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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης 

στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Η παρούσα μελέτη ήταν μια συστηματική 

ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Στη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν Ν=24 

μελέτες που εξέταζαν το συγκεκριμένο θέμα σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. Στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν Ν=5 μελέτες, όπου από τις 3 από αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές με διαφορετικές μετρήσεις. Η μετα-ανάλυση έγινε με βάση τα 

συσχετιστικά δεδομένα μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας των ερευνών. 

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων καθώς η ετερογένεια Ι2 ήταν 

σημαντική. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επίδραση τόσο της κλιτικής όσο και 

της παραγωγικής μορφολογίας στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας είναι περίπου η 

ίδια. Με τον μικρό αριθμό του δείγματος των ερευνών δε μπορούν να γίνουν γενικεύσεις των 

αποτελεσμάτων. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the influence of morphological awareness on the 

acquisition of orthographic skill. This study was a systematic review and meta-analysis. The 

systematic review included N=24 studies looking at this issue in students from all primary 

school classes. Meta-analysis included N=5 studies, where out of 3 of these studies were used 2 

times with different measurements. Meta-analysis was done based on the correlated data of 

morphological awareness and spelling skill of each study. The random effects model was used 

as heterogeneity I2 was important. The results of the study showed that the impact of both 

inflectional and derivational morphology on the achievement of orthographic skill is 

approximately the same. The results cannot be generalized by the small number of sample 

studies. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

Η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από νεαρή ηλικία και 

συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία σε όλη τη διάρκεια φοίτησης στο δημοτικό. Ο γραπτός 

λόγος αποτελεί ένα σύμπλεγμα γραμματικών κανόνων, γλωσσικών δεξιοτήτων, 

μεταγλωσσικών δεξιοτήτων, ορθογραφημένης γραφής. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην 

απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν τα παιδιά 

στην ορθογραφημένη γραφή. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση μίας εκ των 

μεταγλωσσικών δεξιοτήτων, της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας. Η μορφολογική επίγνωση, είναι μια δεξιότητα, κατά την οποία θα πρέπει το παιδί 

να μπορεί συνειδητά να χειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ των μορφημάτων όπως, να διακρίνει το 

θέμα από την κατάληξη και να μπορεί να το αντικαταστήσει. Πρόκειται επομένως, για μια 

διαδικασία που πρέπει να γίνει συνειδητά και όχι αυτόματα (Δούκλιας & Κωνσταντινίδου, 

2010).  Η ορθογραφική δεξιότητα με τη σειρά της προκύπτει σύμφωνα με τον Καρατζά (2005) 

από την ορθογραφία, επομένως η ορθογραφία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια 

λειτουργία του γραπτού λόγου ενώ η ορθογραφική δεξιότητα είναι το αποτέλεσμα αυτής της 

λειτουργίας.  

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση μορφολογικής επίγνωσης και 

ορθογραφικής δεξιότητας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, σε ποια τάξη τα παιδιά 

κάνουν χρήση των μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφημένη γραφή. 

Στα κεφάλαιο που ακολουθούν αναπτύσσεται διεξοδικά το παραπάνω ερώτημα. Το 2ο 

κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο όπου παρατίθεται η θεωρία αρχικά της 

μορφολογικής επίγνωσης, ξεκινώντας από τη θεωρία των μεταγλωσσικών ικανοτήτων, στη 

συνέχεια τι είναι μορφολογία και τέλος ο ορισμός της μορφολογικής επίγνωσης. Στο δεύτερο 

μέρος αυτού του κεφαλαίου παρατίθεται η θεωρία της ορθογραφικής δεξιότητας, ξεκινώντας 

από τον ορισμό της ορθογραφίας. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την ορθογραφία της ελληνικής 

γλώσσας, το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πλούσια μορφολογικά 

στοιχεία. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός της μορφολογικής επίγνωσης και τα στάδια 

ανάπτυξής της. Το κεφάλαιο τελειώνει με τη σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με την 

ορθογραφική δεξιότητα και πόσο αυτές οι δυο συνδέονται μεταξύ τους.  
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Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

με Ν=24 μελέτες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Κάθε χώρα ανάλογα με το είδος του 

ορθογραφικού συστήματος που έχει ακολουθεί και την ανάλογη πορεία εκμάθησης της 

ορθογραφημένης γραφής. Επιπλέον, γίνεται λόγος για το επίπεδο κατάκτησης των 

μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφημένη γραφή στις πρώτη σχολική ηλικία αν χώρα 

καθώς επίσης, και σε ποια ηλικία τα παιδιά χρησιμοποιούν τους μορφολογικούς κανόνες στα 

ορθογραφικά έργα. Το κεφάλαιο τελειώνει με σύγκριση της πορείας κατάκτησης των 

μορφολογικών κανόνων και πως αυτοί επιδρούν στην ορθογραφική δεξιότητα των μαθητών 

των διάφορων χωρών με την ανάλογη πορεία κατάκτησης των Ελλήνων μαθητών. 

Ο σκοπός και οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας παρατίθενται στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας. Καθώς πρόκειται 

για μια μετα-ανάλυση τα βήματα επεξηγούνται πολύ διεξοδικά, ξεκινώντας από τι είναι μια 

εργασία μετα-ανάλυσης, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά μιας τέτοιου είδους εργασίας. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κριτήρια επιλογής των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη 

συστηματική ανασκόπηση και τη μετα-ανάλυση καθώς και τα κριτήρια αποκλεισμού μελετών. 

Επιπλέον, αναφέρονται οι μέθοδοι με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι στατιστικές αναλύσεις. 

Το έκτο κεφάλαιο αφορά τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης πως έγιναν οι αναλύσεις, 

τα αποτελέσματά τους. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και 

σχολιάζεται η ύπαρξη ετερογένειας. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ένας σύντομος 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και παρουσιάζονται 

προτάσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον στο πεδίο της έρευνας σχετικά με το 

συγκεκριμένο θέμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

2.1.1 Ο ορισμός των μεταγλωσσικών ικανοτήτων 

 

Η Van Kleeck (1982) αναφέρει ότι η γλωσσική ανάπτυξη επιτυγχάνεται στα πλαίσια 

δύο ποιοτικά διαφορετικών αλλά και συσχετιζόμενων επιτευγμάτων. Το πρώτο είναι η 

ανάπτυξη των πρωτογενών γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως η κατανόηση και η παραγωγή της 

γλώσσας. Το δεύτερο είναι η εμφάνιση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων δηλαδή η ικανότητα 

συνειδητής σκέψης. Η Cazden (1983) σημειώνει ότι οι χρήστες της γλώσσας ότι όταν μιλάνε ή 

ακούνε, η εστιακή τους προσοχή δεν αφορά ήχους ομιλίας, ούτε ακόμα και μεγαλύτερες 

μονάδες όπως οι λέξεις και τα συντακτικά μοτίβα. Εστιάζουν την προσοχή τους στο νόημα, την 

πρόθεση, τι προσπαθεί να πει κάποιος. 

 Η Cazden (1983) προσδιορίζει τη μεταγλωσσική ικανότητα, ως την ικανότητα να κάνει 

τους γλωσσικούς τύπους αδιαφανείς και να δραστηριοποιείται με αυτούς, είναι ένα ιδιαίτερο 

είδος γλωσσικής διαδικασίας, που δημιουργεί ειδικές γνωστικές απαιτήσεις και φαίνεται να 

αποκτάται λιγότερο εύκολα και λιγότερο καθολικά από τις γλωσσικές διαδικασίες της ομιλίας 

και της ακρόασης. Ο Μανωλίτσης (2000) ορίζει τις μεταγλωσσικές ικανότητες ως τις 

ικανότητες εκείνες που δείχνουν μια στοχαστική σκέψη και ένα συνειδητό έλεγχο πάνω στη 

δομή και τις λειτουργίες της γλωσσικής διαδικασίας. «Έτσι, οι μεταγλωσσικές ικανότητες 

επιτρέπουν σε κάποιον να στοχάζεται και να μεταχειρίζεται τα δομικά χαρακτηριστικά της 

προφορικής γλώσσας ασκώντας διαδικασίες ελέγχου, σε αντίθεση με τις αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη χρήση της προφορικής γλώσσας» (Karmiloff-Smith, Grant, 

Sims, Jones, & Cuckle, 1996).   

Τα παιδιά στο τέλος της προσχολικής ηλικίας έχουν υιοθετήσει σε σημαντικό βαθμό 

τους περισσότερους κανόνες των παραπάνω ικανοτήτων και τις εφαρμόζουν στον προφορικό 

τους λόγο. Η παραγωγή και κατανόηση του λόγου έχει εξελιχθεί αρκετά αλλά η γλωσσική 

ανάπτυξη συνεχίζει να αναπτύσσεται (Τζουριάδου, 1994 όπως αναφέρεται στο Τάφα, 2011). 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αναπτύσσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα πιο δομημένα, εστιάζοντας στον γλωσσικό τύπο και όχι στο νόημα, η ικανότητα αυτή 

ονομάζεται μεταγλωσσική επίγνωση (Tummer & Herriman, 1984, όπως αναφέρεται στο Τάφα, 

2011).  
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Οι μεταγλωσσικές ικανότητες μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε πτυχή της 

γλώσσας όπως τη φωνολογική, τη μορφολογική, τη συντακτική και τη σημασιολογική. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι ικανότητες αυτές να αντιστοιχούν στους ίδιους τομείς του γλωσσικού 

συστήματος δηλαδή σε μεταφωνολογικές, μεταμορφολογικές. μετασυντακτικές, 

μετασημασιολογικές και μεταπραγματολογικές (Μανωλίτσης, 2000). Οι μεταγλωσσικές 

ικανότητες είναι: α) η φωνολογική επίγνωση (phonological awareness), το παιδί έχει την 

ικανότητα να καταλαβαίνει ότι ο προφορικός λόγος  αποτελείται από φωνολογικές μονάδες τις 

οποίες το παιδί μπορεί να τις ξεχωρίσει μέσα στις λέξεις, β) η μορφολογική επίγνωση 

(morphological awareness), το παιδί έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει τη  μορφολογική 

δομή των λέξεων και να χειρίζεται τις μορφολογικές μονάδες,, γ) η συντακτική επίγνωση 

(syntactic awareness), το παιδί έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ότι οι προτάσεις έχουν 

συγκεκριμένη συντακτική δομή,  δ) η σημασιολογική επίγνωση (semantic awareness), το παιδί 

έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν παραπάνω έννοιες και να 

δηλώνουν αντικείμενα, πράξεις ή γεγονότα και επίσης προσδιορίζει την ικανότητα του παιδιού 

να κατανοεί την εννοιολογική ορθότητα των προτάσεων, ε)  η πραγματολογική επίγνωση 

(pragmatic awareness), το παιδί έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει τις σχέσεις που υπάρχουν 

μεταξύ του γλωσσικού συστήματος και του πλαισίου που χρησιμοποιείται ( Τζουριάδου, 1994 

όπως αναφέρεται στο Τάφα, 2011). 

Βασική προϋπόθεση για μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν είναι να 

αποκτήσουν πρώτα την ικανότητα να συλλογίζονται πάνω στη φύση και τη λειτουργία της 

γλώσσας που μιλούν.  Πρέπει να κατανοήσουν ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από 

γλωσσικές μονάδες, τις λέξεις, οι οποίες μπορούν να έχουν παραπάνω από μία έννοια και στη 

συνέχεια να κατανοήσουν ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και φωνήματα καθώς 

επίσης, οι προτάσεις έχουν συγκεκριμένη συντακτική δομή. Έτσι, μέσω των μεταγλωσσικών 

ικανοτήτων τα παιδιά κατανοούν τη δομή του προφορικού λόγου καθώς και την αμφίδρομη 

σχέση προφορικού και γραπτού λόγου (Tummer & Bowey, 1984 όπως αναφέρεται στο Τάφα, 

2011). Επομένως, οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών στα 

παιδιά είναι: α) η γνωστική ωρίμανση, β) η διαδικασία αφαίρεσης- σχηματοποίηση εννοιών και 

συνειδητοποίηση και γ) η επαφή με τον γραπτό λόγο . Έτσι, όταν ένας μαθητής δεν κατακτήσει 

σε σημαντικό βαθμό αυτές τις ικανότητες, παρατηρείται αδυναμία στη μάθηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, καθώς επίσης, υπάρχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή 

(Καρατζάς, 2005).  
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2.1.2 Μορφολογία 

 

Η μορφολογία βρίσκεται στο κέντρο της γλωσσολογίας, ασχολείται με τη μελέτη των 

λέξεων τα χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται σε όλα τα επίπεδα. Στη γλωσσική επιστήμη 

«εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα για να προσδιορίσει τον τομέα που εξετάζει τη συστηματική αλλαγή 

συγκεκριμένων γλωσσικών σχημάτων σε καθορισμένα σύνολα γλωσσικών στοιχείων». Οι λέξεις 

έχουν φωνολογικές ιδιότητες, οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία 

προτάσεων. Οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερα στοιχεία που είναι φορείς μορφής και 

σημασίας, τα οποία μπλέκονται μεταξύ τους, με βάση συγκεκριμένους κανόνες και αρχές. Η 

μορφολογία ασχολείται με την διερεύνηση και την ανάλυση των λέξεων (Ράλλη, 2005).  

Το πεδίο της «θεωρητικής μορφολογίας» είναι αυτό που επιχειρεί να καταλάβει, να 

περιγράψει και να αναλύσει τη γνώση του φυσικού ομιλητή για τους λεκτικούς σχηματισμούς 

της γλώσσας. Η γνώση του φυσικού ομιλητή αναφέρεται στους ήχους που αποτελούν τις λέξεις, 

στα μικρότερα συστατικά που είναι φορείς σημασίας και λειτουργίας, αλλά και στη σχέση 

αυτής της λέξης με τις άλλες λέξεις της πρότασης στην οποία βρίσκεται. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω φαίνεται πως η μορφολογία αφορά τη γνώση του φυσικού ομιλητή σε επίπεδο λέξης, 

αλλά την ίδια στιγμή βρίσκεται σε αλληλεπίδραση και με τους άλλους τομείς της γραμματικής: 

τη φωνολογία, τη σύνταξη και τη σημασιολογία. Έτσι, θεωρείται γραμματικός τομέας καθώς 

διέπεται από κανόνες και αρχές  σύμφωνα με τις οποίες οι λέξεις σχηματίζονται από επιμέρους 

συστατικά (Ράλλη, 2005). Στις υπάρχουσες γλώσσες υπάρχουν δύο είδη γραμματικής 

διαφοροποίησης: η σύνταξη και η μορφολογία. Με τη σύνταξη μπορούμε να εκφράσουμε 

διαφορετικές σημασίες αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων μέσα στην πρόταση. Μια γλώσσα που 

συμβαίνει αυτό είναι η αγγλική. Αντιθέτως, στα ελληνικά δεν έχει σημασία με ποια σειρά 

εμφανίζονται οι λέξεις. Μέσω της μορφολογίας, υπάρχει η δυνατότητα να εκφράσουμε 

διαφορετικά νοήματα αλλάζοντας τη φωνολογική δομή των λέξεων (Κατή,1992). 

Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση μιας λέξης, θα πρέπει να αναλύσουμε τα ελάχιστα 

συστατικά της λέξης, τα οποία είναι φορείς μορφής και σημασίας και ονομάζονται μορφήματα 

(morphemes). Τα μορφήματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή διακρίνονται στα 
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ελεύθερα και στα δεσμευμένα. Τα ελεύθερα είναι τα μορφήματα που έχουν τα ίδια όρια με τις 

λέξεις. Στην ελληνική γλώσσα, ελεύθερα μορφήματα είναι εκείνα που εντοπίζονται στις λέξεις 

χωρίς εσωτερική μορφή, π.χ. χωρίς, και. Τα δεσμευμένα είναι τα μορφήματα που για να 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνδυαστούν με άλλα μορφήματα, π.χ. -ακι, -ος, παιζ-, -ει.  

Τα δεσμευμένα μορφήματα με τη σειρά τους χωρίζονται σε θέματα (stems) και 

προσφύματα (affixes). Τα θέματα αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία λέξεων, για 

παράδειγμα στη λέξη παίζω, το θέμα της είναι το παιζ- το οποίο προσδιορίζει και την έννοια 

της λέξης. 

Τα προσφύματα ανάλογα με τη θέση που λαμβάνουν ως προς το θέμα χωρίζονται σε 

προθήματα (prefixes) και επιθήματα (suffixes). Τα προθήματα είναι για παράδειγμα το δυσ- στο 

δύστυχος και τα επιθήματα είναι, για παράδειγμα το -ακι στο σκυλάκι και το -ω στο παίζω. Στις 

περισσότερες γλώσσες,  καθώς και στην ελληνική τα επιθήματα είναι περισσότερα από τα 

προθήματα (Ράλλη, 2005).  Άρα, η μορφολογία είναι σημαντική στον λεξιλογικό σχηματισμό α) 

της κλίσης, δηλαδή το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κλιτική μορφολογία, στην οποία με τη 

χρήση κλιτικών προσφυμάτων γίνονται αλλαγές στο πρόσωπο, στον χρόνο κ. ά. ενός ρήματος 

ή στην πτώση, τον αριθμό κ. ά. ενός ονόματος, για παράδειγμα  «γράφουμε», «γράφεις» , β) 

της παραγωγής, δηλαδή το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παραγωγική μορφολογία, όπου η λέξη 

που δημιουργείται με τη χρήση ενός προσφύματος (επιθήματος) συνήθως ανήκει σε άλλη 

γραμματική κατηγορία, για παράδειγμα η λέξη «γραφή» και γ) της σύνθεσης, η οποία 

αναφέρεται στον συνδυασμό δύο ή και περισσότερων λεξικών μορφημάτων για τη δημιουργία 

νέων λέξεων, για παράδειγμα η λέξη «ηχογραφώ» (Αϊδίνης, 2012).  

 

2.1.3 Ο ορισμός της Μορφολογικής Επίγνωσης 

 

Η μορφολογική επίγνωση (morphological awareness) ή μορφολογική συνείδηση 

(Καρατζάς, 2005) ή μορφολογική ενημερότητα (Carlisle, 1995) είναι μια μεταγλωσσική 

ικανότητα που αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό της μορφολογικής δομής των λέξεων. 

Από τη στιγμή που πρόκειται για μια μεταγλωσσική  ικανότητα, σημαίνει ότι η μορφολογική 

επίγνωση είναι μία δευτερογενή γλωσσική ικανότητα, που αφορά τις μορφολογικές γνώσεις, με 

τις οποίες όμως δεν ταυτίζεται, καθώς χρειάζεται για την εμφάνισή της μια ενσυνείδητη σκέψη 

για τη μορφολογική δομή των λέξεων (Μανωλίτσης, 2006). Πρόκειται επομένως για μια  

ικανότητα που παρουσιάζει ένας μαθητής ή ένας ενήλικος να μπορεί χωρίσει τον προφορικό 
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λόγο σε μορφήματα, να χειρίζεται συνειδητά αυτά τα μορφήματα και να μπορεί να τα 

συνδυάζει σύμφωνα με  τους κανόνες που σχηματίζονται οι λέξεις της γλώσσας του (Kuo & 

Anderson, 2006). Έτσι, για να θεωρηθεί κάποιος, ότι έχει καλή μορφολογική επίγνωση, θα 

πρέπει να μπορεί συνειδητά να χειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ των μορφημάτων. Αυτός είναι και 

ο λόγος που αναφερόμαστε σε επίγνωση και όχι απλά σε γνώση. Για παράδειγμα, όλοι ως 

φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας έχουμε κάποιους μορφολογικούς κανόνες που τους 

χρησιμοποιούμε αυτόματα, κάποιος θα πει «τρώω» και όχι «τρώτε» για να δηλώσει ότι ο ίδιος 

τρώει εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση 

δε χρειάστηκε συνειδητή σκέψη από τον ομιλητή. Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει και 

επίγνωση πέρα από μορφολογική γνώση, ο ομιλητής θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει το θέμα 

από την κατάληξη και να μπορεί να το αντικαταστήσει, μια διαδικασία που πρέπει να γίνει 

συνειδητά και όχι αυτόματα (Δούκλιας & Κωνσταντινίδου, 2010). 

