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«Η γραπτή λέξη είναι κυρίως µια 
σηµαντική µονάδα µε ποικίλη 
γεωµετρία» 

       J.-P. Jaffré, 1995 
 
 
 
 

   «Ο γραπτός λόγος είναι κατά κάποιο 
τρόπο η άλγεβρα της γλώσσας. Αλλά 
ακριβώς όπως η οικειοποίηση της άλγεβρας 
δεν επαναλαµβάνει την εκµάθηση της 
αριθµητικής, αλλά αποτελεί ένα καινούργιο 
στάδιο της εξέλιξης της αφηρηµένης 
µαθηµατικής σκέψης, το οποίο µεταπλάθει 
την προγενέστερα διαµορφωµένη αριθµη-
τική σκέψη και την ανυψώνει σ’ ένα 
ανώτερο στάδιο, ακριβώς έτσι και η 
άλγεβρα της γλώσσας ή η γραπτή γλώσσα 
εισάγει το παιδί στο ανώτατο αφηρηµένο 
επίπεδο της γλώσσας και µετασχηµατίζει 
επιπλέον και το προγενέστερα σχηµατι-
σµένο ψυχολογικό σύστηµα της προφορι-
κής γλώσσας.» 

Λ. Βυγκότσκι, 1988 
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Πρόλογος 
Η εργασία αυτή αποτελεί διδακτορική διατριβή, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης υπό 

την εποπτεία του καθηγητή Μιχάλη Βάµβουκα.  

Την τελευταία δεκαετία στο διεθνή χώρο έχει συντελεστεί σηµαντική 

θεωρητική και ερευνητική πρόοδος ως προς την αναγνώριση ενός γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος που υποστηρίζει την εκδήλωση της ορθογραφικής 

δεξιότητας µαθητών δηµοτικού σχολείου. Αντίθετα, στον ελληνικό 

επιστηµονικό και εκπαιδευτικό χώρο η διερεύνηση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος και της ορθογραφικής δεξιότητας ελλήνων 

µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου παρουσιάζει ένα µεγάλο 

θεωρητικό και ερευνητικό κενό. Αποτέλεσµα αυτής της έλλειψης φαίνεται να 

είναι η αδυναµία των εκπαιδευτικών προσπαθειών να ανασχέσουν  µέσω της 

διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας το λειτουργικό αναλφαβητισµό των 

ελληνόπουλων.  

Η σηµαντική στροφή προς την ερευνητική κατανόηση των γνωστικών 

παραγόντων που υποστηρίζουν την ορθογραφική δεξιότητα µαθητών που 

τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο οφείλεται στον καθηγητή µας Μιχάλη 

Βάµβουκα και τους συνεργάτες του, όταν το 1999 εξέτασαν την ελλιπή 

κατάκτηση της δεξιότητας φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας ως 

παράγοντα λειτουργικού αναλφαβητισµού συνδέοντας για πρώτη φορά 

θεωρητικά και ερευνητικά δεδοµένα για την πρώτη γραφή και ανάγνωση µε 

την ορθογραφική δεξιότητα µαθητών που έχουν αναπτύξει πλήρως το 

γνωστικό ορθογραφικό τους σύστηµα. Έτσι, η εργασία µας αυτή αποτελεί 

συνέχεια στην προσπάθεια διαµόρφωσης ενός θεωρητικού πλαισίου ικανού 

να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την περαιτέρω ερευνητική προσέγγιση της 

ορθογραφικής δεξιότητας ελλήνων µαθητών µε απώτερο στόχο την 

αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας και την 

αντιµετώπιση των ορθογραφικών προβληµάτων που παρουσιάζουν.  

Ωστόσο, το εγχείρηµα αυτό δεν ήταν εύκολο λόγω των πολλών 

γνωστικών παραγόντων που εµπλέκονται στην ανάπτυξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας καθώς και στην εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας, τόσο 

κατά την ανάγνωση όσο και κατά τη γραφή. Στον αναγνώστη έγκειται, πλέον, 

να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος αυτού. 



 5

Η εργασία αυτή δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί δίχως την παρότρυνση, 

την αµέριστη υποστήριξη, τις καίριες υποδείξεις και τη διάθεση χρόνου και 

εµπιστοσύνης, και όλα αυτά µέσα σε κλίµα γνήσιας παιδαγωγικής σχέσης, εκ 

µέρους του επόπτη µας, καθηγητή Μιχάλη Ι. Βάµβουκα. Γι’ αυτό 

αισθανόµαστε την ανάγκη να εκφράσουµε, και από αυτή τη θέση, τις 

ευχαριστίες µας προς τον καθηγητή Μιχάλη Ι. Βάµβουκα.  

Ευχαριστούµε, επίσης, την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών 

Παναγιώτα Παπούλια-Τζελέπη για την καίρια συµβολή της ως προς την 

πραγµατοποίηση της έρευνας και τις υποδείξεις της για τη θεωρητική 

θεµελίωσή της καθώς και τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης Ν. Παπαδογιαννάκη για τις γλωσσολογικές υποδείξεις του κατά την 

εκπόνηση των τεστ της έρευνας. 

Επιπλέον, ευχαριστούµε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρών 

Ιωάννη Κατσίλη για τις σηµαντικές υποδείξεις του ως προς τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνάς µας.  

Παράλληλα, θέλουµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στους 

συναδέλφους µας δασκάλους Αιµιλία Ψαρουδάκη και Κώστα Μηλαθιανάκη για 

την εποπτεία της διεξαγωγής της έρευνας στους νοµούς της Κρήτης. Επίσης, 

από τη θέση αυτή θέλουµε να ευχαριστήσουµε για µια φορά ακόµα τους 

φοιτητές των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων Κρήτης και 

Πατρών που έλαβαν µέρος στη χορήγηση των τεστ την άνοιξη του 2002, τους 

δασκάλους και τους µαθητές της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης των σχολείων, που 

συµµετείχαν σ’ αυτή την έρευνα.  
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Περίληψη 
 Στην έρευνα αυτή, που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 σε 714 

µαθητές ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, διερευνήθηκε η ορθογρα-

φική δεξιότητα των µαθητών αυτών ως αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεων 

γνωστικών παραγόντων ενός υποκείµενου γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ της 

ορθογραφικής δεξιότητας και της γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογικής 

και µορφολογικής), των γλωσσικών λειτουργιών (φωνηµατικογραφηµατικής 

και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης) και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων µε στόχο την κατανόηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που έχουν αναπτύξει οι µαθητές, οι 

οποίοι φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του ελληνικού δηµοτικού σχολείου.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αναπτυξιακή πορεία 

της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του ελληνικού 

δηµοτικού σχολείου καθώς και την ύπαρξη του ορθογραφικού προβλήµατος 

σε ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών αυτών. Επίσης, επεσήµαναν την 

ύπαρξη ισχυρών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των παραπάνω παραγόντων και 

συναφειών αυτών µε την ορθογραφική δεξιότητα επιβεβαιώνοντας, την 

ύπαρξη και πολυπλοκότητα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, το 

οποίο φαίνεται να διαφοροποιείται λειτουργικά, ανάλογα µε το βαθµό 

ανάπτυξης της γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών λειτουργιών, της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, του φύλου και 

της τάξης φοίτησης.  

Τα ευρήµατα της έρευνας µπορούν να χρησιµεύσουν στο σχεδιασµό 

ειδικότερων ερευνητικών προσεγγίσεων του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ως προς την 

πολυπλοκότητα και αυτοοργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

κάθε συγκεκριµένου µαθητή, στη διαγνωστική αξιολόγηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας κάθε συγκεκριµένου µαθητή µέσω µιας ποιοτικής ανάλυσης των 

ορθογραφικών του λαθών και στην υπογράµµιση του ρόλου της πολλαπλής 

διδακτικής προσέγγισης της µητρικής γλώσσας για την ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών. 
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Résumé 
Au cours de cette enquête, réalisée auprès de 714 élèves de 4ème, 

5ème et 6ème année d'école primaire au printemps 2002, a été recherchée la 

compétence orthographique de ces élèves en tant que résultat d'influences 

réciproques de facteurs cognitifs d'un systèmes orthographique cognitif sous-

jacent. Plus particulièrement, ont été recherchés les rapports entre la 

compétence orthographique et la conscience linguistique (phonologique et 

morphologique), les mécanismes langagiers (correspondance phonème-

graphème et morphème-graphème) et la compétence métalinguistique 

d'application des règles grammaticales avec par but la compréhension du 

système orthographique cognitif qu'ont développé les élèves, et plus 

précisément ceux des trois dernières classes de l'école primaire grecque. 

Les résultats de cette enquête ont attesté de l'évolution du 

développement de la compétence orthographique des élèves de 4ème, 5ème 

et 6ème année de l'école primaire grecque, ainsi que de l'existence du 

problème orthographique pour un grand pourcentage de ces élèves. De plus, 

les résultats ont souligné l'existence de fortes influences réciproques entre les 

facteurs mentionnés plus haut et de corrélations de ces derniers avec la 

compétence orthographique. Attestant ainsi de l'existence et de la complexité 

du système orthographique cognitif, lequel semple fonctionner différemment 

en fonction du niveau de développement de la conscience linguistique, des 

mécanismes langagiers, de la compétence métalinguistique d'application de 

règles grammaticales, du sexe et de la classe. 

Les trouvailles de l'enquête peuvent être utilisées pour un projet 

d'approche de recherches particulières sur le système orthographique 

cognitif, pour la sensibilisation des enseignants envers la complexité et l'auto-

organisation du système orthographique cognitif auprès de chaque élève en 

particulier, pour la valorisation diagnostique de la compétence orthographique 

de chaque élève à travers l'analyse qualitative des facteurs orthographiques 

et pour la mise en valeur du rôle de l'approche didactique multiple de la 

langue maternelle dans le dessein de développer la compétence 

orthographique des élèves. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
1.0.0  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1.1.0   Προβληµατική της έρευνας 

Η πλήρης ένταξη και ενσωµάτωση του ανθρώπου στις σύγχρονες 

κοινωνίες συνεχίζει να πραγµατοποιείται µέσα από την κατάκτηση και 

αξιοποίηση της γλώσσας και κυρίως της γραπτής έκφρασής της. Ενώ µε τον 

προφορικό λόγο οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να 

εξοικειώνονται καλύτερα µεταξύ τους, µε τη γραφή έχουν τη δυνατότητα 

ανάλυσης, ακρίβειας και επικοινωνίας υπερβαίνοντας την απόσταση, τόσο µε 

τους σύγχρονούς τους όσο και µε τις µελλοντικές γενιές. Τα ουσιώδη αυτά 

χαρακτηριστικά της γραπτής έκφρασης συντελούν ώστε η «δύναµη της 

γραφής» να αναγνωρίζεται διεθνώς και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και 

σήµερα, παρόλο που η ανάπτυξη των τεχνολογικών µέσων έχει κατορθώσει 

να µετατρέπει στιγµιαία µια Βίβλο σε ένα Κοράνι (Swerdlow J., 1999).   

Ωστόσο, η γραπτή έκφραση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία 

επικοινωνίας1, η οποία προϋποθέτει την κατάκτηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων και 

τη δραστηριοποίηση πολλαπλών γνώσεων και γνωστικών µηχανισµών 

(Mousty P. et Alegria J., 1999, 8). Το να µάθει ένα παιδί ή ένας ενήλικος  να 

γράφει και να διαβάζει είναι αποτέλεσµα ανάπτυξης δυνατοτήτων πρόσβασης 

στις γλωσσολογικές γνώσεις µέσα από τη γραπτή αναπαράσταση της 

γλώσσας (Alegria J. et Morais J., 1989, 173). Είναι, επίσης, αποτέλεσµα ενός 

συνόλου δεξιοτήτων κωδικοποίησης των ηχητικών σηµείων του προφορικού 

λόγου, των φωνηµάτων, σε σηµεία του γραπτού λόγου, τα γραφήµατα – 

γράµµατα. Έτσι, η µάθηση της γραφής και ανάγνωσης αποτελεί µια 

πολύπλοκη γνωστική διαδικασία µέσω της οποίας ενσυνείδητα ο άνθρωπος 

πραγµατοποιεί µια «κωδικοποίηση δεύτερου βαθµού», αφού τα ηχητικά 

σηµεία παρουσιάζονται ως η πρώτη γλωσσική κωδικοποίηση της 

πραγµατικότητας (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 77). Κάθε κωδικοποίηση, 

όµως, όπως είναι γνωστό, συντελείται µε τη λειτουργία της αντιστοίχησης 

συγκεκριµένων πληροφοριών που συγκροτούν τα σηµεία ενός κώδικα σε 

κάποιο άλλο είδος σηµείων κοινά αποδεκτών.  

                                                 
1 Για τις λειτουργίες επικοινωνίας της  γραπτής γλώσσας βλ. Βάµβουκα Μ., 1991, 76-102. 
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Η λειτουργία αυτή κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης του 

προφορικού σε γραπτό λόγο (γραφή) αλλά και της αποκωδικοποίησης του 

γραπτού σε προφορικό λόγο (ανάγνωση) προϋποθέτει από τη µια την 

ταυτόχρονη γνώση, αποδοχή και τήρηση ενός κοινωνικά συµβατού κώδικα 

γραφής – ενός συνόλου ορθογραφικών γνώσεων  (ορθογραφία) και κανόνων 

– και από την άλλη την παράλληλη ανάπτυξη από τον µαθητή ή τον ενήλικο 

ενός συνόλου δεξιοτήτων χειρισµού των παραπάνω ορθογραφικών γνώσεων 

και κανόνων. Αντίθετα, η παραβίαση των ορθογραφικών συµβάσεων και η 

αδυναµία ορθού χειρισµού του κώδικα γραφής και ανάγνωσης αποτελεί 

απόκλιση από τον κώδικα, λάθος ή σφάλµα µε άµεσες επιπτώσεις στην 

επικοινωνία.  Γιατί, όπως και να το ονοµάσουµε, απόκλιση, λάθος ή σφάλµα, 

το αποτέλεσµα είναι το ίδιο2: το µήνυµα δεν µεταβιβάζεται σωστά, 

παραµορφώνεται σε βαθµό να δηµιουργούνται παραποιήσεις του, 

αλλοιώνεται πολλές φορές σε τέτοιο σηµείο ώστε η επικοινωνία να γίνεται 

αδύνατη. 

 Έτσι, η απόκλιση ως µερική (δυσορθογραφία) ή ολική ανικανότητα 

(ανορθογραφία) για ορθή γραπτή έκφραση παρουσιάζεται ως αδυναµία 

έκφρασης, κατανόησης και, τελικά, επικοινωνίας. Γίνεται παράγοντας 

αδρανοποίησης των εκφραστικών δυνάµεων του µαθητή και περιορισµού των 

δυνατοτήτων επικοινωνίας του µε τα άλλα µέλη της κοινότητας οδηγώντας 

πολλές φορές προς το στιγµατισµό και την περιθωριοποίηση του 

δυσορθόγραφου ή ανορθόγραφου παιδιού ή ενηλίκου. Η έλλειψη, δηλαδή, της 

ορθογραφικής δεξιότητας φανερώνει την ιδιαίτερη λειτουργία της, ως «µέσου 

στην υπηρεσία του γραψίµατος µε λειτουργίες: παραστατική, εκφραστική και 

επικοινωνιακή” (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 80).  

Η γλωσσική αδυναµία, ως αποτέλεσµα της αδυναµίας του µαθητή ή 

του ενηλίκου να γράφει ορθογραφηµένα και να ανάγεται µέσω των 

ορθογραφικών του γνώσεων στις έννοιες των λέξεων που διαβάζει, δεν οδηγεί 

µόνο σε έλλειψη επικοινωνίας, αλλά,  παράλληλα, «οδηγεί µαθηµατικώς σε 

                                                 
2 Αντίθετα, στο χώρο της παιδαγωγικής και της διδακτικής µεθοδολογίας η αδιάκριτη χρήση 
των όρων απόκλιση, λάθος ή σφάλµα  έχει σοβαρές επιπτώσεις είτε στην παιδαγωγική 
αντιµετώπιση των µαθητών είτε στον προσανατολισµό της διδακτικής πράξης. Μια αξιόλογη 
διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών στη διδακτική µεθοδολογία από τη χρήση στη γαλλική 
γλώσσα των όρων faute και erreur παρουσιάζεται από τον J.-P. Jaffré, σε άρθρο του µε τίτλο: 
L’orthographe: avec ou sans erreurs, στο  περιοδικό Recherche en éducation, Théorie et 
pratique, 1990, 1, 3-8. 
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αδυναµία του ανθρώπου να σκέπτεται σωστά, και ακόµη αδυναµία να 

κατακτήσει καλύτερη παιδεία» (Μπαµπινιώτη Γ., 2000, 10-11), αφού δεν 

µπορεί να οικειοποιηθεί τον αποθησαυρισµένο εννοιολογικό πλούτο των 

προηγούµενων γενεών και να αναπτύξει ένα ικανό λεξιλόγιο ως εργαλείο 

σκέψης και έκφρασης.   

Ειδικότερα, στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο, η δύναµη της γραφής όσο 

και της ορθογραφίας, πιστοποιείται από το γεγονός ότι «η εκπαίδευση 

στηρίζεται κυρίως στη µάθηση δια µέσου του γραπτού λόγου» µε αποτέλεσµα 

«ο βαθµός επιτυχίας εκµάθησης της ανάγνωσης και ορθογραφηµένης γραφής 

(να) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σχολικής επιτυχίας και, ως ένα 

βαθµό, (να) καθορίζει ίσως και την κοινωνική ένταξη του ατόµου» (Πόρποδα 

Κ., 1995, 34 : Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 78)3.  

Ήδη από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης, αναγνωρίστηκε η 

ανάγκη αντιµετώπισης της γλωσσικής αδυναµίας για κατανόηση και 

επικοινωνία του µαθητή ή του ενηλίκου µέσω του γραπτού λόγου και 

περιορισµού των αρνητικών συνεπειών της, ως προϋπόθεση για την 

κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Η δυσορθογραφία – ανορθογραφία 

θεωρήθηκαν έκτοτε ως δυο από τους βασικούς παράγοντες αδυναµίας 

γραφής και ανάγνωσης του αναλφάβητου. Η αντιµετώπιση του 

αναλφαβητισµού έχει απασχολήσει την παγκόσµια κοινότητα ήδη από το 

1953 µε την έκδοση από την Unesco της Μονογραφίας πάνω στη βασική 

εκπαίδευση και την έναρξη του προγράµµατος για τον αλφαβητισµό µε διπλή 

κατεύθυνση: α) εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και β) προσπάθεια επίλυσης ή 

άρσης των ποικίλων δυσκολιών (γλωσσικών, κοινωνικών, πολιτικών, 

οικονοµικών και πρακτικών) (Tabouret - Keller A., 1998, 101). Το κίνηµα του 

αλφαβητισµού στις αρχές του 20ου αιώνα, αν και επέκτεινε τη σχολική 

εκπαίδευση, δεν περιόρισε τον αριθµό των αναλφάβητων. Αντίθετα, 

διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο ποσοστό αλφαβητισµένων ενηλίκων συνέχιζαν 

να παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη γραφή και ανάγνωση, να µην 

γράφουν ορθογραφηµένα και να µην επικοινωνούν µέσω του γραπτού λόγου. 

Το φαινόµενο αυτό, γνωστό ως λειτουργικός αναλφαβητισµός ανέδειξε και το 

ορθογραφικό πρόβληµα. Αυτό συνίσταται από τη µια στην αδυναµία του 
                                                 
3 Ο δεύτερος αριθµός της παραποµπής αναφέρεται σε συγκεκριµένη σελίδα άρθρου ή 
βιβλίου. 
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µαθητή ή του ενηλίκου να γνωρίζει και να εφαρµόζει µε συνέπεια τις 

ορθογραφικές συµβάσεις (Γκότοβου Α., 1992) που είναι σε ισχύ και ρυθµίζουν 

την κωδικοποίηση του προφορικού λόγου της µητρικής του γλώσσας σε 

γραπτό λόγο και από την άλλη στην αδυναµία του να αποκρυπτογραφεί τις 

ορθογραφικές αυτές συµβάσεις κατά την ανάγνωση του γραπτού λόγου µε 

άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της επικοινωνιακής του ικανότητας. Ο 

δυσορθόγραφος ή ανορθόγραφος τρόπος γραφής καταστρατηγεί την 

επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας µε αποτέλεσµα ο δυσορθόγραφος ή 

ανορθόγραφος να µην µπορεί να γίνει κατανοητός από τα µέλη της 

κοινωνικής οµάδας στην οποία είναι ενταγµένος, αλλά και να µην µπορεί να 

κατανοήσει τα άλλα µέλη της κοινωνικής του οµάδας µέσω του γραπτού 

λόγου. Η αδυναµία διαχείρισης των ορθογραφικών συµβάσεων και οι 

δυσκολίες που παρουσιάζει µεγάλο µέρος παιδιών και ενηλίκων στην 

επικοινωνία µέσω του γραπτού λόγου ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για τον 

αναλφαβητισµό, τη σχολική διαρροή και τον κοινωνικό αποκλεισµό, ο οποίος 

δεν θεωρείται µόνο ως το αποτέλεσµα κοινωνικοοικονοµικών και 

εκπαιδευτικών παραγόντων αλλά και του περιορισµού της αµφίδροµης 

γραπτής επικοινωνίας του κάθε ατόµου µε το κοινωνικό σύνολο (Βάµβουκα 

Μ. κ. άλ., 1999α : Κολιάδη Ε. και άλ., 1999 : ∆αφέρµου - Κορτέση Χ., 1998 : 

Πόρποδα Κ. 1998 : Πυργιωτάκη Ι.- Παληού Ζ., 1997). 

Μερικά από τα ερωτήµατα που απασχολούσαν και απασχολούν 

συνεχώς τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το ορθογραφικό πρόβληµα και τη 

διδακτική του αντιµετώπιση είναι: α) ποια πρέπει να είναι η αντιµετώπιση των 

ορθογραφικών λαθών; β) ποια πρέπει να είναι η στάση του δασκάλου ως 

προς τη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών που έχουν σχέση µε τη 

διπλοτυπία  της γλώσσας και τις παραλλαγές κοινωνικών ή τοπικών 

διαλέκτων στο φωνητικό, µορφολογικό ή συντακτικό επίπεδο; (Ιορδανίδου Α., 

1988), γ) κατά τη διδασκαλία της γραπτής γλώσσας κέντρο της παιδαγωγικής 

πράξης πρέπει να είναι το προϊόν (γραπτός λόγος) µε άµεση συνέπεια τη 

διδασκαλία του µονολιθικού κανόνα ή , αντίθετα, ο µαθητής που µαθαίνει και 

τα στάδια εκµάθησης από τα οποία περνά µε άµεση συνέπεια την 

αντιµετώπιση του λάθους ως µέσου για την ανακάλυψη των οργανωτικών 

αρχών του σταδίου στο οποίο βρίσκεται και τα οποία υπολανθάνουν στον 

γραπτό του λόγο; (Jaffré J.-P., 1990), δ) ποιοι ανεξάρτητοι παράγοντες 
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πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την εξατοµικευµένη διδακτική υποβοήθηση 

των µαθητών που παρουσιάζουν ορθογραφικές δυσκολίες; ε) ποια διδακτική 

µέθοδος ανάγνωσης και γραφής νέων λέξεων (αναλυτική, ολική, 

αναλυτικοσυνθετική) ταιριάζει περισσότερο στις διάφορες τάξεις του 

δηµοτικού; στ) σε ποια επίπεδα της γλώσσας (φωνολογία, µορφολογία, 

σύνταξη, κ.ά.) στηρίζονται οι µαθητές κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής 

τους δεξιότητας και πώς µπορεί να τους υποβοηθήσει η διδακτική 

παρέµβαση; ζ) η ορθογραφική δεξιότητα κατακτάται µέσω της επαφής και 

χρήσης του γραπτού λόγου ή υπάρχει ανάγκη διδασκαλίας προσαρµοσµένης 

στα διάφορα στάδια της αναπτυξιακής της πορείας;  

Τα παραπάνω ερωτήµατα καθώς και η σύνδεση της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τον λειτουργικό αναλφαβητισµό (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α) 

και µε την κρίση εµπιστοσύνης προς το σχολείο (Ντάλτα Π., 1985) 

προβάλλουν ως ιδιαίτερα επιτακτική την εκπαιδευτική αντιµετώπιση του 

ορθογραφικού προβλήµατος. Και µάλιστα, όταν σύγχρονες έρευνες στον 

ελληνικό χώρο υπογραµµίζουν συνεχώς την αδυναµία ενός µεγάλου µέρους 

µαθητών που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο να επικοινωνούν µε τον γραπτό 

λόγο (∆αφέρµου-Κορτέση Χ., 1998) και καταδεικνύουν ως αιτία λειτουργικού 

αναλφαβητισµού την ελλιπή κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας (Βάµβουκα 

Μ., 1987α, 40-54 : 1987β, 38-49 : Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 77-98). Οι 

αδυναµίες κατάκτησης του συστήµατος αντιστοίχησης των σηµείων του 

προφορικού λόγου σε σηµεία του γραπτού λόγου από τους µαθητές έχει ως 

αποτέλεσµα ορθογραφικές και αναγνωστικές δυσκολίες που «εµφανίζονται 

σήµερα πιο έντονες όσο µεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις της σηµερινής 

κοινωνίας για αναγνωστικές επιδόσεις» (Κολιάδη Ε. κ.ά., 1999). 

Παράλληλα, η κατανόηση και αντιµετώπιση του ορθογραφικού 

προβλήµατος προβάλλει ακόµα πιο επιτακτική, αν εντάξουµε το ορθογραφικό 

πρόβληµα στα επικοινωνιακά πλαίσια µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και της αυξανόµενης παρουσίας τόσο στις τάξεις 

του ελληνικού δηµοτικού σχολείου αλλοδαπών µαθητών, οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν περισσότερες ορθογραφικές δυσκολίες σε σύγκριση µε τους 

Έλληνες µαθητές, όσο και στις τάξεις των ξένων δηµοτικών σχολείων 

ελληνοπαίδων µαθητών (∆αµανάκη Μ. 1993 : 1997 : 1998 : 1999 : 1999α). Η 

αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή 
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ξένης περνά απαραίτητα από την αντιµετώπιση του ορθογραφικού 

προβλήµατος που συνιστά η ιστορική ιδιοµορφία της ελληνικής γλώσσας, η 

εµφάνιση λαθών παρεµβολής και η αξιοποίηση της µιας γλώσσας για την 

εκµάθηση της άλλης (Γεωργογιάννη Π., 2000 : ∆αµανάκη Μ., 1999 : 

Καναράκη Γ., 1974). Η προβληµατική της διγλωσσίας (∆αµανάκη Μ., 1993) 

και οι ορθογραφικές δυσκολίες των δίγλωσσων παιδιών (Frenck - Mestre C., 

1998 : Barbier M.-L., 1998 : Prince P., 1998 : Duscherer K. et Holender D., 

1998 : Groot De M.B. A., 1998 : Lavaur J.-M. et Font N., 1998 : Bueno S. et 

Frenck - Mestre C., 1998 : Streri A., 1994 ) έχουν γίνει αντικείµενο µελέτης τα 

τελευταία χρόνια και πρέπει να απασχολήσουν και το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα στη βάση ισόνοµης κοινωνικοεκπαιδευτικής αντιµετώπισης 

δίγλωσσων και µη µαθητών, όταν µάλιστα έχει διεθνώς αναγνωριστεί ότι η 

διδασκαλία της µητρικής γλώσσας µε διαφοροποιηµένη εφαρµογή 

προγραµµάτων αλφαβητισµού (Teresinha de Moraes Brenner, 1999), 

συµβάλλει στη διαπραγµάτευση της πολιτισµικής ετερότητας του µαθητή 

(Cummins J., 1999).   

 

1.1.1 Οριοθέτηση του προβλήµατος 
 Η προσπάθεια επίλυσης του ορθογραφικού προβλήµατος 

ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό, τα κατά καιρούς αποδεκτά ερµηνευτικά 

θεωρητικά σχήµατα του λειτουργικού αναλφαβητισµού4 και της σχολικής 

αποτυχίας (Παπαδόπουλου Μ., 1990, 74 κ. εξ.) καθώς και τις επικρατούσες 

αντιλήψεις για τις αναγνωστικές δυσκολίες (Fijalkow J., 1997). Σιγά-σιγά 

διαµορφώθηκαν διάφορες ερµηνευτικές προσεγγίσεις των µαθησιακών 

δυσκολιών της ανάγνωσης και της ορθογραφίας που τροφοδοτούν µέχρι 

σήµερα την έρευνα.  

