα 

ήζεια κεγαιύηεξε έθηαζε θαη έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο 

Γπζνξζνγξαθίαο»). 

    ρεηηθά κε ην ηξίην θξηηήξην ηεο Ηθαλνπνίεζεο απέλαληη ζηε κεζνδνινγία ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Φάλεθε 

πσο ε Δμ Απνζηάζεσο κεζνδνινγία δελ εκπφδηζε ηνπο επηκνξθνχκελνπο λα κειεηήζνπλ 

ην πιηθφ θαη λα ιάβνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο γλψζεηο («…πέηπρε λα κεηαδώζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο», «Η κεζνδνινγία ηεο Δμ Απνζηάζεσο θαηάθεξε λα κνπ κεηαδώζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλέκελα», «Οπσζδήπνηε θαη θαηάθεξε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

λα κεηαδώζεη ηηο πιεξνθνξίεο» «Οη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαη απόιπηα κέζσ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο). Έηζη, νη αλαθνξέο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο, αθνχ ζεψξεζαλ πσο ηνπο 

δφζεθε ε «ειεπζεξία» λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο, σο βνχινληαλ («…ε κεζνδνινγία 

κε βνήζεζε ζην λα εξγαζηώ πάλσ ζην πιηθό αμηνπνηώληαο ηνλ ρξόλν κνπ, όπσο θαη γηα 

όζν επηζπκνύζα», «…βνεζεηηθό θαζώο πξνγξακκάηηζα εγώ ηνλ ρξόλν πνπ ζα 

αθηέξσλα γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνύ»), κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο «δεζηφ», 

«θηιηθφ» θαη «νηθείν» («Τν πιηθό ήηαλ δεζηό θαη νηθείν», «…δεκηνύξγεζαλ έλα θηιηθό 

πξνο ηνλ ρξήζηε εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ», «Ήηαλ κε πνιύ επράξηζην θαη παηγληώδε 

ηξόπν θαη έηζη, έλησζα πνιύ νηθεία»). Καηά ηα ιεγφκελά ηνπο, δελ εληνπίζηεθαλ 

δπζθνιίεο ζηε κειέηε ηνπ πιηθνχ («Γελ πξνέθπςαλ δπζθνιίεο», «Γελ ζπλάληεζα θαλέλα 

θώιπκα», «Γελ πξνέθπςε θακηά δπζθνιία, πνπ λα κελ κπνξώ λα επηιύζσ ιόγσ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο»), αθνχ κάιηζηα, ηνπο θάλεθε αξθεηά εχθνιν θαη εχρξεζην («Τν πιηθό 

ήηαλ εύθνια δηαρεηξίζηκν»). 

   Οη εθπαηδεπηηθνί θάλεθαλ λα πήξαλ πνηθίια εξεζίζκαηα, ελψ αθφκα θη απηνί πνπ δελ 

είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, ζεψξεζαλ πσο ην πιηθφ 

ηνπο κεηέθεξε ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ζεηηθφ. ‟ απηφ βέβαηα, βνήζεζε θη ε 

παξνπζία ηνπ ήξσα, Σάθε Γπζνξζνγξαθάθε, πνπ είλαη έλα παηδί θαη κάιηζηα, καζεηήο 

Γεκνηηθνχ, πνπ φινη νη επηκνξθνχκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζηε ηάμε 

ηνπο («Παξόηη άγλσζην πιηθό, ν ηξόπνο παξνπζίαζεο εμέπεκπε κηα νηθεηόηεηα. Ο 

πξσηαγσληζηήο άιισζηε, ήηαλ έλα παηδί»). Ζ κφλε αξλεηηθή αλαθνξά πνπ εληνπίζηεθε 

σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, είλαη νη πεξηνξηζκνί ηεο κεζνδνινγίαο («Παξά ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, πήξα πιεξνθνξίεο πνπ αλέκελα κε 