Στη μορφολογική επίγνωση υπάρχουν δύο στάδια συνειδητοποίησης των δομικών 

μορφημάτων της λέξης, το επιγλωσσικό και το μεταγλωσσικό επίπεδο (Gombert, 1992·Nunes & 

Bryant, 2006). Στο επιγλωσσικό επίπεδο ο αναγνώστης δεν έχει σαφή εικόνα για να 

κατανοήσει τη μορφολογική δομή των λέξεων, ενώ στο μεταγλωσσικό επίπεδο συμβαίνει το 

αντίθετο καθώς ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει την εσωτερική δομή των λέξεων και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να χειρίζεται με μορφολογικές διαδικασίες τα μορφήματα των 

λέξεων (Τσεσμελή, 2009). 

Έτσι, η μορφολογική επίγνωση βασίζεται στην επίγνωση τριών μορφολογικών 

διαδικασιών: α) την επίγνωση της κλίσης, β) της παραγωγής και γ) της σύνθεσης. Με τη χρήση 

των μορφολογικών αυτών διαδικασιών δημιουργούνται μονάδες που αποτελούνται από δύο και 

περισσότερα μορφήματα και έχουν συνθετική σημασία. (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη,2004 στο 

Γρηγοράκης, 2010). 

α) Κλίση, είναι η μορφολογική διαδικασία κατά την οποία μια λέξη σχηματίζεται από 

διαφορετικές μορφές και οι μορφές αυτές προκύπτουν από τον συνδυασμό συγκεκριμένου 

θέματος και κλιτικών προσφυμάτων. Τα κλιτικά προσφύματα φέρουν μορφοσυντακτικές και 

σημασιολογικές πληροφορίες που ορίζονται σύμφωνα με την γραμματική κατηγορία που 

ανήκει η λέξη που το περιέχει. Για παράδειγμα, το θέμα μια λέξης είναι υπεύθυνο για τη 

βασική σημασία της λέξης, ενώ η γραμματική κατηγορία που ανήκει η λέξη ορίζεται από τις 

πληροφορίες της πτώσης και του αριθμού δηλαδή αναφερόμαστε στα ονοματικά κλιτικά 

προσφύματα και τα ρηματικά κλιτικά προσφύματα ορίζονται από πληροφορίες όπως ο χρόνος, 

το πρόσωπο και ο αριθμός. 



 

13 

β) Παραγωγή, είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται νέες λέξεις από τον 

συνδυασμό του θέματος και του παραγωγικού προσφύματος. Οι κατηγορίες λέξεων που 

προκύπτουν από την παραγωγή είναι τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τα επιρρήματα. 

Για παράδειγμα, από το ουσιαστικό όργαν(ο) δημιουργείται ένα ρήμα οργαν-ών(ω) 

συνδυάζοντας το θέμα του ουσιαστικού και του παραγωγικού επιθήματος -ων-. Στη συνέχεια, 

προσθέτοντας το παραγωγικό επίθυμα -τη- δημιουργείται ένα ρηματικό ουσιαστικό οργανω-

τή(ς). Έπειτα, πρσθέτοντας το παραγωγικό επίθημα -ικ- το ουσιαστικό μετατρέπεται σε επίθετο 

οργανωτ-ικ(ός). Μετά, το επίθετο μπορεί να μετατραπεί σε επίρρημα συνδιάζοντας το θέμα 

οργανωτικ- με το επίθημα -α, σχηματίζοντας τη λέξη οργανωτικ-ά. Ο σχηματισμός μιας 

παράγωγης λέξης μπορεί να γίνει και διατηρώντας την ίδια κατηγορία. Για παράδειγμα, από το 

θέμα του ρήματος «γράφω» μπορεί να παραχθεί ένα άλλο ρήμα με  την πρόσθεση ενός 

κατάλληλου προθήματος «περιγράφω». 

γ) Σύνθεση, είναι η διαδικασία όπου μια λέξη δημιουργείται από δύο τουλάχιστον 

θέματα φτιάχνοντας μορφολογικά πολύπλοκα στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά των σύνθετων 

λέξεων που δημιουργούνται  είναι τα εξής:  

 έχουν ένα τόνο, για παράδειγμα αλάτι + πιπέρι = αλατοπίπερο,  

 η σημασία των σύνθετων λέξεων είναι πολλές φορές διαφορετική από τα 

επιμέρους συνθετικά μέρη, για παράδειγμα στην σύνθετη λέξη «αλατοπίπερο», η σημασία της 

λέξης προέρχεται από τα επιμέρους μέρη της, ενώ στη σύνθετη λέξη «σπαγκοραμμένος», η 

σημασία της είναι εντελώς διαφορετική από τη σημασία των επιμέρους μερών της, δηλαδή η 

λέξη αυτή σημαίνει τσιγκούνης ενώ τα συνθετικά της είναι ο «σπάγκος» και το «ραμμένος», 

 τα συνθετικά μέρη δεν είναι πάντα ολόκληρες λέξεις, αλλά θέματα, δηλαδή τα 

μέρη μιας λέξης αν αφαιρέσουμε τα κλητικά επιθήματα. Για παράδειγμα, η λέξη «καλότυχος», 

προέρχεται από το καλ- (καλή) και το τυχ- (τύχη) (Ράλλη, 2005). 

 

2.1.4 Η ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης 

 

Η μορφολογική επίγνωση όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι μια 

μεταγλωσσική ικανότητα που αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό των μορφολογικών 

δομών των λέξεων. Η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση 

του γραμματισμού, καθώς σε γλώσσες μη αλφαβητικές, όπως η κινεζική κρίνεται απαραίτητη 

(McBride-Chang, 2005, όπως αναφέρεται στο Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2007). Έτσι, σε 
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πολλές γλώσσες η φωνολογική επίγνωση δεν επαρκεί για την ανάπτυξη του γραμματισμού, 

επομένως το ενδιαφέρον στρέφεται στη μορφολογική επίγνωση (Ρίτσος, 2004, όπως 

αναφέρεται στο Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2007). Η ανάπτυξη της ικανότητας αυτής αρχίζει 

στην προσχολική ηλικία και συνεχίζεται στις επόμενες τάξεις. Πρόκειται για μια διαδικασία 

που εξελίσσεται βήμα βήμα (Casalis & Louis-Alexandre, 2000) και μπορεί να ολοκληρωθεί 

όταν τα παιδιά φοιτούν στο Λύκειο (Colé & Fayol, 2000 όπως αναφέρεται στο Καρατζάς, 

2005). Έτσι, λοιπόν, γίνεται φανερό ότι η μορφολογική επίγνωση χρειάζεται χρόνο για να 

αποκτηθεί ολοκληρωτικά από τα παιδιά.  

Κατά τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, φαίνεται ότι το παιδί αποκτά πολλές γνώσεις 

μορφολογίας ασυνείδητα για να καταφέρει στη συνέχεια να ξεπεράσει τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει η πολυπλοκότητα της γλώσσας και πιο συγκεκριμένα τις γλωσσολογικές 

δυσκολίες που εμφανίζει το εκάστοτε γλωσσικό σύστημα, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στη 

μορφολογία, τη σύνταξη και την ομοηχία των λέξεων (Bassano,  Maillachon, Kampfler & 

Dressler στο Καρατζάς, 2005). Έτσι, η μορφολογική επίγνωση  σε σχέση με τις υπόλοιπες 

μεταγλωσσικές ικανότητες εμφανίζει μια σταδιακή ανάπτυξη , όπου τα παιδιά αναπτύσσουν 

αργά και κατά την ηλικία των 5 ετών φαίνεται να χειρίζονται ικανοποιητικά τα κλιτικά 

μορφήματα (Casalis & Luis Alexandre, 2000 στο Μανωλίτσης, 2006). Από την άλλη πλευρά, η 

χρήση των παραγωγικών μορφημάτων δεν εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 7 ετών και 

φαίνεται να έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας στην κατάκτησή τους (Berko, 1958•Carlisle,1995 

στο Μανωλίτσης, 2006). 

Τα παιδιά της Α΄ τάξης του δημοτικού φαίνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να 

έχουν γνώσεις μορφολογίας, σε έργα μορφολογικής επίγνωσης. Η μορφολογική επίγνωση σε 

αυτήν την ηλικία είναι ένας παράγοντας που φανερώνει το επίπεδο κατάκτησης της ανάγνωσης 

και της γραφής λέξεων (Wolter, Wood & D’ zatko, 2009). Επιπλέον, μια δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Α΄ τάξης αφορά τον σχηματισμό των παράγωγων λέξεων (Kuo 

& Anderson, 2006). 

Τα παιδιά στο τέλος της Β΄ και Γ΄ τάξης του δημοτικού μπορούν να γράψουν σωστά 

την ορθογραφία των λέξεων σε σημαντικό βαθμό καθώς επίσης χειρίζονται ικανοποιητικά και 

τις καταλήξεις των λέξεων (Harris & Giannouli 1999, όπως αναφέρεται στο Μαγουλά & 

Κουτουμάνου, 2007). Επίσης, οι μαθητές και μετά το πέρας της Β΄ τάξης δυσκολεύονται να 

σχηματίσουν παράγωγες λέξεις για την συμπλήρωση της πρότασης (Casalis & Luis-Alexandre 

2000). 
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Γίνεται φανερό ότι η κατάκτηση της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης χρειάζεται 

περισσότερες γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες (Γρηγοράκης, 2010). 

Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της 

μορφολογικής επίγνωσης στα παιδιά, πέρα από την γνωστική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, είναι 

οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες (Αϊδίνης, 2012). 
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2.2 Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 

2.2.1 Ο ορισμός της ορθογραφίας 

 

Η γραφή είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται πολύ χρόνο για 

την κατάκτησή της. Η γραφή είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τη στίξη, την 

ορθογραφία, τη σύνταξη, τη μορφή και χρειάζεται την σωστή οργάνωση για να πετύχει τους 

στόχους της, ώστε το περιεχόμενο της να γίνει κατανοητό (Καρατζάς, 2005). 

Η ορθογραφία είναι μια δευτερεύουσα δεξιότητα της γλώσσας (Καρατζάς, 2005), 

πρόκειται για μια διαδικασία που είναι εξαιρετικά σημαντική και περίπλοκη και απαιτεί τη 

συμμετοχή διάφορων γλωσσικών δεξιοτήτων (Διαμαντή, 2010). Η σχέση της με την ανάγνωση 

είναι πολύ σημαντική, καθώς ο αναγνώστης προσλαμβάνει τον γραπτό λόγο μέσω της 

ορθογραφίας. Επιπλέον, η σύνδεση της με τον γραπτό λόγο είναι ακόμα πιο καίρια, καθώς έχει 

ενεργό ρόλο στην παραγωγή, αφού κάποιος για να γράψει πρέπει να κάνει ανάκληση των 

γραφημάτων για να γράψει τις λέξεις (Καρατζάς, 2005).  

Κάθε γλώσσα έχει το δικό της σύστημα γραφής, η ορθή γραφή κάθε γλώσσας είναι 

καθορισμένη από πριν. Ο Γκοτοβός (1992) για να ορίσει την ορθογραφία χρησιμοποιεί τον όρο 

«ορθογραφική σύμβαση», αναλύοντας ότι η ορθογραφία είναι ένα σύνολο συμβάσεων, που 

πέρα από την αντιστοιχία του ήχου με το γράφημα λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες 

δηλαδή «συμβάσεις» που χρειάζονται για την ορθή γραφή. 

Ο Παπαναστασίου (2008) ορίζει την ορθογραφία ως μια σχέση ανάμεσα στην 

προφορική μορφή και το σύστημα γραφής της εκάστοτε γλώσσας που έχει κανόνες κοινώς 

αποδεκτούς και κωδικοποιημένους. Οι συγκεκριμένοι κανόνες καθορίζουν τα γράμματα με 

ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα γραφεί η κάθε λέξη. Η προέλευση των κανόνων 

αυτών πολλές φορές δεν είναι διακριτή στο σύγχρονο ορθογραφικό σύστημα, αλλά 

προκύπτουν από ιστορικούς και ορθογραφικούς παράγοντες (Μουζάκη, 2010). 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2011) η ορθογραφία μιας γλώσσας επηρεάζεται αρκετά από 

την ιστορική εξέλιξη και καθώς περνούν τα χρόνια η ορθογραφία αλλάζει. Κατά τον Καρατζά 

(2005) οι νέες γλώσσες που δημιουργούνται δεν παρουσιάζουν αυτές τις αλλαγές. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν ορθογραφικά συστήματα που έχουν μια ιστορική εξέλιξη. 

 

 

2.2.2 Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας 
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Ο Παπαναστασίου (2008) αναφέρει ότι είναι νεοελληνική γλώσσα προκύπτει κατά 

κύριο λόγο από την ιστορική αρχή, δηλαδή πολλές λέξεις της νέας ελληνικής προέρχονται από 

την αρχαία ελληνική γλώσσα.  

Ο Γκοτοβός (1992) προσπάθησε να ορίσει από ποιες αρχές διέπεται η ορθογραφία της 

ελληνικής γλώσσας:  

α) τη φωνηματική αρχή, κατά την οποία υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο φώνημα 

(προφορικός λόγος) και στο γράφημα (προφορικός λόγος), έτσι σε αυτήν την περίπτωση κάθε 

ήχος του προφορικού λόγου αντιστοιχεί σε ένα γράμμα του γραπτού λόγου,  

β) την ετυμολογική αρχή, κατά την οποία η ιστορία μιας λέξης αποτελεί το μέσο για τη 

γραφή της, 

 γ) τη γραμματική αρχή, κατά την οποία η ορθή γραφή των λέξεων βασίζεται σε 

γραμματικούς κανόνες, για παράδειγμα αν μια λέξη θα γραφεί με κεφαλαίο υπάγεται στην 

ετυμολογική αρχή καθώς πρόκειται για κύριο όνομα, όπως επίσης, μια κατάληξη ενός ρήματος 

θα γραφεί ανάλογα αν αυτό το ρήμα είναι ενεργητικής ή παθητικής φωνής,  

δ) την αρχή της αναλογίας, στην προκειμένη περίπτωση η γραφή μιας λέξης λειτουργεί 

αναλογικά με την ετυμολογική ή την γραμματική αρχή, για παράδειγμα τα ρήματα που  λήγουν 

σε /ono/ γράφονται με -ω-, θυμ(ώνω),  

ε) τη μορφολογική αρχή, η οποία σχετίζεται με την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση 

και συνδέεται με την ετυμολογική αρχή, για παράδειγμα γράφω, γράφεις , γράφει (κλίση), 

γράφω - γραφή (παραγωγή) , γραφή – υπογραφή (σύνθεση) και  

στ) την αρχή του σημασιολογικού διαχωρισμού, σύμφωνα με την οποία γίνεται 

διαχωρισμός τον ομόηχων λέξεων με βάση τη σημασία τους, για παράδειγμα στον προφορικό 

λόγο η λέξη τείχος προφέρεται το ίδιο με τη λέξη τοίχος αλλά με βάση τη σημασία τους η 

απόδοσή τους στον γραπτό λόγο γίνεται διαφορετικά. 

Ο Παπαναστασίου (2008) σημειώνει την αρχή της απλούστερης γραφής, όπου σύμφωνα 

με την οποία δε σημαίνει ότι οι λέξεις γράφονται με απλούστερο τρόπο, αλλά γίνεται 

προσπάθεια να υπάρχει μεγαλύτερη αντιστοιχία μεταξύ φωνήματος – γραφήματος. 

Αναφέρονται τρεις κατηγορίες λέξεων που ακολουθούν την αρχή της απλούστερης γραφής: 

α) οι λέξεις που προέρχονται από την αρχαία ελληνική και στο πέρασμα του χρόνου 

απλοποιήθηκαν και δε μπορούσαν φωνητικά να σταθούν στην νέα ελληνική γλώσσα, 

β) οι λέξεις που προέρχονται από την αρχαία ελληνική αλλά με το πέρασμα των χρόνων 

χάθηκε η ετυμολογική τους προέλευση, επομένως δε συνίσταται η χρήση της ιστορικής γραφής 

και 
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γ) οι λέξεις που προέρχονται από άλλες γλώσσες τα λεγόμενα δάνεια επομένως η 

ορθογραφία που επιλέγεται είναι σύμφωνη με την ορθογραφία της ελληνιστικής εποχής. 

Γενικότερα, σύμφωνα με τον Πόρποδα (2011) η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας 

δεν είχε σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Οι αλλαγές ήταν πολύ περισσότερες 

στον προφορικό λόγο, καθώς υπήρξαν διαφοροποιήσεις στην φωνητική μορφή των λέξεων, 

αλλαγές στις κλητικές καταλήξεις, στην σύνταξη και εμφανίστηκαν νέες λέξεις. Επομένως, η 

εξελικτική πορεία του γραπτού και του προφορικού λόγου ήταν διαφορετική και αυτό γίνεται 

φανερό και από το γεγονός ότι ο προφορικός λόγος της νέας ελληνικής δε γράφεται όπως 

προφέρεται αλλά η γραφή του είναι περισσότερο ταυτόσημος με το παρελθόν. Έτσι, η 

ελληνική γλώσσα δε μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα φωνητική. Σύμφωνος με αυτή τη 

παραδοχή εμφανίζεται και ο Καρατζάς (2005), ο οποίος συμπληρώνει ότι μπορεί αρχικά με τη 

φωνητική ορθογραφία, ο προφορικός με τον γραπτό λόγο να ήταν σε πλήρη συνάρτηση όμως 

στην πορεία της εξέλιξης της ορθογραφίας η φωνολογική ορθογραφία περιόρισε την παραπάνω 

διαδικασία καθώς πλέον μείωσε τις αλλαγές των φωνημάτων, δηλαδή δεν επισημαίνονται 

πλέον οι ιδιότητες κάποιων φωνημάτων.  

Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα ανήκει στα αλφαβητικά συστήματα στα οποία η 

φωνολογική δομή της γλώσσας με τη γραφή έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία. Έτσι, τα 

ορθογραφικά συστήματα με βάση τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν σε: α) ρηχά ή 

διαφανή, στα οποία η αντιστοίχιση του φωνήματος (προφορικός λόγος) και του γραφήματος 

(γραπτός λόγος) είναι ένα προς ένα, β) βαθιά ή αδιαφανή, στα οποία δεν υπάρχει η αντιστοιχία 

ένα προς ένα των ήχων του προφορικού λόγου με τα γράμματα του γραπτού λόγου αλλά ένα 

προς πολλά και καθώς επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτή την αντιστοιχία διαδραματίζει η 

μορφολογία των λέξεων (Πόρποδας, 2011). 

Ο Πόρποδας (2011) επιχειρώντας να χαρακτηρίσει το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, 

ανάγοντάς το σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες κάνει μια σημαντική διάκριση, 

χαρακτηρίζοντας από τη μία την ανάγνωση και από την άλλη την ορθογραφία. Σημειώνει 

λοιπόν, ότι η ανάγνωση στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως διαφανής, 

καθώς η αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος φτάνει το ένα προς ένα, με μόνες εξαιρέσεις τις 

περιπτώσεις δίψηφων. Από την άλλη πλευρά, η ορθογραφία στο ελληνικό ορθογραφικό 

σύστημα χαρακτηρίζεται ως ημιδιαφανής, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η αντιστοιχία 

φωνήματος – γραφήματος φτάνει στο ένα προς δύο ή και σε κάποιες περιπτώσεις προς πολλά. 