Αρχικά το ορθογραφικό πρόβληµα εντάχθηκε στα πλαίσια µιας 

οργανοκρατικής αντίληψης όπου η κατάσταση των αισθητηρίων οργάνων 

(Βάµβουκα Μ., 1986, 42), οι εγκεφαλικές βλάβες και η κληρονοµικότητα 

προσδιόριζαν την ικανότητα µάθησης γραφής και  ανάγνωσης (Fijalkow J., 
                                                 
4 Σύµφωνα µε ορισµό που υιοθετήθηκε από την Ουνέσκο στις 27-11-1978, λειτουργικά 
αναλφάβητος, θεωρείται «το πρόσωπο το οποίο δεν είναι ικανό να ασκήσει όλες τις αναγκαίες 
για τον αλφαβητισµό δραστηριότητες, προς το συµφέρον της καλής λειτουργίας της οµάδας 
και της κοινότητάς του, καθώς επίσης και για να του επιτρέψουν να συνεχίσει να διαβάζει, να 
γράφει και να κάνει αριθµητικές πράξεις τόσο για τη δική του ανάπτυξη όσο και γι’ αυτήν της 
κοινότητάς του» (Παπαδόπουλου Μ. 1990, 69). 
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1997, 21 κ. εξ.). Η δυσορθογραφία και η ανορθογραφία, σύµφωνα µε τις 

κλασικές ιατρικές και ψυχολογικές θεωρίες των αρχών του 20ου αιώνα για τη 

λειτουργική και γνωστική αντίληψη, έγιναν αντιληπτές ως συνέπειες των 

ατοµικών χαρακτηριστικών των παιδιών. Η αδυναµία ορθής γραφής και 

ανάγνωσης αντιµετωπίστηκε ως αποτέλεσµα διανοητικής ανεπάρκειας, 

εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, ιδιοσυγκρασίας και γενικά φυσικής ανισότητας, 

η υπέρβαση των οποίων µπορούσε να αντιµετωπιστεί µόνο µε ειδική 

διδακτική αντιµετώπιση και εντατική άσκηση. Είναι χαρακτηριστικές οι 

αναφορές του Γ. Σακελλαρίου σχετικά µε τις αιτίες του ορθογραφικού 

προβλήµατος ότι «τα ευφυή ιδία Υποκείµενα, ως εξ ερευνών τω 1930 ευρέθη, 

σφάλλονται περισσότερον εις την ορθήν γραφήν συλλαβής λέξεώς τινος, εν ω 

τα αφυή εσφαλµένως γράφουσιν ολοκλήρους λέξεις» (1956, 2) καθώς και ότι 

«Υποκείµενα νευρικά ή ασταθή δυσκόλως ανέχονται να ασκώνται εκουσίως 

επί µακρόν, εποµένως τα τοιαύτα άτοµα δυσκόλως σχηµατίζουσι και τας προς 

ορθογραφίαν απαιτουµένας έξεις» (1956, 3).  

Στη συνέχεια, το ορθογραφικό πρόβληµα συνδέθηκε µε τις 

συναισθηµατικές διαταραχές της προσωπικότητας και το ψυχαναλυτικό 

ρεύµα, σύµφωνα µε το οποίο οι δυσκολίες µάθησης της γραφής και 

ανάγνωσης τοποθετούνται σε παράγοντες που βρίσκονται έξω από το παιδί 

και αφορούν τη θετική ή αρνητική στάση που διαµορφώνει αυτό απέναντι 

στους µεγαλύτερους, είτε αυτοί είναι γονείς είτε εκπαιδευτικοί (Fijalkow J., 

1997, 117, κ. εξ. : Βάµβουκα Μ., 1986, 42 : ∆ήµου ∆., 1982)5.  

Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο το ορθογραφικό πρόβληµα, ως 

δυσκολία γραφής και ανάγνωσης, σχετίστηκε µε τη θεωρία της 

«κοινωνικοπολιτιστικής αναπηρίας», σύµφωνα µε την οποία η σχολική 

αποτυχία και ο λειτουργικός αναλφαβητισµός είναι αποτέλεσµα ενός 

κοινωνικοµορφωτικά στερηµένου οικογενειακού περιβάλλοντος που δε βοηθά 

στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων όπως της ορθής γραφής και 

ανάγνωσης (Παπαδόπουλου Μ., 1990, 76 : Fijalkow J., 1997, 151 κ. εξ. : 

Κολιάδη Ε. κ. ά., 1999).  

                                                 
5 Βλ. ∆ήµου ∆., (∆ιδ. διατριβή) Η δυσορθογραφία. Οι κοινωνικές και ψυχολογικές της 
απόψεις, Αθήνα, 1998, όπου αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι «όταν το παιδί αδυνατεί να βρει τη 
θέση του σε σχέση µε το πατρικό κύρος, έχει δυσκολίες στη µάθηση της ορθογραφίας», σ. 
250. 
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Μετά το 1960 το ενδιαφέρον των ερευνητών µετατοπίστηκε στο χώρο 

του σχολείου και των παιδαγωγικών πρακτικών (Παπαδόπουλου Μ., 1990, 77 

: Fijalkow J., 1997, 191 κ. εξ.). Η επίλυση του προβλήµατος της ορθογραφίας 

έγινε φανερό πως ήταν αδύνατη µε τη συστηµατική διδασκαλία της 

γραµµατικής και την αρχή της αποµνηµόνευσης ορθογραφικών κανόνων αλλά 

εφικτή µόνο µέσα από τον επανακαθορισµό «των όρων σπουδής» της 

ορθογραφίας, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της παιδαγωγικής και µε έµφαση 

στη συστηµατική άσκηση σε ένα βασικό λεξιλόγιο περίπου χιλίων λέξεων που 

χρησιµοποιεί ο µαθητής στην καθηµερινή του ζωή (Σακελλαρίου Γ., 1956, 1 : 

Βιγγόπουλου Η., 1968, 245, Ισηγόνη Α., 1970, 56).  

Η ορθογραφική και αναγνωστική αδυναµία των µαθητών, στενά 

συνυφασµένη µε το γλωσσικό πρόβληµα, «το πρόβληµα µιας ποιοτικά 

υποβαθµισµένης και συνεχώς υποβαθµιζόµενης γλώσσας» (Μπαµπινιώτη Γ., 

2000, λβ΄) παρουσιάζεται, κυρίως, ως κοινωνιολογικό, γλωσσολογικό, 

εκπαιδευτικό, ψυχολογικό ή νευροφυσιολογικό πρόβληµα (Fadhel  Ben E. S., 

1998α : de Partz M.-P. et Valdois S. 1999 : Μπαµπινιώτη Γ., 1985α : 

Ζακεστίδου Σ. και Βακάλη - Μανιού Μ., 1987 : ∆αφέρµου - Κορτέση Χ., 1998 : 

∆ήµου ∆., 1982).  Ανάλογα µε τον επιστηµονικό τοµέα που ασχολήθηκε µε το  

ορθογραφικό πρόβληµα των µαθητών – ενηλίκων, οι αιτίες του αποδόθηκαν, 

είτε στη δοµή της ίδιας της γλώσσας (βαθύ ή αβαθές γραφηµικό σύστηµα) µε 

αποτέλεσµα προσπάθειες ορθογραφικών απλοποιήσεων6, στη µέθοδο 

διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας (αναλυτική ή ολική ή αναλυτικοσυνθετική 

µέθοδος, διδακτικά εγχειρίδια και αναλυτικό πρόγραµµα) είτε στη 

νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, στη νοητική καθυστέρηση και στις 

αρθρωτικές αδυναµίες είτε, τέλος, στις εξουσιαστικές κοινωνικές δοµές, στη 

γνωστική λειτουργία και στο συναισθηµατικό κόσµο του µαθητή (γνωστικοί 

µηχανισµοί, διαδικασίες, στρατηγικές και στάσεις, αυτοσυναίσθηµα, κ.τ.λ.) 

(Fijalkow E. et  Fijalkow J., 1994 : Μπαµπινιώτη Γ., 1985β : Remacle M., 1999 

: Van Borsel J., 1999α : Van Borsel J., 1999β : Paradis M., 1999 : Alegria J. et 

al., 1999 : Rondal J.A., 1999 : Pillon A. et de Partz M.-P., 1999 : de Partz M.-

                                                 
6 Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η αντιµετώπιση του ορθογραφικού 
προβλήµατος έχει συνδεθεί µε το γλωσσικό ζήτηµα (Κοδράτου Γ., χ. χ. 204 κ. εξ. ) και τις 
προσπάθειες για γλωσσική µεταρρύθµιση και αποτελεί µέχρι σήµερα κοινωνικοπολιτικό θέµα. 
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P. et Valdois S. 1999 : Negro I. et  Chanquoy  L., 1996 : ∆ήµου ∆., 1982, κ. 

ά.).    

Μερικοί παράγοντες που έχουν µελετηθεί ερευνητικά και φαίνεται να 

συσχετίζονται µε τη µάθηση της γραπτής γλώσσας και το ορθογραφικό 

πρόβληµα είναι: το κοινωνικοοικογενειακό περιβάλλον και η οικογενειακή 

µεσολάβηση (médiation familiale), η ηλικία και το φύλο, το κοινωνικό   

περιβάλλον  και  η  µόρφωση των γονέων, ο γλωσσικός κώδικας των γονέων, 

η αυτοαντίληψη, κ. ά. (Fadhel Ben E. S., 1998α : 1998β : Bétrix Koehler  D., 

1991 : Ehri L., 1989 : Βάµβουκα Μ. κ.άλ.,1999α : Αναστάση ∆., 1999 : 

∆αφέρµου - Κορτέση Χ.,1998 : Πόρποδα Κ., 1998 : Χατζηθεολόγου Α., 1994 : 

Γκότοβου Α., 1992  : Ζακεστίδου Σ. και Βακάλη - Μανιού Μ., 1987 : Γκόλιαρη 

Χ., 1981 : ∆ήµου ∆., 1982 )7.   

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έρευνες στο χώρο της Γνωστικής 

Ψυχολογίας ανέδειξαν µια σαφή διάκριση µεταξύ ορθογραφίας και 

ορθογραφικής δεξιότητας και του ρόλου που έχουν στη γλωσσική έκφραση 

του παιδιού. Σύµφωνα µε τη Γλωσσολογία, η ορθογραφία, η ορθή γραφή των 

ήχων και των λέξεων µιας γλώσσας, είναι ένα γλωσσικό υποσύστηµα 

(ορθογραφικό σύστηµα) που προσδιορίζεται από τις σχέσεις άλλων 

γλωσσικών υποσυστηµάτων (φωνολογικό, µορφολογικό, λεξιλόγιο, κ.ά.) και 

περιλαµβάνει γνώσεις (γνώση γραµµάτων, σηµείων στίξης, κ.ά.) και 

συµβατικούς κανόνες µεταγραφής των ήχων και των λέξεων σύµφωνα µε το 

γραφηµικό σύστηµα και την ιστορική εξέλιξη της γλώσσας (ιστορική 

ορθογραφία). Η καλή γνώση του ορθογραφικού συστήµατος, της 

ορθογραφίας µιας γλώσσας, είναι µια τεχνική που συµβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης και στην ευκολότερη ενσωµάτωση του 

ατόµου στις κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν υψηλή επικοινωνιακή 

δεξιότητα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη Γνωστική Ψυχολογία, η µάθηση αυτής της 

τεχνικής εµπλέκει πολλαπλές γνωστικές διαδικασίες, που την καθιστούν  

κοπιαστική. Σύµφωνα µε πορίσµατα διεθνών ερευνών στο χώρο της 

ψυχογλωσσολογίας, όπως θα δούµε παρακάτω, η ορθογραφική δεξιότητα 

είναι το αποτέλεσµα γνωστικών διαδικασιών και µερικότερων δεξιοτήτων, 

όπως οι γλωσσικές δεξιότητες και η γλωσσολογική συνείδηση, οι οποίες 
                                                 
7 Για µια γενική επισκόπηση των ερευνών στο διεθνή χώρο πάνω στις αναγνωστικές 
δυσκολίες βλ. Fijalkow J.,1997.  
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παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του ορθογραφικού συστήµατος 

µιας γλώσσας. Η γλωσσολογική συνείδηση και οι γλωσσικές δεξιότητες του 

µαθητή – ενηλίκου  διεθνώς αναγνωρίζονται σήµερα ως εκείνοι οι παράγοντες 

που καθιστούν την ορθογραφική τεχνική ορθογραφική δεξιότητα8. Η δεξιότητα 

αυτή επεµβαίνει, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην γραπτή έκφραση. Στην 

ανάγνωση «διευθετεί την αναγνώριση των λέξεων και συµβάλλει στο να µην 

συγχέονται οι µεν µε τις δε», ενώ στη γραφή βοηθά «αυτόν που συντάσσει να 

ξαναβρεί ένα προς ένα και στη σειρά όλα τα γράµµατα που αποτελούν µια 

λέξη» (Fayol M. et J.- P. Jaffré, 1999, 143). Η διαχείριση των γλωσσικών 

συµβάσεων και ιδιαίτερα των ορθογραφικών συµβάσεων - κριτηρίων απαιτεί 

την απόκτηση ποικίλων γνώσεων για τον κόσµο και κυρίως για την ίδια τη 

γλώσσα καθώς και την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων από τη µεριά των 

µαθητών. Η ορθογραφική δεξιότητα προβάλλει, έτσι, ως µια σύνθετη γνωστική 

δεξιότητα συνειδητοποίησης και χειρισµού των ήχων και των εννοιών µιας 

γλώσσας σε γραφηµικό επίπεδο κάτω από τον ταυτόχρονο και παράλληλο 

συνειδητό γνωστικό χειρισµό ενός συστήµατος µεταγραφής (κώδικα) και όλων 

των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα υποσυστήµατα µιας γλώσσας, 

(µορφολογία, σύνταξη, λεξικό) σύµφωνα µε τις γνώσεις που έχει ο µαθητής για 

τον κόσµο. Ενώ η ορθογραφία είναι µια τεχνική µε συγκεκριµένη γλωσσική 

λειτουργία στην υπηρεσία του γραπτού λόγου, η ορθογραφική δεξιότητα είναι 

το αποτέλεσµα γνωστικών διαδικασιών και δεξιοτήτων που διαχειρίζονται την 

τεχνική αυτή στην υπηρεσία της γραπτής έκφρασης. Η ορθογραφία 

καθορίζεται από το ορθογραφικό σύστηµα µιας γλώσσας, δηλαδή, από το 

γραφηµικό σύστηµα, τις αρχές µεταγραφής µιας γλώσσας και τις σχέσεις που 

υπάρχουν ανάµεσα στα υποσυστήµατα της γλώσσας (µορφολογία, σύνταξη, 

λεξιλόγιο), ενώ η ορθογραφική δεξιότητα καθορίζεται τόσο από την 
                                                 
8 Αντιδιαστέλλουµε τον όρο ικανότητα από τον όρο δεξιότητα, αν και στην υπάρχουσα 
ελληνική βιβλιογραφία πολλές φορές οι όροι αποδίδονται ως συνώνυµοι ή και ταυτόσηµοι     
(βλ. Βουγιούκα Α., 1994, σ. 19 κ. εξ.). Προσδίδουµε στον όρο ικανότητα βιογενετικό 
χαρακτήρα, π.χ. ο άνθρωπος έχει µόνος αυτός µεταξύ των ζώντων οργανισµών την ικανότητα 
έναρθρου λόγου ανεξάρτητα αν την ενεργοποιήσει, ενώ, αντίθετα, στον όρο δεξιότητα 
εµπλέκεται, εκτός των βιολογικών - ψυχοργανικών προϋποθέσεων, το περιβάλλον ως 
ερεθίσµατα, µάθηση και κοινωνικοπολιτισµικό συγκείµενο. Η δεξιότητα παρουσιάζεται ως 
αποτέλεσµα της αλληλεξάρτησης του περιβάλλοντος µε τις «εν δυνάµει ατοµικές ψυχοφυσικές  
προϋποθέσεις». Έτσι, µε τον όρο ικανότητα αναφερόµαστε στην τυπική αναπαράσταση της 
λογικής γνώσης που εµπεριέχεται στην επίλυση µιας δοκιµασίας, ενώ µε τον όρο δεξιότητα 
στην έντονη εµφάνιση αυτής της γνώσης κατά την αποτελεσµατική επίλυση µιας δοκιµασίας 
(Perret P., 2002, 694). 
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ορθογραφία ως ορθογραφικό σύστηµα, όσο και από υποκείµενες γνωστικές 

διαδικασίες (αντίληψη, συµβολική λειτουργία, µνήµη, κ. ά.) και δεξιότητες 

(γλωσσολογικής συνείδησης, αντιστοίχησης, µεταγλώσσας, συνειδητοποίησης 

και χειρισµού κοινωνικών συµβάσεων και γλωσσικών σχέσεων), που 

συνθέτουν το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα. 

Σήµερα, είναι πλέον γενικής παραδοχής η άποψη πως µόνο τα 

διεπιστηµονικά µοντέλα µπορούν να ισχυριστούν ότι προσεγγίζουν την 

κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών της µάθησης και ειδικότερα του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Ωστόσο, επειδή µέχρι σήµερα δεν 

έχουν εµφανιστεί µεγάλες διεπιστηµονικές συνθετικές προσεγγίσεις, µια 

µερικότερη, µια µικρο-διεπιστηµονική προσέγγιση του ορθογραφικού 

προβλήµατος µπορεί να συµβάλει θετικά στην κατανόηση των παραγόντων 

και διαδικασιών του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µε την 

προϋπόθεση να µην παρασιωπείται το γεγονός ότι τα αποτελέσµατά της 

έχουν µερική ερµηνευτική αξία.    

Περιοριζόµαστε, λοιπόν, εδώ σε µια προσέγγιση του ορθογραφικού 

προβλήµατος µε βασικούς επιστηµονικούς άξονες τη Γλωσσολογία, τη 

Νευροβιολογία, τη Γνωστική Ψυχολογία και τη Γνωστική Παιδαγωγική. Αυτό 

το επιστηµονικό πλαίσιο διαµορφώνει µια ιδιαίτερη οπτική θέασης του 

ορθογραφικού προβλήµατος που προκύπτει από τις επιµέρους συνδροµές 

κάθε επιστηµονικού κλάδου στην κατανόηση του γραπτού λόγου και του 

ορθογραφικού προβλήµατος, όπως θα δούµε στη συνέχεια, και στηρίζεται σε 

γενικές παραδοχές για τη φύση του γραπτού λόγου και τη γνωστική 

κατάκτησή του από το παιδί – ενήλικο. Οι γενικές αυτές παραδοχές, των 

παραπάνω επιστηµονικών κλάδων, συµφωνούν ότι ο γραπτός λόγος, 

ανάγνωση και γραφή, είναι ένα πολύπλοκο, δυναµικά αναπτυσσόµενο και 

αυτοοργανωνόµενο σύστηµα. Αυτό το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να 

δηµιουργεί µε βάση τα εισαγόµενα πληροφοριακά στοιχεία γενικές αρχές 

λειτουργίας, να υπεργενικεύει τις αρχές αυτές και να παράγει «δηµιουργικά 

λάθη» και, τέλος, να θέτει σε λειτουργία διαδικασίες, οι οποίες εκκινώντας από 

αυτά τα λάθη συνδράµουν στην τελειοποίηση των ικανοτήτων του 

υποκειµένου (Kail M., 1994, 40). Η Γλωσσολογία µε τη µελέτη της φωνολογίας 

και της σύνταξης συµβάλλει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας του 

γραπτού λόγου. Παράλληλα, η Νευροβιολογία µε τις νέες τεχνολογικές 
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δυνατότητες προσδιορίζει τις εγκεφαλικές δοµές που υποστηρίζουν τη 

γλωσσική έκφραση, ενώ η Γνωστική Ψυχολογία υπογραµµίζει τη συνδροµή 

της γλωσσολογικής συνείδησης και των γλωσσικών δεξιοτήτων στη δυναµική 

αναπτυξιακή πορεία της γλωσσικής έκφρασης. Η έρευνα στο χώρο της 

Γνωστικής Ψυχολογίας, ειδικότερα, επικεντρώνει σήµερα το ενδιαφέρον στους 

γνωστικούς παράγοντες, µηχανισµούς, διαδικασίες και στρατηγικές που 

επηρεάζουν και προσδιορίζουν την ορθογραφική δεξιότητα.  Τέλος, η έρευνα 

στη Γνωστική Παιδαγωγική (éducation cognitive), που θεωρείται ως «το 

ερευνητικό πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας, το οποίο έχει ως αντικείµενο 

µελέτης τις προσαρµοστικές ιδιότητες του γνωστικού συστήµατος και την 

ικανότητά του να αναπτύσσεται κάτω από την επίδραση µιας 

προσαρµοσµένης εκπαιδευτικής πράξης» (Loarer E., 1998, 152) 

προσανατολίζει την προσαρµογή της διδακτικής πράξης (γενικά του σχολείου) 

προς τις γνωστικές λειτουργίες  του παιδιού (Fijalkow J., 1997). 

Η ιδιαίτερη αυτή οπτική θέασης του ορθογραφικού προβλήµατος 

συµφωνεί και µε το νέο ερευνητικό παράδειγµα που αρχίζει να κυριαρχεί σε 

όλους τους επιστηµονικούς κλάδους και είναι γνωστό σε µας ως γενική 

θεωρία της αυτοοργάνωσης και της δυναµικής των πολύπλοκων συστηµάτων, 

η οποία µελετά την «ανάδυση των πολύπλοκων συστηµάτων µέσω της 

αυτοοργάνωσης, της αυτοεπιλογής, της συνεξέλιξης και της συµβίωσης» 

(Rosnay De J., 1995, 59). 

Στη µελέτη µας αυτή, η ορθογραφική δεξιότητα µελετάται µε βάση αυτή 

την ιδιαίτερη οπτική θέασης που αναφέραµε και συγκεκριµενοποιείται σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο – µοντέλο, που προσπαθεί να συνδυάσει τα πορίσµατα 

των παραπάνω επιστηµονικών κλάδων µε τη γενική θεωρία της 

αυτοοργάνωσης. Το µοντέλο αυτό µε την ονοµασία «∆υναµικό Σύστηµα 

Αυτοοργάνωσης Γραπτής Έκφρασης» (∆Υ.Σ.Α.Γ.Ε) µπορεί να συµβάλει στην 

κατανόηση των σχέσεων της γλωσσολογικής συνείδησης και των γλωσσικών 

δεξιοτήτων µε την ορθογραφική δεξιότητα µαθητών που έχουν διδαχθεί τη 

µητρική τους γλώσσα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δηµοτικό 

σχολείο και εντούτοις παρουσιάζουν σοβαρές ορθογραφικές δυσκολίες.  

Η µελέτη αυτή θα προσπαθήσει να ερευνήσει τις σχέσεις που έχουν η 

γλωσσολογική συνείδηση, οι γλωσσικές δεξιότητες, και η µεταγλωσσική 

δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων µε την ορθογραφική δεξιότητα 
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των µαθητών ∆’, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. Ειδικότερα, θα 

µελετήσει σε ένα συστηµικό πλαίσιο την ύπαρξη επίδρασης της 

γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογικής και µορφολογικής), των γλωσσικών 

δεξιοτήτων (φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας) και της µεταγλωσσικής δεξιότητας (εφαρµογή γραµµατικών 

κανόνων) στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών ∆’, Ε΄ και Στ΄ τάξης 

δηµοτικού σχολείου. Επιπλέον, θα µελετήσει τα υποκείµενα σχήµατα που 

διαµορφώνουν οι παραπάνω παράγοντες και ερµηνεύουν την ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών αυτών.  

 
1.1.2 Σκοπός και σηµασία της διερεύνησης του προβλήµατος 
1.1.2.1 Σκοπός της διερεύνησης του προβλήµατος 

Ο λειτουργικός αναλφαβητισµός, ο οποίος παρουσιάζεται ως αδυναµία 

του µαθητή ή του ενηλίκου να εκφράζεται µε τον γραπτό λόγο, αν και έχει 

διδαχθεί ανάγνωση και γραφή, καταστρατηγεί την αξιοπιστία του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος, εµφανίζοντάς το ανίσχυρο να µάθει στις νέες 

γενιές τη γραπτή έκφραση, ελαττώνει τις δυνατότητες επικοινωνίας των µελών 

της κοινωνίας και συµβάλλει στην κοινωνική αποµόνωση και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό των λειτουργικά αναλφάβητων. Αντίθετα, η κατάκτηση, ανάπτυξη 

και ο αποφασιστικός έλεγχος της ορθογραφικής δεξιότητας συµβάλλει 

καθοριστικά στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης του παιδιού ή του ενηλίκου, 

στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του και στην υπερπήδηση 

των αρνητικών συνεπειών του λειτουργικού αναλφαβητισµού. Έτσι, η 

αναζήτηση και διαµόρφωση προτάσεων αντιµετώπισης, που βασίζονται στην 

ερευνητική κατανόησή του και συµβάλλουν στη µείωση του αναλφαβητισµού, 

αποτελεί ή θα πρέπει να αποτελεί το γενικό σκοπό κάθε ερευνητικής µελέτης 

του ορθογραφικού προβλήµατος. Η ερευνητική κατανόηση και η εκπαιδευτική 

αντιµετώπιση του ορθογραφικού προβλήµατος µε βάση τα επιστηµονικά 

δεδοµένα της έρευνας είναι ίσως το µόνο µέσο που διαθέτουµε για την 

επίλυση του αναλφαβητισµού (οργανικού και λειτουργικού). 

Η διαµόρφωση µιας σύγχρονης εκπαιδευτικής αντιµετώπισης του 

λειτουργικού αναλφαβητισµού και του συνεχώς διευρυνόµενου  ορθογραφικού 

προβλήµατος των µαθητών και των ενηλίκων δεν µπορεί να περιορίζεται στο 

να παρουσιάζει στους µαθητές ή να τους φέρνει σε επαφή µε ορθογραφικές 
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γνώσεις και συµβατικούς ορθογραφικούς κανόνες της γραπτής έκφρασης 

(ανάγνωση και γραφή), δηλαδή, µε το ορθογραφικό σύστηµα της µητρικής 

τους γλώσσας ή, όπως έχουµε συνηθίσει να λέµε, µε την ορθογραφία. Πρέπει 

να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της, εκτός από τα πορίσµατα της Εφαρµοσµένης 

Γλωσσολογίας για τη λειτουργία του ορθογραφικού συστήµατος και τις µελέτες 

της Νευροβιολογίας για το νευρικό κεντρικό σύστηµα και τις εγκεφαλικές 

δοµές που υποστηρίζουν βιολογικά τη γλωσσική έκφραση, τόσο τα νέα 

πορίσµατα των ερευνών της Ψυχογλωσσολογίας για τις γνωστικές διαδικασίες 

που συγκροτούν το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα και υποστηρίζουν την 

ορθογραφική δεξιότητα όσο και τις νέες κατευθύνσεις της Γνωστικής 

Παιδαγωγικής που προκρίνουν τις διαδικασίες και στρατηγικές µάθησης έναντι 

του γνωστικού περιεχοµένου. Εποµένως, η µελέτη µας αυτή στοχεύει στη 

συνειδητοποίηση του γεγονότος πως µια διεπιστηµονική θεώρηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας φαίνεται σήµερα ως µια εναλλακτική λύση που 

υπόσχεται πολλά για την κατανόηση των µαθησιακών δυσκολιών στην 

ανάγνωση και γραφή και την εκπαιδευτική υπέρβαση του ορθογραφικού 

προβλήµατος.  

 Παράλληλα, η πρόοδος της έρευνας της ορθογραφικής δεξιότητας στο 

διεθνή χώρο έχει επισηµάνει νέους παράγοντες και διαδικασίες, οι οποίοι 

συµβάλλουν αποφασιστικά, τόσο στην πρόσκτηση όσο και στην ανάπτυξη και 

καλή λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας. Αν και πορίσµατα πολλών 

ερευνών στο διεθνή χώρο έχουν υπογραµµίσει το σηµαντικό ρόλο της 

µορφολογικής συνείδησης και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

στην ορθογραφική δεξιότητα διαµορφώνοντας µια νέα συστηµική αντίληψη για 

τις γνωστικές βάσεις της, στον ελληνικό χώρο φαίνεται να είµαστε ακόµα 

αγκιστρωµένοι σε µια µονόπλευρη θεώρησή της που έχει να κάνει µόνο µε 

τους φωνολογικούς παράγοντες που την προσδιορίζουν.  