πνηθηιία εξεζηζκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ»), πνπ αλαθέξζεθαλ απιά θαη γεληθά απφ 
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έλαλ κφλν ζπλεληεπμηαδφκελν.  ην επφκελν Κεθάιαην, ζα γίλεη κηα Αλαθεθαιαίσζε 

φισλ φζσλ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, κε έκθαζε ζηελ «απάληεζε» ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ. 
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14. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
   Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ζηα πκπεξάζκαηα, θξίζεθε απαξαίηεην λα 

γίλεη επαλαθνξά ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξσηεκάησλ, ψζηε κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηα 

2 πξνεγνχκελα Κεθάιαηα, λα θαλεί εάλ θαη θαηά πφζν, ην παξφλ πιηθφ πέηπρε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ.  

   χκθσλα κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εάλ κπνξνύλ νη εθπαηδεπηηθνί Α’βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο λα ελεκεξσζνύλ απνηειεζκαηηθά γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- 

Γπζνξζνγξαθία, κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, θάλεθε πσο ε 

απάληεζε είλαη ζεηηθή. Όινη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ λα είλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απ‟ ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξείρε, 

φζν θη απφ ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ κέζσ ην πιηθνχ. Έηζη, δηαθαίλεηαη πσο ε ηδηαίηεξε θαη 

δηαθνξεηηθή απ‟ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν Δπηκφξθσζε, δελ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Παξφκνηα ζεηηθή ζηάζε, θάλεθε λα 

έρνπλ πξνο ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζε νη δάζθαινη ζηελ έξεπλα ηεο Οηθνλφκνπ
8
 

(2017) θαζψο θαη ησλ Μνπδάθε, Μπνπξιεηίδε Κ., Μαγθινγηάλλε & Μπνπξιεηίδε Γ.
9
 

(2009). Σέινο, ηθαλνπνηεκέλνη θάλεθαλ απφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο Δμ Απνζηάζεσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ηνπ Μνπδάθε
10

 (2011) θαη 

ηνπ Θσκάδε
11

 (2017). 

     Δληνχηνηο, ζηελ έξεπλα ηνπ Θσκάδε (2017), νη δάζθαινη παξά ηε ζεηηθή ηνπο άπνςε 

γηα ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζε, θάλεθαλ λα δηαηεξνχλ θάπνηεο επηθπιάμεηο σο 

πξνο απηή, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ηεο Οηθνλφκνπ (2017) γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ πνπ είραλ επηιεγεί γηα αλαζηνραζκφ. Δπηπιένλ, ζηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλά 

δηαζηήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, είλαη ε κεησκέλε πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία (Μνπδάθεο, 

2011), πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο έλα ζπλδπαζκφο ζπκβαηηθήο θαη ειεθηξνληθήο 

                                                        
8 «Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ: Διερεφνθςθ των 
απόψεων και ςτάςεων εκπαιδευομζνων που ςυμμετείχαν ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ εξ 
αποςτάςεωσ/μικτισ εκπαίδευςθσ του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ» 
9 «Εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ- Θράκθσ και Ηπείρου» 
10 «Εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ 
και επικοινωνίασ: Η πιλοτικι εφαρμογι του EPICT License ςτθν Ελλάδα» 
11 «Η Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ ωσ Μζκοδοσ Επιμόρφωςθσ Δαςκάλων: Στάςεισ και Απόψεισ» 
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κάζεζεο είλαη ν ηδαληθφηεξνο (Hanson & Clem, 2006 θαη Collis, 2003 ζην Μνπδάθεο, 

2011).  

   Οινθιεξψλνληαο, ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο δελ αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 

ηνπ παξφληνο Δμ Απνζηάζεσο Τιηθνχ, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο λα 

πξαγκαησζνχλ ρσξίο θσιχκαηα, θαζπζηεξήζεηο ή ζηεξήζεηο. Αληίζηνηρε επηηπρία ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηαθάλεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Γεσξγίνπ
12

 (2018), ηεο Οηθνλφκνπ 

(2017) αιιά θαη ηνπ Μηραιφπνπινπ
13

 (2016), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζεηηθά 

ζηνπο ζηφρνπο, ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ πνπ κειέηεζαλ. 

   Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ παξνχζα έξεπλα, δελ αλαθέξζεθε αξλεηηθά γηα ηελ 

κεζνδνινγία αληηζέησο, φινη ηφληζαλ ηελ επρξεζηία, ηελ πνηφηεηα θαη νηθεηφηεηα πνπ 

ηνπο κεηέδηδε ην πιηθφ. Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε, ζηελ έξεπλα ηεο Οηθνλφκνπ (2017), 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κίιεζαλ ζεηηθά γηα ηελ πνίνηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Μνπδάθε, Μπνπξιεηίδε Κ., 

Μαγθινγηάλλε θαη Μπνπξιεηίδε Γ. (2009), πνπ ηνλίζηεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πιηθνχ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη πσο 

θαιχπηεηαη ην ηξίην θαη ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αθνξνχζαλ ηπρόλ δπζθνιίεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Υιηθνύ, πνπ ιεηηνύξγεζαλ αλαζηαιηηθά 

αιιά θαη ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δπηκόξθσζε θαη ηελ 

θάιπςε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο.  

   Σέινο, ην πιηθφ, φπσο θάλεθε απ‟ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηάθεξε λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, κέζα απφ γλψζεηο πνπ ζα ηνπο θαλνχλ 

ρξήζηκεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Κχξην κέιεκα ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δνζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα έρνπλ πξαθηηθφ αληίθηππν ζηελ ηάμε, λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα «ζεκάδηα» ησλ καζεηψλ ηνπο θη εάλ είλαη δπλαηφλ, λα 

ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο Οξζνγξαθίαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ πιηθνχ πέηπρε 

επνκέλσο, ηνλ ζηφρν ηνπ κε έλα κηθξφ κφλν θελφ φπσο θάλεθε, ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο 

αληηκεηψπηζεο. Έηζη, απαληήζεθε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ θάιππηε ην 

                                                        
12 «Αποτίμθςθ του εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ «Μακαίνοντασ και Διδάςκοντασ Python, 
Μζςα κι Ζξω από το Σχολείο», ωσ προσ τθν εφαρμογι των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ, διοίκθςθσ και 
αξιολόγθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ενθλίκων» 
13 «Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ μικτισ μάκθςθσ «Αξιοποίθςθ τεχνικϊν αςφγχρονθσ και εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλίασ μζςα από το περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ Moodle» ωσ προσ τθν εφαρμογι των αρχϊν 
και μεκόδων τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: Η περίπτωςθ των Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ» 
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πεξηερόκελν ηνπ πιηθνύ θαη ηε κεηέπεηηα ρξεζηκόηεηά ηνπ. Αληίζηνηρα, ζεηηθέο θαηαγξαθέο 

γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθάλεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Γεσξγίνπ (2018), Μηραιφπνπινπ (2016) & 

Σδηαθάιηα
14

 (2016). Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ γίλεηαη επίζεο, 

ζηελ έξεπλα ηεο Οηθνλφκνπ (2017) θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Μνπδάθε, Μπνπξιεηίδε Κ., Μαγθινγηάλλε & Μπνπξιεηίδε Γ. (2009).  

   πλνιηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία, έλα Δμ Απνζηάζεσο Τιηθφ Δπηκφξθσζεο 

δελ πζηεξεί πνπζελά κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν Δπηκφξθσζε. Δίλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςεη πιήξσο ην ζέκα πνπ πξαγκαηψλεηαη θαζψο θαη λα θαιχςεη ηηο αλακελφκελεο 

πξνζδνθίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ Α‟βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ εληάζζεηαη ζίγνπξα ε επειημία θη ε ειεχζεξε πξφζβαζε, νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ν επηκνξθνχκελνο επηζπκήζεη, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θη απφ άιιεο έξεπλεο 

(Οηθνλφκνπ, 2017; Ληλαξδάηνπ & Παπαδάθε
15

, 2013; Μπίθνπ & Σδηθφπνπινπ
16

, 2013; 

Θσκάδε, 2017). Ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαίλεηαη πσο δελ αληηκεησπίδνληαη, φηαλ ην πιηθφ 

έρεη δνκεζεί ζπζηεκαηηθά, πξνζερηηθά θαη κε «θηιηθφ» πξνο ηνλ αλαγλψζηε ηξφπν. 