Αυτό συμβαίνει καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η ορθογραφία μιας λέξης δεν εξαρτάται 

από τη φωνολογία αλλά από τη μορφολογία της. Έτσι, η ετυμολογία και η γραμματική 
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διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να μάθουν και να κατακτήσουν τα παιδιά την 

ορθογραφημένη γραφή. 

Έτσι λοιπόν, από όλα τα παραπάνω προκύπτουν και κάποιες ιδιαιτερότητες του 

ελληνικού ορθογραφικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε σε αυτό το κεφάλαιο η ελληνική 

ορθογραφία χαρακτηρίζεται ιστορική (Παπαναστασίου, 2008• Πόρποδας, 2011). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ιστορικής ορθογραφίας να μην υπάρχει 

αντιστοίχιση ορθής γραφής και προφορικού λόγου. Η αναντιστοιχία αυτή προκύπτει για τρεις 

σημαντικούς λόγους:  

α) πολυσήμαντη αντιστοιχία, στην περίπτωση αυτή για την απόδοση ενός ήχου του 

προφορικού λόγου στον γραπτό η αντιστοιχία δεν είναι ένα προς ένα αλλά ένα προς πολλά, για 

παράδειγμα, το φώνημα /e/ μπορεί να αποδοθεί στον γραπτό λόγο και ως -ε- και ως -αι-,  

β) αντιστοιχία διαφορετικών ήχων του προφορικού λόγου με το ίδιο γράφημα στον 

γραπτό λόγο, στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται δυσκολία απόδοσης του προφορικού στον 

γραπτό λόγο καθώς το φώνημα μιας λέξης μπορεί να αντιστοιχηθεί με γράφημα που 

αντιστοιχεί σε άλλο φώνημα, για παράδειγμα η απόδοση της λέξης <κουρασμένος> στον 

γραπτό λόγο θα έπρεπε να αντιστοιχηθεί με το γράφημα <ζ> όμως αποτυπώνεται με το 

γράφημα <σ> που αντιστοιχεί στον ήχο /ς/ του προφορικού λόγου και 

γ) αναντιστοιχία, στην περίπτωση αυτή γραφήματα του γραπτού λόγου δεν 

αντιστοιχίζονται με ήχους του προφορικού λόγου, για παράδειγμα τα διπλά σύμφωνα κκ, λλ, 

μμ (Καρατζάς, 2005).  

 

2.2.3 Ο ορισμός της ορθογραφικής δεξιότητας 

Στα προηγούμενα κεφάλαια δόθηκε ο ορισμός της ορθογραφίας και παρουσιάστηκαν τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα προσδιοριστεί η ορθογραφική δεξιότητα. Πριν ορίσουμε την ορθογραφική 

δεξιότητα κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην ορθογραφία και την 

ορθογραφική δεξιότητα. Σύμφωνα με τον Καρατζά (2005) η ορθογραφία προκύπτει από το 

σύστημα γραφής της εκάστοτε γλώσσας, από την άλλη η ορθογραφική δεξιότητα προκύπτει 

από την ορθογραφία, επομένως η ορθογραφία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια 

λειτουργία του γραπτού λόγου ενώ η ορθογραφική δεξιότητα είναι το αποτέλεσμα αυτής της 

λειτουργίας. Κατά τη Μουζάκη (2010) τα παιδιά από πολύ νωρίς έρχονται σε επαφή με τον 
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γραπτό λόγο, το περιβάλλον τους, τους παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες γραφής. Στην πορεία 

της ζωής τους καταλαβαίνουν ότι η γραφή συνδέεται και με τον προφορικό λόγο. 

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η ορθογραφική δεξιότητα είναι μια δύσκολη και απαιτητική 

διαδικασία στην οποία συντελούν πολλοί παράγοντες όπως οι μεταγλωσσικές 

δεξιότητες. Όπως και η ορθογραφία έτσι και η ορθογραφική δεξιότητα χρειάζεται τις 

γνωστικές δεξιότητες για την απόκτησή της (Καρατζάς, 2005). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, o Καρατζάς (2005) επιχειρεί να προσδιορίσει την ορθογραφική 

δεξιότητα « ως τον τρόπο με το οποίο διαμορφώνεται το γνωστικό ορθογραφικό σύστημα του 

ανθρώπου και το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στην ανάγνωση και τη γραφή μέσα σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον ».  

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό για την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι πολλοί σημαντικοί παράγοντες όπως: 

 η σύνδεση της ορθογραφημένης γραφής με το γνωστικό ορθογραφικό 

σύστημα του μαθητή, δηλαδή ο μαθητής θα πρέπει να έχει δεξιότητες όπως η οργάνωση, 

η επιλογή, ο έλεγχος, να γνωρίζει την αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος, 

 πως η ανάπτυξη του γνωστικού ορθογραφικού συστήματος επηρεάζει τη 

εξέλιξη της ορθογραφικής δεξιότητας,  

 η διαφορετική αναπτυξιακή πορεία για την κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας από μαθητή σε μαθητή, κάθε παιδί ακολουθεί διαφορετική πορεία για να 

κατακτήσει οποιαδήποτε δεξιότητα και σε αυτήν την διαδικασία υπάρχουν πολλοί 

σημαντικοί παράγοντες που την επηρεάζουν όπως είναι το περιβάλλον που ζει το παιδί, 

η οικογένεια, τα ερεθίσματα που δέχεται, η βιολογική του ανάπτυξη, επομένως αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα κάθε παιδί να υιοθετεί διαφορετικές τεχνικές για να κατακτήσει 

την ορθογραφική δεξιότητα, 

  η ανάπτυξη και ωρίμανση ενός μαθητή συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας και  

 επίσης ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει και το 

περιβάλλον (οικογενειακό, σχολικό) του κάθε μαθητή (Καρατζάς, 2005). 

Επομένως, όπως παρουσιάζεται και παραπάνω η ορθογραφική δεξιότητα είναι μια πολύ 

σύνθετη διαδικασία που συνδέεται με πολλές ικανότητες (γνωστικές, μεταγλωσσικές) που 

πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί για να φτάσει στο στάδιο της ορθής γραφής. 
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2.2.4 Η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας 

Η ορθογραφική δεξιότητα σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο απορρέει από την 

ορθογραφία. Αυτό την καθιστά μια δύσκολη και απαιτητική δεξιότητα, όπου για την 

κατάκτησή της συντελούν ποικίλες άλλες δεξιότητες. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία 

όπου ξεκινάει από νεαρή ηλικία και μπορεί να διαρκέσει μέχρι την εφηβεία. Σύμφωνα με τους 

Treiman & Bourassa (2000) η αρχική εντύπωση για την κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας στο Αγγλικό ορθογραφικό σύστημα, ήταν ότι οφείλεται σε τεχνικές όπως η 

απομνημόνευση ή το συστηματικό διάβασμα. Όμως, στη συνέχεια έγινε φανερό ότι τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τις αντιστοιχίες φωνήματος – γραφήματος, όχι μέσω τεχνικών απομνημόνευσης 

αλλά έχοντας την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία και τη δομή του γραπτού λόγου 

και πως αυτός συνδέεται με τον προφορικό. 

Πριν να παιδιά μάθουν να διαβάζουν, αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε ένα περιβάλλον 

όπου παντού υπάρχουν λέξεις όπως οι πινακίδες στο δρόμο, η αγαπημένη τους σοκολάτα και 

άλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα παιδιά από την προσχολική ηλικία να προσπαθούν να 

γράψουν γράμματα, τα οποία δεν ταυτίζονται με τη συμβατική γραφή την οποία δεν έχουν 

διδαχθεί ακόμα αλλά επίσης αυτά τα πρώτα ίχνη γραφής διαφέρουν και από την ζωγραφική. 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της γραφής αυτής της περιόδου είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την αλφαβητική αρχή απλά πιστεύουν ότι αυτά που γράφουν εκφράζουν τα 

λεγόμενά τους (Treiman & Bourassa 2000). 

Η Μουζάκη (2010) αναφέρει ότι η αλφαβητική αρχή συνδέεται άμεσα με τη 

φωνολογική επίγνωση. Τα παιδιά ερχόμενα σε επαφή με τον προφορικό λόγο πρέπει να 

κατανοήσουν ότι οι ήχοι των λέξεων του προφορικού λόγου αποτελούν τους φθόγγους και ότι 

ο κάθε ήχος μιας λέξης του προφορικού αποτελεί ένα φθόγγο για παράδειγμα, στη λέξη 

«παγωτό» τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίζουν ότι ο ήχος /p/ είναι ο πρώτος ήχος της λέξης. Έτσι 

λοιπόν σύμφωνα με την Ehri (1989) όπως αναφέρεται στο Μουζάκη (2010), τα παιδιά έρχονται 

σε επαφή με τον γραπτό λόγο καθώς αυτός υπάρχει διάχυτος στο περιβάλλον τους, επομένως 

προκειμένου να επικοινωνήσουν καταφέρνουν να συνδυάσουν τα φωνήματα του προφορικού 

λόγου με τα γραφήματα του γραπτού. Κατά τα αυτόν τον τρόπο υπάρχουν τέσσερα βασικά 

στάδια που πρέπει να περάσουν τα παιδιά για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Τα στάδια 

αυτά κατά την Ehri (1989) όπως αναφέρεται στο Μουζάκη (2010), είναι τα εξής:  

α) το προ-αλφαβητικό στάδιο, σε αυτό το στάδιο τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν 

αντιστοίχιση των ήχων του προφορικού λόγου με τα γράμματα του γραπτού λόγου, όμως 
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μπορούν να αναγνωρίσουν το όνομά τους ή λέξεις που συναντούν συχνά στο περιβάλλον τους 

όπως το όνομα των δημητριακών που τρώνε. Η αναγνώριση συγκεκριμένων λογότυπων 

βασίζεται σε ένα συνδυασμό πραγμάτων τα οποία είναι η γραμματοσειρά, τα χρώματα και το 

πλαίσιο τα οποία τα κάνουν να διαφέρουν και έτσι τα παιδιά μπορούν να τα συγκρατήσουν, 

β) το μερικώς αλφαβητικό στάδιο, σε αυτό το στάδιο τα παιδιά σταδιακά αρχίσουν να 

μαθαίνουν κάποια γράμματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφέρνουν να αναγνωρίζουν 

κάποιες λέξεις. Όμως, σύμφωνα με την Frith (1985) όπως αναφέρεται στο Μουζάκη (2010), 

στην αρχή κάθε σταδίου τα παιδιά κάνουν διαχωρισμό της γραφής από την ανάγνωση, δηλαδή 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της μίας δεξιότητας, στη συνέχεια όμως καθώς τα παιδιά 

εξελίσσονται παύει να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και οι δύο δεξιότητες αναπτύσσονται 

ταυτόχρονα, 

γ) το πλήρως αλφαβητικό στάδιο, είναι το στάδιο κατά το οποίο αναπτύσσεται πλήρως η 

αλφαβητική αρχή και τα παιδιά μπορούν πλέον να αντιστοιχήσουν τους ήχους του προφορικού 

λόγου με τα γράμματα του γραπτού λόγου για να καταφέρουν να διαβάσουν ή να γράψουν μια 

λέξη, 

δ) το εδραιωμένο αλφαβητικό στάδιο, σε αυτό το στάδιο σταθεροποιείται πλήρως η 

αλφαβητική αρχή, τα παιδιά μπορούν πλέον να ανακαλούν τους ορθογραφικούς κανόνες και 

καταφέρνουν να αλλάζουν μορφή στις λέξεις. 

Επιπρόσθετα, η Μουζάκη (2010) συμπληρώνει πως το τελευταίο στάδιο στο μοντέλο 

της Ehri (1989) δηλαδή το εδραιωμένο αλφαβητικό στάδιο φαίνεται πως η αντιστοιχία του με 

το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα δεν είναι απόλυτη καθώς υπάρχουν δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο τα παιδιά χρησιμοποιούν συμβατική ορθογραφία στον γραπτό τους λόγο και στη 

συνέχεια στο δεύτερο στάδιο κάνουν χρήση της μορφολογίας και της σημασιολογίας στη 

γραφή των λέξεων. Γίνεται σαφές με αυτόν τον τρόπο η ιδιαιτερότητα του ελληνικού 

ορθογραφικού συστήματος η οποία έχει επισημανθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς το 

ελληνικό ορθογραφικό σύστημα περιέχει κλιτικό σύστημα σε αντίθεση με το αγγλικό. 

Βέβαια, πέρα από την Ehri (1989) και ο Seymour (1993,1997) όπως αναφέρεται στο 

Καρατζάς (2005) παρουσιάζει τα στάδια ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας. 

Συγκεκριμένα, παραθέτει «το μοντέλο της διττής θεμελίωσης», σύμφωνα με το οποίο η 

ορθογραφική δεξιότητα αναπτύσσεται με βάση δύο ορθογραφικές διαδικασίες την 

μορφηματογραφηματική και φωνηματογραφική αντιστοίχηση και τη γλωσσολογική συνείδηση. 

Έτσι, τα παραπάνω λειτουργούν όλα μαζί, επηρεάζοντας το ένα το άλλο. Με το παραπάνω 
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μοντέλο τονίζεται πως οι ορθογραφικές διαδικασίες λειτουργούν ταυτόχρονα και χωρίς την 

ύπαρξη και των δύο δεν επιτυγχάνεται η ορθογραφική δομή των λέξεων. 

Τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της αναγνωστικής και ορθογραφικής 

δεξιότητας παρουσιάζει μια γραμμικότητα, δηλαδή δεν μπορεί ένας μαθητής για παράδειγμα 

στο μοντέλο της Ehri (1989) να πάει από το προ-αλφαβητικό στάδιο στο πλήρως αλφαβητικό 

στάδιο, αλλά πρέπει να περνάει από το ένα στάδιο στο επόμενο. Επιπλέον, τονίζει ότι όταν ένα 

παιδί περνάει στο επόμενο στάδιο έχει αφήσει το προηγούμενο, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί 

στρατηγικές του προηγούμενου σταδίου στο επόμενο στάδιο (Καρατζάς, 2005). Όμως, σε μια 

έρευνα του Καρατζά (2001) όπως αναφέρεται στο Καρατζάς (2005), τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν έδειξαν αυτήν τη γραμμικότητα της ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας 

καθώς σημαντικός αριθμός των υποκειμένων της έρευνας χρησιμοποίησε στρατηγικές 

προηγούμενου σταδίου. 

 

2.2.5 Η ορθογραφική δεξιότητα και η μορφολογική επίγνωση 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναπτύχθηκαν διεξοδικά η ορθογραφική δεξιότητα καθώς 

και η μορφολογική επίγνωση. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σχέση της 

μορφολογικής επίγνωσης με την ορθογραφική δεξιότητα. Κατά τους Δουκλιάς & 

Κωνσταντινίδου (2010) η ορθογραφία είναι μια ικανότητα που αναπτύσσεται βήμα βήμα και 

δεν είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Η αρχική αντίληψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για 

τον γραπτό λόγο είναι ότι δε διαφέρει από μία εικόνα. Καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

τον γραπτό λόγο η παραπάνω αντίληψη αλλάζει και τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι υπάρχει 

σύνδεση μεταξύ του γραπτού λόγου και της γλώσσας (Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 

2005).  

Η ανάπτυξη της ανάγνωσης καθώς και της γραφής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τη φωνολογική επίγνωση. Σύμφωνα με τα «μοντέλα διπλής διαδρομής», η γραφή κατά τα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξής της βασίζεσαι στη φωνολογική επίγνωση (Bryand & Brandley, 

1980, όπως αναφέρεται στο Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου 2010). Έτσι, σε αυτό το στάδιο τα 

παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από μονάδες, δηλαδή 

ήχους και να χωρίζουν αυτούς τους ήχους τους οδηγεί στο επόμενο στάδιο για την ανάπτυξη 

της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έρχονται ολοένα και 

περισσότερο σε επαφή με τον γραπτό λόγο και τις διεργασίες του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
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να χρησιμοποιούν περισσότερες ορθογραφικές τεχνικές (Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 

2005). 

Η κατάκτηση της ορθογραφημένης γραφής δε βασίζεται μόνο στη φωνολογική 

επίγνωση αλλά και στη μορφολογική. Με τον όρο μορφολογική επίγνωση αναφερόμαστε σε 

μία από τις μεταγλωσσικές δεξιότητες που αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό των 

μορφολογικών δομών των λέξεων (McBride-Chang, 2005, όπως αναφέρεται στο Μαγουλά & 

Κουτουμάνου, 2007). Έτσι, με τη μορφολογική επίγνωση τα παιδιά καταφέρνουν να 

κατανοήσουν την εσωτερική δομή των λέξεων και να αναγνωρίζουν τα επιθήματα των λέξεων 

(Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005). Επίσης, η μορφολογική επίγνωση αναφέρεται στα 

μορφήματα δηλαδή τα ελάχιστα συστατικά της λέξης, τα οποία είναι φορείς μορφής και 

σημασίας (Ράλλη, 2005). Έτσι, τα μορφήματα δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους φθόγγους οι 

οποίοι μπορεί να είναι ελάχιστες μονάδες αλλά δε φέρουν σημασία (Δουκλιάς & 

Κωνσταντινίδου 2010). 

Η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση, καθώς το 

ορθογραφικό λεξικό είναι μορφολογικά διαμορφωμένο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά 

για να αναγνωρίσουν μια γραπτή πληροφορία να ανακαλέσουν το λεξικό αυτό. Όταν τα παιδιά 

διαβάζουν μια σύνθετη ή παράγωγη λέξη, για να αναγνωρίσουν τη λέξη κάνουν ανάκληση 

όλων των στοιχείων μαζί. Αυτό συμβαίνει καθώς όλα αυτά τα στοιχεία που απαρτίζουν τις 

λέξεις, αποθηκεύονται στη μνήμη με στενή σύνδεση μεταξύ τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να γίνεται ανάκληση αυτών των πληροφοριών όλων μαζί (Perfetti & Hart, 2001, όπως 

αναφέρεται στο Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου 2010). Έτσι, λοιπόν γίνεται λόγος για το νοητικό 

λεξικό των παιδιών, το οποίο ως κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι οι λέξεις που το 

απαρτίζουν είναι μορφολογικά οργανωμένες και έτσι αποθηκεύονται στη μνήμη πιο 

αποτελεσματικά  (Sandra, 1994, όπως αναφέρεται στο Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου 2010). 

Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία αποκτώνται από τα παιδιά μέσω της εμπειρίας και της 

συνεχούς τους επαφής με την ανάγνωση και τη γραφή (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου 2010). 

Βέβαια, στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η εμφάνιση των μορφολογικών ορθογραφικών 

στρατηγικών στα παιδιά δεν είναι ξεκάθαρη. Έτσι, σύμφωνα με έρευνα της Treiman 1993, 

όπως αναφέρεται στο Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005 τα παιδιά της πρώτης τάξης του 

δημοτικού σχολείου δεν έχουν αναπτύξει τις ορθογραφικές στρατηγικές που βασίζονται στη 

μορφολογία αλλά χρησιμοποιούν φωνολογικές αναπαραστάσεις για να βάλουν τη σωστή 

κατάληξη σε μια λέξη (Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005). 
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Ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος είναι ότι 

χαρακτηρίζεται ως μορφοφωνημικό δηλαδή η μορφολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 

να την αντιστοίχιση των φωνημάτων σε γραφήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

ορθογραφημένη γραφή να μην προβλέπεται από τη φωνολογία αλλά από τη μορφολογία. Έτσι, 

γίνεται φανερό ότι τα παιδιά για να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο ληκτικό μόρφημα να 

πρέπει να κάνουν χρήση των μορφολογικών κανόνων. Η χρήση των συγκεκριμένων κανόνων 

δοκιμάζεται όταν το παιδί πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο γράφημα και να ακολουθήσει τους 

μορφολογικούς κανόνες ορθογραφημένης γραφής (Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005). 