Κατά συνέπεια, η µελέτη αυτή επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών και των άλλων ειδικών για τη σπουδαιότητα της θεώρησης της 

ορθογραφικής δεξιότητας ως αποτέλεσµα ενός γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος, όπου αλληλεπιδρούν εκτός από τους φωνολογικούς παράγοντες 

(φωνολογική συνείδηση, ακουστική µνήµη, φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση, ακουστικοαρθρωτικοί µηχανισµοί, κ.ά) και οι µορφολογικοί 

παράγοντες (µορφολογική συνείδηση, οπτική µνήµη, µορφηµατικογρα-
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φηµατική αντιστοίχηση, γραφοκινητική µνήµη, κ.ά.) . Ειδικότερα, επιδιώκει να 

στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, τόσο της 

πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην κατανόηση της 

πολυπλοκότητας της ορθογραφικής δεξιότητας και του γνωστικού ορθογρα-

φικού συστήµατος του µαθητή. Μέσα από την κατανόηση των πολλαπλών 

παραγόντων (νευροβιολογικών, ψυχογνωστικών, γλωσσικών, κ.ά.) που 

προσδιορίζουν την ορθογραφική δεξιότητα οι µαθησιακές δυσκολίες στην 

ανάγνωση και γραφή µπορούν να αξιολογηθούν πιο ρεαλιστικά και να γίνουν 

το αντικείµενο µιας εκπαιδευτικής αντιµετώπισης µε επιστηµονικές βάσεις.  

       
1.1.2.2 Θεωρητική και πρακτική αξία της έρευνας 

Η έρευνάς µας αυτή θεωρούµε ότι αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί δεν 

στοχεύει απλά στην αναζήτηση νέων προτάσεων διδακτικών προσεγγίσεων 

για την υπέρβαση του ορθογραφικού προβλήµατος, αλλά στην κατανόηση της 

δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

των µαθητών που έχουν διδαχθεί τη µητρική τους γλώσσα. Όσες διδακτικές 

µεθόδους και να έχει στη διάθεσή του, ο δάσκαλος δεν µπορεί να τις 

αξιοποιήσει προς το συµφέρον των µαθητών του, αν ο ίδιος δε κατανοήσει την 

οργάνωση και λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος και δε 

συνειδητοποιήσει το ρόλο της ορθογραφικής δεξιότητας για την ανάπτυξη της 

ανάγνωσης και γραφής. Η ασυνείδητη πολλές φορές παραδοχή από µέρους 

των δασκάλων ότι ένα παιδί ή είναι ή δεν είναι ορθογράφος διαµορφώνει την 

αντίληψη της µη εκπαιδευσιµότητας του δυσορθόγραφου ή ανορθόγραφου 

παιδιού και οδηγεί την εκπαιδευτική πράξη σε άρνηση της παιδαγωγικής ως 

µαθησιακή διαδικασία αναπτυξιακής αλλαγής µε βάση την επιλογή που έχει 

τις ρίζες της στην κινητοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού και στις 

διάφορες περιβαλλοντικές  συνθήκες (Catach N., 1995, 6).  Η επιλογή της 

κατάλληλης µεθόδου διδασκαλίας, η δηµιουργία και ανάπτυξη διαφόρων 

δραστηριοτήτων και προγραµµάτων µε στόχο την ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών, δεν εξαρτάται µόνο από τη γνωστική 

διερεύνηση του ορθογραφικού προβλήµατος, στο οποίο κατατείνει η µελέτη 

µας, αλλά κυρίως από την κατανόηση από τη µεριά του δασκάλου τόσο του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος όσο και των ατοµικών ορθογραφικών 
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διαφορών των µαθητών του και των διαφορετικών ορθογραφικών αναγκών 

τους, κατανόηση στην οποία ελπίζουµε να συµβάλει η µελέτη αυτή. 

Η διερεύνηση των σχέσεων της γλωσσολογικής συνείδησης και των 

γλωσσικών δεξιοτήτων µε την ορθογραφική δεξιότητα είναι, επίσης, χρήσιµη 

για τον εµπλουτισµό της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας στη χώρα µας, γιατί 

ίσως προσπορίσει ερευνητικά δεδοµένα, τα οποία θα διευρύνουν την 

κατανόηση της ορθογραφικής δεξιότητας ως συστήµατος ποικίλων γνωστικών 

παραγόντων και θα δώσουν µια νέα κατεύθυνση στην έρευνα του 

ορθογραφικού προβλήµατος. Ειδικότερα, η µελέτη της σχέσης της 

µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα, που, απ’ όσο 

γνωρίζουµε, πραγµατοποιείται για πρώτη φορά σε µαθητές µε µητρική 

γλώσσα την ελληνική, πιστεύουµε ότι θα καλύψει ένα ερευνητικό κενό 

ανοίγοντας νέες προοπτικές, τόσο για την έρευνα της ορθογραφικής 

δεξιότητας όσο και για τη διδακτική υποστήριξη των µαθητών.  

Πάνω απ’ όλα η έρευνά µας αυτή µπορεί να συνεισφέρει σε ερευνητικά  

επιχειρήµατα για την εδραίωση της αντίληψης ότι το ορθογραφικό λάθος 

αντικατοπτρίζει τη γνωστική οργάνωση των γλωσσολογικών και γλωσσικών 

δεξιοτήτων του µαθητή µε αποτέλεσµα την αλλαγή της εκπαιδευτικής 

αντιµετώπισης του ορθογραφικού προβλήµατος µε την εισαγωγή µιας  

ποιοτικής προσέγγισης της ορθογραφικής δεξιότητάς του και την 

διαφοροποιηµένη διδακτική υποστήριξή του εκ µέρους των εκπαιδευτικών, των 

αναλυτικών προγραµµάτων και των διδακτικών βιβλίων. Σήµερα, αν και η 

ερευνητική µελέτη της πρόσκτησης και λειτουργίας της γλωσσικής έκφρασης 

έχει διευρύνει τις γνώσεις µας, η αντιµετώπιση του ορθογραφικού 

προβλήµατος φαίνεται να διατηρεί, ακόµα, στοιχεία µιας συµπεριφοριστικής 

αντίληψης για τη µάθηση της γλώσσας. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, το 

ορθογραφικό λάθος, ως απόκλιση από τον ορθογραφικό κανόνα ή την 

ιστορική ορθογραφία της λέξης, ήταν αποτέλεσµα αποτυχίας υποκατάστασης, 

δηµιουργίας αλυσιδωτών αντιδράσεων και συνειρµών. Η µάθηση της 

ορθογραφίας των λέξεων στηρίχθηκε, έτσι, στην εφαρµογή των βασικών 

αρχών του προσφάτου και της συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό η επανάληψη 

και η εντατική άσκηση στην ορθή γραφή των λέξεων απετέλεσε τις βασικές 

διδακτικές αρχές της ορθογραφίας, οι οποίες είναι σε εφαρµογή και σήµερα 

από ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσµα αυτής της αντίληψης 
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είναι η επικέντρωση της µαθησιακής διαδικασίας τόσο στο ίδιο το γραπτό 

κείµενο µε αποτέλεσµα την ορθογραφική αποκατάστασή του, είτε µε την 

υπενθύµιση του γραµµατικού κανόνα είτε µε την αντιπαραβολή της 

λανθασµένης λέξης µε τη σωστή απόδοσή της, όσο και στην επικοινωνιακή 

λειτουργία του γραπτού κειµένου µε αποτέλεσµα µια σηµαντική ανοχή των 

ορθογραφικών λαθών που δεν την επηρεάζουν και την προώθηση των 

προσπαθειών για µερική απλούστευση της ορθογραφίας (Χαραλαµπάκη Χ., 

1994). Αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει και στις δυο περιπτώσεις είναι το 

προϊόν, το γραπτό κείµενο και η χρήση του και όχι η ίδια η µαθησιακή 

διαδικασία και οι γνωστικές διεργασίες που συντελούνται στο νου του παιδιού 

ή του ενηλίκου. Με την ανάπτυξη της Γνωστικής Ψυχολογίας και την έµφαση 

που έδωσε στη διαδικασία δόµησης της γνώσης (J . Piaget) και στο ρόλο του 

εκπαιδευτικού (J. Bruner) θα περίµενε κανείς µεγαλύτερη αλλαγή στις 

µαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες για την κατάκτηση της ορθογραφίας 

από το παιδί. Παρόλα αυτά, οι νέες θεωρίες µάθησης τόσο για την αφοµοίωση 

των νέων πληροφοριών και συµµόρφωση των γνωστικών σχηµάτων του 

παιδιού όσο και για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην οργάνωση των 

διαδικασιών µάθησης και διδασκαλίας ενός ορισµένου αντικειµένου δεν 

φαίνεται να επηρέασαν ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας κατάλληλης και 

συστηµατικής διδασκαλίας της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας κυρίως 

λόγω των εκ διαµέτρου αντίθετων απόψεων για τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας και γραµµατικής. Για παράδειγµα, η πεποίθηση ότι «η 

ορθογραφική δεξιότητα είναι κυρίως υπόθεση µατιού και οπτικής µνήµης» 

(Βουγιούκα Α., 1994, 252) επικέντρωνε τη µαθησιακή προσέγγιση της 

ορθογραφίας στις διαδικασίες πρόσληψης και εντύπωσης στη µνήµη των 

οπτικών µορφών των λέξεων και στην αποφυγή της συστηµατικής διδασκα-

λίας της γραµµατικής και, παράλληλα, βρισκόταν σε πλήρη αντιδιαστολή µε τη 

διαπίστωση ότι «ο διδακτικός στόχος της συνειδητοποίησης από το µαθητή 

των δοµών και µηχανισµών της γλώσσας του δεν µπορεί να επιτευχθεί, µε 

ουσιαστικό τρόπο, χωρίς κατάλληλη διδασκαλία της γραµµατικοσυντακτικής 

δοµής της γλώσσας» (Μπαµπινιώτη Γ., 1992, 203. Το γεγονός αυτό, 

συνέτεινε στη σύγχυση του εκπαιδευτικού χώρου για τον τρόπο αντιµετώπι-

σης του ορθογραφικού προβλήµατος. Έτσι, οι απαντήσεις, που υιοθετούνταν 

κατά καιρούς σε ερωτήµατα σχετικά µε την απόκτηση της ορθογραφικής 
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δεξιότητας, στηρίζονταν κυρίως σε πεποιθήσεις και όχι σε ερευνητικά πορί-

σµατα, προσδιορίζοντας τη διδασκαλία της γραπτής γλώσσας ως παραδο-

σιακή ή σύγχρονη εµπειρικού χαρακτήρα (Fijalkow E et Fijalkow J., 1994). 

Η ερευνητική διερεύνηση της βαρύτητας διαφόρων  γνωστικών 

παραγόντων, οι οποίοι συµβάλλουν στην κατάκτηση και άσκηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, και η περιγραφή διαφόρων ορθογραφικών τύπων, 

µπορεί να προσφέρει την επιστηµονική βάση για ρεαλιστικές διδακτικές 

παρεµβάσεις προληπτικού και επανορθωτικού χαρακτήρα. Μπορεί να 

προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

σηµαντικές υποδείξεις για εκπαιδευτικές θεραπευτικές παρεµβάσεις µε στόχο 

την άρση της δυσκολίας στη χρήση του γραπτού λόγου από τη µια µεριά και 

από την άλλη µπορεί να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στην όλη εκπαιδευτική 

διαδικασία που διενεργείται στο δηµοτικό µε στόχο την αποφυγή, πρόληψη 

της δυσκολίας έκφρασης µέσω του γραπτού λόγου από τα πρώτα στάδια 

εκµάθησής του.  
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2.0.0 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 
2.1.0 Τι είναι η ορθογραφία 

Αν αντιπαραβάλλει κανείς µερικούς από τους ορισµούς που υπάρχουν 

για την ορθογραφία θα διακρίνει µια τάση προσδιορισµού της µέσα από το 

ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον του κάθε συγγραφέα. Έτσι, σύµφωνα µε 

τον γλωσσολόγο Μ. Τριανταφυλλίδη «ορθογραφία σηµαίνει σωστό γράψιµο, 

απόδοση µε γραπτά σύµβολα των φθόγγων της ζωντανής λαλιάς. Ιδανική 

ορθογραφία µιας γλώσσας είναι εκείνη που δείχνει µε ξεχωριστό γράµµα τον 

κάθε φθόγγο και που κάθε γράµµα της έχει πάντα την ίδια φωνητική αξία» 

(1996, 69). Η ορθογραφία ορίζεται µε τον τρόπο αυτό ως ορθή µεταγραφή του 

προφορικού σε γραπτό λόγο που προσδιορίζεται από τις αντιστοιχίες 

φθόγγων και γραµµάτων. Αντίθετα, ο Α. Γκότοβος ορίζει την ορθογραφία ως 

το σύνολο των συµβάσεων γραφής (1992, 10), τονίζοντας από τη µια µεριά 

την κοινωνική της διάσταση και από την άλλη διευρύνοντας το πλέγµα των 

αντιστοιχιών αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκτός από τις αντιστοιχίες φωνηµάτων 

και γραφηµάτων υπάρχουν και άλλες συµβάσεις γραφής που την 

προσδιορίζουν. Σύµφωνα µ’ ένα νεώτερο ορισµό, «ορθογραφία ονοµάζεται η 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην προφορική µορφή µιας γλώσσας και στη 

γραπτή της απόδοση» (Παπαναστασίου Γ., 2001γ, 194). Εδώ η ορθογραφία 

δεν θεωρείται πλέον ως µια ουδέτερη τεχνική µεταγραφής του προφορικού 

στο γραπτό λόγο αλλά ως η σχέση που υπάρχει ανάµεσά τους και είναι 

συνέπεια της δοµής του προφορικού λόγου.  

Τα παραπάνω ουσιαστικά γνωρίσµατα της ορθογραφίας συγκε-

ντρώνονται στον γλωσσολογικό ορισµό της N. Catach, σύµφωνα µε τον οποίο 

ορθογραφία είναι «τρόπος να γράφει κανείς τους ήχους και τις λέξεις µιας 

γλώσσας, σύµφωνα µε το σύστηµα γραφικής µεταγραφής που έχει υιοθετηθεί 

σε µια δεδοµένη εποχή από τη µια  µεριά και από την άλλη µε το να ακολουθεί 

ορισµένες σχέσεις που έχουν δηµιουργηθεί µε τα άλλα υποσυστήµατα της 

γλώσσας (µορφολογία, σύνταξη, λεξικό)» (Catach N., 1995, 16). Η 

ορθογραφία εδώ γίνεται αντιληπτή ως τρόπος γραφής των ήχων και των 

λέξεων µιας γλώσσας, που καθορίζεται από δυο άξονες – όρους: α) το   

σύστηµα  γραφικής  µεταγραφής και   β)  τις  σχέσεις  που υπάρχουν ανάµεσα 
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στη φωνολογία, τη µορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο. Έτσι, 

υπογραµµίζεται από τη µια µεριά η επίδραση του γραφηµικού συστήµατος 

στη διαµόρφωση του ορθογραφικού συστήµατος (συχνότητα εµφάνισης των 

φωνηµατικο - γραφηµατικών αντιστοιχιών και συχνότητα εµφάνισης γραπτών 

λέξεων) και από την άλλη η καλή γνώση του ορθογραφικού συστήµατος και 

των γλωσσολογικών σχέσεων (Catach N., 1995, 7). Η ορθογραφία 

εκλαµβάνεται, έτσι, ως τεχνική και καθηµερινό εργαλείο (Catach N., 1995, 6), 

που επηρεάζεται καθοριστικά από το είδος του συστήµατος γραφής 

(Peereman R., 1991, 152) και που η καλή γνώση του θα συµβάλει στην 

γραπτή έκφραση του µαθητή. Στο Σχήµα 1 επιχειρούµε µια γραφική παρουσί- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Γραφική απεικόνιση της ορθογραφίας σύµφωνα µε τον ορισµό της  
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αση των παραγόντων που επηρεάζουν την ορθογραφία σύµφωνα µε την Ν. 

Catach. 

Αντίθετα, ελλείψεις στη γνώση και αδυναµία διαχείρισης αυτού του 

γλωσσικού εργαλείου, δηλαδή, των ορθογραφικών συµβάσεων καθώς και των 

σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στη φωνολογία, τη µορφολογία, τη σύνταξη 

και το λεξιλόγιο, εµφανίζονται στη γραφή ως δυσορθογραφία ή ανορθογραφία. 

∆υσορθογραφία ονοµάζεται, έτσι, η µερική αδυναµία, ενώ ανορθογραφία η 

ολική αδυναµία πραγµάτωσης της ορθογραφηµένης γραφής. 

  
2.1.1 Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου  

Προφορικός και γραπτός λόγος συντελούν στην πραγµάτωση της 

επικοινωνιακής λειτουργίας της γλώσσας αλλά ως διακριτές επικοινωνιακές 

δραστηριότητες. Η κοινή αυτή επικοινωνιακή τους λειτουργία βασίζεται κυρίως 

στη σηµειωτική ή συµβολική λειτουργία. Σηµειωτική ή συµβολική λειτουργία 

είναι µια «πολύπλοκη και λανθάνουσα λειτουργία, που αγκαλιάζει όλη τη 

συνειδητή ή ασυνείδητη ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία είναι 

προσκολληµένη στη γλωσσική λειτουργία και πιο ειδικά στο σηµαίνον»   

(Hiltenbrand J.- P., 1994, 767).  «Η λειτουργία αυτή εκδηλώνεται ως ικανότητα 

αναπαράστασης, µέσω ενός διαφοροποιηµένου σηµαίνοντος (συµβόλου, 

σηµείου), ενός οποιουδήποτε σηµαινόµενου (κατάστασης ή αντικειµένου)» 

(Βάµβουκα Μ., 1999β, 194) και θεωρείται ως µια από τις βασικές δυνατότητες 

του ανθρώπου (Κολιάδη Ε., 1995, 85) που έχει παγκόσµιο χαρακτήρα 

(Hiltenbrand J.- P., 1994, 767 κ. εξ.). Έτσι, αν και ο προφορικός και γραπτός 

λόγος διαφέρουν πολύ ως επικοινωνιακές δραστηριότητες (Βάµβουκα Μ., 

1991, 78 κ. εξ. : Ντάλτα Π., 1985, 120 κ. εξ. ) ή µορφές γλωσσικής λειτουργίας 

(Πόρποδα Κ., 2002, 60 κ. εξ.), δεν παύουν να γίνονται αντιληπτοί ως τα 

ακρότατα ενός συνεχούς (Πολίτη Π., 2001, 61). Στο ένα άκρο βρίσκεται η 

οµιλία / ακρόαση και στο άλλο η ανάγνωση / γραφή. Το συνεχές που ενώνει 

αυτά τα δυο άκρα είναι αυτή η ίδια η γλώσσα ως πολύπλοκο σύστηµα 

σηµείων (Saussure De F., 1979).  

Ωστόσο, ενώ η λειτουργία συµβολισµού - αναπαράστασης σηµείων 

χαρακτηρίζει τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο, διαφοροποιείται 

ως προς το αντικείµενο αναπαράστασης. Στον προφορικό λόγο η λειτουργία 

αναπαράστασης δηµιουργεί ακουστικές εικόνες που λειτουργούν ως σηµεία 
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που σηµειώνουν - αναπαριστούν κάτι από τον πραγµατικό κόσµο. Η 

ακουστική εικόνα, δηλαδή, είναι το προϊόν µιας κωδικοποίησης πρώτου 

βαθµού και αποτελεί µαζί µε την έννοια την εσωτερική πλευρά του γλωσσικού 

σηµείου, ενώ την εξωτερική πλευρά του αποτελούν το αντικείµενο αναφοράς 

(αντικείµενο, κατάσταση ή ενέργεια του πραγµατικού κόσµου) και το 

φωνηµατικό σύνολο που εκφράζει την ακουστική εικόνα (Μπαµπινιώτη Γ., 

1980, 122-123). Αντίθετα, στο γραπτό λόγο η λειτουργία της αναπαράστασης 

δηµιουργεί οπτικές εικόνες που λειτουργούν ως σηµεία που σηµειώνουν – 

αναπαριστούν όχι κάτι από τον πραγµατικό κόσµο αλλά τα σηµεία του 

πραγµατικού κόσµου, τις ίδιες τις ακουστικές εικόνες του. Η οπτική εικόνα, 

δηλαδή, είναι το προϊόν µιας κωδικοποίησης δεύτερου βαθµού (Βάµβουκα Μ., 

1999β, 191) και αποτελεί µαζί µε την έννοια και την ακουστική εικόνα την 

εσωτερική πλευρά του γλωσσικού σηµείου, ενώ την εξωτερική πλευρά του 

αποτελούν πλέον το αντικείµενο αναφοράς, το φωνηµατικό σύνολο και το 

γραφηµικό σύνολο που διαγράφει την οπτική εικόνα. Με τον τρόπο αυτό ο 

γραπτός λόγος, ως ανάγνωση και γραφή, δηµιουργεί, σύµφωνα µε την 

έκφραση του διάσηµου ψυχογλωσσολόγου A. Liberman, µια παρασιτική 

σχέση µε τον προφορικό λόγο (Content A. et Peereman R., 1999, 261), γιατί 

αναφέρεται στο σηµαινόµενο (πραγµατικότητα) µόνο διαµέσου του 

ακουστικού του σηµαίνοντος (προφορικής λέξης). Η µεταφορά από τον 

προφορικό στο γραπτό λόγο, λοιπόν, δεν είναι παρά µια τεχνική 

ανακωδικοποίησης, τρόπος σηµείωσης, συµβολισµού, κωδικοποίησης του 

προφορικού λόγου σε γραφηµικό επίπεδο.  

Συνεπώς, η ανακωδικοποίηση αυτή δεν µπορεί παρά να καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά της πρώτης σηµείωσης, 

κωδικοποίησης και εσωτερικής αναπαράστασης του πραγµατικού κόσµου. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, όπως θα δούµε στη συνέχεια, τόνισε για πρώτη φορά ο 

F. De Saussure µιλώντας για το γλωσσικό σηµείο, επισηµαίνοντας παράλληλα 

τον αυθαίρετο και γραµµικό του χαρακτήρα. 

 
2.1.1.1 Γλωσσικό σηµείο  

 Η γλωσσική µονάδα ως σηµείο «είναι κάτι διπλό, που 

πραγµατοποιείται από την προσέγγιση δυο όρων», της ιδέας, έννοιας και της 

ακουστικής εικόνας (Saussure De F., 1979, 99-100).  Παρόλο που ο όρος 
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ακουστική εικόνα δεν έχει το εύρος να περιλάβει και τις αρθρωτικές 

πληροφορίες που συνδέονται µε τους ήχους µιας λέξης, αυτό που πρέπει να 

συγκρατήσουµε για την διερεύνηση της έννοιας του γλωσσικού σηµείου είναι 

ο συνδυασµός του σηµαίνοντος (ήχοι µιας λέξης – ακουστική  εικόνα) και του 

σηµαινόµενου ( έννοια – ιδέα).  

Ο F. De Saussure (1979,101-139) τονίζει τον αυθαίρετο χαρακτήρα 

αυτού του συνδυασµού ήχων και έννοιας ως µια από τις βασικές αρχές της 

γλώσσας και διευκρινίζει: «δεν πρέπει να δώσουµε την ιδέα ότι το σηµαίνον 

εξαρτάται από την ελεύθερη εκλογή του υποκειµένου που µιλάει (...) θέλουµε 

να ειπούµε ότι το σηµαίνον είναι αναιτιολόγητο, δηλ. αυθαίρετο σε σχέση µε το 

σηµαινόµενο, µε το οποίο δεν έχει κανένα φυσικό δεσµό στην 

πραγµατικότητα». Η άλλη βασική αρχή της γλώσσας είναι η γραµµικότητα του 

σηµαίνοντος.  Το σηµαίνον στον προφορικό λόγο, εξαιτίας της ακουστικής του 

φύσης, εκδηλώνεται µέσα στη διάσταση του χρόνου και καθορίζεται από 

αυτόν. Έτσι, το σηµαίνον αντιπροσωπεύει µια έκταση και η έκταση αυτή 

µπορεί να µετρηθεί µέσα σε µια µόνο διάσταση: τη γραµµή.  Η αλυσιδωτή 

αυτή άρθρωση του προφορικού λόγου είναι καθοριστική για την κατανόηση 

του µηνύµατος. Ο λόγος ως µέσο επικοινωνίας δεν υπάρχει παρά µόνο µε τη 

σύνδεση του σηµαίνοντος και του σηµαινόµενου. Από τη στιγµή που η 

σύνδεση αυτή διαρραγεί ο λόγος αποτελεί µια καθαρή αφαίρεση. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση που χωρίζουµε την οµιλούµενη αλυσίδα σε 

συλλαβές, δεν έχουµε παρά την ύλη µιας φωνολογικής µελέτης και όχι την 

έννοια. Συνεπώς «µια ακολουθία ήχων δεν είναι γλωσσική παρά εάν στηρίζει 

µιαν ιδέα.     

∆ιαπίστωσε µάλιστα πως υπάρχει «µια ταυτόσηµη κατάσταση 

πραγµάτων στο άλλο εκείνο σύστηµα σηµείων, όπως είναι ή γραφή». Έτσι θα 

µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η γραπτή λέξη, το γράφηµα της προφορι-

κής λέξης, ως γραφηµικό γλωσσικό σηµείο συνδυάζει  την ακουστική εικόνα 

(φορέα της ιδέας, έννοιας, σηµασίας, σηµαινόµενου) και τα γράµµατα, τα 

γραφήµατα, δηµιουργώντας µια οπτική µορφή. Ο συνδυασµός αυτός, ακου-

στικής εικόνας και οπτικής µορφής, διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αυθαιρεσί-

ας και της γραµµικότητας που συναντάµε στον προφορικό λόγο (ό.π., σ. 158).  
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Σχήµα 2: Εσωτερική και εξωτερική πλευρά του γλωσσικού σηµείου 

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε ως τώρα, το γλωσσικό σηµείο, όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 2 (Μπαµπινιώτη Γ., 1980, 123), έχει µια εσωτερική και 

µια εξωτερική πλευρά. Στην εσωτερική πλευρά διακρίνουµε το σηµαινόµενο 

µε χαρακτήρα βιωµατικό και γνωστικό και το σηµαίνον ως ακουστική ή/και 

οπτική εικόνα. Στην εξωτερική πλευρά διακρίνουµε το αντικείµενο αναφοράς, 

που σχετίζεται µε το σηµαινόµενο και την παράσταση του σηµαίνοντος µε 

φθόγγους ή/και γράµµατα. 

 

2.1.1.2 Η διπλή άρθρωση της γλώσσας 
Το 1970,  ο Martinet, προχώρησε στη διατύπωση της θεωρίας για τη 

διπλή άρθρωση της γλώσσας. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα διακρίνει την 

ανθρώπινη γλώσσα από όλα τα άλλα συστήµατα επικοινωνίας (Mounin G., 

1994, 60).  

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή  «η πρώτη άρθρωση του λόγου είναι αυτή 

κατά την οποία κάθε δεδοµένο της εµπειρίας που έχουµε να µεταδώσουµε, 

κάθε ανάγκη µας που επιθυµούµε να γνωστοποιήσουµε στον άλλο 

αναλύονται σε µια σειρά από µονάδες που καθεµιά έχει µια φωνητική µορφή 

και µια έννοια» (Martinet A., 1997, 9). Οι µονάδες αυτές είναι λέξεις ή τµήµατα 



 42

λέξεων του προφορικού λόγου που λειτουργούν ως ελάχιστα σηµεία, αφού 

είναι συνδυασµός του σηµαινόµενου, της έννοιας και του σηµαίνοντος, των 

ήχων του λόγου (ό.π., σ. 12). Ο Martinet ονόµασε το ελάχιστο αυτό σηµείο 

µόνηµα (monème). Τα µονήµατα ή µορφήµατα9 µπορεί κανείς να τα διακρίνει 

σε λεξικά ή γραµµατικά και σε εξαρτηµένα ή ανεξάρτητα. Λεξικά είναι τα 

µονήµατα που δηλώνουν την έννοια – σηµασία, όπως π.χ. µητέρα. Αντίθετα, 

γραµµατικά είναι τα ελάχιστα σηµεία του λόγου που δηλώνουν γραµµατικές 

σηµασίες, όπως π.χ. το –ς, που δηλώνει τη γενική πτώση (µητέρα-ς). 