   Παξ΄φια απηά, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη φπνηεο ζπγθξίζεηο αλαθέξνληαη κε άιιεο 

έξεπλεο αθνξνχλ θπξίσο ην θνκκάηη ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη απηφ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ- Γπζνξζνγξαθίαο, θαζψο δελ 

εληνπίζηεθαλ αληίζηνηρεο έξεπλεο, πνπ λα κειεηνχλ ηελ Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- Γπζνξζνγξαθία κέζσ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο.  

 

 

 

 

 

                                                        
14

 «Απόψεισ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα των Προγραμμάτων 
Νζων Τεχνολογιϊν ςτο Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ του Διμου Καρδίτςασ» 
15 «Η Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ μζςω μικτισ μάκθςθσ ςτο Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ) 
Αχαρνϊν» 
16

 «Η επαγγελματικι ανάπτυξθ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν: Μοντζλο εφαρμογισ τθσ εξ αποςτάςεωσ 
επιμόρφωςθσ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ» 
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15. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 
   Αλαθεξφκελνη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, δχν δεδνκέλα θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ. Πξψηνλ, ην κηθξφ δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δεχηεξνλ, ν ηχπνο ηεο 

έξεπλαο. Σν κηθξφ δείγκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηήζεθε «Απνηίκεζε ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ» θαη φρη νινθιεξσκέλε έξεπλα. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πνξίζκαηα θη νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δελ ζα πξέπεη λα γεληθεπηνχλ, 

θαζψο θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, ν ηχπνο ηεο 

έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε, ε έξεπλα δξάζεο, απφ ηελ θχζε ηεο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ 

ππνθεηκεληζκφ ηεο, αθνχ ν εξεπλεηήο ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρεη θαη νξγαλψλεη ηε δξάζε. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κάιηζηα, επεηδή ππήξρε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο- επηκνξθνχκελνπο- ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί πσο έιαβε πην πξνζσπηθφ ραξαθηήξα απ‟ φηη φθεηιε. Δπνκέλσο, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ δείγκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηε 

δηαδηθαζία ζψθξνλ ζα ήηαλ λα απνθεπρζεί ε γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ. 
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16. ΠΡΟΣΑΕΙ 

 
   Με βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, πξφηαζε 

ηεο εξεπλήηξηαο είλαη ε έξεπλα λα επαλαιεθζεί πάλσ ζην παξφλ πιηθφ, κε πνζνηηθά 

δεδνκέλα αλάιπζεο θαη ζε κεγαιχηεξν πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ Α‟βάζκηαο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε πνζνηηθήο έξεπλαο ζα επηηξέςεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ηε κειέηε ηεο επηξξνήο ηνπ πιηθνχ ηαπηφρξνλα ζε κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ. Κάηη 

ηέηνην, ζα θαζηζηνχζε ην πιηθφ πεξηζζφηεξν αμηφπηζην θη έγθπξν, ελψ ζα έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα γηα βειηηζηνπνίεζή ηνπ. 

   Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ππνθεηκεληζκνχ θη αλάπηπμεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δξάζεο, ζα κπνξνχζε ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ, λα 

γηλφηαλ απφ θάπνηνλ αλεμάξηεην παξαηεξεηή, ν νπνίνο ζα παξαηεξνχζε 

απνζηαζηνπνηεκέλα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζα βνεζνχζε ηελ εξεπλήηξηα ή ηνλ εξεπλεηή λα 

δηαηεξήζεη ηηο αλακελφκελεο απνζηάζεηο. 
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Παράρτθμα Α 

«ΔΡΩΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ» 
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ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΝΩΔΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ 

ΔΠΗΜΟΡΦΟΤΜΔΝΟΤ 

αο θάλεθαλ ελδηαθέξνπζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πήξαηε;………………………………………………………………………………