Σύμφωνα με τον Seymour (1997) όπως αναφέρεται στο Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου 

2010, η μορφολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας. Τα παιδιά όσο περισσότερο έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο αναπτύσσουν 

ορθογραφικές στρατηγικές που στηρίζονται κυρίως σε ομάδες λέξεων που γράφονται με τον 

ίδιο ή και παρόμοιο τρόπο. Επιπλέον, τα παιδιά της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου κάνουν 

χρήση στρατηγικών με βάση την φωνολογική, μορφολογική και την απομνημόνευση στη 

γραφή. Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται εξελίσσεται και η μορφολογική στρατηγική. Βέβαια, η 

συστηματική χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής δεν παρουσιάζεται πριν την Δ΄ τάξη 

(Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010). 

Οι Bryant, Nunes και Aidinis (1999), έκαναν μια κατηγοριοποίηση των παιδιών 

ανάλογα με το ποιες στρατηγικές ακολουθούν για σωστή γραφή. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν μία μόνο στρατηγική ανεξάρτητα αν η λέξη την 

οποία γράφουν είναι ουσιαστικό ή ρήμα. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά τα οποία 

χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους για την ορθή γραφή των λέξεων αλλά δεν κάνουν σωστή 

χρήση των στρατηγικών αυτών καθώς δεν διαχωρίζουν τις γραμματικές κατηγορίες που ανήκει 

η εκάστοτε λέξη που γράφουν. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν 

ορθά τις στρατηγικές για τη σωστή γραφή των λέξεων. Αναφορικά, με την πρώτη κατηγορία τα 

παιδιά που ανήκουν σε αυτή αποβάλλουν σημαντικά μετά τη Β΄ τάξη τη στρατηγική να 

χρησιμοποιούν ένα μόνο γράφημα για κάθε φθόγγο, ενώ τα παιδιά που ανήκουν στη δεύτερη 

κατηγορία μετά την Γ΄ τάξη καταφέρνουν να ξεχωρίζουν τη γραμματική κατηγορία που ανήκει 

η λέξη που θέλουν να γράψουν. Γενικότερα, κατά την Δ΄ και Ε΄ τάξη εδραιώνεται η επίδραση 

της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή των παιδιών. 

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τη σημαντικότητα της μορφολογικής επίγνωσης 

αναφορικά με την ορθογραφημένη γραφή. Σίγουρα, η κατάκτησής είναι χρονοβόρα και 

κατακτιέται βήμα βήμα. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντική η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 Η μορφολογική επίγνωση και η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

Η Μορφολογική επίγνωση όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποτελεί μια μεταγλωσσική δεξιότητα η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση 

της ορθογραφικής δεξιότητας. Κατά τους Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου (2010) η ορθογραφία 

είναι μια ικανότητα που αναπτύσσεται βήμα βήμα και δεν είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Η 

αρχική αντίληψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για τον γραπτό λόγο είναι ότι δε 

διαφέρει από μία εικόνα. Καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο η παραπάνω 

αντίληψη αλλάζει και τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του γραπτού 

λόγου και της γλώσσας (Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005). Έτσι, λοιπόν, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ορθογραφία είναι μια σύνθετη διαδικασία, όπου για την κατάκτησή της 

συντελούν πολλοί παράγοντες (Δουκλιάς & Κωνσταντινίδου, 2010). Στην προκειμένη ένας από 

αυτούς τους παράγοντες είναι η Μορφολογική επίγνωση, η ικανότητα δηλαδή των παιδιών να 

εφαρμόζουν μορφολογικούς κανόνες κατά την έκθεσή τους σε ορθογραφική έργα. 

 Το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη φάση είναι σε ποια τάξη τα παιδιά κάνουν 

χρήση μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφία. Στη σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία έχουν 

γίνει πολλές έρευνες για να απαντήσουν το ερώτημα αυτό (Apel, Wilson, Fowler, Brimo & 

Perrin, 2011• Chliounaki & Bryant,2007• Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016• Διακογιώργη, 

Μπάρης και Βαλμάς, 2005• Deacon & Bryant, 2006• Defior, Alegria, Titos & Martos, 2008• 

Diamanti, Benaki, Mouzaki, Ralli, Antoniou, Papaioannou & Protopapas, 2018) • Koh, Shakory, 

Chen & Deacon, 2017• Loizidou-Ieridou, Masterson & Hanley, 2010• Παντελιάδου & Ρόθου, 

2011• Pittas & Nunes, 2014• Rispens, McBride, Chang & Reitsma, 2007• Wolter, Wood & D’ 

zatko, 2009• Tsesmeli, 2017). 

Στην Α’ τάξη του δημοτικού τα παιδιά φαίνεται πως χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό 

μορφολογικούς κανόνες στην ορθογραφία και πιο συγκεκριμένα στην ορθογραφημένη γραφή 

των κλιτικών επιθημάτων (Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016• Διακογιώργη et al., 2005• 

Diamanti et al., 2018  • Rispens et al., 2007• Wolter et al., 2009). Οι Wolter et al., (2009) 

θεωρούν ότι οι μαθητές της Α’ τάξης κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων σε έργα 
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ορθογραφίας ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι Diamanti et al., (2018), αναφέρουν 

ότι τα παιδιά κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων μάθουν ανάγνωση και γραφή.  Όμως, 

σύμφωνα με τους Διακογιώργη et al., (2005) και Defior et al., (2008) τα παιδιά εφαρμόζουν τη 

στρατηγική της συχνότητας αντί για κανόνες μορφολογίας, μία παράμετρος που παίζει 

σημαντικό ρόλο, διότι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών έδειξαν ότι τα παιδιά 

μπορεί να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική της συχνότητας για να γράψουν σωστά το κλητικό 

επίθημα και όχι μορφολογικούς κανόνες. Επιπλέον, οι Wolter et al., (2009) επισημαίνουν ότι οι 

μαθητές της Α΄ τάξης παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση σε έργα κλιτικής μορφολογίας σε 

σχέση με την παραγωγική μορφολογία. Άρα, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

παραγωγική μορφολογία είναι πιο δύσκολη για αυτήν την ηλικία. Οι Γρηγοράκης & 

Μανωλίτσης, 2016 σημειώνουν ότι επειδή το κλιτικό επίθημα δε φέρει σημασία δε βοηθάει τα 

παιδιά να κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων. Άλλη μία σημαντική παρατήρηση είναι αυτή 

των Loizidou-Ieridou et al., (2010) όπου υπογραμμίζουν ότι οι μαθητές της Α’ τάξης δεν έχουν 

κατανοήσει την αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος προκειμένου να την εφαρμόσουν στην 

ορθογραφία. Επομένως, γίνεται φανερό ότι στην Α’ τάξη τα παιδιά μπορεί να κάνουν χρήση 

μορφολογικών κανόνων σε ένα πιο περιορισμένο βαθμό και αυτό δικαιολογείται και από το 

γεγονός ότι τότε έρχονται σε επαφή συστηματικότερα με τον γραπτό λόγο.  

Στην Β’τάξη του δημοτικού φαίνεται ότι οι μαθητές κάνουν μεγαλύτερη χρήση των 

μορφολογικών κανόνων σε σχέση με την Α΄(Apel, et al., 2011• Deacon & Bryant, 2006• Defior 

et al., 2008). Στην έρευνα των Apel, et al., (2011) οι μαθητές υποβλήθηκαν τόσο σε έργα 

κλιτικής όσο και παραγωγικής μορφολογίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές της Β΄ 

τάξης κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφία και ότι η μορφολογική 

επίγνωση διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο στην ορθογραφημένη γραφή σε σχέση με την 

φωνολογική. Στην έρευνα των Deacon & Bryant, (2006) οι μαθητές δοκιμάστηκαν μόνο σε 

έργα κλιτικής μορφολογίας, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά της Β΄ τάξης 

γνωρίζουν ότι η ορθογραφία των λέξεων επηρεάζεται από τα μορφήματα, επομένως κάνουν 

χρήση μορφολογικών κανόνων. Οι Defior et al., (2008), επισημαίνουν θεαματική αλλαγή στη 

Β΄τάξη καθώς τα παιδιά κάνουν σωστή χρήση της κλιτικής μορφολογίας στον πληθυντικό 

αριθμό των ουσιαστικών αλλά θεωρούν ότι η στρατηγική της συχνότητας εφαρμόζεται ακόμη 

σε κάποιο βαθμό από τα παιδιά. Σε αντίθεση με τις παραπάνω έρευνες, έρχονται οι έρευνες των 

Koh et al., 2017•  Παντελιάδου & Ρόθου, 2011• Tsesmeli, 2017. Στις έρευνες αυτές 

παρατηρήθηκε ότι η χρήση μορφολογικών στρατηγικών στη Β΄ τάξη δε διαφέρει από την Α΄ 

τάξη. Στην έρευνα των Παντελιάδου & Ρόθου, (2011) τα παιδιά υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες 
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παραγωγής και σύνθεσης και τα αποτελέσματα Α’ και Β’ τάξη δε διέφεραν σημαντικά. Το ίδιο 

συμπληρώνει και η έρευνα των Koh et al., (2017) ότι η παραγωγική μορφολογία είναι πιο 

δύσκολο να κατακτηθεί από τους μαθητές σε σχέση με την κλιτική. Στην έρευνα της Tsesmeli, 

(2017) υπήρξε πρόγραμμα παρέμβασης που έφερε βελτίωση στη χρήση μορφολογικών 

στρατηγικών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, όμως η Α’ με τη Β’ 

τάξη συνέχισε να μη διαφέρει αρκετά. Έτσι, λοιπόν γίνεται φανερό πως ένα πιο δομημένο 

πρόγραμμα για την κατάκτηση των μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή 

σίγουρα θα είχε θετική επίδραση ακόμη και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.  

Στην Γ’ τάξη τα πράγματα αλλάζουν σύμφωνα με τις έρευνες των Defior et al., 2008• 

Koh et al., 2017 • Παντελιάδου & Ρόθου, 2011 τα παιδιά φαίνεται να χρησιμοποιούν 

συστηματικότερα μορφολογικές στρατηγικές στην ορθογραφία. Η στρατηγική της συχνότητας 

σύμφωνα με τους Defior et al., (2008) εξαφανίζεται, τα παιδιά χρησιμοποιούν 

μορφοσυντακτικούς κανόνες για την κλιτική μορφολογία των ρημάτων τόσο σε ρήματα που 

τους είναι γνωστά όσο και σε αυτά που τους είναι άγνωστα σημασιολογικά. Να επισημανθεί σε 

αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τους Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, (2016), υπάρχει δυσκολία 

στα παιδιά στη χρήση μορφολογικών κανόνων σε λέξεις που τους είναι άγνωστες. Οι έρευνες 

των Koh et al., (2017), φανερώνει ότι τα παιδιά της Γ’ τάξης κάνουν χρήση μορφολογικών 

κανόνων στην ορθογραφία πιο στοχευμένα σε σχέση με τις προηγούμενες τάξεις και με τους 

Koh et al., (2017) θεωρούν ότι βασίζεται στο γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ήδη εκτεθεί σε 

αρκετά στον γραπτό λόγο. Η παραγωγή λέξεων φαίνεται ότι αναπτύσσεται με πιο αργούς 

ρυθμούς σε σχέση με την κλίση σύμφωνα με τους Koh et al., 2017• Παντελιάδου & Ρόθου, 

2011. Οι Παντελιάδου & Ρόθου, (2011) θεωρούν ότι η πλούσια μορφολογία της ελληνικής 

γλώσσας την καθιστούν μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.  

 

3.2 Η μορφολογική επίγνωση και η ηλικία κατάκτησης των μορφολογικών 

κανόνων 

Η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο ξεκινάει από πολύ νωρίς. Βέβαια, αυτό 

που παρατηρήθηκε είναι ότι η κατάκτηση αυτής της δεξιότητας δεν γίνεται αναλογικά τάξη 

προς τάξη, καθώς όπως παρατηρήθηκε σε κάποιες έρευνες όπως των Παντελιάδου & Ρόθου, 

(2011) όπου τα αποτελέσματα των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης δε διέφεραν σημαντικά. 

Πολλές έρευνες όπως των  Angelelli, Marinelli & Burami, 2014• Casalis, Deacon, Pacton, 
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2011•Deacon & Bryant, 2006• Deacon, Kirby & Casselman-Bell, 2009• Defior, Alegria, Titos 

& Martos, 2008• Diamanti, Benaki, Mouzaki, Ralli, Antoniou, Papaioannou & Protopapas, 

2017• Fejzo, 2015• Koh, Shakory, Chen & Deacon, 2017 • McCutchen & Stull, 2014• Rispens, 

McBride, Chang & Reitsma, 2007• Taha & Saiegh-Haddad, 2016 ασχολήθηκαν με την ηλικία 

κατά την οποία τα παιδιά κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων κατά την επίδοσή τους σε 

ορθογραφικά έργα. 

Οι έρευνες των Deacon & Bryant, 2006• Diamanti et al., 2017 δείχνουν ότι τα παιδιά 

στην ηλικία των 7 ετών κάνουν χρήση μορφολογικών κανόνων σε έργα ορθογραφημένης 

γραφής. Συγκεκριμένα όσο αφορά έργα κλιτικής μορφολογίας, η έρευνα των Deacon & Bryant, 

(2006) έδειξε ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έκαναν σωστή χρήση των κλιτικών 

προσφυμάτων στις δοκιμασίες που εξετάστηκαν. Τα ίδια αποτελέσματα είχε και η έρευνα των 

Diamanti et al., (2017) όπου σε δοκιμασίες με ψευδολέξεις τα παιδιά έκαναν σωστή επιλογή 

των κλιτικών προσφυμάτων. 

Οι Defior et al., (2008) και Koh et al., (2017) υποστηρίζουν ότι μετά την ηλικία των 8 

ετών τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο συνειδητά τους μορφολογικούς κανόνες στην 

ορθογραφημένη γραφή χωρίς βέβαια να υποστηρίζουν ότι γίνεται συστηματική χρήση τους, 

ειδικά όσο αφορά έργα κλιτικής μορφολογίας καθώς η παραγωγική μορφολογία είναι πιο 

δύσκολη για τα παιδιά και απαιτεί περισσότερο χρόνο για να κατακτηθεί. Οι Defior et al., 

(2008) υπογραμμίζουν ότι στην ηλικία των 8 ετών τα παιδιά γενικεύουν τους μορφολογικούς 

κανόνες για την κλιτική μορφολογία των ρημάτων και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 

μπορούν να κάνουν σωστή χρήση των κλιτικών προσφυμάτων τόσο σε γνωστά όσο και σε 

άγνωστης σημασίας για αυτά ρήματα. Οι  Koh et al., (2017) αναφέρουν ότι σε αυτήν την 

ηλικία τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τον γραπτό λόγο επομένως η χρήση μορφολογικών 

στρατηγικών στην ορθογραφία γίνεται πιο συνειδητά.  

Οι Taha & Sairgh-Haddad, (2016) υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με τη δική τους έρευνα 

τα παιδιά στην ηλικία των 8 ετών εμπλέκονται επιτυχώς σε ορθογραφικά έργα παραγωγικής 

μορφολογίας με αξιόλογη χρήση των μορφολογικών κανόνων. 

Μετά την ηλικία των 9 ετών υποστηρίζουν οι Angelelli et al. 2014, Casalis et al., 2011• 

Deacon et al., 2009• Fejzo, 2015 τα παιδιά χρησιμοποιούν τις μορφολογικές τους γνώσεις για 

ορθογραφημένη γραφή. Οι Casalis et al., 2011 και Fejzo, (2015) αναφέρουν ότι τα παιδιά σε 

αυτήν την ηλικία επωφελούνται των μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή. 

Έτσι, στα ευρήματα της έρευνας των Casalis et al., (2011) η μορφολογική επίγνωση έδειξε 
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σημαντική σύνδεση με την ορθογραφική ακρίβεια. Όμως, στην περίπτωση της παραγωγικής 

μορφολογίας τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα. Επιπλέον, η έρευνα των Angelelli et al., 

(2014) έδειξε ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας που υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες με ψευδολέξεις, 

σημείωσαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καθώς φάνηκαν να επωφελούνται από την παρουσία 

των μορφολογικών συστατικών των ψευδολέξεων και να χρησιμοποιούν μορφολογικούς 

κανόνες στην ορθογραφημένη γραφή τους. 

Η έρευνα των Rispens et al., (2007) φανερώνει ενδιαφέροντα στοιχεία για την επίδραση 

της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά ηλικίας 

12 ετών. Τα παιδιά στη συγκεκριμένη έρευνα υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες παραγωγικής και 

κλιτικής μορφολογίας και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας 

τόσο στις δοκιμασίες της κλιτικής όσο και στις δοκιμασίες της κλιτικής μορφολογίας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν σημαντική επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφία και 

καμία επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κατάκτηση της μορφολογικής επίγνωσης και η επίδραση 

της στην ορθογραφική δεξιότητα ακολουθεί μια εξελικτική πορεία ανάπτυξης. Τα παιδιά 

φαίνεται ότι δεν βελτιώνονται ανά τάξη, καθώς σε έρευνα των Παντελιάδου & Ρόθου, (2011), 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Α’ με τη Β΄ τάξη δεν είχε σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

τους σε έργα κλιτικής και παραγωγικής μορφολογίας. Η ηλικία διαδραματίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών των δεξιοτήτων. Βέβαια, σύμφωνα με αρκετές έρευνες 

Deacon & Bryant, 2006 Defior et al., 2008 • Diamanti et al., 2017 •Koh et al., 2017 τα παιδιά 

ήδη από νεαρή ηλικία επιτυγχάνουν σε ορθογραφικά έργα με τη συνδρομή της μορφολογικής 

επίγνωσης που αφορούν την κλιτική μορφολογία όμως για την κατάκτηση της παραγωγικής 

μορφολογίας χρειάζεται αρκετός καιρός ακόμη. Η συνεχής έκθεση των παιδιών σε έργα του 

γραπτού λόγου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της μορφολογικής 

επίγνωσης, η οποία με τη σειρά της συντελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας, καθώς σύμφωνα με την έρευνα των Rispens et al., (2007) η 

ορθογραφημένη γραφή στις δοκιμασίες που υποβλήθηκαν τα παιδιά στην ερευνά τους ήταν 

αποτέλεσμα της μορφολογικής επίγνωσης. Άρα, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν η επίδραση της 

φωνολογικής επίγνωσης στην ορθογραφία μειώνεται και φτάνοντας τα παιδιά στην ηλικία των 

12 ετών εξαφανίζεται τελείως. 
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3.3 Η κατάκτηση της μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών στην Ελλάδα σε 

σχέση με άλλες χώρες 

Το ορθογραφικό σύστημα κάθε χώρας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας καθώς και ποιες δεξιότητες συντελούν στην 

ανάπτυξη της. Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα ανήκει στα αλφαβητικά συστήματα στα 

οποία η φωνολογική δομή της γλώσσας με τη γραφή έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία. Έτσι, τα 

ορθογραφικά συστήματα με βάση τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν σε: α) ρηχά ή 

διαφανή, β) βαθιά ή αδιαφανή  (Πόρποδας, 2011).  

Ο Πόρποδας (2011) κάνει ένα διαχωρισμό της ανάγνωσης από την ορθογραφία και 

αναφέρει ότι η ανάγνωση στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως διαφανής 

ενώ  η ορθογραφία ως ημιδιαφανής, καθώς σε αυτήν η αντιστοιχία φωνήματος – γραφήματος 

φτάνει στο ένα προς δύο ή και σε κάποιες περιπτώσεις προς πολλά. Αυτό συμβαίνει καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ορθογραφία μιας λέξης δεν εξαρτάται από τη φωνολογία αλλά από 

τη μορφολογία της. 