Ανεξάρτητα είναι αυτά που µπορεί να εµφανιστούν και µόνα τους, π.χ. υπο 

(υπο-φέρω, δέκα βαθµούς Κελσίου υπό σκιά), ενώ εξαρτηµένα είναι τα 

µονήµατα που τα βρίσκουµε πάντοτε συνδεδεµένα µε κάποιο άλλο µόνηµα, 

ως τµήµα µιας λέξης: π.χ. α- ( α-πρόσεχτος, ά-καρδος), - ούλα ( µητερ-ούλα, 

τρυπ-ούλα).  

Η δεύτερη άρθρωση είναι η δυνατότητα και ο τρόπος ανάλυσης του 

µονήµατος σε «διαδοχικές µονάδες, που καθεµιά τους συµβάλλει στο να 

διακρίνουµε, για παράδειγµα, το κεφάλι από το κεφάτη» (Martinet A., 1997, 

11).  Οι µονάδες αυτές, για να µείνουµε στο ίδιο παράδειγµα, είναι /κ΄/, /e/, /f/, 

/a/, /l/, /i/ και ονοµάζονται φωνήµατα. 

Τα µονήµατα - µορφήµατα και τα φωνήµατα είναι στοιχεία του 

προφορικού λόγου, τα οποία µετά από την κωδικοποίηση δεύτερου βαθµού, 

που πραγµατοποιείται µε τον γραπτό λόγο, αντιστοιχούν σε µεµονωµένα 

γράµµατα ή συνδυασµούς γραµµάτων, τα γραφήµατα. Εποµένως, ο γραπτός 

λόγος, όπως και ο προφορικός, διατηρεί τη διπλή άρθρωση της γλώσσας 

παρουσιάζοντας γραφήµατα που αντιστοιχούν: α) σε φωνήµατα και β) σε 

φωνηµατικά σύνολα είτε χωρίς σηµασία, τις συλλαβές (Συλλαβή δε εστιν 

φωνή άσηµος, Αριστοτέλη, Περί Ποιητικής, κεφ. 20,5) είτε µε σηµασία, τα 

µορφήµατα.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του γλωσσικού σηµείου, ο αυθαίρετος 

συνδυασµός ήχων και εννοιών, η γραµµικότητα του σηµαίνοντος και η διπλή 

άρθρωση, µεταφέρονται από τον προφορικό στο γραπτό λόγο σύµφωνα µε 
                                                 
9 Η διάκριση ανάµεσα στους όρους µόρφηµα και µόνηµα γίνεται κυρίως από τον Martinet και 
τους γλωσσολόγους της «γαλλικής σχολής». Με τον όρο µόρφηµα δηλώνουν αποκλειστικά τη 
γραµµατική σηµασία, ενώ µε τον όρο µόνηµα  αναφέρονται τόσο στη λεξική όσο και στη 
γραµµατική σηµασία µιας λέξης. Αντίθετα, η «αµερικανική σχολή» των δοµιστών και άλλοι 
χρησιµοποιούν τον όρο µόρφηµα µε ευρύτερη έννοια που συµπεριλαµβάνει τόσο τη λεξική 
όσο και τη γραµµατική σηµασία. 
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τον ιδιαίτερο τρόπο µεταφοράς που διαµορφώνει το σύστηµα γραφής µιας 

γλώσσας. Ο τρόπος αυτός µεταφοράς (γραφηµικό σύστηµα) φαίνεται να 

επηρεάζει ουσιαστικά την ορθογραφία. 

 

2.1.2 Συστήµατα γραφής και ορθογραφία 
Από όλους τους γλωσσολόγους έχει τονιστεί επανειληµµένως ότι «ο 

ρόλος της γραφής, κάθε γραφής, είναι να απεικονίσει περισσότερο ή λιγότερο 

πιστά την προφορά, την φωνητική ή την φωνολογική κατάσταση µιας 

γλώσσας» (Μπαµπινιώτη Γ.,1980, 94). Εποµένως, η πιστή µεταφορά της 

προφοράς µιας γλώσσας στο γραπτό λόγο αποτελεί την ορθή γραφή της. Η 

ορθή γραφή, όµως, ως απεικόνιση της φωνητικής ή φωνολογικής κατάστασης 

µιας γλώσσας προϋποθέτει έναν τρόπο αντιστοίχησης φωνηµάτων - 

γραφηµάτων προσδιορισµένο από κοινωνικές συµβάσεις (κανόνες) 

(Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 77) που συνιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του γραπτού 

λόγου. Αυτός ο συγκεκριµένος ρόλος που αποδίδεται στη γραπτή γλώσσα 

παρασιωπεί πολλές φορές το γεγονός της διάστασης / αναντιστοιχίας που 

δηµιουργείται µε την πάροδο του χρόνου ανάµεσα στην ορθή γραφή, την 

ορθογραφία και την προφορά της γλώσσας. Την αναντιστοιχία αυτή, 

προφοράς και γραφής, που εισάγει στη γλώσσα ο χρόνος, έρχεται να καλύψει 

η ανάπτυξη πολλαπλών ορθογραφικών κριτηρίων κωδικοποίησης 

(ορθογραφικών κανόνων) του προφορικού σε γραπτό λόγο.  

Η διπλή άρθρωση της γλώσσας στο γραπτό λόγο προϋποθέτει, όπως 

είδαµε, τη δυνατότητα αντιστοίχησης των φωνηµάτων και των µορφηµάτων 

του προφορικού λόγου σε συγκεκριµένα και κοινώς αποδεκτά γραφήµατα ή 

γραφηµατικά σύνολα, η εξέλιξη των οποίων διαµόρφωσε διάφορα συστήµατα 

γραφής. Έτσι, «αν µε τον όρο ορθογραφική σύµβαση ονοµάζουµε τη 

συµφωνία για την αντιστοίχηση ενός ήχου (ή ηχητικού συνόλου) µε κάποιο 

γράφηµα (ή γραφηµατικό σύνολο), τότε το σύνολο των ορθογραφικών συµβά-

σεων είναι η συνολική απάντηση στο ερώτηµα ‘πότε παριστάνουµε ποιον ήχο 

µε ποιο γράφηµα ή γραφηµατικό σύνολο’» (Γκότοβου Α, 1992, 24). Η απάντη-

ση, όµως, δεν φαίνεται να είναι απλή δεδοµένου ότι «η δοµή ενός κώδικα µε 

δύο αρθρώσεις, που βρίσκονται η µία πάνω στην άλλη» (Mounin G., 1994, 

66) δηµιουργεί την αναγκαιότητα πολύπλοκων ορθογραφικών συµβάσεων.  
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Κατά συνέπεια, η ορθογραφία παρουσιάζεται ως ένα σύστηµα 

συµβατικής αντιστοίχησης, «που συλλέγει τις προσφερόµενες δυνατότητες 

ενός συστήµατος γραφής και αναπαριστάνει µια δεδοµένη γλώσσα µε µια 

σταθεροποιηµένη µορφή», µέσα στο οποίο κυρίαρχη θέση έχουν οι 

αντιστοιχήσεις φωνηµάτων – γραφηµάτων (φωνογραφία) και  µορφηµάτων – 

γραφηµάτων (σηµειογραφία), όπως καθορίζονται από το γραφηµικό σύστηµα 

της γλώσσας (Jaffré J.P. , 1993, 25).  

Κατά την εξέλιξη της γραφής δηµιουργήθηκαν πολλά γραφηµικά 

συστήµατα (Faulmann C., 1985). Γενικά, σήµερα, υπάρχουν τρεις τύποι 

συστηµάτων γραφής: τα λογογραφικά, τα συλλαβικά και τα αλφαβητικά 

(Πόρποδα Κ., 2002, Παπαναστασίου Γ., 2001β : Peereman R., 1991 : Ντάλτα 

Π., 1985). Στα λογογραφικά συστήµατα η αντιστοίχηση γίνεται ανάµεσα σε 

οπτικά σήµατα, γραπτά σύµβολα και προφορικές λέξεις ή µορφήµατα της 

γλώσσας µε εννοιολογικό ή σηµασιολογικό περιεχόµενο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η παραδοσιακή κινεζική γραφή και η ιαπωνική µορφηµατική 

γραφή Κάνζι. Στα συλλαβικά συστήµατα τα γραφηµικά στοιχεία αντιστοιχούν 

σε συλλαβές χωρίς εννοιολογικό περιεχόµενο. Η ιαπωνική γλώσσα 

περιλαµβάνει τις συλλαβικές γραφές Κατακάνα και Χιραγκάνα. Τέλος, στα 

αλφαβητικά συστήµατα γραφής, σε γενικές γραµµές, κάθε γραφηµικός 

χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα φώνηµα. Ας σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε άλλη 

κατηγοριοποίηση τα συστήµατα γραφής είναι δυο τα σηµασιογραφικά, όπου 

κάθε γράφηµα δηλώνει µια σηµασία και αντιστοιχούν στα λογογραφικά 

συστήµατα και τα φωνογραφικά, όπου κάθε γράφηµα δηλώνει ήχο και 

αντιστοιχούν τόσο στα συλλαβικά όσο και στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής 

(Παπαναστασίου Γ., 2001β, 68). Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται και οι δυο 

κατηγοριοποιήσεις των συστηµάτων γραφής. 

Επειδή, ο γραπτός λόγος είναι πάνω απ’ όλα «συµβολισµός της 

προφοράς µε οπτικά σύµβολα» (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 77), το πιο απλό 

ορθογραφικό σύστηµα ανακωδικοποίησης του προφορικού σε γραπτό λόγο 

θα ήταν εκείνο που σε κάθε φώνηµα του προφορικού λόγου θα αντιστοιχούσε 

ένα και µόνο γράφηµα του γραπτού λόγου. Η ύπαρξη µονοσήµαντης 

αντιστοιχίας φωνήµατος - γραφήµατος σε ένα σύστηµα γραφής, όπως τα 

αλφαβητικά συστήµατα, καθορίζει την ανάπτυξη  ορθογραφικών  συστηµάτων 
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Συστήµατα γραφής 
 

  Σηµασιογραφικά     Φωνογραφικά 

 

    Λογογραφικά  Συλλαβικά   Αλφαβητικά 
    Κινεζικό   ιαπωνικό Κατακάνα  ελληνικό 

    ιαπωνικό Κάνζι  ιαπωνικό Χιραγκάνα  λατινικό 

        κυριλλικό  

εβραϊκό 

        αραβικό 
 

 Σχήµα 3: Συστήµατα γραφής 

 

βασισµένων στην αρχή της ισοµορφίας (Γκότοβου Α, 1992, 28). Γνωστό 

αλφαβητικό σύστηµα µε σχεδόν απόλυτη εφαρµογή της αρχής αυτής είναι το 

κυριλλικό, ύστερα από τη µεταρρύθµιση της κυριλλικής γραφής τον 19ο αι. 

Επίσης, στην ιταλική γλώσσα, το ορθογραφικό σύστηµα µε ένα µικρό σύνολο 

κανόνων, που καθορίζουν τις αντιστοιχίες ανάµεσα σε φωνήµατα και 

γραφήµατα, είναι αρκετό για την παραγωγή του γραπτού λόγου. Ωστόσο, δεν 

συµβαίνει το ίδιο για γλώσσες, όπως, για παράδειγµα, η αγγλική, η γαλλική 

και η ελληνική, τα συστήµατα των οποίων διαφοροποιούνται ως προς την 

αρχή της ισοµορφίας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν αδιαφάνεια ανάµεσα 

στις αντιστοιχήσεις φωνηµάτων και γραφηµάτων, λόγω της απόστασης του 

αλφαβητικού συστήµατος από τον προφορικό λόγο (Μπαµπινιώτη Γ., 1980, 

94 : Ντάλτα Π., 1985, 130). Παρουσιάζονται, έτσι, γλώσσες µε αβαθές 

γραφηµικό σύστηµα, όπου οι αντιστοιχήσεις φωνηµάτων και γραφηµάτων 

είναι περισσότερο ισοµορφικές και γλώσσες µε βαθύ γραφηµατικό σύστηµα, 

όπου οι παραπάνω αντιστοιχήσεις δεν είναι εµφανείς (Mounin G., 1994, 24). 

Στην πραγµατικότητα όλες οι γλώσσες, (ακόµα και η ελληνική που θεωρείται 

ότι έχει ένα αβαθές γραφηµικό σύστηµα) παρουσιάζουν αβαθή και βαθιά 

γραφηµικά υποσυστήµατα. Για παράδειγµα, οι λέξεις: ζαλάδα, κάλτσα, 

λαµπράδα, στάµνα, κ.ά., ανήκουν στο αβαθές γραφηµικό υποσύστηµα της 

ελληνικής γλώσσας.  Εδώ οι σχέσεις µεταξύ φωνήµατος και γραφήµατος είναι 

διαφανείς και παρουσιάζουν µια αρκετά µεγάλη ισοµορφία στην αντιστοίχηση 
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(ένα γράφηµα για ένα και µόνο φώνηµα)10. Αντίθετα, λέξεις όπως: εισέρχεται, 

αυτάρεσκος, νίκη, θάλασσα, φοβισµένος, κ.ά., δεν χαρακτηρίζονται από 

διαφάνεια αντιστοίχησης φωνηµάτων και γραφηµάτων. Η ανάγκη επιλογής 

ενός από τα πολλά γραφήµατα που υπάρχουν για την απόδοση του ίδιου 

φωνήµατος οδηγεί στην υπέρβαση της αντιστοίχησης φωνήµατος και 

γραφήµατος µε προσφυγή στο ορθογραφικό λεξικό και σε άλλες διαδικασίες 

που έχουν σχέση µε τη µορφολογία και τη σύνταξη. 

Η ανακωδικοποίηση, λοιπόν, του προφορικού σε γραπτό λόγο 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σύστηµα γραφής και τους ορθογραφικούς 

του κανόνες βάσει των οποίων θα πραγµατοποιηθεί. 

 

2.1.2.1 Το ελληνικό γραφηµικό σύστηµα και οι ιδιαιτερότητές του 
Το ελληνικό γραφηµικό σύστηµα περιλαµβάνεται στα αλφαβητικά 

συστήµατα που τα χαρακτηρίζει αρκετά η αρχή της ισοµορφίας. Ωστόσο, η 

µακραίωνη ιστορική παρουσία της γραπτής ελληνικής γλώσσας (από τον 8ο 

αι. π. Χ.) αλλά και οι αλλαγές στην προφορά της καθώς και το γεγονός «ότι 

συνέχισε όλους αυτούς τους αιώνες να γράφεται µε τα ίδια γράµµατα και µε 

την ίδια ορθογραφία» (Μπαµπινιώτη Γ., 2000, κστ΄) αποµάκρυνε τον 

προφορικό από το γραπτό λόγο µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

πολύπλοκου ορθογραφικού συστήµατος. Έτσι, ενώ στην αρχή η φωνητική 

ορθογραφία (Παπά Α., χ.χ., 182 κ. εξ.) απέδιδε πιστά τον προφορικό λόγο µε 

µονοσήµαντη αντιστοιχία ανάµεσα στα φωνήµατα και τα γραφήµατα, στη 

συνέχεια η φωνολογική / φωνηµατική ορθογραφία περιόρισε τη δήλωση των 

φωνητικών παραλλαγών των φωνηµάτων στην απλή δήλωση των 

φωνηµάτων (για παράδειγµα δεν επισηµαίνεται πλέον στον γραπτό λόγο η 

ουρανική ιδιότητα του /k/ µπροστά από το φωνήεν /e/). Σήµερα, η ιστορική 

ορθογραφία που είναι «αποτύπωσι της αρχικής φωνητικής καταστάσεως και 

ετυµολογίας των λέξεων µιας γλώσσας» (Μπαµπινιώτη Γ., 1980, 94) 

βρίσκεται σε µεγάλη, αν όχι πλήρη, αναντιστοιχία µε την προφορά, τον 

προφορικό λόγο. Αν δεχθούµε ότι, κατά την ανακωδικοποίηση του 

προφορικού σε γραπτό λόγο, το πληροφοριακό περιεχόµενο µιας λέξης 

µεταφερόταν αυτούσιο µε µόνη τη µονοσήµαντη φωνητική ή αργότερα τη 
                                                 
10 Η ισοµορφία της αντιστοίχησης δεν είναι απόλυτη γιατί εµπλέκεται η χρήση των κεφαλαίων 
γραµµάτων. 
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φωνηµατική αντιστοιχία, σήµερα, µε την ιστορική ορθογραφία και την 

αναντιστοιχία που τη διακρίνει σε σχέση πάντα µε τον προφορικό λόγο, η 

ορθή γραφή (ορθογραφία) έχει εξελιχθεί σε πολύπλοκο σύστηµα 

αναπαράστασης των αρχικών γραπτών λέξεων µιας γλώσσας.  

Η αναντιστοιχία αυτή προήλθε από τρεις ευδιάκριτες αλλοιώσεις της 

αρχής της ισοµορφίας (ένα γράφηµα για ένα φώνηµα) και διαµόρφωσε τις 

ιδιαιτερότητες του ελληνικού αλφαβητικού γραφηµικού συστήµατος. 

Ειδικότερα, οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το ελληνικό γραφηµικό 

σύστηµα είναι: 

 α) πολυσήµαντη αντιστοιχία: ένα φώνηµα αντιστοιχεί σε περισσότερα 

από ένα γραφήµατα. Για παράδειγµα, το  φώνηµα  /ς/ αντιστοιχεί  σε ένα από 

τα τέσσερα γραφήµατα που υπάρχουν για την απόδοση αυτού του 

συγκεκριµένου φωνήµατος, δηλαδή, των -ς, σ, σσ, ή Σ. Τα πράγµατα 

δυσκολεύουν περισσότερο όταν πρόκειται για την επιλογή των γραφηµάτων 

που αποδίδουν τα φωνήµατα των φωνηέντων. Ποιο γράφηµα, για 

παράδειγµα, θα επιλεγεί για τη γραφηµατική απόδοση του φωνήµατος /i/ όταν 

λειτουργούν µέσα στο ορθογραφικό σύστηµα τα  <ι, Ι, ϊ, η, Η, υ, Υ, ϋ, υι, ει, Ει, 

οι, Οι>;  

β) Ταυτόχρονη αντιστοιχία δυο ή περισσότερων φωνηµάτων στο ίδιο 

γράφηµα. Το πρόβληµα της επιλογής των κατάλληλων γραφηµάτων και κατ’ 

επέκταση της ορθής γραφής παρουσιάζεται πιο περίπλοκο σε περιπτώσεις 

όπως η απόδοση ενός φωνήµατος µε γράφηµα που αντιστοιχεί σε άλλο 

φώνηµα. Στη γραφηµατική απόδοση της λέξης <φοβισµένος>, όπως 

αναφέραµε ήδη, η αντιστοιχία απαιτεί την απόδοση του φωνήµατος /z/ µε το 

γράφηµα <ζ>. Στη θέση όµως του αναµενόµενου <ζ> το ορθογραφικό 

σύστηµα επιβάλλει το γράφηµα <σ> που αντιστοιχεί στο φώνηµα /ς/. Επίσης, 

το γράφηµα <υ> παρουσιάζεται ως η γραφηµατική απόδοση του /i/, π.χ. 

<κύµα> , άλλοτε ως η γραφηµατική απόδοση του /f/, π.χ. <ναύτης> και άλλοτε 

ως η γραφηµατική απόδοση του /v/, π.χ. <αυγό>, <εύγε>. 

γ) Αναντιστοιχία: Στον γραπτό λόγο παρουσιάζονται πολλά γραφήµατα 

που δεν παρουσιάζουν φωνηµατική αντιστοιχία, δηλαδή δεν προφέρονται 

(π.χ. το ένα από τα δύο όµοια γράµµατα: κκ, λλ, µµ, νν, κ.ά., καθώς και τα 

άφωνα <υ> και <π>  σε λέξεις όπως <Εύβοια> και <πέµπτος>). 
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2.1.2.2     Αρχές λειτουργίας της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας 

Στο βαθµό που η ορθογραφία είναι πλέγµα αντιστοιχιών σηµείων του 

προφορικού λόγου σε σηµεία του γραπτού λόγου και αντίστροφα, δεν πρέπει 

να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η αντιστοίχηση αυτή καθορίζεται από ένα 

πλαίσιο πολλαπλών κριτηρίων που προέρχονται από τις σχέσεις του γραπτού 

λόγου µε τα υποσυστήµατα της γλώσσας (φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη 

και σηµασιολογία-λεξιλόγιο) καθώς και από ιστορικά προσδιορισµένες 

κοινωνικές συµβάσεις. Τα κριτήρια προσδιορίζουν και τις αρχές λειτουργίας 

του ελληνικού ορθογραφικού συστήµατος. Στη βιβλιογραφία (Γκότοβου Α, 

1992, 26 κ. εξ.)  αναφέρονται έξι αρχές για το ορθογραφικό σύστηµα: 

1. Φωνηµατική αρχή: προσδιορίζει τη µονοσήµαντη αντιστοιχία 

ανάµεσα στα φωνήµατα του προφορικού λόγου και στα γραφήµατα του 

γραπτού λόγου. Για ένα φώνηµα, π.χ. /p/, υπάρχει ένα και µόνο γράφηµα, µια 

και µόνη δυνατή επιλογή. 

2.  Ετυµολογική αρχή: ως κριτήριο ορθογραφικής απόδοσης ορίζεται η 

ιστορία της ίδιας της γραφής της λέξης.  Για παράδειγµα, η γραφή της λέξης 

/ine/ παραδίδεται ιστορικά ως <είναι>.  

3.  Γραµµατική αρχή: συγκεκριµένες συλλαβές ή γράµµατα εκφράζουν 

συντακτικές σχέσεις της λέξης µε άλλες λέξεις της φράσης ή πρότασης και 

ρυθµίζονται από ιδιαίτερους κανόνες, τους γραµµατικούς κανόνες. Στη λέξη, 

για παράδειγµα, <linete>  το τµήµα /-ete/ εκφράζει το πλήθος των προσώπων 

που ενεργούν µε γραφηµατική απόδοση <-ετε> ή το ένα πρόσωπο που 

υφίσταται - παθαίνει κάτι µε γραφηµατική απόδοση <-εται>. Η επιλογή 

ανάµεσα στις µορφές -ετε και -εται προϋποθέτει µια µεταγλώσσα που περιέχει 

συγκεκριµένες γνώσεις µε τη µορφή κανόνων για τη χρήση των 

συνταγµατικών σχέσεων και τη γραφηµατική τους απόδοση.  

4. Η αρχή της αναλογίας: Η αναλογική γραφηµατική πραγµάτωση 

επιτρέπει τη γραφή ενός τµήµατος της λέξης σύµφωνα µε τη γραµµατική ή 

ετυµολογική της συγγένεια. Έτσι µια λέξη που δηλώνει ουδέτερο γένος και 

τελειώνει σε /i/  γράφεται µε <ι>. 

5. Η µορφηµατική αρχή: Η αρχή αυτή ρυθµίζει τη γραφηµατική 

απόδοση τµηµάτων λέξεων που παρουσιάζουν σχέσεις παραγωγής, 

σύνθεσης ή κλίσης. Π.χ παίζω - παιχνίδι (παραγωγή), παιχνίδι-παιχνιδότοπος 

(σύνθεση), παίζω, παίζεις...(κλίση). 
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6. Η αρχή του σηµασιολογικού διαχωρισµού: Με βάση αυτή την αρχή 

ρυθµίζεται ο διαχωρισµός των οµόηχων λέξεων και η επιλογή της αντίστοιχης 

ορθογραφικής πραγµάτωσης. Οµόηχες λέξεις του προφορικού λόγου, όπως 

για παράδειγµα /omos/, για να αποδοθούν µε ορθή γραφή χρειάζονται τη 

µεσολάβηση της σηµασίας της λέξης για την επιλογή της γραφηµατικής της 

απόδοσης, <όµως> ή <ώµος>. 

Με την ανάπτυξη της γλωσσολογίας και κυρίως µετά την παρουσίαση 

από τον Martinet της θεωρίας για την πρώτη και δεύτερη άρθρωση και την 

εισαγωγή του µορφήµατος ως σηµασιολογικού φορέα, καθώς και τη 

συµφωνία για τη φωνολογική και µορφηµατική αναγνώριση της λέξης θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως οι βασικές αρχές του ελληνικού 

ορθογραφικού συστήµατος είναι η φωνηµατική και η µορφηµατική. Στην 

τελευταία συµπεριλαµβάνονται τόσο η ετυµολογική και γραµµατική αρχή, όσο 

και του σηµασιολογικού διαχωρισµού, γιατί, όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά 

και η Α. Ιορδανίδου (1998,7), «είναι απαραίτητο να συνδυαστεί η γνώση της 

ετυµολογικής προέλευσης µε τη γνώση της µορφολογικής κατάτµησης των 

λέξεων για να έχουµε ασφαλείς ορθογραφικές κατευθύνσεις». Αντίθετα, η 

αρχή της αναλογίας φαίνεται να λειτουργεί στα πλαίσια τόσο της φωνηµατικής 

όσο και της µορφηµατικής αρχής.  

 

2.1.3 Γραµµατική και ορθογραφία 
 Η γραµµατική, είτε ως η υποσυνείδητη γλωσσική γνώση του τι είναι 

γλωσσικά σωστό ή λάθος είτε µε τη στενή έννοια των µερών του λόγου και 

των κανόνων συνδυασµού τους (Φιλιππάκη – Warburton  Ε., 2000, 34), 

υποστηρίζει την ορθογραφία µε δυο τρόπους. Από τη µια µεριά η γραµµατική 

ως γλωσσολογική µεταγλώσσα υποστηρίζει την ορθογραφία µε γλωσσολο-

γικούς όρους. Για παράδειγµα, κατά τη διδασκαλία των αντιστοιχιών 

φωνηµάτων και γραµµάτων δεν µπορούµε να αποφύγουµε απλούς γλωσ-

σολογικούς όρους, όπως: σύµφωνα, συµπλέγµατα, συλλαβή, λέξη, πρόταση, 

κ.ά. Από την άλλη, επειδή το γραµµατικό και το γραφηµικό σύστηµα της 

ελληνικής γλώσσας έχουν πολύ µεγάλη σχέση, η γραµµατική ως γραµµατικές 

κατηγορίες και µορφολογία συµµετέχει στη ρύθµιση της ορθογραφίας των 

καταλήξεων. Συγκεκριµένες συλλαβές ή γράµµατα κυρίως της κατάληξης µιας 

λέξης, εκφράζουν συντακτικές σχέσεις αυτής της λέξης µε άλλες λέξεις της 
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φράσης ή πρότασης, που ρυθµίζονται και αιτιολογούνται από ιδιαίτερους 

κανόνες, τους γραµµατικούς κανόνες. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα:   

το βάζο  το βάζω 

το ράφι  το ράβει 

αυτό πίνεται πολύ δεν πρέπει να πίνετε πολύ 

φάγανε πολύ  φάγανε πολλοί 

Στις λέξεις, π.χ.,  το βάζο - το βάζω το φώνηµα /ο/ εκφράζει διαφορετική κάθε 

φορά γραµµατική κατηγορία γι’ αυτό αποδίδεται µε διαφορετική ορθογραφία.    

Με τον τρόπο αυτό η µορφολογία των καταλήξεων, µπορεί να 

προσδιορίσει την ορθογραφία του καταληκτικού µέρους µιας λέξης σε τρεις 

κυρίως περιπτώσεις: α) επιλογή του σωστού ορθογραφικού τύπου µεταξύ δυο 

ή περισσότερων, β) γραφή µη προφερόµενων φωνηµάτων και γ) παραβίαση 

κανόνων αντιστοιχίας φωνηµάτων – γραφηµάτων (Αϊδίνη Α., 2000, 223). Έτσι, 

οι γραµµατικές κατηγορίες και η µορφολογία της κατάληξης, όπως θα δούµε 

παρακάτω όταν θα αναφερθούµε διεξοδικά στο ρόλο της µορφολογίας, διευ-

κολύνουν τόσο την αναγνώριση όσο και την ορθογραφηµένη απόδοση των 

λέξεων (Φιλιππάκη – Warburton  Ε., 2000 : Φιλιππάκη – Warburton  Ε., 1999 

: Andriamamonjy P., 2000 : Colé P. et Fayol M. 2000 : Beauvillain C., 1991).   

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η γνώση των γραµµατικών 

κανόνων αιτιολογεί τις ορθογραφικές επιλογές κατά τη γραφή και ρυθµίζει την 

αντιστοιχία των καταληκτικών µορφηµάτων των προφορικών λέξεων σε 

γραφηµατικά µορφήµατα του γραπτού λόγου.  