… 

Θεσξείηε πσο ην πιηθφ θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ην αληηθείκελν πνπ είρε ζθνπφ 

λα ζαο κεηαδψζεη (Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- 

Γπζνξζνγξαθία)……………………………………………………………………

… 

Πήξαηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο-

Γπζνξζνγξαθία;……………………………………………………………………

… 

Θεσξείηε πσο κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε φζα κάζαηε ζηελ ηάμε 

ζαο;…………………………………………………………………………………

… 

αο δηεπθφιπλε ην πιηθφ λα εληνπίζεηε ηηο ΜΓ θαη ηε Γπζνξζνγξαθία ζηνπο 

καζεηέο ζαο, ψζηε λα κπνξείηε εγθαίξσο λα ελεκεξψζεηε ηνπο 

γνλείο;………………………………………………………………………………

…. 

Άιιν…………………………………………………………………………………

… 

 

ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΜΑΘΖΖ- ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Πψο ζαο θάλεθε ην πιηθφ κε κηα γεληθή καηηά; 

………………………………………………………………………………………

… 

Ζ ρξήζε ηνπ ήηαλ εχθνιε γηα εζάο; 

………………………………………………………………………………………

… 

Οη φπνηεο επηζεκάλζεηο γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχζαηε ήηαλ βνεζεηηθέο; 

………………………………………………………………………………………

… 
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Σα ερεηηθά θη νη ζεκεηψζεηο ζαο δηεπθφιπλαλ ζηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαλ; 

………………………………………………………………………………………

… 

Βξήθαηε εχθνιν ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ; 

………………………………………………………………………………………

… 

Ζ δνκή ηνπ πιηθνχ ζαο θάλεθε βνεζεηηθή; 

………………………………………………………………………………………

… 

Ζ δηάηαμε ησλ θεθαιαίσλ ζαο βνήζεζε λα απνθηήζεηε κηα πιήξε νπηηθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, απ‟ ηα πην γεληθά ζηα επηκέξνπο; 

………………………………………………………………………………………

… 

Οη αζθήζεηο ζεσξείηε πσο ζαο δηεπθφιπλαλ λα αλαθεθαιαηψζεηε ηηο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζαο θξαηνχζαλ «ελεξγνπνηεκέλνπο» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο; 

………………………………………………………………………………………

… 

Με βάζε ηε ζηνρνζεζία ηνπ πιηθνχ, πνπ κειεηήζαηε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο, ζεσξείηε πσο επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί; 

………………………………………………………………………………………

… 

Ζ ζηνρνζεζία, ζηελ αξρή ηεο θάζε ελφηεηαο ζαο δηεπθφιπλε λα επηζηήζεηε ηελ 

πξνζνρή ζαο; Θεσξείηε πσο επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη θάζε ελφηεηαο; 

………………………………………………………………………………………

… 

Κξίλεηε πσο ππάξρεη θάπνπ «θελφ» ζηε δηδαζθαιία θαη ην αληηθείκελν; 

………………………………………………………………………………………

… 

Θα ζέιαηε λα δνζνχλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα θάπνην αληηθείκελν; 

………………………………………………………………………………………

… 

Άιιν 

………………………………………………………………………………………

… 
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 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ- ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

πλαληήζαηε θσιχκαηα ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΔμΑΔ; 

………………………………………………………………………………………

…. 

Πξνέθπςαλ δπζθνιίεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχζαηε λα επηιχζεηε ιφγσ ηεο ΔμΑΔ; 

…………..…………………………………………………………………………

…… 

Σν πιηθφ θαηάθεξε λα ζαο θάλεη λα ληψζεηε νηθεία ή ήηαλ απφκαθξν θαη μέλν 

πξνο ηα εζάο; 

………..……………………………………………………………………………

…… 

Καηάθεξε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία λα ζαο κεηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλακέλαηε; 

……………………..………………………………………………………………

…… 

Άιιν…………………….…………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

 

 