Το ορθογραφικό σύστημα κάθε χώρας έχει τις δικές του αρχές και κανόνες που το 

διέπουν. Επομένως. αυτό που περιμένει κανείς είναι η κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας να εξαρτάται από διαφορετικές δεξιότητες σε κάθε χώρα ανάλογα με το είδος του 

ορθογραφικού συστήματος. 

Γλώσσες με ρηχό ορθογραφικό σύστημα είναι τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά. 

Έρευνες που έχουν γίνει σε καθεμία από αυτές τις γλώσσες Angelini, Marinelli & Burani (2014) 

για τα ιταλικά, Defior, Alegria, Titos & Martos (2008) για τα ισπανικά και Kargl & Landert 

(2018) για τα γερμανικά φανερώνουν ότι η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Στην έρευνα των Angelini et 

al.,2014 τα παιδιά ακόμα και στην Γ΄ τάξη μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ορθογραφικά 

έργα με τη χρήση μορφολογικών κανόνων. Οι Kargl & Landert, (2018) αναφέρουν ότι τα 

παιδιά από νεαρή ηλικία κάνουν χρήση των μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφική 

δεξιότητα καθώς τα γερμανικά είναι μια γλώσσα που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη 

μορφολογία τους. Επιπλέον, οι Defior et al., (2008), επισημαίνουν τη συμμετοχή της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφική δεξιότητα, η οποία ακολουθεί μια αναπτυξιακή 

πορεία. Βέβαια, υπογραμμίζουν το φαινόμενο της συχνότητας  κάτι το οποίο αναφέρεται και 

στην ελληνική έρευνα των Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, (2005) όπου τα παιδιά 

εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική για να γράψουν σωστά το κλιτικό επίθημα των λέξεων. 
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Βέβαια, άλλο ένα χαρακτηριστικό της ισπανικής γραμματικής είναι ότι τα ρήματα έχουν πάντα 

κλιτικά επιθήματα σε αντίθεση με τα γαλλικά που για να δείξουν το πρόσωπο τα ρήματα 

πρέπει να συνοδεύονται από μία προσωπική αντωνυμία. Αυτό κάνει τα παιδιά της Α΄ και Β΄ 

τάξης να δυσκολεύονται στη χρήση μορφολογικών κανόνων για τη σωστή ορθογραφία της 

κλιτικής μορφολογίας. Τα παιδιά μετά το τέλος της Β΄ τάξης είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

μορφολογικούς κανόνες στον πληθυντικό αριθμό. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Rispens, McBride, Chang & Reitsma, (2007) στην 

ολλανδική γλώσσα φανερώνουν ότι τα παιδιά της Α΄ τάξης κάνουν χρήση κλιτικής 

μορφολογίας στην ορθογραφία των λέξεων. Βέβαια, το γεγονός ότι η ολλανδική γλώσσα έχει 

πιο πλούσια μορφολογία σε σχέση με την αγγλική φανερώνει ότι τα παιδιά κάνουν χρήση της 

κλιτικής μορφολογίας των ρημάτων και της παραγωγικής μορφολογίας στην Στ΄ τάξη. Το 

γεγονός ότι στη ολλανδική γραμματική τα ρήματα έχουν κλιτική επιθήματα φαίνεται να 

δυσκολεύει τους μαθητές. 

Έρευνες που έχουν γίνει στη γαλλική γλώσσα Casalis, Deacon, Pacton, 2011• Fejzo, 

2015• Koh, Shakory, Chen & Deacon, 2017 φανερώνουν ότι η μορφολογική επίγνωση 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Ένα 

χαρακτηριστικό της μορφολογίας των λέξεων στα γαλλικά είναι ότι η θέση του γραμματικού 

μορφήματος παρουσιάζει μια ασυνέπεια καθώς μπορεί να μπει στη μέση ή στο τέλος μιας 

λέξης, αυτό δυσκολεύει τα παιδιά βέβαια με τη συνεχή έκθεση σε έργα του γραπτού λόγου 

φαίνεται όπως φανερώνεται και από τα αποτελέσματα και των τριών ερευνών, τα παιδιά της Γ΄ 

τάξης κάνουν χρήση των μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφία με πιο συστηματική χρήση 

τους στη Γ΄ τάξη. Βέβαια, η παραγωγική μορφολογία θέλει περισσότερο χρόνο να αναπτυχθεί. 

Η έρευνα των Taha & Saiegh-Haddad (2016) στην αραβική γλώσσα η οποία έχει ένα 

ρηχό ορθογραφικό σύστημα όπου έχουμε πλήρη αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος, δηλαδή 

οι λέξεις γράφονται όπως προφέρονται, παρουσιάζει μια ιδιομορφία σε σχέση με τις παραπάνω 

γλώσσες που αναλύθηκαν. Στην αραβική γλώσσα εφαρμόζεται το σύστημα της ρίζας, όπου 

κάθε ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο, επίρρημα, μετοχή ή απαρέμφατο, παράγεται από μια ρίζα που 

αποτελείται συνήθως από τρία γράμματα ή από τέσσερα γράμματα και είναι φορέας σημασίας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που σε σχέση με άλλες γλώσσες  όπου η παραγωγική μορφολογία 

φαίνεται να είναι πιο δύσκολη για τα παιδιά στην κατάκτησή της, στα αραβικά τα παιδιά 

κάνουν χρήση της παραγωγικής μορφολογίας από πολύ νωρίς και η εξέλιξή της παρουσιάζει 

αναπτυξιακή πορεία. Γενικότερα, το αραβικό ορθογραφικό σύστημα είναι μη φωνημικό και 
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φαίνεται η μορφολογική επίγνωση να έχει σημαντική επίδραση στην κατάκτηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. 

Η Τσεσμελή (2009) χαρακτηρίζει το αγγλικό ορθογραφικό σύστημα αδιαφανή με φτωχά 

μορφολογικά στοιχεία. Έρευνες που έχουν γίνει στην αγγλική γλώσσα Apel, Brimo, Diehm & 

Apel, 2013• Apel, Wilson, Fowler, Brimo & Perrin, 2011•Deacon & Bryant, 2006• Manolitsis, 

Georgiou, Inoue & Parrila, 2019• McCutchen & Stull, 2014• Wolter, Wood & D’ zatko, 2009 

φανερώνουν την αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης της μορφολογικής επίγνωσης και της 

σημαντικής επίδρασης αυτής της δεξιότητας στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας 

από τα παιδιά. Σύμφωνα με τους Wolter et al., (2009), τα παιδιά της Α΄ τάξης χρησιμοποιούν 

μορφολογικούς κανόνες και όχι φωνολογικούς για την ορθογραφημένη γραφή το ίδιο 

υποστηρίζει και η έρευνα των Apel et al., (2013) και Deacon et al., (2006) για την Β΄ και Γ΄ 

τάξη. Έτσι, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας των Wolter et al., (2009) φανερώνουν ότι 

η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 

γραμματισμού.  Επιπλέον, τα παιδιά κάνουν χρήση των μορφολογικών κανόνων σε όλη τη 

διάρκεια ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας. Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τους 

Deacon et al., (2006) τα παιδιά γνωρίζουν ότι τα μορφήματα επηρεάζουν την ορθογραφία των 

λέξεων. Βέβαια. Οι παραπάνω έρευνες αφορούν ότι η κλιτική μορφολογία κατακτιέται πιο 

εύκολά και γρήγορα από  τα παιδιά, και καθώς αναπτύσσεσαι η μορφολογική τους επίγνωση τα 

παιδιά εμβαθύνουν στη σωστή χρήση των κλιτικών επιθημάτων (McCutchen & Stull, 2014). 

Βέβαια, αναφορικά με την παραγωγική μορφολογία (Wolter et al., 2009) και την σύνθεση 

(McCutchen & Stull, 2014) φαίνεται να δυσκολεύουν τα παιδιά και να κατακτιούνται αργότερα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαγλωσσική έρευνα των Manolitsis et al., (2019), όπου 

γίνεται σύγκριση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας σχετικά με την ανάπτυξη της 

μορφολογικής επίγνωσης και αν έχει επίδραση στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας σε 

αυτά τα δύο ορθογραφικά συστήματα. Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας φανερώνουν 

αμοιβαία σχέση μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας στην αγγλική γλώσσα, 

παρ’ όλα αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα φαίνεται να χρησιμοποιούν μορφολογικές στρατηγικές 

στην ορθογραφία και στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού ενώ στην αγγλική γλώσσα τα 

παιδιά μετά το τέλος της Β΄ τάξης. Μία πιθανή αιτιολογία είναι ότι τα ελληνόπουλα μάλλον 

βρίσκουν πιο εύκολα μεταξύ της σημασίας και της ορθογραφίας όταν επιδίδονται σε 
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ορθογραφικά έργα σε σχέση με τα αγγλόφωνα παιδιά. Βέβαια, η έκθεση των παιδιών σε 

ορθογραφικά έργα τα βοηθάει να ανακαλύψουν τις μορφολογικές δομές των λέξεων. 

Στον ελληνικό χώρο έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικά με την επίδραση της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφική δεξιότητα Chliounaki & Bryant,2007• 

Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016• Διακογιώργη, Μπάρης και Βαλμάς, 2005• Diamanti, 

Benaki, Mouzaki, Ralli, Antoniou, Papaioannou & Protopapas, (2017) • Diamanti, Goulandris, 

Stuart & Campbell, 2014• Loizidou-Ieridou, Masterson & Hanley, 2010• Παντελιάδου & 

Ρόθου, 2011• Τσεσμελή, 2009. Σύμφωνα με τους Diamanti et al., 2017 στα πρώτα στάδια του 

γραμματισμού η μορφολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Σε αντίθεση με αυτήν την άποψη έρχονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, (2016) όπου έδειξαν ότι η μορφολογική επίγνωση 

είχε μικρή επίδραση στην ορθογραφημένη γραφή των κλιτικών επιθημάτων. Βέβαια, όπως 

δείχνει η έρευνα των Διακογιώργη et al., (2005) τα παιδιά στην Α΄ τάξη του δημοτικού 

σχολείου χρησιμοποιούν πληθώρα στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή όπως και 

μορφολογικές. Ίσως, επειδή σύμφωνα με την έρευνα των Loizidou-Ieridou et al., (2010) τα 

παιδιά στην Α΄ τάξη δεν έχουν κατακτήσει πλήρως την έννοια της αντιστοιχίας φωνήματος-

γραφήματος και γι’ αυτό να χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για την 

ορθογραφία, όμως το κατακτούν σχετικά γρήγορα. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα των 

Διακογιώργη et al., (2005) τα παιδιά της Α΄ τάξης διαθέτουν ένα επίπεδο μορφολογικής 

γνώσης και αυτό κάνουν χρήση μορφολογικών στρατηγικών απλά όχι συστηματικά.  

Άλλη μία δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Α΄ τάξης και γι’ αυτό είχαν 

αρκετά λάθη στις δοκιμασίες που υποβλήθηκαν στην έρευνα των Loizidou-Ieridou et al., 

(2010), είναι τα φωνήεντα όπου πολλές φορές οι αντιστοιχίες ένα-προς-πολλά φαίνεται να 

μπερδεύει και να δυσκολεύει τα παιδιά. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους σύμφωνα με την 

έρευνα των Διακογιώργη et al., (2005) που τα παιδιά εφαρμόζουν τη στρατηγική της 

συχνότητας στην ορθογραφημένη γραφή. Έτσι, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

έδειξαν ότι τα παιδιά σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στο κλιτικό επίθημα των θηλυκών 

ουσιαστικών και στα αρσενικά του πληθυντικού αριθμού ενώ τις καλύτερες επιδόσεις τις είχαν 

στη χρήση του κλιτικού επιθέματος των ουδέτερων ουσιαστικών, γεγονός που φανερώνει και 

τη στρατηγική της συχνότητας καθώς το κλιτικό επίθημα των ουδέτερων ουσιαστικών είναι το 

/ι/ που είναι και το πιο συχνό μόρφημα σε αντίθεση με το/η/ των θηλυκών ουσιαστικών που 

δεν είναι τόσο συχνό. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι δε χρησιμοποίησαν το /ι/ για να γράψουν το 
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άρθρο του πληθυντικού αριθμού των αρσενικών ουσιαστικών αλλά το /η/ το οποίο είναι το 

άρθρο του θηλυκού ουσιαστικού στον ενικό φανερώνει ένα σημάδι ότι τα παιδιά έκαναν χρήση 

μορφολογικών στρατηγικών για την ορθογραφία των συγκεκριμένων κλιτικών επιθημάτων. 

Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε παραγωγική και κλιτική μορφολογία σε σχέση με 

τα αγγλικά και γι’ αυτό σύμφωνα με τους Diamanti et al., (2017) διευκολύνει τα παιδιά στην 

ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης, σύμφωνη με αυτό είναι και η έρευνα της Τσεσμελή, 

2009 όπου αναφέρει ότι η φωνολογική επίγνωση δεν επαρκεί για την κατάκτηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Βέβαια, οι Παντελιάδου & Ρόθου, (2011) θεωρούν ότι ο 

μορφολογικός πλούτος της ελληνικής γλώσσας είναι ο λόγος που τα παιδιά έχουν χαμηλές 

επιδόσεις σε ορθογραφικά έργα παραγωγικής μορφολογίας και σύνθεσης. Βέβαια, οι χαμηλές 

επιδόσεις των παιδιών μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι η παραγωγική μορφολογία και η 

σύνθεση λέξεων αναπτύσσονται αργότερα και είναι πιο δύσκολο να κατακτηθούν από τα 

παιδιά σε σχέση με την κλιτική μορφολογία (Diamanti et al., 2014). 

Η κλιτική μορφολογία προηγείται της παραγωγικής (Diamanti et al., 2017). Τα παιδιά 

στην έρευνα των Diamanti et al., (2017) σημείωσαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην κλιτική 

μορφολογία ψευδολέξεων. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των 

Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, (2016)  και των Chliounaki & Bryant, (2007) όπου τα παιδιά 

σημείωσαν χαμηλά ποσοστά στα κλιτικά επιθέματα των ψευδολέξεων και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα κλιτικά επιθέματα δεν είναι φορείς σημασίας επομένως δυσκολεύουν τα παιδιά 

στην ορθή χρήση τους. Βέβαια, σύμφωνα με τους Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, (2016) υπάρχει 

σύνδεση της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας μέσω της 

ορθογραφικής απόδοσης των κλιτικών επιθημάτων. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι 

Diamanti et al., (2013) όπου αναφέρουν ότι τα παιδιά ηλικίας 10-13 ετών έχουν γενικεύσει 

τους μορφογραμματικούς κανόνες για την ορθογραφία των κλιτικών επιθεμάτων των 

ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρημάτων.  

Οι έρευνες των Diamanti et al., (2014) και Παντελιάδου & Ρόθου, (2011) επισημαίνουν 

την αργή ανάπτυξη της παραγωγικής μορφολογίας και σύνθεσης λέξεων. Τα παραγωγικά 

μορφήματα σύμφωνα με τους Diamanti et al., (2014) είναι συστηματικά, αφού έχουν σταθερή 

θέση ακολουθώντας τη ρίζα της λέξης και μετά ακολουθεί το κλιτικό επίθημα, αλλά η 

ορθογραφία τους είναι αυθαίρετη καθώς δεν ακολουθούν τους ορθογραφικούς κανόνες. 

Επιπλέον, τα παραγωγικά επιθήματα των ουσιαστικών είναι πιο εύκολα από αυτά των ρημάτων 



 

36 

καθώς τα ρήματα απαιτούν τη σωστή γραφή προσώπου, χρόνου, αριθμού και φωνής σε σχέση 

με τα ουσιαστικά, που χρειάζονται γένος, αριθμό και πτώση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Παντελιάδου & Ρόθου, (2011) τα παιδιά είχαν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας σε 

δοκιμασίες παραγωγής και διάσπασης σύνθετων λέξεων και στις τρεις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου με την Α΄ και Β΄ τάξη να μην διαφέρουν σημαντικά στις επιδόσεις ενώ η 

Γ΄ τάξη σημείωσε αν και χαμηλές λίγο καλύτερες επιδόσεις. Η παραγωγή ουσιαστικών από 

ουσιαστικά σημείωσε χαμηλές επιδόσεις για την Α΄ και Β΄ τάξη ενώ η παραγωγή επιθέτων 

σημείωσε καλύτερες επιδόσεις στην Β΄ τάξη, γεγονός που δείχνει να έχει ήδη κατακτηθεί αν 

και εξακολουθεί να δυσκολεύει τους μαθητές ακόμα και στη Γ΄ τάξη. Η διάσπαση των 

σύνθετων λέξεων φαίνεται να έχει μια ομαλή πορεία ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η διάσπαση των ρηματικών συνθέτων κατακτιέται μετά τη Β΄ τάξη ενώ τα 

επιθετικά σύνθετα ήταν η κατηγορία που δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές. Βέβαια, η 

διάσπαση των επιθετικών συνθέτων φαίνεται να παρουσιάζει ομαλότερη πορεία ανάπτυξης σε 

σχέση με την παραγωγή λέξεων. 

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν πως ανεξάρτητα από τη γλώσσα κάθε χώρας, στα ρηχά 

ορθογραφικά συστήματα η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την μορφολογική επίγνωση. Βέβαια, σημαντικός παράγοντας είναι το πόσο πλούσια 

είναι η μορφολογία του εκάστοτε ορθογραφικού συστήματος, γιατί όπως γίνεται φανερό η 

ελληνική γλώσσα με την πλούσια μορφολογία της είναι αρκετά απαιτητική για τους μαθητές. 

Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα ορθογραφικά συστήματα, με τη μόνη 

ίσως σημαντική διαφορά ότι στην αραβική γλώσσα τα παιδιά κατακτούν ευκολότερα την 

παραγωγική μορφολογία σε σχέση με τις άλλες χώρες που είναι μια δύσκολη διαδικασία για τα 

παιδιά, γεγονός όμως που οφείλεται στη σύσταση και τη δομή της αραβικής γλώσσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων 

σχετικά με την επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας. Η συλλογή και η αξιολόγηση των πρωτογενών δεδομένων από την ξενόγλωσση 

και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και η μετα-ανάλυσή τους 

στην παρούσα έρευνα, επεξηγεί σε τι βαθμό η μορφολογική επίγνωση επηρεάζει την ανάπτυξη 

της ορθογραφικής δεξιότητας, σε τι ηλικία τα παιδιά ενστερνίζονται τους μορφολογικούς 

κανόνες, πώς η μορφολογική επίγνωση μπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας 

για την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας και σε τι βαθμό διαφέρουν τα παιδιά στην 

Ελλάδα με τα παιδιά άλλων χωρών στην υιοθέτηση μορφολογικών κανόνων στην ορθογραφία 

των λέξεων. 

 

4.2 Υποθέσεις της έρευνας 

Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας διατυπώνονται ως εξής: 

 α) Οι μελέτες που θα εξεταστούν θα παρουσιάσουν θετική επίδραση της μορφολογικής 

επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Οι μαθητές των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού σχολείου που εμπλέκονται σε έργα μορφολογικής επίγνωσης θα αναπτύξουν 

μορφολογικούς κανόνες που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας. 