 
2.1.4 Η ορθογραφία ως γλωσσική λειτουργία 

Η ορθογραφία, σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει, γίνεται αντιληπτή 

ως γλωσσική λειτουργία µεταφοράς σηµασιολογικών και φωνολογικών 

πληροφοριών από τον προφορικό στο γραπτό λόγο και αντίστροφα, η οποία 

πραγµατοποιείται µέσω δυο διακριτών και ταυτόχρονα αλληλοπεριχω-

ρούµενων τρόπων – διόδων µεταγραφής. Αυτοί οι ορθογραφικοί δίοδοι, 

Σχήµα 4, διακρίνονται, επειδή επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και 

µπορούµε να τους ονοµάσουµε φωνολογική και σηµασιολογική δίοδο 

ανακωδικοποίησης αντίστοιχα. Με τη σηµασιολογική δίοδο πραγµατοποιείται 

η µεταφορά των σηµασιολογικών περιεχοµένων µιας προφορικής λέξης σε 

µια γραπτή µέσω της αντιστοιχίας µορφηµάτων – γραφηµάτων (µορφηµατικο-
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γραφηµατική αντιστοιχία), ενώ µε τη φωνολογική δίοδο, πραγµατοποιείται η 

µεταγραφή των φωνηµάτων σε γραφήµατα (φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία).  

Παράλληλα, πρέπει να επισηµάνουµε µια ιδιαιτερότητα της 

ορθογραφίας ως γλωσσικής λειτουργίας. Λόγω του συνδυασµού της 

γραµµικότητας και της διπλής άρθρωσης του γλωσσικού σηµείου, που 

χαρακτηρίζει, όπως είδαµε παραπάνω, και το γραφηµατικό γλωσσικό σηµείο, 

έχει υιοθετηθεί σήµερα από την πλειονότητα των ερευνητών µια νέα αντίληψη 

για την ανάµιξη των σηµασιολογικών και φωνολογικών περιεχοµένων του 

γραπτού λόγου, την οποία προσπάθησαν να την αποδώσουν µε τον όρο 

µεικτότητα (mixité) (Jaffré J.P., 1993, 24). Σύµφωνα µε τη νέα αυτή θεώρηση, 

η ορθογραφία χαρακτηρίζεται από διπλοτροπία. Ο όρος αυτός, αν και 

αδόκιµος, έχει σκοπό να αποδώσει το περιεχόµενο του αντίστοιχου γαλλικού 

όρου και ταυτόχρονα να κάνει αντιληπτό ότι η ανακωδικοποίηση των 

σηµασιολογικών και φωνολογικών περιεχοµένων µιας προφορικής λέξης σε 

γραπτή είναι δυο διακριτές γλωσσικές λειτουργίες αλλά µία µετα-τροπή µε 

διπλή και ταυτόχρονη λειτουργία. Για παράδειγµα, κατά τη γραµµική εκφορά 

των φωνηµάτων και συλλαβών της προφορικής λέξης /fili/ (ο τόνος στο /li/): /fi-

/,/fil-/, /fili/ ο ακροατής, ενώ προσλαµβάνει φωνολογικές πληροφορίες, δεν 

µπορεί να προσλάβει τα σηµασιολογικά της περιεχόµενα παρά µόνο µέσα στο 

συγκείµενο του λόγου. Αντίθετα, κατά τη γραµµική εκφορά των γραφηµάτων 

(γραµµάτων και συλλαβών) και τη σταδιακή πραγµάτωση της διπλής 

άρθρωσης της ίδιας λέξης <φυ->, <φυλ->, <φυλή> ο αναγνώστης µπορεί 

ταυτόχρονα να προσλαµβάνει φωνολογικές και σηµασιολογικές πληροφορίες 

στηριζόµενος στις ορθογραφικές του γνώσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί η 

φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία λειτουρ- 

γούν ταυτόχρονα ρυθµίζοντας τη διπλή άρθρωση στο γραπτό λόγο. Για 

παράδειγµα, η ανακωδικοποίηση της προφορικής λέξης /miterula/, Σχήµα 5, 

δεν γίνεται πρώτα µέσω της φωνολογικής και στη συνέχεια µέσω της 

σηµασιολογικής διόδου ή αντίστροφα, αλλά ταυτόχρονα τόσο σε φωνολογικό 

όσο και σε σηµασιολογικό επίπεδο. 

Εποµένως, η ορθογραφία, ως γλωσσική λειτουργία, ρυθµίζει ταυτό-

χρονα από τη µια µεριά τη δεύτερη άρθρωση µέσω της αντιστοιχίας φωνηµά-

των – γραφηµάτων  (φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία)  και  από  την άλλη  
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               Προφορικός λόγος 

Σηµασιολογική δίοδος    Φωνολογική δίοδος 
Πρώτη άρθρωση     ∆εύτερη άρθρωση 

Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

             /miterula/                /klama/ 

    

                [  /kla/, /ma/]    συλλαβές 

 

         α        β             

  /miterula/     /miter/ - /ula/             /k/, /l/, /a/, /m/, /a/            φωνήµατα 
προφορικό λέξηµα        προφορικά µορφήµατα  
 

α:  πρόσωπο µε την ιδιότητα της µητέρας και   

β: υποκοριστική ιδιότητα  
  

    

  

 

      Γραπτός λόγος 

 

           

   

<µητερ>  - <ούλα> 

    γραφηµατικά µορφήµατα     <κ>,<λ>,<α>,<µ>,<α>      γραφήµατα 

 

                  

         <κλα>        <µα>       

                  

      

     <µητερούλα>              <κλάµα> 

       

 

Σχήµα 4: Γραφική απεικόνιση σηµασιολογικής και φωνολογικής διόδου 

 

ανακωδικοποίηση µορφηµάτων 

ανακωδικοποίηση φωνηµάτων ανακωδικοποίηση λεξήµατος 
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  Προφορικός λόγος  

∆ιπλή άρθρωση   

Ορθογραφική διπλοτροπία:   

(αντιστοιχία φωνηµατικογραφηµατική                /miterula/ 
και µορφηµατικογραφηµατική)    

           [  /mi/, /te/, /r][u/, /la/]    συλλαβές 
         α  β 

             φωνήµατα 

        [  /m/, /i/, /t/, /e/, /r/]-[/u/, /l/, /a/] 
προφορικά µορφήµατα  

α)   πρόσωπο µε την ιδιότητα  

       της µητέρας και   

 β) υποκοριστική ιδιότητα  

  

    

 

           

      Γραπτός λόγος 

 

γραφηµατικά µορφήµατα     γραφήµατα 

 

 

      [  <µ>, <η>, <τ>, <ε>, <ρ>]   [<ου>, <λ>, <α>] 
 

                  

       [<µη> <τε>              <ρ][ού>   <λα>] 
<µητερ>        -  <ούλα>       

   

      

     <µητερούλα>     <µητερούλα> 

 

Σχήµα 5: Γραφική απεικόνιση της ορθογραφικής διπλοτροπίας 

ανακωδικοποίηση µορφηµάτων ανακωδικοποίηση φωνηµάτων 
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την πρώτη άρθρωση µέσω της αντιστοιχίας µορφηµάτων – γραφηµάτων 

(µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία). Φαίνεται, µάλιστα, ότι έχει περισσό-

τερο σχέση µε την πρώτη άρθρωση της γλώσσας, «Η ορθογραφία υπερβαίνει 

το επίπεδο της φωνολογίας της λέξης, βρίσκεται σε στενότερη σχέση µε την 

έννοια της λέξης» (Πόρποδα  Κ., 1984, 40). 

Με τον τρόπο αυτό, η ορθογραφία επεµβαίνει, τόσο στην ανάγνωση 

όσο και στη γραφή. Στην ανάγνωση «διευθετεί την αναγνώριση των λέξεων 

και συµβάλλει στο να µην συγχέονται οι µεν µε τις δε», ενώ στη γραφή βοηθά 

«αυτόν που συντάσσει να ξαναβρεί ένα προς ένα και στη σειρά όλα τα 

γράµµατα που αποτελούν µια λέξη» (Fayol M. et J.- P. Jaffré, 1999, 143).   
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3.0.0 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ 
Η διαχείριση της ορθογραφίας, δηλαδή του συστήµατος των 

πολύπλοκων γλωσσολογικών σχέσεων και των ορθογραφικών συµβάσεων – 

κριτηρίων, τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή, είναι για το παιδί ή τον 

ενήλικο ένα καινούριο πρόβληµα, που πρέπει να αντιµετωπίσει 

ενεργοποιώντας πολλές γνωστικές και γλωσσικές  ικανότητες. Σήµερα, κάτω 

από τα νέα ερευνητικά δεδοµένα της Νευροφυσιολογίας, της 

Ψυχογλωσσολογίας, της Γνωστικής Ψυχολογίας και της Γνωστικής 

Παιδαγωγικής, όπως θα δούµε στη συνέχεια, η πρόσκτηση και ανάπτυξη της 

ορθής γραφής δεν θεωρείται πλέον ως το σύνολο των ορθογραφικών 

γνώσεων που έχει στη διάθεσή του ο µαθητής αλλά ως µια πολύπλοκη 

γνωστική διεργασία, η οποία εκδηλώνεται ως ορθογραφική δεξιότητα. Η 

επαφή του µαθητή ή του ενηλίκου µε τον γραπτό λόγο δοµεί σταδιακά ένα 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µε σκοπό την αντιµετώπιση των νέων 

απαιτήσεων που δηµιουργεί η διαχείριση του γραπτού λόγου. Η ορθογραφία 

ως γλωσσική λειτουργία, που ρυθµίζει τον γραπτό λόγο, αποτελεί έναν µόνο 

από τους παράγοντες της ορθογραφικής δεξιότητας. Εκτός από αυτόν, η 

πρόσκτηση και ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας απαιτεί  από το 

µαθητή νευροφυσιολογική και γνωστική ωριµότητα, απόκτηση ποικίλων 

γνώσεων για τον κόσµο, καθώς και την ανάπτυξη ιδιαίτερων γλωσσολογικών 

και γνωστικών δεξιοτήτων. Χωρίς την απαιτούµενη νευροφυσιολογική και 

ψυχογνωστική ωριµότητα, τη γνώση του ορθογραφικού συστήµατος της 

ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη ενός γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος επιφορτισµένου µε τη διαχείριση συγκεκριµένων δεξιοτήτων, 

όπως, για παράδειγµα, γλωσσικών, µεταγλωσσικών και µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, τα παιδιά ή οι ενήλικοι δεν είναι σε θέση να εκφραστούν µε τον 

γραπτό λόγο. Έτσι, ενώ για τους κανονικούς µαθητές η απόκτηση της 

ορθογραφικής δεξιότητας αποτελεί µια πολύπλοκη ψυχογλωσσική και 

ψυχογνωστική δραστηριότητα για την απόκτηση της οποίας πρέπει να 

καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες,  για τους µαθητές µε εγγενείς ή 

επίκτητες µαθησιακές δυσκολίες αποτελεί µεγάλο µαθησιακό πρόβληµα µε 

σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική εκπαίδευσή τους και στη µετέπειτα 

κοινωνική τους ένταξη. 
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3.1.0 Ορισµός 
Η διεπιστηµονική προσέγγιση της ορθογραφηµένης γραφής και 

ανάγνωσης στηρίζει ολοένα και περισσότερο την αντίληψη ότι η ορθογραφική 

δεξιότητα είναι αποτέλεσµα πολύπλοκης συνεργασίας ποικίλων παραγόντων. 

Ειδικότερα, η Γνωστική Ψυχολογία, την προσδιορίζει ως τη συνειδητή 

έκφραση της ικανότητας του µαθητή ή του ενηλίκου να χειρίζεται τα φωνήµατα 

και τα φωνηµατικά σύνολα του προφορικού λόγου µέσα από ένα άλλο 

σηµειακό σύστηµα, τη γραφή, διαφυλάσσοντας την πρώτη και δεύτερη 

άρθρωση του προφορικού λόγου. Η ορθογραφική αυτή δεξιότητα στηρίζεται 

στη µεταγλωσσολογική συνείδηση (φωνολογική, µορφολογική, συντακτική και 

σηµασιολογική συνείδηση) και εκφράζεται µε την ανάπτυξη και κατάκτηση 

από µέρους του µαθητή των δεξιοτήτων φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης11 µε τις οποίες γίνεται ικανός να 

χειρίζεται ικανοποιητικά το ορθογραφικό σύστηµα της γλώσσας του. 

Επιπλέον, η προσφυγή του µαθητή στη µια ή την άλλη δεξιότητα 

αντιστοίχησης προϋποθέτει γνωστικές δεξιότητες οργάνωσης, επιλογής, 

ελέγχου, κ. ά.,  για τη ρύθµιση των εναντιωµατικών και συµπληρωµατικών 

σχέσεών τους.  

Η ορθογραφική δεξιότητα θα µπορούσε να οριστεί, λοιπόν, ως ο 

ιδιαίτερος τρόπος διαµόρφωσης και λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος (δόµηση, οργάνωση και έλεγχος των γλωσσικών, µεταγλωσσικών, 

γνωστικών και µεταγνωστικών γνώσεων και ικανοτήτων) του παιδιού ή του 

ενηλίκου και συνειδητής αξιοποίησής του για γραπτή έκφραση (ανάγνωση, 

γραφή) µέσα σε συγκεκριµένο βιολογικό και κοινωνικό περιβάλλον. Με τον 

ορισµό αυτό γίνεται µια προσπάθεια να υπογραµµιστεί:  

α) η σχέση της ορθογραφηµένης γραφής του µαθητή ή του ενηλίκου µε 

το γνωστικό ορθογραφικό του σύστηµα: δηλαδή, µε τις γλωσσικές του 

γνώσεις και ικανότητες (προφορικός λόγος, γνώση γραφηµικού συστήµατος, 

κ.ά. ), τις µεταγλωσσικές ικανότητές του (φωνολογική, µορφολογική, 

συντακτική και σηµασιολογική συνείδηση), τις γνωστικές ικανότητές του 

                                                 
11 Στη µελέτη αυτή γίνεται διάκριση των λέξεων αντιστοιχία και αντιστοίχηση. Η πρώτη 
δηλώνει τη σχέση ανάµεσα σε ένα φώνηµα ή µόρφηµα µε την αντίστοιχη γραφηµατική του 
απόδοση, ενώ η δεύτερη την πραγµατοποίηση από τη µεριά του γραφέα της παραπάνω 
σχέσης. 
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(νοηµοσύνη, αντίληψη, µνήµη), τις µεταγνωστικές του ικανότητες (συνειδητός 

έλεγχος και ορθογραφικές στρατηγικές),  

β) ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της ορθογραφικής δεξιότητας, ως 

αποτέλεσµα της συνεχούς διαµόρφωσης του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος,  

γ) η διαφοροποίηση της ορθογραφικής δεξιότητας από υποκείµενο σε 

υποκείµενο λόγω του διαφορετικού βαθµού ανάπτυξης και οργάνωσης του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Η ορθογραφική δεξιότητα 

χαρακτηρίζεται, έτσι, από ιδιοτροπία. Η συνδυαστική συµβολή των παραπάνω 

παραγόντων και η αλληλεξάρτησή τους µε το περιβάλλον (ορθογραφικές 

συµβάσεις, µέθοδοι διδασκαλίας, αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, επαφή 

µε τον γραπτό λόγο, κοινωνικό και συναισθηµατικό πλαίσιο, κ.ά.) έχει ως 

αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός ορθογραφικού τρόπου, ιδιαίτερου για κάθε 

µαθητή ή ενήλικο, που προσδιορίζει την ποιότητα γραφής και ανάγνωσης. 

Επίσης, η ορθογραφική δεξιότητα λόγω της ιδιοτροπίας της παρουσιάζει 

ποικίλους ορθογραφικούς τύπους. Μια ορθογραφική τυπολογία, όπως είναι 

φυσικό, δεν περιλαµβάνει απαραίτητα µόνο τους ορθογραφικούς τύπους που 

οδηγούν σε ορθογραφικές αποκλίσεις, αλλά και ορθογραφικούς τύπους που 

ανεξάρτητα από τις διαφορές τους καταλήγουν σε ορθή γραφή της γλώσσας. 

δ) ο ρόλος της νευροφυσιολογίας και της βιολογικής ανάπτυξης και 

ωρίµανσης του παιδιού ή του ενηλίκου, και, τέλος,  

ε) οι κοινωνικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην 

ορθογραφική δεξιότητα, όπως, για παράδειγµα, η οικογένεια, το σχολείο, οι 

απαιτήσεις για κοινωνική συµµόρφωση, κ.ά.). 

Στο Σχήµα 6, όπου γίνεται προσπάθεια γραφικής απεικόνισης της 

ορθογραφικής δεξιότητας και των παραγόντων που την προσδιορίζουν, 

τονίζεται ότι: α) η ορθογραφική δεξιότητα είναι εκδήλωση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος του παιδιού ή του ενηλίκου, β) το γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, γ) το 

βιολογικό και κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν άµεσα την ορθογραφική 

δεξιότητα επιδρώντας στη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος και έµµεσα επιδρώντας στους παράγοντες που το 

προσδιορίζουν.    
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Σχήµα 6:  Γραφική απεικόνιση της ορθογραφικής δεξιότητας και  

    των παραγόντων που την προσδιορίζουν 

 

Η ορθογραφική δεξιότητα, ως ο προσωπικός τρόπος λειτουργίας και 

εκδήλωσης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος του παιδιού ή του 

ενηλίκου κατά τη γραπτή του έκφραση, γίνεται έκδηλη: α) στη γραφή, µε τρεις 

µορφές γραφικής συµπεριφοράς, (ο µαθητής ή ενήλικος αντιγράφει, γράφει 
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καθ’ υπαγόρευση και γράφει αυτόνοµα και αυτοτελώς), οι οποίες συνιστούν 

τρία διακριτά είδη γραφής: αντιγραφή, γραφή καθ’ υπαγόρευση και γραφή 

αυτοτελή ή γραπτή έκφραση (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 78), β) στην 

ανάγνωση, µε δυο µορφές αναγνωστικής συµπεριφοράς (ο µαθητής ή 

ενήλικος αποκωδικοποιεί τις λέξεις και ανακαλύπτει το σηµασιολογικό 

περιεχόµενό τους), οι οποίες συνιστούν δυο όψεις της ανάγνωσης: την 

εξωτερική (ή αισθητηριακή ή µηχανική) και την εσωτερική (ή διανοητική) 

(Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 10-11).   

Η ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζει µε τον τρόπο αυτό τρεις κύριες 

ποιοτικές βαθµίδες.  Η  χαµηλότερη ποιοτικά  βαθµίδα της εµφανίζεται στην α- 

 

          ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

3η βαθµίδα Ο.∆. 
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Σχήµα 7: Ποιοτικές βαθµίδες της ορθογραφικής δεξιότητας 
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ντιγραφή, η µεσαία στη γραφή καθ’ υπαγόρευση και στην εξωτερική όψη της 

ανάγνωσης (στην αποκωδικοποίηση), ενώ η υψηλότερη ποιοτικά βαθµίδα της 

ορθογραφικής δεξιότητας εµφανίζεται στην αυτοτελή γραφή και στην 

εσωτερική όψη της ανάγνωσης (στην κατανόηση). Όπως φαίνεται και στο 

Σχήµα 7, η ορθογραφική δεξιότητα, τόσο στην κατώτερη όσο και στην 

ανώτερη βαθµίδα εµφανίζεται ταυτόχρονα στο εσωτερικό της αναγνωστικής 

και γραφικής δεξιότητας του µαθητή – ενηλίκου δικαιολογώντας τον 

ρυθµιστικό ρόλο που έχει στην ανάγνωση και γραφή από τη µια και από την 

άλλη καθιστώντας δύσκολη τη θεωρητική και ερευνητική της προσέγγιση.  

Τα τελευταία είκοσι χρόνια το ενδιαφέρον των νευροψυχολόγων για τις 

γνωστικές διαδικασίες της ορθογραφίας εντάχθηκε στα πλαίσια ενός µοντέλου 

επεξεργασίας πληροφοριών και ανέδειξε τόσο τις νευροβιολογικές όσο και τις 

ψυχογνωστικές βάσεις της ορθογραφικής δεξιότητας (Zesiger P. et de Partz 

M.-J., 1997). Επιπλέον, η προσπάθεια κατανόησης των ποικίλων 

ορθογραφικών και αναγνωστικών λαθών συνέτεινε στη διαµόρφωση 

ερµηνευτικών µοντέλων βασισµένων, είτε στη λειτουργία γνωστικών 

διαδικασιών και δοµών είτε στη σύναψη των νευρωνικών δικτύων. Τα µοντέλα 

αυτά, αν και επηρεάζουν ήδη τόσο την πρακτική της κλινικής νευροψυχολο-

γίας και τη διδακτική πράξη, βρίσκονται σε συνεχή επεξεργασία, µετασχη-

µατισµό και εµπλουτισµό από τις συνεχιζόµενες έρευνες πάνω στην ορθογρα-

φική και αναγνωστική δεξιότητα (Zesiger P. et de Partz M.-J., 1997, 73).    

 

3.2.0 Η νευροβιολογική βάση της ορθογραφικής δεξιότητας12 
Η µελέτη των σχέσεων εγκεφάλου – γλώσσας ξεκίνησε πριν από έναν 

αιώνα µε τις εµπειρικές παρατηρήσεις ανατοµο - κλινικής µεθοδολογίας των 

Broca, Wernicke, Lictheim και πιο πρόσφατα των Dejerine, Pierre-Marie, 

Charles Foix, Jackson, Goldstein, Luria, κ.άλ., οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της 

σύγχρονης αφασιολογίας (Habib M. et al., 1999, 13). Οι βασικές ανακαλύψεις 

πρώτα του Broca, σύµφωνα µε την οποία ένα µέρος του αριστερού 

κροταφικού µετωπιαίου λοβού, περιοχή Broca, παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

παραγωγή του αρθρωµένου λόγου, και µετά του Wernicke, ότι ένα τµήµα του 

                                                 
12 Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται κατά κύριο µέρος στην συνθετική παρουσίαση των 
νευροβιολογικών ερευνών για τη γλώσσα των M. Habib, K. Giraud, V. Rey και F. Robichon 
(1999, 11-55). 
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ίδιου ηµισφαιρίου, που εντοπίζεται πιο πίσω από την περιοχή Broca και 

ονοµάστηκε περιοχή Wernicke, εξειδικεύεται σε άλλες πλευρές του 

προφορικού λόγου, προέβαλαν τη θεωρία της λειτουργικής διαφοροποίησης 

του εγκεφάλου σύµφωνα µε την οποία το αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο 

είναι υπεύθυνο για τη γλωσσική παραγωγή.    

Ωστόσο, από τη δεκαετία του ’80, η δυνατότητα προσέγγισης της 

µορφολογίας του εγκεφάλου µε τις νέες µεθόδους παρατήρησης της 

τοµογραφίας, αξονικής (Catscan) και µαγνητικής (MRI), ανέδειξε σηµαντικές 

γνώσεις για τις βιολογικές βάσεις της ηµισφαιρικής πλευρίωσης του 

εγκεφάλου και, κυρίως, βοήθησε στην κατανόησή της ως σχετικής 

λειτουργικής διαφοροποίησης. Γνώσεις όπως: α) η εγκεφαλική περιοχή που 

υποστηρίζει τη γλωσσική λειτουργία είναι ευρύτερη των περιοχών Broca και 

Wernicke, τις οποίες και περιλαµβάνει και ονοµάζεται γλωσσική περιοχή 

(extra-sylvien), β) σε κάθε άνθρωπο έχουµε επικράτηση του ενός εκ των δυο 

ηµισφαιρίων (ηµισφαιρική πλευρίωση ή πλαγίωση και γ) τα δυο ηµισφαίρια 

επικοινωνούν µέσω του µεσολόβιου τµήµατος του εγκεφάλου, έθεσαν σε 

αµφισβήτηση τον απόλυτο λειτουργικό διαχωρισµό των δυο ηµισφαιρίων. 

Επίσης, από έρευνες που πραγµατοποίησε ο Zaidel (1990) σε υποκείµενα 

που τους είχε αφαιρεθεί το µεσολόβιο τµήµα του εγκεφάλου, επιβεβαιώθηκε 

ότι τα υποκείµενα στα οποία επικρατεί το δεξί ηµισφαίριο έχουν λίγες ή 

καθόλου γλωσσικές ικανότητες (Habib M. et al., 1999, 24). Το δεξί ηµισφαίριο 

φαίνεται να έχει την ικανότητα πρόσβασης σε ένα περιορισµένο λεξιλόγιο και 

να είναι ανίκανο για οποιαδήποτε παραγωγή αρθρωµένου λόγου, ενώ το 

αριστερό ηµισφαίριο φαίνεται να εξειδικεύεται σε γλωσσικές µορφές που 

απαιτούν διαδοχική επεξεργασία, όπως είναι τα φωνολογικά και 

µορφοσυντακτικά στοιχεία της οµιλίας. Αντίθετα, οι σηµαντικές και λεξικές 

µορφές της γλώσσας φαίνεται ότι υποστηρίζονται ταυτόχρονα και από τα δυο 

ηµισφαίρια. Έρευνα των Bellugi U. et al., (1983), σε κωφούς εκ γενετής που 

χρησιµοποιούσαν τη νοηµατική γλώσσα και είχαν υποστεί βλάβη της 

γλωσσικής περιοχής στο αριστερό ηµισφαίριο, έδειξε ότι έχαναν την ικανότητα 

να παράγουν και να κατανοούν χειρονοµίες µε γλωσσική αξία παρότι 

συνέχιζαν να παράγουν και να κατανοούν χειρονοµίες µε σηµαντικό αλλά όχι 

γλωσσικό περιεχόµενο (Habib M. et al., 1999, 24). Έτσι, το αριστερό 

εγκεφαλικό ηµισφαίριο φαίνεται ότι υποστηρίζει το µεγαλύτερο µέρος της 
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γλωσσικής παραγωγής – λειτουργίας, ενώ το δεξί ηµισφαίριο την αντίληψη και 

την κίνηση µέσα στο χώρο (Πόρποδα Κ., 2002, 121).  

Τα τελευταία χρόνια, οι λειτουργικές µέθοδοι διερεύνησης του 

φυσιολογικού εγκεφάλου, γνωστές ως ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές, 

ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG), µέθοδος της εγκεφαλικής αιµατικής ροής, 

προκλητά δυναµικά, ή ως λειτουργική φασµατοσκοπία, εκποµπή ποζιτρονίων 

(PET), ή φωτονίων (SPECT) και µαγνητοεγκεφαλογραφία (IRM), 

υπογράµµισαν την ύπαρξη λειτουργικής ασυµµετρίας του κροταφικού πεδίου  

και, ειδικότερα, τις νευροβιολογικές βάσεις της ανάγνωσης και γραφής. 

Έρευνες των Steinmentz et al.(1991 και 1996), Foundas et al. (1995) και 

Habib et al. (1995), τις οποίες παρουσιάζει ο Μ. Habib (1997, 27 κ. εξ.) 

δείχνουν ότι στους δεξιόχειρες, στους οποίους επικρατεί το αριστερό 

ηµισφαίριο, παρουσιάζεται µια µεγαλύτερη ανάπτυξη του αριστερού έναντι του 

δεξιού κροταφικού πεδίου. Αυτή η αριστερή ασυµµετρία θεωρείται υπεύθυνη 

για την εξειδίκευση του αριστερού ηµισφαιρίου στη γλωσσική παραγωγή και 

κατανόηση. Επίσης, εκτός από αυτή τη νευροανατοµική ασυµµετρία 

εντοπίστηκε και ένα είδος νευροχηµικής ασυµµετρίας, σύµφωνα µε την οποία 

στο αριστερό ηµισφαίριο επιδρά  περισσότερο ο νευροδιαβιβαστής 

ντοπαµίνη, ενώ στο δεξί επιδρά ο νευροδιαβιβαστής νορεπινεφρίνη. Έτσι, 

σήµερα, έχει εγκαταλειφθεί η θεωρία για τον απόλυτο διαχωρισµό των δυο 

ηµισφαιρίων και υποστηρίζεται «η πολύτροπη, πολλαπλή και συνεργατική 

αλληλεπίδραση των ηµισφαιρίων στον προγραµµατισµό, στη διευθέτηση, στην 

οργάνωση και στο συντονισµό των διαφόρων λειτουργιών του ανθρώπου» 

(Κολιάδη Ε., 2002, 50). Παράλληλα, τονίζεται ότι η βιολογική και λειτουργική 

ασυµµετρία του αριστερού ηµισφαιρίου ευθύνεται για το µεγαλύτερο µέρος της 

γλωσσικής παραγωγής και κατανόησης. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η 

παραπάνω εξειδίκευση δεν έχει παγκόσµιο χαρακτήρα, αφού ένα µέρος των 

ατόµων του πλανήτη αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τη γλωσσική 

ικανότητα κύ-ρια ευθύνη του αριστερού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου (Habib Μ. et 

al.,1999, 24). 