  β) Οι μελέτες που θα εξεταστούν θα παρουσιάσουν θετική επίδραση ως προς την 

ηλικία των παιδιών. Αναμένεται τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων να έχουν ενστερνιστεί τους 

μορφολογικούς κανόνες και να τους εφαρμόζουν στην ορθογραφία των λέξεων σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με τα παιδιά μικρότερων τάξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών 

υποθέσεων ήταν αυτή της συστηματικής ανασκόπησης (systematic review) και της μετα-

ανάλυσης (meta-analysis). Η συστηματική ανασκόπηση είναι μια θεωρητική διαδικασία, που 

αφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις ερευνητικές υποθέσεις της 

εκάστοτε έρευνας και εστιάζει στην επιλογή και αξιολόγηση των ερευνών με την καλύτερη 

μεθοδολογική σχεδίαση (Γαλάνης, 2009). Για να γίνει μια συστηματική επισκόπηση θα πρέπει 

να οριστούν λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση των ερευνών με βάση τις ερευνητικές υποθέσεις 

της έρευνας καθώς επίσης και συγκεκριμένα κριτήρια εισαγωγής των ερευνών (Καράσσα, 

2006). 

Έτσι, με τη σειρά της η μετα-ανάλυση εξετάζει τις έρευνες που επιλέχθηκαν από τη 

συστηματική ανασκόπηση, αποτελώντας μια μαθηματική διαδικασία, που συνδυάζει 

στατιστικά τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Τα δεδομένα μιας τέτοιου τύπου έρευνας δεν 

είναι πρωτογενή, αλλά γίνεται χρήση των πρωτογενών δεδομένων άλλων ερευνών σχετικών με 

το υπό εξέταση θέμα και κατηγοριοποιώντας και ομαδοποιώντας τα, προχωράμε σε  

στατιστικές αναλύσεις  (Γαλάνης, 2009).  

Επομένως, η συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυση αποτελούν δύο άρρηκτα 

συνδεδεμένες μέθοδοι, όπου η σύνδεσή τους οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα (Γαλάνης, 2009). 

 

5.1.1 Πλεονεκτήματα και κριτική της μεθόδου 

Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις, οι οποίες δε χρησιμοποιούν στατιστική ανάλυση για 

την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων τους, μπορεί να παρέχουν μια σύνθεση των ευρημάτων 

αλλά τις περισσότερες φορές υπόκεινται σε μια σειρά σφαλμάτων (Παπαδάτου-Παστού, 2010). 

Έτσι, γίνεται φανερό πως ο συνδυασμός της συστηματικής ανασκόπησης και της μετα-

ανάλυσης μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων. 

Κατά τη διεγαγωγή της μετα-ανάλυσης τα δεδομένα των ερευνών συλλέγονται βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, ομαδοποιούνται και αξιολογούνται με τη χρήση στατιστικών 

μεθόδων, όπως συμβαίνει δηλαδή και με την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων. Επιπλέον, 

η μέθοδος αυτή επιτρέπει την συμπερίληψη πολλών ερευνών και η βάση δεδομένων που 

προκύπτει από την κωδικοποίηση των ερευνών μπορεί να αναλυθεί με τη χρήση πολλών 

τεχνικών που επιτρέπουν στον ερευνητή να εξετάσει ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων και 
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αλληλεπιδράσεων (Durlak & Lipsey,1991), σε αντίθεση με την αφηγηματική ανασκόπηση 

όπου ο αριθμός των ερευνών είναι πολύ πιο περιορισμένος (Παπαδάτου-Παστού, 2010). 

Επιπλέον, η μετα-ανάλυση αξιοποιεί πλήρως τις πληροφορίες που δίνουν τα αποτελέσματα των 

ερευνών και δε μειώνει τα δεδομένα με βάση τι είναι στατιστικά σημαντικό. Ακόμη, εξετάζει 

τόσο την κατεύθυνση όσο και το μέγεθος των επιδράσεων που επιτυγχάνονται σε κάθε μελέτη, 

καθώς και την κατανομή των επιδράσεων μεταξύ των μελετών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο 

μετα-αναλυτής μπορεί να ελέγξει ρητά την στατιστική σημασία του συνόλου των 

αποτελεσμάτων της μελέτης, μια τακτική που δεν χρησιμοποιείται συνήθως στις συμβατικές 

ανασκοπήσεις (Durlak & Lipsey,1991). 

Οι Hattie, Rogers & Swaminathan (2014) προσπαθώντας να κάνουν κριτική στη μετα-

ανάλυση, χρησιμοποίησαν τον χαρακτηρισμό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος συνδυάζει "μήλα 

και πορτοκάλια" και ένας τέτοιος συνδυασμός πολλών φαινομενικά ανόμοιων μελετών είναι 

γεμάτος δυσκολίες. «Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι στη μελέτη των φρούτων τίποτα άλλο δεν 

είναι λογικό. Το αντίστροφο επιχείρημα είναι παράλογο: δεν μπορούν να συγκριθούν δύο 

πράγματα εκτός αν είναι τα ίδια». Η Glass (2000) όπως αναφέρεται στο Hattie et al. (2014) 

υποστήριξε ότι, «Το ζήτημα της ομοιότητας δεν αποτελεί καν εκ των προτέρων ερώτημα, πέρα 

από το ότι είναι μια λογική αδυναμία, είναι ένα εμπειρικό ερώτημα». 

Οι Hattie et al. (2014) σημειώνουν επίσης ότι τα ευρήματα από τη μετα-ανάλυση 

βασίζονται σε προηγούμενες μελέτες, καθώς πρόκειται πρωτίστως για μια ερευνητική 

ανασκόπηση, μιας σύνθεσης δημοσιευμένων μελετών. Ο βαθμός στον οποίο αυτές οι 

προηγούμενες μελέτες επηρεάζουν τα σημερινά ή τα αυριανά σχολεία είναι ένα ερμηνευτικό 

ζήτημα για τον αναγνώστη.  

Η μετα-ανάλυση είναι μία από τις διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Cooper, 1984 όπως αναφέρεται στο Durlak & 

Lipsey,1991). Έχει τους ίδιους γενικούς στόχους με τις περισσότερες βιβλιογραφικές κριτικές: 

να συνοψίσει τα αποτελέσματα σε έναν ερευνητικό τομέα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον 

οποίο τα ευρήματα μπορεί να ποικίλλουν ως συνάρτηση των βασικών χαρακτηριστικών των 

μελετώμενων ερευνών, να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής έρευνας και να 

προσδιορίσει τους περιορισμούς της έρευνας . Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετα-ανάλυσης 

σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές αξιολόγησης είναι η ποσοτική απεικόνιση των βασικών 

ερευνητικών ευρημάτων στις μελέτες που εξετάστηκαν, η στατιστική ανάλυση της κατανομής 

των ευρημάτων μεταξύ των μελετών και η σχέση των χαρακτηριστικών της μελέτης με τα εν 

λόγω ευρήματα (Durlak & Lipsey,1991). 
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5.1.2 Τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού των μελετών 

Τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού των ερευνών, δηλαδή ποιες μελέτες θα 

συμπεριληφθούν και ποιες θα απορριφθούν, καθορίζονται πριν ξεκινήσει η συστηματική 

ανασκόπηση. Τα κριτήρια της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω. Οι έρευνες που 

συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση ήταν στην Ελληνική και στην Αγγλική 

γλώσσα ενώ έρευνες σε άλλη γλώσσα απορρίφθηκαν. Επιπλέον, με βάση χρονολογίας δεκτές 

έγιναν οι έρευνες από το 2007 και έπειτα έτσι ώστε να ερευνητικά δεδομένα να είναι σχετικά 

πρόσφατα. Μελέτες που αναφέρονταν σε εφηβικό και ενήλικο πληθυσμό δεν έγιναν δεκτές, 

ενώ μόνο μελέτες που αφορούσαν μαθητές δημοτικού αναφέρονται στη συστηματική 

ανασκόπηση. Επιπρόσθετα, άλλο ένα χαρακτηριστικό του δείγματος ήταν η τυπική ανάπτυξη 

των μαθητών και δείγματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες απορρίφθηκαν. Δεν τέθηκε 

περιορισμός στον ερευνητικό σχεδιασμό καθώς η συστηματική ανασκόπηση εμπεριέχει και 

διαχρονικές και συγχρονικές έρευνες. Οι μελέτες που έγιναν δεκτές είχαν ως ερευνητικό 

ερώτημα την επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας επομένως μελέτες που αναφέρονταν μεμονωμένα στην ορθογραφική δεξιότητα ή 

στην μορφολογική επίγνωση ή στην επίδραση άλλων δεξιοτήτων στην ορθογραφική δεξιότητα 

δεν έγιναν δεκτές. Τέλος, μελέτες που παρείχαν μόνο περιγραφικά δεδομένα δεν έγιναν δεκτές 

καθώς δε θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση που χρειάζεται αριθμητικά 

δεδομένα. 

 

   Κριτήρια εισαγωγής μελετών: 

 Οι μελέτες αναφέρονται σε παιδιά δημοτικού. 

 Οι μελέτες είναι μετά το 2007. 

 Οι μελέτες αναφέρονται στην επίδραση της Μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση 

της Ορθογραφικής δεξιότητας.’ 

 Οι μελέτες αναφέρονται σε πληθυσμό μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 

 Οι μελέτες πρέπει να έχουν μετρήσεις της επίδρασης της ΜΕ στην κατάκτηση της ΟΔ. 
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Πίνακας 1. Τα κριτήρια εισαγωγής των μελετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Τα κριτήρια αποκλεισμού των μελετών. 

 

5.1.3 Βιβλιογραφική αναζήτηση 

Στη μετα-ανάλυση σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μελέτη και τα στατιστικά της 

αποτελέσματα και όχι οι συμμετέχοντες. Κατά τη βιβλιογραφική αναζήτηση των μελετών, 

χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιογραφικές βάσεις Academic Search Ultimate 

(https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate), Apa Psyinfo 

(https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo) και Eric (Educational Resources Information 

Center) (https://eric.ed.gov/ ). Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των 

κατάλληλων ερευνών ήταν: «morphological awareness & spelling», «morphological awareness 

& spelling skills», «morphological awareness & orthography» και «spelling & metalinguistic 

skills». Οι αναζητήσεις έγιναν χωρίς περιορισμό στη γλώσσα, την χρονολογία και το είδος της 

μελέτης και τα αποτελέσματα ήταν 442 μελέτες. 

 

5.1.4 Αξιολόγηση του κινδύνου μεροληψίας των μελετών 

Η αξιολόγηση του κινδύνου μεροληψίας των μελετών (risk of bias assessment) και η 

αξιολόγηση της ποιότητας κάθε μελέτης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη μετα-ανάλυση 

γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερή η ποιότητα των ερευνών και αν η ποιότητα των 

μελετών που χρησιμοποιηθούν σε μια μετα-ανάλυση δεν είναι καλή αυτό μπορεί να 

διαστρεβλώσει το αποτέλεσμα της μετα-ανάλυσης. Στην παρούσα μετα-ανάλυση για την 

αξιολόγηση του κινδύνου μεροληψίας των μελετών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Newcastle 

Ottawa Scale (Wells, Shea, O’Connell, Peterson, Welch, Losos & Tugwell, 2012) για μελέτες 

κοορτής (cohort studies) η οποία προσαρμόστηκε για την αξιολόγηση συγχρονικών και 

Κριτήρια αποκλεισμού μελετών: 

 Οι μελέτες αναφέρονται σε ενήλικο πληθυσμό. 

 Οι μελέτες είναι πριν το 2007. 

 Οι μελέτες αναφέρονται σε εφήβους. 

 Οι μελέτες αναφέρονται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Οι μελέτες αναφέρονται μεμονωμένα στη Μορφολογική επίγνωση και στην 

Ορθογραφική δεξιότητα. 

 Οι μελέτες παρέχουν μόνο περιγραφικά δεδομένα. 

 

 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
https://eric.ed.gov/
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διαχρονικών μελετών και μεταφράστηκε στα ελληνικά για την παρούσα μετα-ανάλυση. Η 

παραπάνω κλίμακα αποτελείται από τρεις ποιοτικές παραμέτρους, η πρώτη παράμετρος είναι η 

επιλογή (selection) που περιλαμβάνει τέσσερα υποερωτήματα, η δεύτερη παράμετρος είναι η 

συγκρισιμότητα (comparability) και περιλαμβάνει ένα υποερώτημα και η τρίτη παράμετρος 

είναι το αποτέλεσμα (outcome) που περιλαμβάνει ένα υποερώτημα. Με βάση την παραπάνω 

κλίμακα οι πολύ καλές μελέτες μπορούν να βαθμολογηθούν με 9-10 βαθμούς, οι καλές μελέτες 

με 7-8 βαθμούς, οι ικανοποιητικές μελέτες με 5-6 βαθμούς και οι μη ικανοποιητικές μελέτες με 

0-4. Επομένως, γίνεται φανερό ότι μελέτες με κάτω από 5 βαθμούς αντιπροσωπεύουν 

υψηλότερο επίπεδο μεροληψίας. 

 

5.1.5 Μέθοδος σύνδεσης των αποτελεσμάτων 

5.1.5.1 Το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων σε μια μετα-ανάλυση, σημασία δεν έχει ο 

συμμετέχοντας  αλλά η μελέτη. Το μέγεθος του αποτελέσματος (effect size) κάθε μελέτης 

παίρνει τη θέση των δεδομένων (Πατελαράτου, & Μπροκαλάκη, 2010). Έτσι, κατά τις 

Πατελαράτου & Μπροκαλάκη, 2010 «το μέγεθος αποτελέσματος είναι ένας δείκτης που δείχνει 

τη δύναμη της σχέσης ανάμεσα στην ανεξάρτητη και την εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ το είδος των 

δεδομένων των πρωτογενών μελετών δείχνει πιο είδος θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του 

μεγέθους του αποτελέσματος». Στην προκειμένη μετα-ανάλυση τα δεδομένα είναι συσχετιστικά, 

επομένως ως εκτιμητής του αποτελέσματος χρησιμοποιείται η συσχέτιση. 

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων έγινε με το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων (random 

effects model) και προτιμήθηκε έναντι του μοντέλου σταθερών επιδράσεων (fixed model 

effect), καθώς η επιλογή του μοντέλου τυχαίων επιδράσεων είναι προτιμότερη όταν υπάρχει 

ετερογένεια μεταξύ των μελετών (Καράσσα, 2006). 

Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση διέφεραν σημαντικά ως 

προς τα χαρακτηριστικά τους και γι΄ αυτό παρουσιάζεται ύπαρξη ετερογένειας. Βέβαια, αξίζει 

να αναφερθεί ότι όταν στη μετα-ανάλυση χρησιμοποιείται μικρός αριθμός μελετών, η 

ετερογένεια μεταξύ των μελετών αυξάνεται. 

Σύμφωνα με τις Πατελαράτου & Μπροκαλάκη (2010) «το μοντέλο των τυχαίων 

επιδράσεων υποθέτει ότι οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση αποτελούν 

τυχαίο δείγμα του πληθυσμού όλων των πιθανών μελετών και αντίστοιχα τα μεγέθη 

αποτελέσματός τους αποτελούν τυχαίο δείγμα όλων των πιθανών μεγεθών αποτελέσματος. 
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Στοχεύει, άρα, στο να βρει το εύρος τιμών που μπορεί να πάρει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. 

Πάντως, το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, όπως υπολογίζεται µε βάση τόσο το μοντέλο των 

σταθερών επιδράσεων όσο και το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων, θα παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη αριθμητική διαφορά, µόνο αν η ετερογένεια μεταξύ των μελετών είναι ιδιαίτερα 

μεγάλη». 

 

5.1.5.2 Η ερμηνεία του διαγράμματος δάσους 

Το διάγραμμα δάσους (forest plot) αποτελεί μια μέθοδο που ανιχνεύει την ετερογένεια 

των μελετών μιας μετα-ανάλυσης (Πατελαράτου & Μπροκαλάκη, 2010). Το διάγραμμα 

δάσους είναι σημαντικό κομμάτι της μετα-ανάλυσης, καθώς δίνει την οπτική απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων (Παπαδάτου-Παστού, 2010). Με το διάγραμμα δάσους παρουσιάζεται οπτικά 

η επικάλυψη των διαστημάτων εμπιστοσύνης των μελετών της μετα-ανάλυσης (Πατελαράτου 

& Μπροκαλάκη, 2010). 

Κατά τις Πατελαράτου & Μπροκαλάκη (2010) σε ένα διάγραμμα δάσους, τα 

αποτελέσματα των μελετών απεικονίζονται ως τετράγωνα και τα άκρα της οριζόντιας γραμμής 

που διαπερνά κάθε τετράγωνο φανερώνουν τα όρια του διαστήματος εμπιστοσύνης κάθε 

μελέτης. Το μέγεθος του τετραγώνου φανερώνει τη συμβολή της κάθε μελέτης στο 

συγκεντρωτικό αποτέλεσμα (Παπαδάτου-Παστού, 2010) με 95% διάστημα αξιοπιστίας 

(Καράσσα, 2006). 

Στη βάση του διαγράμματος σε μια γραμμή τοποθετείται το μέτρο σχέσης και το 

διάστημα εμπιστοσύνης, όπου τα όρια αυτής της γραμμής, απεικονίζουν τα εκτιμώμενα 

διαστήματα εμπιστοσύνης και το διαμάντι τη συνολική εκτίμηση του μέτρου σχέσης ανάλυσης 

(Πατελαράτου & Μπροκαλάκη, 2010). Η δεξιά και η αριστερή άκρη του διαμαντιού είναι το 

διάστημα εμπιστοσύνης του συγκεντρωτικού μεγέθους αποτελέσματος (Καράσσα, 2006). 

 

5.1.5.3 Ο έλεγχος της στατιστικής ετερογένειας 

Κατά τους Deeks, Higgins, & Altman (2011) η μεταβλητότητα μεταξύ των μελετών 

μιας μετα-ανάλυσης ονομάζεται ετερογένεια (heterogeneity). Υπάρχουν τρία είδη ετερογένειας, 

α) η κλινική ετερογένεια (clinical heterogeneity), όπου σε αυτό το είδος παρατηρούνται 

διαφορές ανάμεσα στα υποκείμενα, στα είδη των παρεμβάσεων και στα αποτελέσματα των 

μελετών, β) η μεθοδολογική ετερογένεια (methodological heterogeneity), όπου σε αυτό το είδος 

υπάρχουν διαφορές στη μεθοδολογία των μελετών και στον κίνδυνο μεροληψίας των μελετών. 
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Βέβαια, το τρίτο είδος της ετερογένειας, μπορεί να προκύψει από τα δύο παραπάνω είδη και 

είναι γ) η στατιστική ετερογένεια (statistical heterogeneity), όπου σε αυτό το είδος δίνεται βάση 

στις διαφορές στο μέγεθος επίδρασης μεταξύ των μελετών (Deeks, Higgins, & Altman, 2011). 

Στην παρούσα μετα-ανάλυση ο έλεγχος της στατιστικής ετερογένειας έγινε με το I2, 

όπου μετράει το ποσοστό της μεταβλητότητας που οφείλεται στην ετερογένεια (Higgins & 

Thompson, 2002). Οι τιμές που μπορεί να λάβει το Ι2 είναι από 0% μέχρι 100% και από 0% 

έως 40% χαρακτηρίζεται ως μη σημαντική ετερογένεια, από 30% έως 60% ως μέτρια 

ετερογένεια, από 50% έως 90% ως ουσιαστική ετερογένεια και από 75% έως 100% ως 

σημαντική ετερογένεια (Deeks, Higgins, & Altman, 2011). 

Οι Deeks, Higgins, & Altman, (2011) αναφέρουν ότι όταν το ποσοστό ετερογένειας 

είναι μεγάλο, θα πρέπει να αποφεύγεται η μετα-ανάλυση και προτείνουν να εξερευνηθούν οι 

παράγοντες που την προκαλούν. 

Επιπλέον, όταν η ετερογένεια χαρακτηρίζεται ως μέτρια είναι καλύτερο για την 

σύνθεση των αποτελεσμάτων να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ι2 όταν η ποσότητα των ερευνών που συμπεριλαμβάνονται 

στη μετα-ανάλυση είναι μικρή, μπορεί να προκαλέσει μεροληψία στις αναλύσεις (Huedo-

Medina, Sanchez-Meca, Marin-Martinez, & Botella von Hippel, 2015). 

 

5.1.5.4  Το συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης  

Όπως όλα τα είδη ερευνών, έτσι και στη μετα-ανάλυση πρέπει να υπάρχει εγκυρότητα 

στην έρευνα. Κατά τον Rosenthal (1979) το συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης (publication 

bias) μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης. Έτσι, 

το συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης κάνει την εμφάνισή του όταν έρευνες που καταλήγουν 

σε ψευδώς στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα δημοσιεύονται ενώ έρευνες που καταλήγουν 

σε μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα δε δημοσιεύονται ποτέ από τους ερευνητές. 

Ο Αρχαγγελίδης (2013) αναφέρεται στη μεροληψία δημοσίευσης, όπου έρευνες με μη 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα δεν επιλέγονται προς δημοσίευση. Επιπλέον, σημειώνει 

ότι ένας άλλος λόγος που κάποιες έρευνες δε δημοσιεύονται ποτέ είναι το μέγεθος του 

δείγματος, καθώς όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο  σύμφωνα με τους Huedo-

Medina, et al., (2015), όταν επιλέγεται ο δείκτης Ι2 για τον έλεγχο της ετερογένειας των 

ερευνών και οι έρευνες που συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση είναι λίγες, μπορεί να 

προκληθεί μεροληψία στις αναλύσεις. 
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Το διάγραμμα χωνί (funnel plot) είναι ένα γράφημα όπου παρουσιάζει οπτικά τη 

μεροληψία των ερευνών και χρησιμοποιείται και στην παρούσα μετα-ανάλυση. Σύμφωνα με 

τον Sedgwick (2013) σε έναν διάγραμμα χωνί, η κάθετη γραμμή παρουσιάζει το τυπικό 

σφάλμα και το μέγεθος επίδρασης παρουσιάζεται στην οριζόντια γραμμή. Η κάθετη γραμμή 

που τέμνει το γράφημα φανερώνει τη σταθμισμένη μέση διαφορά και οι έρευνες 

παρουσιάζονται στο γράφημα με κουκίδες. Το τρίγωνο που δημιουργείται φανερώνει το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης. Στο διάγραμμα αυτό, οι μελέτες με μικρό δείγμα φαίνονται στο κάτω 

μέρος του και αυτό φανερώνει ότι έχουν μικρότερο μέγεθος επίδρασης, ενώ οι μελέτες με 

μεγαλύτερο δείγμα παρουσιάζονται πιο ψηλά και φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος 

επίδρασης, άρα μειώνεται αυτόματα και το τυπικό σφάλμα, επομένως όσο ψηλότερα 

βρίσκονται οι έρευνες  στο διάγραμμα τόσο λιγότερη είναι η μεροληψία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Διαδικασία επιλογής μελετών 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η αναζήτηση των μελετών έγινε στις 

ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις Academic Search Ultimate, Apa Psyinfo και Eric. Οι 

λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση των κατάλληλων ερευνών ήταν: 

«morphological awareness & spelling», «morphological awareness & spelling skills», 

«morphological awareness & orthography» και «spelling & metalinguistic skills». Οι 

αναζητήσεις έγιναν χωρίς περιορισμό στη γλώσσα, την χρονολογία και το είδος της μελέτης 

και τα αποτελέσματα ήταν 442 μελέτες. Μετά την αφαίρεση των διπλότυπων προέκυψαν 154 

έρευνες. Αυτές οι 154 μελέτες ελέγχθηκαν και οι 82 από αυτές διαπιστώθηκε ότι δεν 

παρουσιάζουν τη σύνδεση της μορφολογικής επίγνωσης με την ορθογραφική δεξιότητα. Έτσι, 

από τις 72 μελέτες που αξιολογήθηκαν οι 24 από αυτές συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική 

ανασκόπηση και τέλος 5 χρησιμοποιήθηκαν στην μετα-ανάλυση. Τα στάδια αναζήτησης των 

μελετών και η τελική επιλογή των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν στη μετα-ανάλυση 

παρουσιάζονται παρακάτω με τη χρήση του διαγράμματος ροής της Prisma (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, Altman & The Prisma Group, 2009).  

 

6.2 Αποτελέσματα συστηματικής ανασκόπησης 

Από τη συστηματική ανασκόπηση προέκυψαν Ν=5 μελέτες που παρείχαν συσχετιστικά 

δεδομένα της μορφολογικής επίγνωσης και της ορθογραφικής δεξιότητας για να 

συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση. Στη μελέτη του Rispens, et al., (2007), η οποία είναι μια 

συγχρονική μελέτη, χωρίζεται σε δύο μελέτες η πρώτη ερευνά το πότε η μορφολογική 

επίγνωση αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα επίδρασης στην ορθογραφική δεξιότητα σε 

παιδιά Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το δείγμα ήταν Ν=104 παιδιά και εξετάστηκαν σε 

έργα κλιτικής μορφολογίας. Η δοκιμασία ήταν βασισμένη στο WUG test (Berko, 1958 όπως 

αναφέρεται στο Rispens, et al., 2007), το οποίο προσαρμόστηκε στην ολλανδική γλώσσα. Οι 

επιδόσεις των μαθητών στην ορθογραφία έγιναν με τη χρήση του PI Dictee (Geelhoed & 

Reitsma, 1999 όπως αναφέρεται στο Rispens, et al., 2007). Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης έδειξαν ότι στην πρώτη τάξη η μορφολογική επίγνωση δεν επιδρά σημαντικά στην 

ορθογραφική δεξιότητα. Στη δεύτερη μελέτη των Rispens, et al., (2007), ερευνήθηκε αν η 

μορφολογική επίγνωση τόσο η κλιτική όσο και η παραγωγική μορφολογία σχετίζονται με την 

ορθογραφική δεξιότητα σε μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σε αυτή την έρευνα 
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το δείγμα ήταν Ν=112 μαθητές. Τα παιδιά υποβλήθηκαν στην ίδια δοκιμασία κλιτικής 

μορφολογίας όπως στην Α’ τάξη. Για την παραγωγική μορφολογία χρησιμοποιήθηκε μη 

σταθμισμένη δοκιμασία. Για την ορθογραφική δεξιότητα χρησιμοποιήθηκε η ίδια δοκιμασία 

που χρησιμοποιήθηκε και στα παιδιά της Α’ τάξης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

έδειξαν τόσο η κλιτική όσο και η παραγωγική μορφολογία επιδρούν στην ορθογραφική 

δεξιότητα. Άρα, σύμφωνα με την μελέτη των Rispens, et al., (2007), η μορφολογική επίγνωση 

δεν είναι ένας παράγοντας που επιδρά σε έργα ορθογραφίας σε αντίθεση με τη Στ’ τάξη όπου 

επιδρά σημαντικά. 

Στη συγχρονική έρευνα των Casalis, et al., (2011) που έγινε στα γαλλικά σε παιδιά της 

Γ’ και Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου είχε ως σκοπό να εξετάσει τη σχέση της μορφολογικής 

επίγνωσης με την ορθογραφική δεξιότητα. Επομένως, και αυτή η έρευνα έχει δύο διαφορετικές 

μετρήσεις. Το δείγμα των παιδιών της Γ΄ τάξης ήταν Ν=42. Η δοκιμασία που χρησιμοποιήθηκε 

για την μορφολογική επίγνωση βασίστηκε στο τεστ αναλογίας λέξεων των Nunes, et al., 

(1997b) όπως αναφέρεται στο Casalis, et al., (2011). Για τη γενική ορθογραφική δεξιότητα 

χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο τεστ των Chevrie-Muller, Simon, & Fournier, (1997) όπως 

αναφέρεται στο Casalis, et al., (2011) και η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την παραγωγική 

μόνο μορφολογία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν επίδραση της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ορθογραφική δεξιότητα. Το δείγμα των παιδιών της Δ’ τάξης ήταν Ν=38 και 

χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες δοκιμασίες που υποβλήθηκαν τα παιδιά της Γ’ τάξης. Τα 

αποτελέσματα και αυτής της έρευνας έδειξαν μεγαλύτερη επίδραση της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ορθογραφική δεξιότητα από τη Γ’ τάξη. 

Στη συγχρονική έρευνα του Fejzo, (2015), που έγινε στα γαλλικά σε παιδιά Γ’ και Δ’ 

τάξης του δημοτικού, σκοπό της ήταν να διερευνήσει τη σύνδεση μορφολογικής επίγνωσης και 

ορθογραφικής δεξιότητας. Στη συγκεκριμένη έρευνα δε γίνεται διαχωρισμός των παιδιών στις 

μετρήσεις, σε αυτή την έρευνα το δείγμα ήταν Ν= 43 μαθητές για την Γ’ τάξη και Ν= 32 

μαθητές για την Δ’ τάξη.  Για τη μορφολογική επίγνωση χρησιμοποιήθηκαν τρεις δοκιμασίες 

που αφορούσαν την παραγωγική μορφολογία. Η πρώτη δοκιμασία ήταν μη σταθμισμένη, η 

δεύτερη ήταν βασισμένη στο τεστ των Fowler & Liberman, (1995)  όπως αναφέρεται στο 

Fejzo (2015) και η Τρίτη δοκιμασία βασιζόταν στο τεστ των Casalis & Louis-Alexandre, (2000) 

όπως αναφέρεται στο Fejzo (2015).  Η δοκιμασία για την ορθογραφία δημιουργήθηκε από τον 

ερευνητή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα παιδιά της Γ’ όσο και τα παιδιά της Δ΄ τάξης 

χρησιμοποιούν μορφολογικούς κανόνες σε έργα ορθογραφίας, βέβαια με τα παιδιά της Δ’ 

τάξης να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. 
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Στην έρευνα των Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, (2016) στην ελληνική γλώσσα, η οποία 

ήταν διαχρονική είχε ως σκοπό να διερευνήσει την ανάπτυξη των κλιτικών επιθημάτων στην Α’ 

και Β’ τάξη αφού έχει αναπτυχθεί πρώτα η μορφολογική επίγνωση από το νηπιαγωγείο. Το 

δείγμα των παιδιών που συμμετείχε στην έρευνα ήταν αρχικά Ν=229  και στη συνέχεια Ν=215. 

Οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση ήταν αυτές που αφορούσαν 

τη Β’ τάξη. Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά ήταν μη σταθμισμένες και 

δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή και αφορούσαν τα κλιτικά επιθήματα. Έτσι, τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας φανερώνουν την μικρή επίδραση της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ορθογραφία ακόμα και στην Β’ τάξη του δημοτικού. 

Η έρευνα των Koh, et al., (2017) στη γαλλική γλώσσα, ήταν διαχρονική και εξέτασε αν 

η κλιτική και η παραγωγική μορφολογία επιδρά σε ορθογραφικά έργα σε παιδιά της Β’ και 

μετά στα ίδια παιδιά όταν φοιτούν στη Γ’ τάξη. Το αρχικό δείγμα ήταν Ν=83 και στην επόμενη 

τάξη μειώθηκε Ν=77. Η κλιτική και παραγωγική μορφολογία αξιολογήθηκε με μη 

σταθμισμένη δοκιμασία ενώ η ορθογραφική δεξιότητα αξιολογήθηκε με βάση το Canadian 

French Individual Achievement Test (Wormeli & Ardanaz, 1987 όπως αναφέρεται στο Koh, et 

al., 2017) το οποίο προσαρμόστηκε για την μελέτη. Οι ίδιες δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκαν και 

στις δύο μετρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη Β’ τάξη η κλιτική 

μορφολογία δεν έχει σημαντική επίδραση στην ορθογραφική δεξιότητα ενώ αυτό αλλάζει στην 

Γ’ τάξη όπου φαίνεται σημαντική σύνδεση μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής 

δεξιότητας. Τα αποτελέσματα της επίδρασης της παραγωγικής μορφολογίας φανερώνουν μικρή 

επίδραση στην ορθογραφική δεξιότητα και για τις δύο τάξεις. 

 

Πρώτος 

συγγραφέας 

(έτος 

δημοσίευσης) 

Χώρα Ερευνητικός 

σχεδιασμός 

Συμμετέχοντες 

(Μαθητές) 

Μέγεθος 

δείγματος 

Εργαλείο 

μέτρησης 

1. Rispens, et 
al. (2007) 

Ολλανδία Συγχρονική Α’ Τάξη 

Στ’ Τάξη 

Α’ Ν=104 

Στ’ Ν=112 

Α’ κλιτική 

μορφολογία: 

WUG test 

Ο.Δ.: PI 

Dectee 

Στ’ τα ίδια 

Παραγωγική 

μορφολογία: 

μη 

σταθμισμένη 

δοκιμασία 

 

2. Casalis, et 

al., (2011) 

Γαλλία Συγχρονική Γ’ Τάξη 

Δ’ Τάξη 

Γ’ Ν=42 

Δ’ Ν=38 

Μ.Ε: τεστ 

αναλογίας 
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λέξεων Nunes, 

et al., (1997b) 

O.Δ.: 

σταθμισμένο 
τεστ  Chevrie-
Muller, Simon, 

& Fournier, 
(1997) 

 

3. Fejzo 

(2015) 

Γαλλία  Συγχρονική Γ’ Τάξη 

Δ’ Τάξη 

Γ’ Ν= 43 

Δ’ Ν= 32 

Μ.Ε.: 3 

δοκιμασίες, 1η 

μη 

σταθμισμένη, 

2η τεστ των 

Fowler & 

Liberman, 

(1995), 3η τεστ 

των Casalis & 

Louis-

Alexandre, 

(2000) 

Ο.Δ.: μη 

σταθμισμένη 

δοκιμασία 

 

4. Γρηγοράκης 

& 

Μανωλίτσης, 

(2016) 

Ελλάδα Διαχρονική Οι ίδιοι 

μαθητές από το 

νηπιαγωγείο 

μέχρι τη Β’ 

Τάξη 

Ν= 215 Κλιτική 

μορφολογία: 

μη 

σταθμισμένη 

δοκιμασία 

 

5. Koh, et al., 

(2017) 

Καναδάς Διαχρονική Οι μαθητές από 

τη Β’ μέχρι τη 

Γ’ Τάξη 

Β’ Ν= 83 

Γ’ Ν= 77 

Μ.Ε.: Μη 

σταθμισμένες 

δοκιμασίες  

Ο.Δ.: 

Canadian 

French 

Individual 

Achievement 

Test 

      

      

      

      

      

      

      
      

 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. 
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Διάγραμμα 1. Το διάγραμμα ροής της Prisma για την διαδικασία επιλογής των μελετών 

που συμπεριλαμβάνονται στη συστηματική ανασκόπηση και τη μετα-ανάλυση (Moher, et al., 

2009). 

 

Μελέτες από την αναζήτηση 

στην Academic Search 

Ultimate 

(N=131) 

Μελέτες από την αναζήτηση 

στην Apa Psyinfo 

(N=167) 

 

Μελέτες από την 

αναζήτηση στην Eric 

(N=144) 

 

Α
ν
α

γ
ν
ώ

ρ
ισ

η
 

Μελέτες μετά την απομάκρυνση των διπλότυπων 

(Ν=154) 

Μελέτες που ελέγχθηκαν 

(Ν=154) 

Μελέτες που 

απορρίφθηκαν γιατί δεν 

αναφερόταν η σύνδεση 

Μ.Ε. με Ο.Δ. 

(Ν=82) 

Έ
λ
εγ

χο
ς 

Πλήρη κείμενα που 

αξιολογήθηκαν 

(Ν=72) 

Μελέτες που 

συμπεριλήφθηκαν στη 

συστηματική ανασκόπηση 

(Ν=24) 

Μελέτες που 

συμπεριλήφθηκαν στη 

μετα-ανάλυση 

(Ν=5) 

Α
ξι

ο
λ
ό
γ
η

σ
η

 κ
α

τ
α

λ
λ
η

λ
ό
τ
η

τ
α

ς 
Σ

υ
μ

π
ερ

ίλ
η

ψ
η

  

Πλήρη κείμενα που απορρίφθηκαν 

(Ν=48) 

(Ν=15 Δεν αφορούσαν παιδιά 

δημοτικού 

Ν=12 Είχαν περιγραφικά 

δεδομένα 

Ν=4 Δεν αναφέρονταν 

αποτελέσματα 

Ν=1 Η Μ.Ε. εξετάστηκε 

προφορικά 

Ν=2 Άλλη γλώσσα πέρα από την 

ελληνική ή την αγγλική 

Ν=10 Οι μελέτες ήταν πριν από το 

2005). 
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6.3 Αξιολόγηση του βαθμού μεροληψίας των μελετών 

Ο βαθμός μεροληψίας των μελετών αξιολογήθηκε με την κλίμακα Newcastle Ottawa 

Scale (Wells, et al., 2012) για μελέτες κοορτής (cohort studies) η οποία προσαρμόστηκε για την 

αξιολόγηση συγχρονικών και διαχρονικών μελετών και μεταφράστηκε στα ελληνικά για την 

παρούσα μετα-ανάλυση. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των μελετών με βάση 

την παραπάνω κλίμακα και στο Παράρτημα βρίσκεται η κλίμακα αναλυτικά. 

 

Μ. Νο Συγγραφέας 

& Χρονιά 

δημοσίευσης 

Επιλογή 

(Selection) 

Συγκρισιμότητα 

(Comparability) 

Αποτέλεσμα 

(Outcome) 

Σκορ 

(Quality 

score) 

1. Rispens, et 

al., (2007) 

4 2 3 9 

2. Casalis, et 

al., (2011) 

3 2 3 8 

3. Fenjo (2015) 2 2 3 7 

4. Γρηγοράκης 

& 

Μανωλίτσης, 

(2016) 

4 2 3 9 

5. Koh, et al., 

(2017) 

2 2 3 7 

 

Πίνακας 4. Αξιολόγηση του βαθμού μεροληψίας όλων των ερευνών της μετα-ανάλυσης. 

 

6.4 Συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης  

Το διάγραμμα χωνί χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του συστηματικού σφάλματος 

δημοσίευσης. Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα χωνί, όπου γίνεται 

φανερό ότι οι έρευνες είναι κατανεμημένες συμμετρικά επομένως αυτό δείχνει τη μη ύπαρξη 
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σφάλματος δημοσίευσης. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μικρός αριθμός των μελετών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση ίσως να μην επαρκεί για να υπάρχει 

αξιοπιστία στα αποτελέσματα. 

 

 

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα Χωνί (Ν=8) 

 

 

 

 

6.5 Σύνθεση των αποτελεσμάτων: Η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης 

στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας  

6.5.1 Κύρια ανάλυση 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τις στατιστικές αναλύσεις ήταν το MedCalc-free 

trial. Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μετα-ανάλυση ήταν 5. Βέβαια, 3 μελέτες 

0,2

0,1

0,0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Correlation coefficient

S
ta

n
d

a
rd

 E
rr

o
r



 

53 

συμπεριλήφθηκαν δυο φορές με διαφορετικές μετρήσεις επομένως στους πίνακες που 

ακολουθούν φαίνονται 8 μελέτες. Οι μελέτες ήταν 2 διαχρονικές και 3 συγχρονικές. 

Στην παρούσα ανάλυση ως μέγεθος αποτελέσματος (effect size) χρησιμοποιήθηκε η 

συσχέτιση (correlation) των δύο μεταβλητών της κάθε μελέτης.  Στο διάγραμμα 2 που 

ακολουθεί, μετρήθηκε η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης και συγκεκριμένα της κλιτικής 

μορφολογίας στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας με Ν=6. Με τα αποτελέσματα να 

παρουσιάζουν υψηλή ετερογένεια Ι2=70,29% και P=0,005 ( 95% Δ.Ε. 0,36 έως 0,57, z=7,6 p< 

0,001). Επομένως, τα παραπάνω αποτελέσματα δε μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά 

σημαντικά. Σημαντικός παράγοντας της υψηλής ετερογένειας διαδραματίζει ο μικρός αριθμός 

των μελετών. 

Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η επίδραση της παραγωγικής μορφολογίας στην 

κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας Ν=6. Η ετερογένεια σε αυτήν την ανάλυση είναι 

σχετικά λιγότερη από την προηγούμενη Ι2=52,60% και P=0,06 ( 95% Δ.Ε. 0,35 έως 0,58, z=6,9, 

p< 0,001). Άρα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση βλέπουμε ότι η κλιτική και η 

παραγωγική μορφολογία δε διαφέρουν σημαντικά στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας. 
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Διάγραμμα 2. Διάγραμμα δάσους (forest plot) N=6. 

Meta-analysis: correlation 

Variable for studies Studies 

Variable for number of cases N 

Variable for correlation coefficients R 
  

Study Sample size Correlation coefficient 95% CI z P 

Random 

Rispens6,2007 112 0,450 0,289 to 0,587     17,25 

Koh3, 2017 83 0,570 0,404 to 0,700     15,62 

Γρηγοράκης & 
Μανωλίτσης,  

215 0,560 0,461 to 0,645     20,04 

Fenjo,2015 75 0,610 0,445 to 0,735     15,03 

Rispens1,2007 104 0,220 0,0286 to 0,396     16,87 

Koh2, 2017 77 0,370 0,159 to 0,549     15,19 

Total (random 
effects) 

666 0,474 0,353 to 0,579 6,930 <0,001 100,00 

 

Πίνακας 5. Το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων. 
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Διάγραμμα 3. Διάγραμμα δάσους (forest plot) N=6. 

 

Variable for studies Studies 

Variable for number of cases N 

Variable for correlation coefficients R 
  

Study Sample size Correlation coefficient 95% CI z P 

Rispens6,2007 112 0,540 0,394 to 
0,659 

    20,95 

Koh3, 2017 77 0,280 0,0598 
to 0,474 

    17,95 

Casalis3, 2011 42 0,430 0,145 to 
0,649 

    12,81 

Fenjo,2015 75 0,610 0,445 to 
0,735 

    17,73 

Casalis4, 2011 38 0,470 0,177 to 
0,687 

    11,98 

Koh2, 2017 83 0,300 0,0901 
to 0,484 

    18,57 

       

Total (random 
effects) 

427 0,447 0,325 to 
0,555 

6,534 <0,001 100,00 

 

Πίνακας 6. Το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων. 

 

6.6 Σύνοψη των κύριων ευρημάτων 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναλύσεις γίνεται φανερό ότι η μετα-ανάλυση υπόκεινται σε 

σημαντικό βαθμό ετερογένειας, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, σίγουρα φαίνεται η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας τόσο της κλιτικής όσο και της παραγωγικής μορφολογίας, καθώς οι 

μετρήσεις και των δύο δε διαφέρουν σημαντικά.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο αριθμός των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-

ανάλυση ήταν πολύ μικρός δε μπορεί να απαντήσει όλα τα ερευνητικά ερωτήματα που 

διαμορφώθηκαν στην παρούσα εργασία. Τα ερωτήματα αυτά μπορούν μόνο να απαντηθούν 

από τη συστηματική ανασκόπηση και όχι από τη μετα-ανάλυση. 

 

 

 

 

 

Weight % 

Random 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων 

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να εξετάσει τα αποτελέσματα μελετών για την 

επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε 

μαθητές του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

προέκυψαν η μορφολογική επίγνωση φαίνεται να επιδρά στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας τόσο της κλιτικής όσο και της παραγωγικής μορφολογίας. 

Από τις 24 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση μόνο οι 5 με 

συνολικό δείγμα 748 υποκείμενα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη μετα-ανάλυση, δηλαδή 

είχαν συσχετιστικά δεδομένα που μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις στατιστικές αναλύσεις. 

Βέβαια, η μεγάλη ετερογένεια που παρουσίασαν όλες οι αναλύσεις κάνει τα αποτελέσματα της 

παρούσας μετα-ανάλυσης στατιστικά μη σημαντικά, καθώς επίσης, δεν απαντάει και σε όλα τα 

ερευνητικά ερωτήματα, καθώς όπως προαναφέρθηκε το δείγμα των μελετών που 

χρησιμοποιήθηκε στις στατιστικές αναλύσεις ήταν πολύ μικρό. Επομένως, τα αποτελέσματα 

της μετα-ανάλυσης δεν είναι αξιόπιστα.  Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε η επίδραση της κλιτικής 

και της παραγωγικής μορφολογίας στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας με τις 

μετρήσεις στις δύο κατηγορίες να μη διαφέρουν σημαντικά. 

 

7.2 Σχολιασμός και εξήγηση των αποτελεσμάτων 

 

7.2.1 Ετερογένεια αποτελεσμάτων 

Οι μελέτες φάνηκε ήδη από τη συστηματική ανασκόπηση ότι διέφεραν σημαντικά σε 

πολλά σημεία, όπως το μέγεθος του δείγματος, η ηλικία των υποκειμένων, η χώρα στην οποία 

έγινε η κάθε μελέτη, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το τι ερευνούσε η κάθε 

μελέτη. Μετά τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν γίνεται φανερό ότι όλες αυτές οι 

διαφοροποιήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα. 

Η αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης της μορφολογικής επίγνωσης και η προσπάθεια των 

παιδιών να χρησιμοποιήσουν του μορφολογικούς κανόνες στην ορθογραφημένη γραφή 

φανερώνει ότι οι συγκρίσεις παιδιών Α’ τάξης με Στ’ τάξη διαφέρουν εντελώς. Η διδασκαλία 
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των γραμματικών φαινομένων της κλίσης των ουσιαστικών και των ρημάτων ολοκληρώνεται 

περί το τέλος της Β’ τάξης, επομένως τα παιδιά αυτής της ηλικίας δε μπορούν τα κάνουν χρήση 

των μορφολογικών κανόνων σε σημαντικό βαθμό στην ορθογραφία. Αυτό όμως αλλάζει από 

την Γ’ τάξη και έπειτα όπου η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη 

γραφή των κλιτικών επιθημάτων είναι ισχυρή. Επιπλέον, ακόμα πιο χαμηλή φαίνεται η 

επίδραση της παραγωγικής μορφολογίας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στις μεγαλύτερες 

τάξεις η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή φαίνεται να είναι 

ισχυρότερη. 

Άλλη μία σημαντική παράμετρος είναι τα διαφορετικά ορθογραφικά συστήματα κάθε 

χώρας. Μπορεί οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση συμπτωματικά να έχουν 

διαφανή ορθογραφικά συστήματα, παρ’ όλα αυτά κάθε γλώσσα έχει τους δικούς της 

γραμματικούς κανόνες που ανάλογα με την περιπλοκότητά τους κάνουν την κατάκτηση της 

ορθογραφημένης γραφής μια απαιτητική διαδικασία. Πάντως, αν γινόταν χρήση των 

μετρήσεων της επίδρασης της φωνολογικής επίγνωσης στην ορθογραφία κατά τις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού θα καταλάβαινε κανείς ότι είναι ισχυρότερη σε σχέση με τη μορφολογική 

επίγνωση. 

Επιπλέον, οι δοκιμασίες που υποβλήθηκαν τα παιδιά ήταν διαφορετικές και κάποιες 

από αυτές μη σταθμισμένες γεγονός που φανερώνει τυχόν διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματά 

τους. 

Επίσης, σε κάποιες από τις μελέτες το δείγμα ήταν πολύ μικρό γεγονός που δείχνει ότι 

δεν μπορούν να γίνουν γενικεύσεις των αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

8.1 Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση μελετών σχετικά με την επίδραση 

της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Οι αναλύσεις που 

έγιναν με βάση τα συσχετιστικά δεδομένα των ερευνών έδειξαν μικρή απόκλιση στην 

κατάκτηση της κλιτικής με την παραγωγική μορφολογία. Βέβαια, η μεγάλη ετερογένεια του 

δείγματος δε δείχνει την αξιοπιστία αυτών των αποτελεσμάτων, καθώς οι διαφορές ανάμεσα 

στις έρευνες ήταν σημαντικές.  

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού η συσχέτιση μορφολογικής επίγνωσης και 

ορθογραφικής δεξιότητας είναι αρκετά χαμηλή (Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016• 

Διακογιώργη et al., 2005• Diamanti et al., 2018  • Rispens et al., 2007• Wolter et al., 2009).  Τα 

παιδιά στις πρώτες τάξεις και ιδιαίτερα στην Α’ τάξη έρχονται ουσιαστικά σε επαφή με τον 

γραπτό λόγο, επομένως η φωνολογική επίγνωση διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην 

ορθογραφημένη γραφή. Από την Γ’ τάξη και έπειτα γίνεται φανερή η επίδραση της 

μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή καθώς οι έρευνες που συμπεριλήφθηκαν 

στη μετα-ανάλυση διακρίνονται από ομοφωνία (Rispens, et al., 2007• Casalis, et al., 2011• 

Fenjo, 2015• Γρηγοράκης & Μανωλίτσης, 2016• Koh, et al., 2017). 

Επιπλέον, η κλιτική μορφολογία φαίνεται να κατακτιέται πιο γρήγορα από τους 

μαθητές σε σχέση με την παραγωγική όπου φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην 

ορθογραφημένη γραφή στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου (Diamanti, et al., 

2018). 

Η επίδραση της μορφολογικής επίγνωσης στην κατάκτηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες φαίνεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις, 

γεγονός που φανερώνει την αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης αυτής της διαδικασίας. Βέβαια, 

σημαντικός παράγοντας αποτελεί το ορθογραφικό σύστημα και οι γραμματικοί κανόνες κάθε 
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γλώσσας, γιατί για παράδειγμα στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η κλίση και το γένος του 

άρθρου ενώ στην αγγλική το άρθρο είναι άκλιτο. 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός και ο σκοπός κάθε μελέτης φαίνεται ότι συνέβαλαν 

σημαντικά στα αποτελέσματα της παρούσας μετα-ανάλυσης. Οι μη σταθμισμένες δοκιμασίες 

καθώς και οι διαφορετικές δοκιμασίες κάθε μελέτης να συνέβαλαν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα και στην ύπαρξη σημαντικής ετερογένειας στην παρούσα εργασία. Το γεγονός 

αυτό φαίνεται ήδη από τη συστηματική ανασκόπηση όπου δεν συνέκλιναν όλες οι μελέτες σε 

ένα ομόφωνο αποτέλεσμα και υπήρχαν διαφοροποιήσεις για την επίδραση της μορφολογικής 

επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Γρηγοράκης 

& Μανωλίτσης, 2016• Διακογιώργη et al., 2005• Diamanti et al., 2018  • Rispens et al., 2007• 

Wolter et al., 2009).. 

 

8.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Όπως όλες οι έρευνες, έτσι και η παρούσα έρευνα υπόκεινται σε περιορισμούς. Πρώτον, 

στη βιβλιογραφική αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκαν μόνο τρεις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, γεγονός που περιορίζει αρκετά την ποσότητα αλλά και την 

ποιότητα των ερευνών που αντλήθηκαν για την παρούσα εργασία. Μια πιο διευρυμένη 

στρατηγική αναζήτησης σε περισσότερες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων αλλά και σε 

πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες για την εύρεση και αδημοσίευτων εργασιών σχετικά με την 

παρούσα έρευνα  ίσως να έδινε μεγαλύτερο δείγμα μελετών και με καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και το δείγμα της μετα-ανάλυσης να ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που 

είχε η παρούσα μελέτη. 

Δεύτερον, άλλος ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας εργασίας αφορά της 

μεθοδολογία της έρευνας. Η επιλογή συγχρονικών και διαχρονικών μελετών ίσως ήταν και 

αυτή που περιόρισε το δείγμα. Αν είχαν επιλεχθεί μελέτες παρέμβασης το μέγεθος επίδρασης 

και οι αναλύσεις που θα ακολουθούσαν να είχαν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να απαντηθούν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα γεγονός που δε 

συνέβη στην παρούσα μετα-ανάλυση καθώς το δείγμα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν σε 

αυτή ήταν μικρό, οπότε δε μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις. 

Τρίτον, ένας τελευταίος περιορισμός είναι η επιλογή των στατιστικών αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν. Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα κεφάλαια η μετα-ανάλυση 

έγινε με βάση τα συσχετιστικά δεδομένα μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής 
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δεξιότητας. Αν είχε χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο είδος στατιστικών αναλύσεων ίσως τα 

αποτελέσματα να ήταν στατιστικά σημαντικά και να μπορούσαμε να προβούμε σε γενικεύσεις. 

Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε η επιλογή συγχρονικών και διαχρονικών ερευνών περιόριζε 

αρκετά το είδος των στατιστικών αναλύσεων που θα έπρεπε να επιλεγεί. Επιπλέον, η 

σημαντικότερη παράμετρος ήταν το μικρό δείγμα ερευνών καθώς στις μετα-αναλύσεις το 

μικρό δείγμα μελετών επιφέρει και υψηλή ετερογένεια στα αποτελέσματα. Γεγονός που 

συνέβη σε όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία όπου η 

ετερογένεια ήταν ουσιαστική. 

 

8.3 Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα 

Το πεδίο των μεταγλωσσικών ικανοτήτων και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη του 

γραπτού λόγου φαίνεται από το πλήθος των ερευνών ότι είναι ένας τομέας που έχει ερευνηθεί 

αρκετά και συνεχίζεται να ερευνάται. Η φωνολογική επίγνωση και η σύνδεση της με τον 

γραπτό λόγο ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Η 

μορφολογική επίγνωση και η επίδραση στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας, είναι 

ένα πεδίο το οποίο ερευνάται περισσότερο στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η παρούσα μετα-

ανάλυση είχε ως σκοπό να μαζέψει τις περισσότερες μελέτες που αφορούν αυτό το ζήτημα. 

Βέβαια, τελειώνοντας αυτή η εργασία φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το πεδίο αυτό χρειάζεται 

ακόμα περισσότερη διερεύνηση. Οι περισσότερες έρευνες που συναντήθηκαν στην παρούσα 

εργασία δεν εξέταζαν αμιγώς τα μορφολογικά στοιχεία που επιδρούν στην ορθογραφημένη 

γραφή αλλά συσχέτιζαν τις επιδόσεις των μαθητών και με άλλες μεταβλητές όπως η 

φωνολογική επίγνωση. 

Η σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με την ορθογραφική δεξιότητα πρέπει να 

ερευνηθεί περαιτέρω και πιο διεξοδικά στο μέλλον, καθώς θα μπορούσε να ανιχνεύσει στα 

πρώτα χρόνια φοίτησης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο την πιθανή ύπαρξη στο μέλλον 

μαθησιακών δυσκολιών που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο.  

Μελέτες παρέμβασης θα ήταν μείζονος σημασίας καθώς θα ωφελούσαν τα παιδιά στο 

να ενστερνιστούν τους μορφολογικούς κανόνες και θα είχαν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας 

στην ορθογραφημένη γραφή. 

Επιπλέον, η δημιουργία σταθμισμένων εργαλείων μέτρησης για την εξέταση της σχέσης 

μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας θα δημιουργούσαν ένα κοινό άξονα για 

πολλούς ερευνητές και θα τους επέτρεπε μια σωστή μέτρηση επομένως θα υπήρχε μια 
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ομοιογένεια στα αποτελέσματα των ερευνών, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να 

μεταφραστεί και να προσαρμοστεί σε μία άλλη γλώσσα με ανάλογο ορθογραφικό σύστημα για 

να υπάρξουν ακόμα πιο αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ των σταδίων κατάκτησης αλλά και 

επίδρασης της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφική δεξιότητα. 

Επιπρόσθετα, ακόμα καλύτερα θα ήταν η δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου όπου θα 

μπορούσαν να το χρησιμοποιούν και οι εκπαιδευτικοί για να παρατηρούν τους μαθητές τους 

και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. 

Τέλος, μια μελέτη μετα-ανάλυσης είναι πολύ σημαντική γιατί φανερώνει τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα πολλών ερευνών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, μια 

μελέτη μετα-ανάλυσης με πολύ μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να δώσει ακόμα περισσότερα 

τεκμήρια για το συγκεκριμένο θέμα. 
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Παράρτημα 

Η κλίμακα Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale για μελέτες κοορτής μεταφράστηκε 

στα ελληνικά και προσαρμόστηκε για να δείξει την ποιότητα συγχρονικών και διαχρονικών 

μελετών της παρούσας μετα-ανάλυσης. 

Επιλογή (μέγιστο 5 αστέρια) 

1. Αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος: 

α) Πραγματικά αντιπροσωπευτικό του μέσου όρου στον πληθυσμό στόχο (όλα τα υποκείμενα ή 

τυχαία δειγματοληψία).* 

β) Αρκετά αντιπροσωπευτικό του μέσου όρου στην ομάδα-στόχο (μη τυχαία δειγματοληψία).* 

γ) Επιλεγμένη ομάδα αντικειμένων. 

δ) Δεν υπάρχει περιγραφή για την επιλογή των συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων.  

 

2. Μέγεθος δείγματος: 

α) Πλήρες και ικανοποιητικό (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του μεγέθους του 

δείγματος). * 

β) Δε παρέχονται πληροφορίες. 

 

3. Άτομα που δεν απάντησαν: 

α) Το ποσοστό του δείγματος στόχου που περιλαμβάνεται επιτυγχάνει τον προκαθορισμένο 

στόχο. * 

β) Μη ικανοποιητικό ποσοστό δείγματος, δεν υπάρχουν συνοπτικά στοιχεία για τα άτομα που 

δεν απάντησαν. 

γ) Δεν παρέχονται πληροφορίες. 
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4. Εκτίμηση της έκθεσης: 

α) Σταθμισμένο εργαλείο μέτρησης. ** 

β) Μη σταθμισμένο εργαλείο μέτρησης, αλλά το εργαλείο είναι διαθέσιμο ή περιγράφεται. * 

γ) Δεν υπάρχει περιγραφή του εργαλείου μέτρησης. 

 

Συγκρισιμότητα  (μέγιστο 2 αστέρια) 

 1. Τα άτομα σε διαφορετικές ομάδες αποτελεσμάτων είναι συγκρίσιμα, με βάση τον σχεδιασμό 

της μελέτης. 

α) Η μελέτη ελέγχει τον σημαντικότερο παράγοντα. ** 

β) Η μελέτη ελέγχει για κάθε πρόσθετο παράγοντα. * 

 

Αποτελέσματα (μέγιστο 3 αστέρια) 

1. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων: 

α) Ανεξάρτητη τυφλή αξιολόγηση με αντικειμενικές επικυρωμένες μεθόδους. ** 

β) Μη τυφλή αξιολόγηση με αντικειμενικά επικυρωμένες μεθόδους. ** 

γ) Χρησιμοποιούνται μη πρότυπες ή μη επικυρωμένες μέθοδοι. * 

δ) Δεν υπάρχει περιγραφή. 

 

2. Στατιστική δοκιμή: 

α) Η στατιστική δοκιμή που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων περιγράφεται με 

σαφήνεια και καταλληλότητα και παρουσιάζονται οι μετρήσεις συμπεριλαμβανομένων των 

διαστημάτων εμπιστοσύνης και p value. * 

β) Η στατιστική δοκιμή δεν είναι κατάλληλη, δεν περιγράφεται ή είναι ατελής. 

 

Ποιότητα μελετών: 
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Πολύ καλές μελέτες: 9-10 βαθμούς 

Καλές μελέτες: 7-8 βαθμούς 

Ικανοποιητικές μελέτες: 5-6 βαθμούς  

Μη ικανοποιητικές μελέτες: 0-4 βαθμούς 

 

 

 

 

 

 


	Meta-analysis: correlation