Ειδικότερα, σχετικά µε την αναγνώριση των προφορικών και γραπτών 

λέξεων, αποτελέσµατα εργασιών ερευνητικών οµάδων των S.E. Petersen 

(1989), Ηoward (1992) µε τη µέθοδο της  εγκεφαλικής αιµατικής ροής (TEP) 

και την ταυτόχρονη µαγνητοεγκεφαλογραφία (IRM) έδειξαν την ύπαρξη  δυο 
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διακριτών κέντρων ενεργοποίησης στο πίσω µέρος του αριστερού κροταφικού 

πεδίου. Το ένα κέντρο ενεργοποιείται κατά την αναγνώριση των προφορικών 

λέξεων (περιοχή 21) και το άλλο κατά την αναγνώριση των γραπτών λέξεων 

(περιοχή 22). Επίσης, πρόσφατες έρευνες τείνουν να προσδιορίσουν µια 

εσωτερική περιοχή του αριστερού κροταφικού πεδίου ως υπεύθυνη για την 

πρόσβαση στο ορθογραφικό λεξικό ( Habib M. et al., 1999, 36).  

Παράλληλα, εκτός από τα δυο αυτά κέντρα διαδικασιών επεξεργασίας 

της γλώσσας, έχει παρατηρηθεί διακριτή ενεργοποίηση και άλλων περιοχών. 

Περιληπτικά αναφέρουµε ότι, σχετικά µε τη φωνολογική αποκωδικοποίηση, 

έχει παρατηρηθεί από ερευνητικές οµάδες των R.J. Zatorre, A.C. Enans, E. 

Meyer και A. Gjedde (1992) ενεργοποίηση της περιοχής Broca, (στο εξής πΒ),  

44 και των περιοχών πΒ40 και 7 ανάλογα των δοκιµασιών ακουστικής 

αναγνώρισης προφορικών συλλαβών και φωνηµάτων. Πρόσφατα, οι C.J. 

Price, R.J. Wise και R.S. Frackowiak (1996) έδειξαν ότι η πΒ ενεργοποιείται 

αµέσως όταν το υποκείµενο επαναλαµβάνει τη λέξη παρά όταν την ακούει. 

Έρευνα των E. Paulesu, C.D. Frith και R.S.Frackowiak (1993) προσδιόρισε το 

ρόλο διαφορετικών περιοχών του αριστερού ηµισφαιρίου για τις φωνολογικές 

διαδικασίες φωνηµικής κατάτµησης και συγκράτησης στη µνήµη εργασίας. 

Σύµφωνα µε αυτή, κατά τη φωνηµική κατάτµηση ενεργοποιείται ταυτόχρονα η 

πΒ και η πW (Wernicke), ενώ κατά τη συγκράτηση των φωνολογικών 

πληροφοριών στη µνήµη εργασίας ενεργοποιείται η µέση και ανώτερη 

περιοχή του εσωτερικού κροταφικού πεδίου , µπροστά από την π40, αλλά µε 

µικρότερη ενεργοποίηση της πΒ. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η πΒ περιλαµβάνει µηχανισµούς σύνθεσης (boucle 

articulatoire) φωνολογικών πληροφοριών που επιτρέπουν την επανάληψη της 

λέξης µε χαµηλή φωνή. Επίσης, κατά τους Shaywitz et al. (1995) φάνηκε ότι η 

ενεργοποίηση της πΒ σε φωνολογικές δοκιµασίες είναι πιο ασύµµετρη στα 

αγόρια και πιο συµµετρική στα κορίτσια ( Habib M. et al., 1999, 37). 

 Ωστόσο, αν οι µηχανικές λειτουργίες της γλώσσας εντοπίζονται στη 

γλωσσική περιοχή του αριστερού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, οι σηµαντικές 

µορφές της γλώσσας φαίνεται ότι είναι κατά τρόπο ευρύτερο διάχυτες σ’ όλο 

τον εγκέφαλο. Έρευνες των Démonet et al. (1992 και 1994) και των 

Vandenberghe et al. (1996) µε έλεγχο της εγκεφαλικής αιµατικής ροής in vivo 

έδειξαν µια δικτυακή οργάνωση των σηµαντικών διαδικασιών στο εξωτερικό 
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περιφερειακό µέρος του προµετωπιαίου αριστερού λοβού, της µέσης και 

εσωτερικής κροταφικής περιοχής του αριστερού ηµισφαιρίου και της 

ανώτερης εσωτερικής κροταφικής περιοχής και των δυο ηµισφαιρίων ( Habib 

M. et al., 1999, 37-38). 

Τα παραπάνω δεδοµένα για την οργάνωση του σηµαντικού 

συστήµατος διεύρυναν την κλασική αντίληψη για τη γλωσσική περιοχή 

υπογραµµίζοντας την ύπαρξη ενός συστήµατος εξω-γλωσσικής περιοχής  

που λειτουργεί ως µεσολαβητής µεταξύ γλωσσικής περιοχής και του 

υπόλοιπου εγκεφάλου. Το σύστηµα αυτό ενεργοποιείται διαφορετικά, ανάλογα 

των ερεθισµάτων και των λεξικών εννοιολογικών κατηγοριών  και µε τρόπο 

θεληµατικό και όχι αυτόµατο, όπως τα συστήµατα της γλωσσικής περιοχής ( 

Habib M. et al., 1999, 38). 

Επιπλέον, έρευνες για τη δυσλεξία και τις µαθησιακές δυσκολίες των 

τελευταίων ετών έδειξαν την ύπαρξη ενός στενού δεσµού ανάµεσα στη 

µάθηση του προφορικού και γραπτού λόγου. Οι µεταφωνολογικές ικανότητες 

(φωνολογική συνείδηση), δηλαδή, η ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται τα 

φωνηµικά στοιχεία του προφορικού λόγου, φάνηκε ότι είναι προγνωστικοί 

δείκτες της ύστερης αναγνωστικής του δεξιότητας. ( Habib M. et al., 1999, 38-

46). Παράλληλα, έρευνες σχετικές µε τη νευροβιολογική βάση των 

οφθαλµικών κινήσεων κατά την αναγνώριση των γραπτών λέξεων έδειξαν ότι 

αυτές δεν αποτελούν αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών αλλά αποτέλεσµά 

τους (Πόρποδα Κ., 2002, 126-143). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες των M.S. 

Livingstone et al., 1986, W.J. Lovergrove et al., 1990, Eden et al., 1996, 

J.B.Demb et al., 1997 και P. Tallal et al. 1997, υποστηρίζουν ότι υπάρχει µια 

αιτιώδης σχέση ανάµεσα στη δυσλεξία και σε µια δυσκολία αισθητηριακής 

µεταβίβασης από τα εξειδικευµένα νευρωνικά συστήµατα, που οφείλεται σε 

ειδική έλλειψη της επεξεργασίας πληροφοριών µε χρονικά χαρακτηριστικά 

(πρβλ γραµµικότητα του προφορικού και γραπτού λόγου). Οι έρευνες αυτές 

θεωρούν ότι µια εξω-γλωσσική  έλλειψη, υπερ-τροπική (supra-modal) είναι 

αιτία των δυσκολιών µάθησης των δυσλεξικών. Η έλλειψη αυτή µπορεί να 

προσβάλει ταυτόχρονα την οπτική επεξεργασία των λέξεων µέσω διαταραχής 

των διαδικασιών προσοχής και οπτικής αντίληψης και την ακουστική 

επεξεργασία µέσω της διαταραχής των διαδικασιών αναπαράστασης και 

χειρισµού των ήχων του προφορικού λόγου (Habib M. et al.,1999, 46). Τα 
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ερευνητικά αυτά δεδοµένα οδήγησαν τους P. Tallal et al. 1996 και M. Habib et 

al.,1999, να εφαρµόσουν µια θεραπευτική αγωγή της δυσλεξίας µε ασκήσεις 

φωνολογικής συνείδησης βασισµένων στην ακρόαση ακουστικά 

τροποποιηµένου λόγου µε στόχο την καλύτερη αντίληψη από τους 

δυσλεξικούς των γρήγορων συνθέσεων του λόγου (Habib M. et al.,1999, 46). 

Ολοκληρώνοντας την περιληπτική αναφορά µας στις νευροβιολογικές 

βάσεις της ορθογραφικής δεξιότητας θεωρούµε ότι πρέπει να συγκρατήσουµε 

τα εξής: α) οι φωνολογικές διαδικασίες εντοπίζονται στην αριστερή γλωσσική 

περιοχή, η οποία παρουσιάζει µεγαλύτερη ασυµµετρία στα αγόρια παρά στα 

κορίτσια, β) κατά την οπτική αναγνώριση των λέξεων ενεργοποιείται  

ταυτόχρονα το ακουστικό και το οπτικό κέντρο της γλωσσικής περιοχής, 

γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο της φωνολογικής µεσολάβησης κατά την 

αναγνώριση των γραπτών λέξεων, γ) η γλωσσική περιοχή ενεργοποιείται 

αυτόµατα και ανάλογα των αισθητηριακών ερεθισµάτων (ακουστικών και 

οπτικών), δ)  τα σηµαντικά – σηµασιολογικά συστήµατα επεξεργασίας της 

γλώσσας, τα οποία σχετίζονται µε τη µορφολογική επεξεργασία της, 

εντοπίζονται σε µια ευρύτερη της γλωσσικής περιοχής ζώνη, ενεργοποιούν 

πολλαπλά τµήµατα και των δυο ηµισφαιρίων του εγκεφάλου και λειτουργούν 

ως µεσολαβητές ενεργοποίησης των γλωσσικών κέντρων της γλωσσικής 

περιοχής, ε) η ενεργοποίηση των σηµαντικών – σηµασιολογικών συστηµάτων 

είναι θεληµατική, δηλαδή, συνειδητή και όχι αυτόµατη. 

 

3.3.0 Οι ψυχογνωστικές βάσεις της ορθογραφικής δεξιότητας 
 Σύµφωνα µε όλα τα σύγχρονα µοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών το 

γνωστικό σύστηµα του ανθρώπου παρουσιάζει τρία στάδια επεξεργασίας των 

πληροφοριών: την αισθητηριακή συγκράτηση ή αισθητηριακή µνήµη, τη µνήµη 

εργασίας ή βραχύχρονη µνήµη και τη µακρόχρονη µνήµη. Κάθε στάδιο 

παρουσιάζει βασικά δοµικά χαρακτηριστικά και γνωστικές διαδικασίες ελέγχου 

(Κολιάδη Ε., 2002). Η ορθογραφική δεξιότητα ως πολύπλοκη γνωστική 

διαδικασία επεξεργασίας γλωσσικών πληροφοριών, όπως έχουν επισηµάνει 

έρευνες που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια, εµπλέκεται και στα τρία αυτά 

στάδια, τόσο σε επίπεδο δοµικών χαρακτηριστικών όσο και σε επίπεδο 

γνωστικών διαδικασιών ελέγχου (Σχήµα 8). 

 



 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8: ∆οµές και γνωστικές λειτουργίες της ορθογραφικής δεξιότητας 

Αισθητηριακή 
συγκράτηση 
 
•διαδικασία   
  αντίληψης 
• διαδικασία  
   προσοχής 

Βραχύχρονη ή 
Μνήµη εργασίας
•οργάνωση  
  πληροφοριών 
•συγκράτηση  
  πληροφοριών 
•ανάσυρση  
πληροφοριών 

Μακρόχρονη 
µνήµη 
 
•κωδικοποίηση  
 
•συγκράτηση 
 
•ανάσυρση 
 

• χωρητικότητα   • διάρκεια     • µορφές (ακουστική – οπτική – σηµασιολογική) 

• χωρητικότητα 
• διάρκεια συγκράτησης 
• µορφές κωδικοποίησης (ακουστική – νοητική εικόνα)    
• µορφές µνήµης (σηµασιολογική – βιωµατική - διαδικαστική) 
• είδη γνώσης (δηλωτική – διαδικαστική – υποθετική) 

• χωρητικότητα – διάρκεια   • µορφές (οπτική – ακουστική – κινητικοαπτική) 

Ακουστική/φωνηµατική ανάλυση 
Οπτική/γραφηµατική ανάλυση 
Κινητικοαπτική ανάλυση 
Σηµασιολογική ανάλυση 
 
Φωνητικοφωνολογική µεταγραφή 

Νοητικό λεξικό 
- Φωνολογικό (εισόδου-εξόδου) 
- Ορθογραφικό (εισόδου – εξόδου) 

Σηµασιολογική µνήµη 
- δηλωτικές γνώσεις 
- διαδικαστικές γνώσεις 
- υποθετικές γνώσεις 

 

∆ιαδικασίες επιλογής (ανάσυρσης) 
Παράγοντες: συχνότητα, ορθογραφική 
γειτνίαση 

 
 
Φωνολογική συγκράτηση 
Ορθογραφική συγκράτηση 
 
Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 
Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 
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 Στη συνέχεια, αφού κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στη σχέση της 

νοηµοσύνης µε την ορθογραφική δεξιότητα, θα παρουσιάσουµε τα ερευνητικά 

δεδοµένα που αναφέρονται στις δοµές και στις γνωστικές διαδικασίες ελέγχου 

της ορθογραφικής δεξιότητας, ακολουθώντας τα τρία στάδια επεξεργασίας 

των πληροφοριών. 

 

3.3.1 Η νοηµοσύνη 
Η προσπάθεια κατανόησης της ευφυΐας διαµόρφωσε κατά τον 20ο 

αιώνα δυο διαµετρικά αντίθετες απόψεις  για το τι είναι, πώς διαµορφώνεται 

και ποιες οι σχέσεις της µε τη ζωή (Hayes N.,1998,τοµ. Β΄, 353-408, Loarer 

E., 1998, 126 : Κουλάκογλου Κ.,1998, 125-138 : Doise W. et Mugny G., 1987 

: Κυπριωτάκη Α.,1982). Η πρώτη, η κληρονοµική, µε κύριους οπαδούς τους 

Galton, Goddard, Terman, Spearman, Burt, Vernon, Thurstone, Guilford, 

Cattell, Jensen, Hebb, κ.ά., θεωρεί ότι η νοηµοσύνη αντιπροσωπεύει µια 

σταθερή γενετική ιδιότητα – οντότητα ή ένα σύνολο συγκεκριµένων και 

ξεχωριστών ικανοτήτων που κληρονοµούνται από τους γονείς. Έτσι, η 

νοηµοσύνη από ψυχολογικό χαρακτηριστικό αναγάγεται σε πράγµα 

(αντικειµενοποίηση της νοηµοσύνης), σε µια αυτόνοµη ικανότητα ανεξάρτητη 

του περιβάλλοντος, που καθένας µπορεί να την έχει σε διαφορετικό βαθµό.  Η 

δεύτερη άποψη, η δοµητική ή/και αλληλεπιδραστική,  µε κύριους οπαδούς 

τους Binet, Piaget, Vygotski, Bruner, Flavell, Sternberg, Braun, Caprione, 

Borkowski, κ.ά., υποστηρίζει ότι η νοηµοσύνη είναι ένα σύνολο γνωστικών 

δεξιοτήτων που το παιδί κατασκευάζει µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε  

το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό).  

Ειδικότερα, η διερεύνηση της σχέσης νοηµοσύνης και γραπτής 

έκφρασης (γραφής και ανάγνωσης) ακολούθησε τις δυο παραπάνω θεωρίες 

για τη νοηµοσύνη. Πολλοί ψυχολόγοι, όπως J. Simon και o R. Zazzo, οπαδοί 

της βιολογικής άποψης για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης υποστήριξαν ότι για 

να µάθει ένα παιδί να διαβάζει και να γράφει εκτός άλλων παραγόντων 

απαιτείται µια επαρκής νοητική δοµή (∆ήµου ∆., 1982, 42), που αποκτάται 

περίπου από τα 7 µέχρι τα 12 χρόνια ως αποτέλεσµα νευρολογικής 

ωρίµανσης του οργανισµού. Η νοητική αυτή δοµή, γνωστή ως πνευµατική 
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ωριµότητα13, εµφανίζεται κατά το 6ο έτος της ηλικίας του παιδιού και συνεπώς 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη µάθηση της ανάγνωσης όσο και για 

τη µάθηση της γραφής (Πόρποδα Κ., 2002, 148). Έτσι, η νοηµοσύνη 

θεωρείται ότι επιδρά καθοριστικά στη µάθηση της ανάγνωσης, παρόλο που το 

υψηλό επίπεδο νοητικής ικανότητας δεν εξασφαλίζει υψηλή αναγνωστική 

δεξιότητα (Παπούλια-Τζελέπη Π., 2000, 22 : Πόρποδα Κ., 2002, 149). 

Ωστόσο, η µελέτη των σχέσεων γνωστικής ανάπτυξης (Piaget J.,1998) 

και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Βυγκότσκι, 1988) οδήγησαν στη 

διαµόρφωση µιας κοινωνικοδοµικής θεώρησης της γνωστικής ανάπτυξης 

(Garnier C. et al., 1991). Σύµφωνα µε αυτή, διαµορφώθηκαν εναλλακτικά 

µοντέλα της νοηµοσύνης, όπως το τριαρχικό του Stenberg (Hayes N., 1998, 

τόµ. Β, 402 κ. εξ.), τα οποία χωρίς να µηδενίζουν τη συµµετοχή των γενετικών 

παραγόντων στην ανάπτυξή της τονίζουν ότι αυτοί δεν λειτουργούν χωρίς τις 

επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτισµού και των βιωµάτων του 

ατόµου (Loarer E, 1998, 126). Τα µοντέλα αυτά διαµόρφωσαν την αντίληψη 

ότι η νοηµοσύνη είναι ένα σύνολο γνωστικών µηχανισµών που 

αναπτύσσονται από τη σκόπιµη δραστηριότητα µέσα στον πραγµατικό κόσµο 

και από τις προηγούµενες εµπειρίες του ατόµου. Επίσης, αναγνωρίζοντας το 

ρόλο των νευροβιολογικών και γενετικών βάσεων της νοηµοσύνης, 

υπογράµµισαν τον εξελικτικό και εκπαιδεύσιµο χαρακτήρα της, (Loarer E, 

1998). Η πνευµατική ωριµότητα και κατά συνέπεια η ετοιµότητα για γραπτή 

έκφραση εννοείται ως ένας σταθµός, στάδιο, της  γνωστικής ανάπτυξης του 

ατόµου σχετικά ανεξάρτητος της χρονολογικής του ηλικίας, που µπορούσε να 

επηρεαστεί, επιπλέον των νευροβιολογικών και γενετικών παραγόντων, είτε 

από µια συστηµατική διδασκαλία των προαπαιτούµενων γενικών και ειδικών 

δεξιοτήτων (ακουστική και οπτική διάκριση, µνήµη, λεξιλόγιο, γνώση 

γραµµάτων, γραφοκινητική ανάπτυξη, κ.ά.) είτε από τις εµπειρίες του παιδιού 

για τον κόσµο και τη γλώσσα και τις αλληλεπιδράσεις του µε τον κόσµο των 

ενηλίκων (Κουτσουράκη Σ. και Βάµβουκα Μ., 2000 : Fadhel Ben S. E., 

1998α). Επιπλέον, µελέτες για την πρόσκτηση της γραπτής έκφρασης ως 

αναδυόµενου γραµµατισµού (Παπούλια-Τζελέπη Π., 2000) τόνισαν την 
                                                 
13 Μια συνοπτική παρουσίαση των θεωριών αναγνωστικής ετοιµότητας µπορεί να βρει κανείς 
στο σχετικό άρθρο των Σ. Κουτσουράκη και Μ. Βάµβουκα, Ωριµότητα για τη µάθηση της 
ανάγνωσης: Σχετικές απόψεις δασκάλων και νηπιαγωγών, στο περ. Επιστήµες Αγωγής 
(Πρώην Σχολείο και Ζωή), 2000, 1-3, 38-60. 
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αναπτυξιακή πορεία κατάκτησης των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, οι 

οποίες αναδύονται κάτω από την επίδραση των κινήτρων του περιβάλλοντος 

και της παρακίνησης (Κουτσουράκη Σ. και Βάµβουκα Μ., 2000, 45).   

Όλες αυτές οι εξελίξεις συντείνουν στη διαµόρφωση της θέσης ότι η 

νοηµοσύνη ως σύνολο γνωστικών ικανοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών 

επηρεάζει τη δεξιότητα γραπτής έκφρασης και ειδικότερα την  ορθογραφική 

δεξιότητα αλλά και επηρεάζεται  από αυτή (Loarer E, 1998).   

 

3.3.2 Αντίληψη και προσοχή 
Η ορθογραφική δεξιότητα λειτουργώντας αµφίδροµα µεταξύ 

προφορικού και γραπτού λόγου επηρεάζεται σηµαντικά από την ικανότητα 

πρόσληψης και αναγνώρισης οπτικών, ακουστικών και κινητικο-απτικών 

πληροφοριών. Η γνωστική λειτουργία της αντίληψης, «η οποία συνίσταται 

από την επιλογή, απόσπαση, οργάνωση, ερµηνεία και τελική αναγνώριση των 

πληροφοριών» (Πόρποδα Κ., 2002, 150), που επεξεργάζεται το γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα, κατέχει σηµαντικό ρόλο στην κατάκτηση, ανάπτυξη και 

καλή λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας του παιδιού και του ενηλίκου.  

Η ικανότητα αντίληψης παρουσιάζει µια αναπτυξιακή πορεία, που 

προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες: εγκεφαλική ωρίµανση, 

περιβαλλοντικές επιδράσεις και εµπειρίες, βιώµατα του ατόµου (Lussier F. et 

Flessas J., 2003). Ερευνητικά δεδοµένα υπογραµµίζουν ότι η αντίληψη και οι 

µηχανισµοί της προσοχής παρουσιάζουν σηµαντική αναπτυξιακή βελτίωση 

κατά τα έτη 6 – 7. Η ανάπτυξη αυτή παρουσιάζει ένα καθοριστικό στάδιο κατά 

τα 10 έτη όπου το άτοµο είναι ικανό να πραγµατοποιεί πολλαπλές γνωστικές 

διαδικασίες έχοντας αναπτύξει πλήρως τους µηχανισµούς της προσοχής και 

συνεχίζεται µέχρι και την ενηλικίωση κυρίως για ορισµένες πλευρές της 

προσοχής όπως είναι οι λειτουργίες ελέγχου γνωστικών διαδικασιών µέσω 

της προσοχής (Lussier F. et Flessas J., 2003, 85).  ∆εδοµένα πρόσφατης 

έρευνας στον ελληνικό χώρο σε παιδιά Α΄ δηµοτικού και νηπιαγωγείου 

επιβεβαιώνουν την ωρίµανση της αντιληπτικής ικανότητας (Μάνου Β., 2002). 

Παράλληλα, η µελέτη της γνωστικής λειτουργίας της αντίληψης 

παρουσιάζει ως κυρίαρχη την άποψη ότι πρόκειται για µια αναπτυξιακή 

λειτουργία µε κατεύθυνση από το όλο στο επιµέρους (Streri A., 1994). Η 

αντίληψη στην αρχή έχει ολιστικό χαρακτήρα και επηρεάζεται κυρίως από τη 
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µορφή του παρατηρούµενου αντικειµένου. Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική 

διακρίνοντας, επιλέγοντας και αποσπώντας τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστι-

κά των µορφών (Tribaut J.-P., 2002 : Πόρποδα Κ., 2002 : Κολιάδη Ε., 2002).  

Επιπλέον, ένα άλλο χαρακτηριστικό της αντίληψης είναι η σταδιακή 

εξέλιξή της από άµεση σε έµµεση αντίληψη. Με την ωρίµανση του νευρικού 

συστήµατος και την απόκτηση εµπειριών το άτοµο «µπορεί να κάνει 

υποθέσεις, να χρησιµοποιεί προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες (ανακλητική 

µνήµη) να χειρίζεται αποτελεσµατικά τα πολυσύνθετα ερεθίσµατα, να 

διαφοροποιεί και να συγκρίνει τις αισθητηριακές εµπειρίες από διαφορετικές 

αισθήσεις και να οργανώνει τις νέες γνώσεις στις ήδη καταχωρηµένες γνώσεις 

στην τράπεζα των προηγούµενων εµπειριών του» (Κολιάδη Ε., 2002, 249).   

Με την ανάπτυξη της Νευροβιολογίας και της Γνωστικής Ψυχολογίας οι 

µελέτες για την αντίληψη έχουν πλέον ενσωµατωθεί στη µελέτη της γνωστικής 

λειτουργίας του οργανισµού και των διαδικασιών προσοχής (Streri A., 1994 : 

Lussier F. et Flessas J., 2003) και υπογραµµίζουν το γεγονός ότι η λειτουργία 

των µηχανισµών της προσοχής κατά τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας των 

πληροφοριών εντάσσεται στα πλαίσια µιας πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης 

υποσυστηµάτων, (νευρικό, κινητικό, γνωστικό, γλωσσικό, κοινωνικό) (Lussier 

F. et Flessas J., 2003, 84). Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα των 

παραγόντων της διαδικασίας της προσοχής και των λειτουργιών τους στη 

ανάπτυξη και λειτουργία των ποικίλων γνωστικών δεξιοτήτων του ατόµου µια 

εκ των οποίων είναι και η ορθογραφική δεξιότητα. Παράγοντες, όπως το 

αντιληπτικό κατώφλι, κατάσταση αντιληπτικής εγρήγορσης, επιλεκτική 

προσοχή, ικανότητα διαχείρισης της επιλεκτικής προσοχής µέσα στο χρόνο, 

κατανεµηµένη προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες της προσοχής, οι ικανότητες 

προσοχής κατά τη λειτουργία της µνήµης εργασίας και ο έλεγχος των 

γνωστικών διαδικασιών µέσω της προσοχής (Lussier F. et Flessas J., 2003 : 

Reddy P., 1994) επισηµαίνουν ότι η προσοχή λειτουργεί αµφίδροµα ως 

φίλτρο των προσλαµβανόµενων πληροφοριών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και όπως φαίνεται στο Σχήµα 9, το 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, που διαχειρίζεται την ορθογραφική 

δεξιότητα, προσλαµβάνει και επεξεργάζεται ορθογραφικά οπτικές, ακουστικές 

και κινητικο-απτικές πληροφορίες µέσω της αντιληπτικής ικανότητας του ατό- 

µου, η οποία επηρεάζεται  καθοριστικά από τους µηχανισµούς της προσοχής.  
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Σχήµα 9: Αλληλεπίδραση µεταξύ της αντίληψης-προσοχής και του γνωστικού  

     ορθογραφικού συστήµατος 

 

Παράλληλα, οι ορθογραφικές γνώσεις και δεξιότητες του ατόµου επηρεάζουν 

την αντιληπτική ικανότητα κατά την επιλογή, οργάνωση και αναγνώριση των 

ορθογραφικών πληροφοριών µέσω µιας κατευθυνόµενης προσοχής. 

Η αµφίδροµη αυτή σχέση δυσκολεύει σηµαντικά την παρουσίαση του 

ρόλου της αντιληπτικής ικανότητας στη λειτουργία της ορθογραφικής 

δεξιότητας παιδιών ηλικίας 10 -12 ετών. Γι’ αυτό, στη συνέχεια, χωρίς να 

υπεισέλθουµε σε αναλυτική παρουσίαση της γνωστικής λειτουργίας της 

αντίληψης, θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας σε συγκεκριµένους τοµείς 

της αντιληπτικής διαδικασίας,  που αφορούν τόσο την πρόσληψη οπτικών και 

ακουστικών πληροφοριών όσο και τον αντιληπτικό έλεγχο για τη γραφή των 

γραµµάτων και λέξεων. 

 

3.3.2.1 Ακουστική αντίληψη και ορθογραφική δεξιότητα 
Οι ορθογραφικές διαδικασίες κατά τη γραφή καθ’ υπαγόρευση ξεκινούν 

από την ανάλυση ενός γλωσσικού ακουστικού ερεθίσµατος που έχει 

καταγραφεί στο ακουστικό όργανο του οργανισµού, το αυτί. Έτσι, για την 

πρόσκτηση και καλή λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας,  εκτός από την 
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καλή κατάσταση του αισθητηρίου οργάνου (Βάµβουκα Μ., 1986), είναι 

απαραίτητη και η ικανότητα ακουστικής διάκρισης των προφορικών λέξεων και 

των φθόγγων (Βάµβουκα Μ., 1999β). Με την ικανότητα αυτή ο µαθητής και ο 

ενήλικος µπορεί να αντιλαµβάνεται πολύ µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

γλωσσολογικά γειτονικών φθόγγων και λέξεων (π-β-φ, κ-γ-χ, τα-δ-θ, ή κτίριο-

χτίριο, όµως-οµώς, κ.ά.), βασικές στην ορθογραφική απόδοση των λέξεων. Η 

νευροφυσιολογία της ακρόασης (Gersdorff M. et al., 1999, 57-82), και η 

πειραµατική µελέτη της αντίληψης έδειξε ότι η ακουστική ικανότητα διάκρισης 

δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της καλής κατάστασης και λειτουργίας των δοµών 

και των λειτουργιών του αισθητηρίου οργάνου της ακοής, αλλά, επιπλέον, 

συνέπεια µιας αναπτυξιακής βελτίωσης των µηχανισµών της προσοχής 

(Camus J.F. et al., 2003).  

Ήδη από τις έρευνες του Broadbent (1958), προτάθηκε µια διάκριση 

µεταξύ των ηχητικών καταγραφέων του ακουστικού οργάνου, οι οποίοι 

λειτουργούν παράλληλα και διατηρούν για µια πολύ µικρή χρονική διάρκεια 

µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών και ενός διαύλου, κεντρικού καναλιού, µε 

περιορισµένη ικανότητα. Ο δίαυλος αυτός επεξεργάζεται σειριακά αλλά σε 

βάθος τις πληροφορίες που επιτράπηκαν να εισέλθουν εκεί από τα ακουστικά 

φίλτρα. Έτσι, η προσοχή θεωρήθηκε ως ένα φίλτρο µεταξύ του ακουστικού 

συστήµατος και της αντίληψης (Camus J.F. et al., 2003, 46).  Μια πιο 

επεξεργασµένη περιγραφή του φιλτραρίσµατος των ήχων µέσω της 

προσοχής, όπως αναφέρουν ο Camus, έγινε από τον Scharf (1998). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πειραµατικών ερευνών του Scharf, τη 

λειτουργία των ακουστικών φίλτρων ενδυναµώνουν εξειδικευµένα φίλτρα 

προσοχής. Οι µηχανισµοί αυτοί  ενδυναµώνουν τη συχνότητα ήχων στους 

οποίους επικεντρώνεται η προσοχή και αποδυναµώνουν τη συχνότητα ήχων 

που δεν έλκουν την προσοχή του ατόµου. Με τον τρόπο αυτό, η επιλεκτική 

προσοχή παίζει καθοριστικό ρόλο στη χρονική οργάνωση των ακουστικών 

πληροφοριών σε διακριτές και ανεξάρτητες αντιληπτικές ενότητες (Camus J.F. 

et al., 2003, 47-48).  Επίσης, ο ακουστικό – χωρικός προσανατολισµός της 

προσοχής (για παράδειγµα, η επικέντρωση της προσοχής στην ένταση ενός 

ήχου) συµβάλλει στη βελτίωση της αντιληπτικής ανάλυσης άλλων ήχων µε την 

ίδια ένταση (Camus J.F. et al., 2003, 49-50). Εποµένως, η ικανότητα 

ακουστικής διάκρισης των φθόγγων ή των λέξεων εξαρτάται σηµαντικά από 
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την ανάπτυξη της επιλεκτικής προσοχής του µαθητή ή του ενηλίκου, δηλαδή 

από την ικανότητά του για χωρο-χρονική επικέντρωση της προσοχής του.  

Παράλληλα, σύµφωνα µε τη θεωρία της δυναµικής αναµονής της Jones 

(Camus J.F. et al., 2003, 48-49), η  πρόσληψη των ακουστικών πληροφοριών 

γίνεται σε συνεχή αλληλεπίδραση ανάµεσα στα φυσικά χαρακτηριστικά µιας 

ηχητικής σειράς (συχνότητα, ρυθµός, επιτονισµός, ένταση, κ.ά.) και της 

κατάστασης της προσοχής του ατόµου κάθε στιγµή. Έτσι, η επιλεκτική 

προσοχή διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική προσοχή. Η εξωτερική 

επιλεκτική προσοχή κατευθύνεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ηχητικού 

αντικειµένου ή από την ιδιαίτερη σηµασία που έχει για τον ακροατή. Για 

παράδειγµα, το όνοµα του ακροατή ή η φωνή του δασκάλου είναι αντιληπτικά 

πιο έντονα και προκαλούν εξωτερικούς προσανατολισµούς της προσοχής 

(Camus J.F. et al., 2003, 50-51). Επίσης, οι έντονοι ήχοι έλκουν περισσότερο 

την προσοχή από τους γλυκούς ήχους (π.χ. σε συλλαβές µε δοµή ΣΦ: πα, µο, 

κι, λε, τα φωνήεντα φαίνεται να έλκουν περισσότερο την προσοχή από τα 

σύµφωνα, ενώ σε συλλαβές µε δοµή ΣΣΦ: κρε, στα, πλε, το πρώτο σύµφωνο 

και το φωνήεν φαίνεται να είναι πιο έντονα από το δεύτερο σύµφωνο). Σε 

έρευνα της  Ch. Pairon που εξέτασε την επίδραση των φωνητικών 

χαρακτηριστικών και της συλλαβικής δοµής στην ορθογραφική δεξιότητα 

µαθητών Β΄ και Γ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου βρέθηκε ότι η ηχηρότητα των 

συµφώνων, ο τρόπος άρθρωσής τους (στιγµιαία και εξακολουθητικά) και η 

συλλαβική δοµή επιδρά σηµαντικά στην ορθογραφική δεξιότητα (Leybaert J. 

et al. 2000, 3). Αντίθετα, η εσωτερική επιλεκτική προσοχή είναι ένας 

µηχανισµός που εξαρτάται από τις γνώσεις (συνειδητές ή µη) που έχει ένα 

άτοµο για τον προφορικό λόγο και από την εµπειρία του στη διαχείριση των 

χαρακτηριστικών του. Μερικοί ήχοι (φθόγγοι, συλλαβές ή λέξεις) µπορεί να  

γίνονται αντιληπτοί χάρη στην προηγούµενη ενεργοποίηση γνώσεων που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου (γραµµικότητα, συνέχεια 

και ποικιλία), οι οποίες καθοδηγούν εσωτερικά την αντιληπτική οργάνωση 

(Camus J.F. et al., 2003, 51). Για παράδειγµα, οι γνώσεις και εµπειρίες του 

ατόµου για την ύπαρξη συγκεκριµένων τµηµάτων του προφορικού λόγου 

(φωνήµατα ή συλλαβές ή λέξεις) συµβάλλουν στον εντοπισµό τους και στην 

ακουστική διάκρισή τους. Αν το άτοµο γνωρίζει ότι ο προφορικός λόγος 

αποτελείται µόνο από λέξεις, τότε η όλη αντιληπτική του οργάνωση 
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προσανατολίζεται σε µια λεξική ανάλυση του λόγου, στον εντοπισµό, δηλαδή, 

µεγάλων γλωσσολογικών τµηµάτων µε εννοιολογικό περιεχόµενο. Αντίθετα, 

αν το άτοµο γνωρίζει ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνηµατικές 

µονάδες, τότε η επιλεκτική προσοχή προσανατολίζεται στο εσωτερικό της 

λέξης για τον εντοπισµό φωνολογικών διαφοροποιήσεων των µονάδων που 

την αποτελούν. Οι γνώσεις και εµπειρίες του ατόµου για τον προφορικό λόγο, 

όπως θα δούµε πιο κάτω, αναφέρονται τόσο στην επιγλωσσολογική και 

µεταγλωσσολογική ικανότητα, όσο και στην επιγλωσσική και µεταγλωσσική 

ικανότητα. Εδώ περιοριζόµαστε να τονίσουµε ότι οι παραπάνω ικανότητες 

επιδρούν σηµαντικά στην ακουστική αντίληψη του λόγου. 

Η ορθογραφική δεξιότητα, λοιπόν, κατά τη γραφή καθ’ υπαγόρευση, 

όπου το άτοµο πρέπει να διακρίνει τις λέξεις, τις συλλαβές και τα φωνήµατα 

του προφορικού λόγου για να µπορέσει στη συνέχεια να τα αντιστοιχήσει µε 

τα γραφήµατα του γραπτού λόγου, στηρίζεται σε ένα πρώτο στάδιο στην 

ικανότητα ακουστικής αντίληψης, η οποία εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: α) νευροφυσιολογία του ακουστικού οργάνου (δοµές και 

λειτουργίες), β) ικανότητα ακουστικής διάκρισης, γ) φυσικά χαρακτηριστικά 

των ήχων (π.χ. ηχηρότητα, τρόπος άρθρωσης, κ.ά.), δ) λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου (γραµµικότητα, συνέχεια και ποικιλία), 

ε) συνάρθρωση των φωνηµάτων του προφορικού λόγου, στ) ανάπτυξη της 

επιλεκτικής προσοχής, και ζ) γνώσεις και εµπειρίες του ατόµου για τον 

προφορικό λόγο (επιγλωσσολογική - µεταγλωσσολογική και επιγλωσσική  - 

µεταγλωσσική ικανότητα).   

 

3.3.2.2 Οπτική πρόσληψη ορθογραφικών πληροφοριών  
Η αντίληψη των γραφηµικών πληροφοριών, δηλαδή των οπτικών 

πληροφοριών που περιέχει ένα γράµµα, µια λέξη, µια πρόταση ή ένα κείµενο 

πραγµατοποιείται µέσω του οπτικού συστήµατος του ανθρώπου και, 

ειδικότερα, µέσω των οφθαλµικών κινήσεων (διαδοχικές κινήσεις-άλµατα και 

στάσεις-προσηλώσεις) και του αντιληπτικού ελέγχου τους (Content A. et 

Peereman R., 1999, 262-266). Η αισθητηριακή κατάσταση του οπτικού 

οργάνου και η ικανότητα οπτικής διάκρισης των γραµµάτων και λέξεων του 

γραπτού λόγου θεωρείται βασική προϋπόθεση για τη µάθηση της γραφής και 

της ανάγνωσης (Βάµβουκα Μ., 1986 και 1999γ).  
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Η έρευνα της λειτουργίας των οπτικών αντιληπτικών µηχανισµών  

προηγήθηκε της αντίστοιχης για την λειτουργία της ακουστικής αντίληψης και 

ανέδειξε το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η προσοχή του µαθητή κατά 

την ανάγνωση του γράµµατος ή της λέξης από τη µια και από την άλλη η 

φύση και οι ιδιότητες των γραφηµατικών πληροφοριών. Η µελέτη των 

µηχανισµών της οπτικής προσοχής έχει υπογραµµίσει το ρόλο του οπτικού 

ανταγωνισµού των γραµµάτων ή λέξεων κατά την οπτική αναζήτηση. Για 

παράδειγµα, ένα αντικείµενο (γράµµα ή λέξη) έλκει ανταγωνιστικά την 

προσοχή του ατόµου κατά την οπτική αναζήτηση γιατί διακρίνεται, 

διαφοροποιείται από άλλα µε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως 

µέγεθος, χρώµα, µορφή, κ.ά. (Rousselet G. et Fabre-Thorpe M., 2003, 30).  

Τα νέα ερευνητικά πορίσµατα για τους µηχανισµούς της οπτικής 

προσοχής ανέδειξαν δυο µετασχηµατισµούς, διευθετήσεις (modulations) της 

προσοχής κατά την οπτική διαδικασία, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

διαχείριση του οπτικού ανταγωνισµού και κατά συνέπεια στην ορθογραφική 

δεξιότητα (κατά την ανάγνωση) (Rousselet G. et Fabre-Thorpe M., 2003).  

Η πρώτη είναι καθοδική (top-down), ξεκινά από τις ανώτερες 

εγκεφαλικές δοµές και επηρεάζει τα πρωταρχικά στάδια της επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Αναφέρεται στις αντιληπτικές προσµονές τους ατόµου, στις 

γνώσεις, στα βιώµατά του, κ.ά. (γνωστική κατάσταση) και στον τρόπο που η 

προσοχή του κινητοποιείται µέσα στο χώρο και πάνω στα χαρακτηριστικά των 

αντικειµένων. Έτσι, η γνωστική κατάσταση διευθετεί την προσοχή και τον 

ανταγωνισµό των αντικειµένων (γραµµάτων ή λέξεων) κατά την οπτική 

αντίληψη. Η διευθέτηση αυτή πραγµατοποιείται µέσω του χωρικού 

προσανατολισµού της προσοχής και της κατευθυνόµενης προσοχής προς τα 

αντικείµενα.   Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια µιας οπτικής προσήλωσης σε 

ένα γράµµα αυτού του κειµένου µπορεί κανείς να προσπαθήσει να διακρίνει 

ταυτόχρονα τα γράµµατα που βρίσκονται δεξιά του και αριστερά του. Ο 

σηµαντικός οπτικός ανταγωνισµός, όµως, κάνει δύσκολη την αναγνώριση 

πολλών από αυτών. Από τη στιγµή που η προσοχή επικεντρώνεται στα 

γράµµατα που βρίσκονται στα δεξιά αυτά γίνονται πιο ευδιάκριτα από αυτά 

που βρίσκονται στα αριστερά. Με τον τρόπο αυτό η προσοχή είναι 

ελεγχόµενη και διαχειρίζεται το οπτικό σύστηµα τόσο σε επίπεδο οφθαλµικών 

κινήσεων όσο και κατά την απόσπαση των πληροφοριών από επιλεγµένο 
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χώρο κατά την οπτική προσήλωση (Rousselet G. et Fabre-Thorpe M., 2003, 

35-37 : Reddy P., 1994, 20-28). Η οπτικο –χωρική προσοχή θεωρήθηκε, έτσι, 

παράγοντας της αναπτυξιακής δυσλεξίας και αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας 

(Marendaz C. et Valdois S., 1996). Παράλληλα, έρευνες για την 

κατευθυνόµενη προσοχή προς τα αντικείµενα έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια 

µιας προσήλωσης η προσοχή κατευθύνεται περισσότερο στα κύρια 

χαρακτηριστικά φυσικών εικόνων µε τις οποίες είναι εξοικειωµένο το άτοµο, τα 

αντικείµενα των οποίων διαφοροποιούνται σηµαντικά και λιγότερο σε τεχνητές 

σκηνές, όπου τα αντικείµενα δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Έτσι, είναι 

πιο δύσκολο κατά τη διάρκεια µιας προσήλωσης να γίνει η διάκριση ανάµεσα 

σε ένα Χ µαύρο και ένα Χ γκρι παρά ανάµεσα σε έναν λαγό και ένα ρολόι. 

(Rousselet G. et Fabre-Thorpe M., 2003, 37-39).  

Όταν δεν υπάρχει µια καθοδική διευθέτηση της προσοχής, το οπτικό 

µας σύστηµα πριµοδοτεί την επεξεργασία των πιο ζωηρών, έντονων και 

διακριτών ερεθισµάτων. Η διευθέτηση αυτή της προσοχής στηρίζεται σε 

ανοδικές πληροφορίες (bottom-up) που αναφέρονται στη διακριτότητα του 

αντικειµένου (γράµµατος ή λέξης) (Rousselet G. et Fabre-Thorpe M., 2003, 

39-40 : Reddy P., 1994, 20-28). Στην περίπτωση αυτή, ο οπτικός 

ανταγωνισµός είναι αυτόµατος και εξαρτάται από την αντιληπτική, την 

συγκειµενική και τη συναισθηµατική αναγλυφότητα των γραπτών λέξεων 

(saillance perceptive, contextuelle et émotionnelle) (Rousselet G. et Fabre-

Thorpe M., 2003, 39-40). H αντιληπτική αναγλυφότητα αναφέρεται στα φυσικά 

χαρακτηριστικά των γραµµάτων (ευθείες ή καµπύλες, οριζόντιες ή κάθετες 

γραµµές, µέγεθος, χρώµα και µορφή των γραφηµάτων, κ.ά.). Έρευνες της 

Gibson (1963,1968) µε ταχυστοσκόπιο σε παιδιά ηλικίας 7 ετών και φοιτητές, 

από τους οποίους ζητούσε να συγκρίνουν και να αποφασίσουν αν είναι ίδια ή 

διαφορετικά ζεύγη του αγγλικού αλφαβήτου ή κατασκευασµένων οµοιωµάτων 

γραµµάτων, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα γράµµατα που παρουσιάζουν 

διαφορετικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά (π.χ. ΠΑ, ΖΩ) αναγνωρίζονται 

ευκολότερα από άλλα που µοιάζουν µεταξύ τους (π.χ. ΜΝ, ΦΨ)(Πόρποδα Κ., 

2002, 171). Νεότερες έρευνες επεσήµαναν ότι η αντίληψη επηρεάζεται από τη 

διακριτότητα  των χαρακτηριστικών γραµµάτων ή λέξεων που γειτνιάζουν, 

δηλαδή από τον οπτικό ανταγωνισµό τους (Leybaert J. et al., 2003 : Bozon F. 

et Carbonnel S., 1996). Η συγκειµενική αναγλυφότητα αναφέρεται στην 
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επίδραση του συγκείµενου µέσα στο οποίο παρουσιάζεται µια οπτική εικόνα 

(π.χ. ένα γράµµα, µια συλλαβή ή µια λέξη). Μια λέξη τραβά ευκολότερα την 

προσοχή όταν προηγουµένως έχει γίνει αντικείµενο της προσοχής. Ένα συµ-

φωνικό σύµπλεγµα που εµφανίζεται µε υψηλή συχνότητα στην αρχή της λέξης 

γίνεται ευκολότερα αντιληπτό στην αρχή της λέξης παρά στο µέσο ή στο τέλος 

της. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε έρευνα που εξέτασε σε πιο βαθµό η 

οπτική εξερεύνηση µιας λέξης προσβάλλεται από την κατανοµή της πληρο-

φορίας µέσα στη λέξη. Επίσης, η έρευνα αυτή έδειξε ότι  η κατανοµή της πλη-

ροφορίας τροποποιεί τη διάρκεια και τον τρόπο των αναπηδήσεων του µατιού 

κατά την οπτική εξερεύνηση της λέξης (Doré K. et  Beauvillain C. , 1995).   

Η ορθογραφική δεξιότητα, λοιπόν, κατά την ανάγνωση, όπου το άτοµο 

πρέπει να διακρίνει οπτικά τις λέξεις, τις συλλαβές και τα φωνήµατα του 

γραπτού λόγου για να µπορέσει στη συνέχεια να τα αντιστοιχήσει µε τα 

φωνήµατα του προφορικού λόγου, στηρίζεται σε ένα πρώτο στάδιο στην 

ικανότητα οπτικής αντίληψης, η οποία εξαρτάται κατά αναλογία µε την 

ακουστική αντίληψη από τους εξής παράγοντες: α) νευροφυσιολογία του 

οπτικού οργάνου (δοµές και λειτουργίες), β) ικανότητα οπτικής διάκρισης, γ) 

φυσικά χαρακτηριστικά των γραµµάτων (π.χ. πλάγιες ή κάθετες γραµµές, 

κ.ά.), δ) λειτουργικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (π.χ. γραµµικότητα), 

ε) ανάπτυξη της επιλεκτικής προσοχής, και στ) γνώσεις και εµπειρίες του 

ατόµου για τον γραπτό λόγο (επιγλωσσολογική - µεταγλωσσολογική και 

επιγλωσσική  - µεταγλωσσική ικανότητα).  

 
3.3.2.3 Αντιληπτικός έλεγχος γραφικών κινήσεων  

Η γραφή είναι σύνδεση δυο εκφραστικών διαδικασιών, προφορικού και 

γραφηµικού, και υποκατάσταση της οµιλίας µε ένα οπτικό σήµα. Το παιδί και 

ο ενήλικος κατορθώνει να γράφει αναπτύσσοντας πρόδροµες ικανότητες 

γραφής, (δηλαδή ικανότητες που αναπτύσσει το παιδί πριν από τη 

συστηµατική διδασκαλία των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών, όπως: 

µίµηση της γραφής των ενηλίκων: 3-4 ετών, κατάκτηση της µορφής των 

γραµµάτων: 4-5 ετών, κατάκτηση της πορείας γραφής του γράµµατος:6-7 

ετών) και πραγµατοποιώντας πολλαπλές συνδέσεις (δηλαδή, επιτυχή πρα-

γµατοποίηση συνδέσεων οπτικο-γραφικών – πρβλ. µορφηµατικογραφηµατική 
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αντιστοίχηση, φωνητικογραφικών – πρβλ. φωνηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση, µε αποκορύφωµα την εµφάνιση των λέξεων) (Lurçat L., 1983, 13-17).  

Οι µελέτες του L. Lurçat για την ανάπτυξη της γραφοκινητικής 

ανάπτυξης του παιδιού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν τόνισαν ότι 

είναι προϋπόθεση της κατάκτησης, ανάπτυξης και καλής λειτουργίας της 

ορθογραφικής του δεξιότητας. Έτσι, σήµερα αυξάνεται συνεχώς το 

ενδιαφέρον για τη σχέση της γραφοκινητικότητας µε την ανάγνωση και τη 

γραφή. Σε διαχρονική έρευνα που έγινε τον πρώτο χρόνο σε 171 Έλληνες 

µαθητές νηπιαγωγείου και το δεύτερο χρόνο σε 162 από αυτούς τους 

µαθητές, που φοιτούσαν στην Α΄ τάξη, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική σχέση (r=0,38, p=0,000) γραφοκινητικότητας και ανάγνωσης 

(Γερογιαννάκη Α., 1999). 

Ειδικότερα, γραφοκινητική είναι η ικανότητα του παιδιού «να 

οργανώνει το χώρο γραφής σύµφωνα µε τους συµβατικώς καθιερωµένους κα-

νόνες χρήσης του και να ασκεί στη κίνησή του ένα διαρκή οπτικό έλεγχο, για 

να συνταιριάζονται τα γράµµατα στις λέξεις και οι λέξεις στις σειρές» (Βάµβου-

κα Μ., 1999γ, 251). Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, η γραφοκινητικότητα 

σχετίζεται άµεσα: α) µε τις κινητικο-απτικές κινήσεις, β) µε την αντίληψη και 

οργάνωση του χώρου, και γ) τον οπτικό έλεγχο των κινητικο-απτικών κινήσε-

ων, που διαµορφώνει τις οπτικο – κινητικές συνδέσεις (Lurçat L., 1983, 8-13).   

Τα τελευταία 20 χρόνια νευροβιολογικές και γνωστικές µελέτες 

διαµόρφωσαν δυο αντίστοιχα µοντέλα γραφικής παραγωγής του παιδιού, τα 

οποία τονίζουν το σηµαντικό ρόλο της διαδικασίας προγραµµατισµού των 

γραφικών κινήσεων, όπου οι επιδράσεις της οπτικής και κινητικο-απτικής 

αντίληψης κατέχουν ένα περιθωριακό ρόλο (Zesiger P., 1999, 306). Ωστόσο, 

διάφορες εµπειρικές µελέτες (Smyth & Silvers, 1987 : Van Galen, Smith, 

Meulenbroek & Hylkena, 1989) καθώς και µελέτες από το χώρο της 

νευροψυχολογίας (Lebrun, 1985 : Elliw, Young & Flude, 1987 : Teasdale et 

al., 1993), που αναφέρει ο P. Zesiger,  έχουν δείξει ότι:  

α)  η έλλειψη ελέγχου της οπτικής ανατροφοδότησης των κινητικο – απτικών 

κινήσεων δηµιουργεί πολλά ορθογραφικά προβλήµατα, όπως:  

• απόκλιση από τη γραµµή,  

• κακή τοποθέτηση χαρακτηριστικών των γραµµάτων, π.χ. την οριζό-   
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   ντια γραµµή του τα 

• παραλείψεις ή προσθέσεις τµηµάτων των γραµµάτων (το ) 

• παραλείψεις ή προσθέσεις γραµµάτων 

• σηµαντική αργοπορία κατά τη γραφή 

• µεγέθυνση του µεγέθους των γραµµάτων και 

β) οι κινητικο – απτικές πληροφορίες, επιπλέον των ειδικών λειτουργιών τους 

στη ρύθµιση της πίεσης και του χειρισµού του κρατήµατος του γραφικού 

εργαλείου, παίζουν ένα παρόµοιο ρόλο µε τις οπτικές πληροφορίες (Zesiger 

P., 1999, 306-307).  

 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, η αντίληψη φαίνεται ότι παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίηση των φωνηµατικογραφηµατικών και 

µορφηµατικογραφηµατικών αντιστοιχήσεων µέσω ενός διαρκούς οπτικού 

έλεγχου της γραπτής παραγωγής των γραµµάτων και των λέξεων (Zesiger P. 

et al., 2000). Η ανάλυση της κίνησης µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού πίνακα, 

που επιτρέπει την καταγραφή της γραπτής παραγωγής µε τη µορφή 

συντεταγµένων χψ αναπαριστάνοντας τη θέση της µύτης του µολυβιού µε 

κανονικά διαστήµατα, δείχνει ότι κάθε γραµµή του γράµµατος περιέχει, όσο 

αφορά την ταχύτητα παραγωγής του, πολλά ζεύγη επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης καθώς και πολλές παύσεις. Αυτός ο τρόπος γραφικής 

παραγωγής είναι χαρακτηριστικό ενός αναδροµικού αντιληπτικού ελέγχου των 

κινήσεων (Zesiger P. et al., 2000, 298). Οι οπτικές και κιναισθητικο-απτικές 

πληροφορίες αναλύονται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά τη µορφοποίηση 

κάθε µικρού τµήµατος του γράµµατος για να επιτρέπουν τη διόρθωση της 

διαδροµής της γραφικής παραγωγής του. Στη διάρκεια αυτού του σταδίου, οι 

διαδικασίες της οπτικο-αντιληπτικής ανατροφοδότησης επιτελούν µια τριπλή 

λειτουργία για το παιδί: έλεγχο της παραγωγής της χάραξης των γραµµάτων, 

χωρική διάταξη των σηµαδιών σε σχέση µε άλλα πάνω στο χώρο του χαρτιού 

και διόρθωση των γραµµάτων ή τµηµάτων τους τόσο αυτών που έχουν ήδη 

παραχθεί όσο και αυτών που πρόκειται να παραχθούν. Η επανάληψη των 

ασκήσεων γραφής των γραµµάτων µε συνεχή συνεργασία αντίληψης και 

κίνησης επιτρέπει προοδευτικά στο παιδί να περάσει σε έναν άλλο τρόπο 

ελέγχου των κινήσεων της γραφής. Ο έλεγχος αυτός είναι προδροµικός και 

βασίζεται στην ανάπτυξη ειδικών κινητικών προγραµµάτων (programmes 
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moteurs) για κάθε µορφή του γράµµατος ή του αλλόγραφου του (µικρό, 

κεφαλαίο, κανονικό ή βιαστικό) (Zesiger P. et al., 2000, 298 : Zesiger P., 

1999, 305). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι κινητικές αναπαραστάσεις 

του γράµµατος ή του γραφήµατος. Η ανάπτυξη αυτού του προδροµικού 

αντιληπτικού ελέγχου είναι αργή και εµφανίζεται περίπου στην ηλικία των 10 

ετών. Με την ανάπτυξη των κινητικών προγραµµάτων το µέγεθος των µικρών 

τµηµάτων µεγαλώνει, τα ζεύγη επιτάχυνσης – επιβράδυνσης µειώνονται µέχρι 

του σηµείου να αντιστοιχεί ένα µόνο ζεύγος σε κάθε τµήµα του γράµµατος. Η 

γραπτή παραγωγή γίνεται πιο ρευστή, πιο γρήγορη και πιο κανονική. Οι 

οπτικές και κιναισθητικο-απτικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες 

στην παραγωγή των γραµµάτων, που µπορεί να πραγµατοποιηθεί πλέον µε 

κλειστά µάτια (Zesiger P. et al., 2000, 299). Στην ηλικία των 12 ετών η γραφή 

φαίνεται να πλησιάζει την ρευστότητα, ταχύτητα και κανονικότητα της γραφής 

του ενηλίκου και να αποδεσµεύεται πλήρως από τον αυτοµατοποιηµένο 

πλέον προδροµικό οπτικο-αντιληπτικό έλεγχο (Zesiger P. et al., 2000, 300). 

Πρόσφατη έρευνα σε τριάντα δυο φοιτητές πανεπιστηµίου µελέτησε το ρόλο 

του οπτικο-αντιληπτικού ελέγχου κατά τη γραφική παραγωγή σχηµάτων 

(Gullaud L. et  Vinter A., 1998). Ζητήθηκε από τους φοιτητές να αντιγράψουν 

σχήµατα, είτε µε οριζόντια και κάθετα είτε µε καµπύλα χαρακτηριστικά, µέσα 

σε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες: µε γραφικό εργαλείο που δεν άφηνε ίχνη, 

χωρίς να βλέπουν το χέρι τους κατά τη διάρκεια της αντιγραφής των 

σχηµάτων, µε το να βλέπουν το σχήµα-υπόδειγµα, το χέρι τους και το σχήµα 

που παρήγαγαν µέσα από έναν  καθρέπτη που ήταν στα αριστερά τους ή 

µπροστά τους και παράλληλα µε το χαρτί στο οποίο έγραφαν. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη σηµασία της οπτικής 

ανατροφοδότησης στην παραγωγή κυρίως των οριζόντιων και κάθετων 

χαρακτηριστικών των σχηµάτων (Gullaud L. et  Vinter A. 1998, 423). 

  Η ορθογραφική δεξιότητα, λοιπόν, κατά τη γραφή των λέξεων προϋ-

ποθέτει την κατάκτηση από το παιδί ενός αναδροµικού και προδροµικού 

αντιληπτικού ελέγχου των κινήσεών του και των γραφηµατικών του παραγω-

γών για να γράψει ευανάγνωστα και µε λιγότερα λάθη. Ο ελεγκτικός ρόλος της 

αντίληψης κατά τη δηµιουργία των κινητικών προγραµµάτων γραφής ενός 

γράµµατος ή µιας λέξης φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπό-

ψη ότι κάθε αυτοµατοποιηµένο κινητικό πρόγραµµα ενσωµατώνει ορθογρα-
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φικές πληροφορίες και περιορίζει µε τον τρόπο αυτό το γνωστικό φορτίο κατά 

τη λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας. Για παράδειγµα, πολλά παιδιά και 

ενήλικοι στην προσπάθειά τους να βρουν την ορθογραφία µιας λέξης γράφουν 

γρήγορα τη λέξη και αποδέχονται ως ορθή γραφή το γραφικό αποτέλεσµα 

που προκύπτει από την κίνηση του χεριού τους κατά τη γραφή της λέξης.  

 

3.3.3 Μνήµη και ορθογραφική δεξιότητα 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι µελετητές της γλωσσικής παραγωγής 

έχουν επεξεργαστεί και διαµορφώσει µοντέλα που περιγράφουν υποκείµενους 

γνωστικούς παράγοντες αυτής της δραστηριότητας καθώς και τη λειτουργία 

τους. Οι έρευνες στον τοµέα αυτό έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα της 

γλωσσικής παραγωγής όσο αφορά τις διαδικασίες επεξεργασίας και τη 

διαχείρισή τους (Bourdin B., 1999, 123). Η διαχείριση αυτών των λειτουργιών 

αποδίδεται σ’ ένα σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών µε περιορισµένη 

ικανότητα, τη µνήµη εργασίας ή βραχύχρονη µνήµη14 (Bourdin B., 1999 : 

Comblain A., 1999 : Πόρποδα Κ., 2002 : Κολιάδη Ε., 2002). Παράλληλα, η 

έρευνα της ορθογραφικής δεξιότητας έχει υπογραµµίσει την ύπαρξη ειδικών 

γνωστικών διαδικασιών που επιτελούνται στη µνήµη εργασίας και είναι 

βασικοί στη διεκπεραίωση της ανάγνωσης και γραφής (Zesiger P. et de Partz 

J.-M., 1997). Έτσι, η περιορισµένη ικανότητα της µνήµης εργασίας (ποσότητα 

πληροφοριών και χρόνος συγκράτησης) έχει θεωρηθεί βασική προϋπόθεση 

απρόσκοπτης µάθησης της ανάγνωσης και γραφής (Βάµβουκα Μ., 1999β, 

198 : 1999γ, 251). Οι αναπτυξιακές θεωρίες, όµως, για τη µνήµη εργασίας του 

Baddeley (1986) υπογράµµισαν το λειτουργικό της ρόλο στη διαχείριση 

πολλών γνωστικών διαδικασιών και έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον 

στους ειδικούς µηχανισµούς της για τη διαχείριση αυτών των λειτουργιών 

(Comblain A., 1999, 313).  

Επιπλέον, οι µελέτες για την αναγνώριση των λέξεων κατά την 

ανάγνωση και γραφή υπογράµµισαν το βασικό ρόλο που έχουν στην 

ορθογραφική δεξιότητα οι νοητικές αναπαραστάσεις των λέξεων που είναι 

καταχωρηµένες στο νοητικό λεξικό του παιδιού ή του ενηλίκου. 
                                                 
14 Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιείται ο όρος µνήµη εργασίας επειδή τονίζει το λειτουργικό ρόλο 
της µνήµης κατά την επεξεργασία των πληροφοριών και όχι το βασικό δοµικό της 
χαρακτηριστικό που είναι η ικανότητα συγκράτησης των πληροφοριών, όπως γίνεται µε τον 
όρο βραχύχρονη µνήµη. 
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 Κατά συνέπεια, για µια ψυχογνωστική κατανόηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας θεωρούµε αναγκαία µια σύντοµη αναφορά στο νοητικό λεξικό 

καθώς και στα χαρακτηριστικά και τους µηχανισµούς της µνήµης εργασίας, 

πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική παρουσίαση των ειδικών γνωστικών 

µηχανισµών και διαδικασιών της ορθογραφικής δεξιότητας. 

 
3.3.3.1 Νοητικό ορθογραφικό λεξικό 

Η φύση των λεξικών αναπαραστάσεων απασχόλησε κυρίως τους 

ερευνητές στο χώρο της ψυχογλωσσολογίας (Segui J., 1991, 100 : Πήτα Ρ., 

1998, 170-177). Οι παράγοντες που επιδρούν στην επεξεργασία και 

διαµόρφωση του νοητικού λεξικού (lexique mental) δεν είναι ακόµα πλήρως 

κατανοητοί (Content A. et Zesiger P., 1999, 197). Η προσέγγιση του νοητικού 

λεξικού ως συνόλου οπτικών µορφών έχει δεχθεί αυστηρή κριτική από την G. 

Scheerer-Neumann (Ζάχου ∆., 1992,  79), την Ehri L. (1989, 1997) και τους A. 

Content και P. Zesiger (1999). 

Αντίθετα, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, οι φωνολογικοί παράγοντες 

συµβάλλουν καθοριστικά στην επεξεργασία και διαµόρφωση των 

ορθογραφικών αναπαραστάσεων (Alegria J. et Mousty P., 1997 : Perfetti 

C.A., 1997). Επισηµαίνουν ότι για να εξηγηθεί η πρόσκτηση των 

ορθογραφικών αναπαραστάσεων προϋποτίθεται η λειτουργία ενός µηχανι-

σµού αναγνώρισης µεµονωµένων λέξεων κατά την ανάγνωση, ο οποίος 

βασίζεται στη φωνολογική µεσολάβηση, παρέχει πλήρεις φωνολογικές 

ενδείξεις και επιτρέπει µε τον τρόπο αυτό τη σταδιακή δόµηση αυτών των 

αναπαραστάσεων (Alegria J. et Mousty P., 1997, 177). Σηµαντικό επιχείρηµα 

της θέσης αυτής είναι το γεγονός ότι οι πρόωρες ικανότητες φωνολογικής 

µεσολάβησης είναι καλοί δείκτες της ορθογραφικής δεξιότητας που 

αναπτύσσουν αργότερα οι µαθητές (Sprenger – Charolles L. et al. , 1997).  

Ωστόσο, σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, το νοητικό ορθογραφικό 

λεξικό δηµιουργείται από συγκέντρωση καταχωρήσεων ποικίλων 

πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν τη φωνολογία, τη µορφολογία, τη 

σύνταξη και τη σηµασιολογία της λέξης (Ehri L., 1989 : Frauenfelder H. U., 

1991 : Segui J., 1991 ). Στο γλωσσικό σηµείο, υπάρχει η δυνατότητα το 

σηµαίνον να περιλαµβάνει και την οπτική µορφή – εικόνα. Οι αντιστοιχήσεις 

φωνηµάτων ή φωνηµατικών συνόλων µε γραφήµατα ή γραφηµατικά σύνολα 
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δηµιουργούν σταδιακά τις λεξικές αναπαραστάσεις του ορθογραφικού λεξικού 

που ενυπάρχει στο νοητικό λεξικό (Frauenfelder H. U., 1991, 17 : Mousty P.  - 

Alegria J., 1999, 8). Ο µαθητής, που έρχεται σε επαφή µε τον γραπτό λόγο, 

διαµορφώνει και καταχωρεί στη µακρόχρονη µνήµη δίπλα, στις φωνολογικές 

πληροφορίες µιας λέξης, και γραφηµατικές πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, 

η µνηµονική αναπαράσταση µιας λέξης εκτός από τις φωνολογικές 

πληροφορίες περιλαµβάνει και γραφηµατικές πληροφορίες που προέρχονται 

από την οπτική µορφή της λέξης µε τη µεσολάβηση της φωνολογικής και 

µορφολογικής συνείδησης. Έτσι, το σύνολο των νοητικών αναπαραστάσεων 

των λέξεων του γραπτού λόγου έχει ονοµαστεί νοητικό ορθογραφικό λεξικό 

και θεωρείται ως υποσύστηµα του νοητικού λεξικού που παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη γραφή και ανάγνωση.  Στο  Σχήµα 10  (Ζάχου ∆., 1992, 79) παρου- 

σιάζεται σχηµατικά η εναλλακτική αυτή άποψη βάσει της οποίας το νοητικό 

λεξικό συγκεντρώνει καταχωρήσεις διαφόρων στοιχείων των λέξεων.     

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο που 

αναπτύσσει η Ehri για τη σύµφυση των φωνολογικών και µορφολογικών 

πληροφοριών και τον τρόπο µε τον οποίο ο αναγνώστης, που φτάνει στο 

στάδιο  της  αποκωδικοποίησης,  γίνεται  ικανός  να  διαβάζει ορισµένες λέξεις 

αποθηκεύοντας τη γραπτή µορφή τους στη λεξική µνήµη. Η Ehri θεωρεί ότι το 

 

 
       

Σχήµα 10: ∆οµικά στοιχεία του νοητικού λεξικού 

Ορθογραφία 
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το ορθογραφικό λεξικό είναι συγκέντρωση καταχωρήσεων ποικίλων πληροφο-

ριακών στοιχείων που αφορούν τη φωνολογία, τη µορφολογία, τη σύνταξη και 

τη σηµασιολογία της λέξης. Η σύµφυση των φωνολογικών και των 

µορφολογικών πληροφοριών που αφορούν µια λέξη παράγεται όταν ο ανα- 

γνώστης αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο κάθε γράµµα αναπαριστά ένα 

δοµικό φωνολογικό στοιχείο της προφοράς αυτής της λέξης (Ehri L, 1989, 

122). Βασικές προϋποθέσεις για την ανάλυση αυτή είναι η γνώση των 

φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών και η φωνολογική συνείδηση του 

αναγνώστη.  Έτσι,  για  παράδειγµα,  ο  αναγνώστης  για να καταχωρήσει στο 

ορθογραφικό του λεξικό τη λέξη Εύβοια, είναι απαραίτητο να καταλάβει πώς 

τα γραφήµατα <Ευ> <β>, <οι>, <α> συµβολίζουν καθένα από τα φωνήµατα 

που διακρίνονται κατά την προφορά της λέξης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, 

Σχήµα 11, η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία ανάµεσα στο γράφηµα 

<Ευ> και το φώνηµα /e/, η οποία δεν είναι ούτε γνωστή, ούτε συχνή, πρέπει 

να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας και ανάλυσης από τον αναγνώστη.  Η 

ορθογραφία, συνεπώς, µιας λέξης µπορεί να αποθηκευθεί στη µνήµη ως οπτι- 

 

<Εύβοια> 

  

 

   <Ευ>   <β>, <οι>,  <α> 

   

  /e/       /v/      /i/      /a/ 

 

     

         [ Ευ] [β] [οι] [α] 

 

 

 [Εύβοια]             

 

  Επεξεργασία                        Συµβολική αναπαράσταση 

 

Σχήµα 11: Συµβολική αναπαράσταση των φωνηµάτων κατά την Ehri 
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ική αναπαράσταση αυτής της λέξη, µόνο και στο βαθµό που τα γράµµατα της 

λέξης αυτής υποστούν µια επεξεργασία αυτής της µορφής (Ehri L, 1989, 122). 

Την υπόθεση ότι η ορθογραφία λειτουργεί ως µια συµβολική αναπαράσταση 

των φωνηµάτων στη µνήµη τεκµηρίωσε η Ehri µε αρκετές έρευνες, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο σχετικό άρθρο της (Ehri L, 1989). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο διττής θεµελίωσης της ορθογραφικής 

ανάπτυξης του Seymour (1997, 390, κ. εξ.), οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις 

δηµιουργούνται από µια σταδιακή επεξεργασία των φωνολογικών και 

γραφηµατικών πληροφοριών των λέξεων µε τη µεσολάβηση της 

γλωσσολογικής συνείδησης. Η επεξεργασία αυτή παρουσιάζει, όπως φαίνεται 

και στο Σχήµα 12, τέσσερα στάδια: το λογογραφικό, το αλφαβητικό, το 

ορθογραφικό και το µορφογραφικό.  Το λογογραφικό στάδιο αφορά την άµεση 

αναγνώριση της λέξης και την αποθήκευσή της στη µνήµη. Περιλαµβάνει 

οπτικές και φωνολογικές πληροφορίες στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας αφού από αυτές τις εσωτερικοποιηµένες µορφές 

των λέξεων θα προέλθουν αργότερα οι ορθογραφικές πληροφορίες κάθε 

λέξης (Seymour H.K. Ph., 1997, 391). Οι πληροφορίες των αναπαραστάσεων 

των λέξεων είναι κωδικοποιηµένες κανονικά µε τη µορφή τµηµατικών ή 

ολοκληρωµένων πληροφοριών για την ταυτότητα των γραµµάτων. Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις των λέξεων, που έχει εσωτερικοποιήσει η λογογραφική δια-

δικασία, είναι το υλικό πάνω στις οποίες χτίζονται σταδιακά οι ορθογραφικές 

δοµές των λέξεων. Κατά την αλφαβητική διαδικασία πραγµατοποιούνται οι 

φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχήσεις και αρχίζει µια εξελικτική 

µορφοποίηση της ορθογραφικής δοµής των λέξεων. Έτσι, κατά το 

ορθογραφικό στάδιο οι ορθογραφικές πληροφορίες που προέρχονται από τις 

αντιστοιχήσεις των γραµµάτων µε τα φωνήµατα ενώνονται σε µια νέα δοµή, 

τη συλλαβή. Στη συνέχεια, κατά το µορφογραφικό στάδιο οι συλλαβές ενώνο- 

νται σε νέες ορθογραφικές δοµές, τα µορφήµατα (Α) και τα µορφήµατα σε 

λεξήµατα (Β). 

Για τον τρόπο οργάνωσης και αναπαράστασης των µορφολογικών 

πληροφοριών στο νοητικό λεξικό υπάρχουν δυο εναλλακτικές υποθέσεις: η 

παραγωγική υπόθεση και η υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρήσεων 

(Beauvillaine C., 1991, 188).  Σύµφωνα µε την παραγωγική υπόθεση, οι λέξεις  
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Σχήµα 12: Στάδια δηµιουργίας των ορθογραφικών αναπαραστάσεων 

 

που έχουν µια κοινή ρίζα έχουν επίσης και µια κοινή καταχώρηση στο 

ορθογραφικό λεξικό που αντιστοιχεί στη ρίζα αυτή. Η δηµιουργία των 

παράγωγων µορφών πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή των µορφοφω-

νολογικών κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν και την ταχύτητα µε την οποία µια 

παράγωγη µορφή παράγεται (Beauvillaine C., 1991, 188 : Nespor M., 1999, 

137-135). Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 13, οι λέξεις ίδιος, 

ιδιωτικός, ιδιώτης, ιδιωµατισµός, ιδιαίτερος, ανιδιοτελής, ιδιότροπος  έχουν µια 

κοινή καταχώρηση στο ορθογραφικό λεξικό, που αφορά τη ρίζα των λέξεων 

ιδιο-. Οι παραπάνω µορφές δεν υπάρχουν στο ορθογραφικό λεξικό αλλά 

παράγονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των οπτικών ή ακουστικών 

λεξικών – ερεθισµάτων    µε  τη συνένωση  διαφόρων  επιθηµάτων πάνω στη 

 

         Μορφογραφική δοµή 

 Το  καλοκαίρι     είναι    η       καλύτερη       εποχή. Β 

{Το}  {καλο} {καίρ} {ι} {είναι}  {η}  {καλ} {ύτερ(η)} {εποχ} {ή}.  Α 

 

 

Ορθογραφική δοµή 

Το       κα-λο-και-ρι       εί-ναι    η     κα-λύ-τε-ρη      ε-πο-χή. 

 

      Αλφαβητική διαδικασία 

Τ-ο /    κ-α-λ-ο-κ-αί-ρ-ι  / εί-ν-αι / η / κ-α-λ-ύ-τ-ε-ρ-η / ε-π-ο-χ-ή. 

 

Λογογραφική διαδικασία 

  [Το]   [καλοκαίρι]  [είναι]  [η]  [καλύτερη]  [εποχή].  
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ίδιο 

 

ίδιο-ς 

 ιδι-ώ-της       ιδι- ω-τικός 

ιδι-ω-µατισµός  αν-ιδιο-τελής 

 ιδι-αίτερος  ιδιο-τροπος 

Σχήµα 13: Παραγωγική οργάνωση του ορθογραφικού λεξικού 

 

ρίζα αυτή.  Η συνένωση των µορφηµάτων (ρίζα και πρόθηµα ή / και επίθηµα) 

συντελείται µε την εφαρµογή των µορφοφωνολογικών κανόνων παραγωγής 

των λέξεων. Η ταχύτητα παραγωγής των διαφόρων µορφών εξαρτάται από 

την πολυπλοκότητα του µορφοφωνολογικού κανόνα που εφαρµόζεται. Για 

παράδειγµα, η παραγωγή της µορφής ίδιος  είναι απλή και γρήγορη αφού 

προέρχεται από την απλή συνένωση της ρίζας και του καταληκτικού 

επιθήµατος -ς. Αντίθετα, η παραγωγή της σύνθετης λέξης ιδιότροπος 

παρουσιάζει αυξηµένη δυσκολία επειδή απαιτεί τη µορφοφωνολογική 

απαλοιφή του –ς από το πρώτο συνθετικό15. Επιπλέον, η παραγωγή των 

µορφών ιδιαίτερος και ιδιωτικός είναι περισσότερο πολύπλοκη και συνεπώς 

πιο αργή γιατί απαιτεί την απαλοιφή του -ο- και την αλλοίωση του -ο- σε -ω- 

αντίστοιχα.  Η παραγωγική υπόθεση θεωρεί ότι το νοητικό ορθογραφικό 

λεξικό ως «αρχείο µορφηµάτων» διαθέτει µορφοφωνολογικούς µηχανισµούς 

σύµφωνα µε τους οποίους κατασκευάζει την οπτική µορφηµατική 

αναπαράσταση των προς αναγνώριση λέξεων. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο 

– υπόθεση, οι λέξεις  αναπαριστάνονται µέσω των εσωτερικών ενοτήτων τους 

(µορφήµατα) τα οποία ενεργοποιούνται από τις αισθητηριακές πληροφορίες 

που προέρχονται από το λεξικό ερέθισµα.  Επειδή δε η αναγνώριση των 

λέξεων δεν συντελείται µέσω µιας ενεργούς δραστηριότητας αναζήτησης 

λεξικών αναπαραστάσεων εκ µέρους του υποκειµένου, το µοντέλο αυτό 

χαρακτηρίζεται ως «παθητικό» (Segui J., 1991, 101).  

 Σύµφωνα, τώρα, µε την υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρήσεων 

καθεµιά από τις λέξεις που έχουν κοινή ρίζα έχει µια ιδιαίτερη και ανεξάρτητη 

                                                 
15 Για τις υποθέσεις λεξικής αναπαράστασης των σύνθετων λέξεων βλ. Sandra D, 1991 
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καταχώρηση στο ορθογραφικό λεξικό. Για να µείνουµε στο ίδιο παράδειγµα, οι 

λέξεις ίδιος, ιδιωτικός, ιδιώτης, ιδιωµατισµός, ιδιαίτερος υπάρχουν 

καταχωρηµένες στο ορθογραφικό λεξικό ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες 

µορφές.  Άµεση συνέπεια αυτού του τρόπου καταχώρησης και οργάνωσης 

του ορθογραφικού λεξικού είναι να µην επιδρά η µορφοφωνολογική  

µετατροπή στην αναγνώριση µιας παράγωγης λέξης  (Beauvillaine C., 1991, 

189).   Επίσης, οι καταχωρήσεις των λεξικών αναπαραστάσεων είναι  στατικές 

και προσδιορίζονται από καθορισµένα κριτήρια αναζήτησής τους. Αυτό το 

είδος οργάνωσης του ορθογραφικού λεξικού προϋποθέτει την ενεργοποίηση 

µιας διαδικασίας αναζήτησης «ανάλογης µε εκείνη που πρέπει να 

εκτελέσουµε για να βρούµε µια ιδιαίτερη καταχώρηση όταν συµβουλευόµαστε 

ένα λεξικό» (Segui J., 1991, 101). 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η ανάπτυξη του νοητικού 

ορθογραφικού λεξικού στηρίζεται σε µια πολυδιάστατη καταχώρηση 

πληροφοριακών στοιχείων και εξαρτάται από την επαφή του παιδιού µε το 

γραπτό λόγο (Rieben L., 1993), την ανάπτυξη ορθογραφικών διαδικασιών, 

(φωνολογική και λεξική διαδικασία) και τη µεταγλωσσολογική ικανότητα, 

(φωνολογική και µορφολογική ή µορφοσυντακτική συνείδηση) (Treiman R. et 

Cassar M., 1997).  

Επιπλέον, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι, εκτός από τους 

παραπάνω παράγοντες, σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ορθογραφικού 

λεξικού έχουν οι ικανότητες οπτικής µνήµης. Προτάθηκε, µάλιστα, σε έρευνα 

των Goulandris & Snowlimg(1991), η υπόθεση ότι οι αδυναµίες ορθογραφικής 

απόδοσης των λέξεων από τους αδύναµους αναγνώστες οφείλεται σε µια µη 

εξειδικευµένη έλλειψη της οπτικής µνήµης που έχει ως αποτέλεσµα την 

αδυναµία αποθήκευσης λεπτοµερών ορθογραφικών αναπαραστάσεων. 

Πρόσφατες έρευνες στις οποίες αναφέρονται οι J. Alegria et P. Mousty 

υπογραµµίζουν ότι οπτικές ελλείψεις µπορεί να υπάρχουν σε µαθητές µε 

προβλήµατα στην ανάγνωση (Alegria J. et Mousty P., 1997, 178). Ωστόσο, τα 

ερευνητικά δεδοµένα είναι πολύ περιορισµένα και δεν έχει καταδειχθεί ακόµα 

µια ισχυρή σχέση µεταξύ ικανοτήτων οπτικής µνήµης και αποµνηµόνευσης 

ορθογραφικών µορφών. 

Τέλος, αποτελέσµατα δυο διαχρονικών ερευνών για την επίδραση δυο 

µεθόδων διδασκαλίας του γραπτού λόγου, διδασκαλία φωνηµατικογρα-
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φηµατικών αντιστοιχιών και διδασκαλία ορθογραφικών αναλογιών, συλλαβο-

γραµµάτων, δοµής της συλλαβής, κ.ά (ορθογραφική διδασκαλία) έδειξε ότι η 

ανάπτυξη του νοητικού ορθογραφικού λεξικού επηρεάζεται θετικά από την 

τελευταία (Ouzoulias A. et al., 2000).  

 

3.3.3.2 Μνήµη εργασίας  
3.3.3.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά της µνήµης εργασίας 

Η µνήµη εργασίας (Μ.Ε.) παρουσιάζει περιορισµένη ικανότητα 

συγκράτησης πληροφοριών. Ήδη από τις µελέτες του Miller (1956) είναι 

γνωστό ότι η Μ.Ε. µπορεί να συγκρατήσει από 5 ως 9 µονάδες πληροφοριών. 

Η περιορισµένη αυτή µνηµονική ικανότητα συγκράτησης, ωστόσο, µπορεί να 

αυξηθεί σε σχέση µε το ποσό των πληροφοριακών στοιχείων µέσω των 

συνενώσεών τους σε πληροφοριακές µονάδες. Για παράδειγµα, ενώ ένα 

άτοµο µπορεί να συγκρατεί µέχρι 9 µεµονωµένα γράµµατα, µέσω των 

συνενώσεων µπορεί να αυξήσει τη συγκράτηση των γραφηµικών 

πληροφοριών µέχρι 49 συνενώνοντας κάθε φορά 9 γράµµατα σε µια λέξη, η 

οποία λειτουργεί πλέον ως µια πληροφοριακή νοηµατική µονάδα. Σύµφωνα 

µε πρόσφατες έρευνες η ικανότητα συγκράτησης στη Μ.Ε. των συνενώσεων 

εξαρτάται από το χρόνο προσφοράς, δηλαδή από το ποσό των 

πληροφοριακών στοιχείων που έχουν και το χρόνο που είναι αναγκαίος για 

την επεξεργασία τους. Έτσι, όσο αυξάνεται η πληροφορικότητα των 

συνενώσεων τόσο µειώνεται ο αριθµός τους κατά τη συγκράτηση στη Μ.Ε. 

Κάθε συνένωση µπορεί να είναι ένα γράµµα ή ένα φώνηµα (οµαδοποίηση 

γραφικών πληροφοριών ή φωνολογικών χαρακτηριστικών), µια λέξη 

(οµαδοποίηση γραφηµατικών πληροφοριών ή φωνηµατικών πληροφοριών) ή 

µια φράση (οµαδοποίηση σηµασιολογικών πληροφοριών). Παράλληλα, 

επισηµάνθηκε από τον Anderson (1995) µια πιθανή σχέση ανάµεσα στην 

έκταση της επεξεργασίας και στην ποσότητα των πληροφοριών που µπορούν 

να συγκρατηθούν στη Μ.Ε. Αν η επεξεργασία των πληροφοριών είναι µεγάλη, 

καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της χωρητικότητας της Μ.Ε. µειώνοντας το 

διαθέσιµο χώρο για τη συγκράτηση των πληροφοριών. Για παράδειγµα, αν 

ένας µαθητής επεξεργάζεται τα γράµµατα µιας λέξης ένα προς ένα, δεν 

µπορεί να συγκρατήσει στη Μ.Ε. πολλές λέξεις.  Αντίθετα, αν επεξεργάζεται 
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τις λέξεις ως συνενώσεις, χωρίς να αναλύει ένα προς ένα τα γράµµατα που τις 

συνθέτουν, τότε µπορεί να συγκρατεί µεγαλύτερο αριθµών λέξεων. 

Οι µορφές κωδικοποίησης των πληροφοριών κατά την εισαγωγή τους 

στη Μ.Ε. είναι τρεις και φαίνεται να εξαρτώνται από την επικέντρωση της 

προσοχής: ακουστική, οπτική και σηµασιολογική. Οι περισσότερες 

πληροφορίες κωδικοποιούνται στη Μ.Ε. µε ακουστική µορφή. Αν και έχει 

υποστηριχθεί ότι οι οπτικές πληροφορίες που επιδέχονται φωνολογική 

ανάλυση, όπως οι γραπτές λέξεις, κωδικοποιούνται ακουστικά, νεότερες 

έρευνες, στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω, έχουν επιβεβαιώσει τόσο το 

σηµαντικό ρόλο της οπτικής όσο και της σηµασιολογικής κωδικοποίησης.    

Η διάρκεια συγκράτησης στη Μ.Ε. κυµαίνεται σύµφωνα µε ερευνητές 

ψυχολόγους από 5 µέχρι 20 δευτερόλεπτα και επηρεάζεται από τις 

διαδικασίες της φθοράς των ήδη αποθηκευµένων πληροφοριών λόγω της 

διακοπής της επεξεργασίας τους και της παρεµβολής άλλων πληροφοριών 

(Κολιάδη Ε., 2002, 305). 

 

3.3.3.2.2 Γνωστικά συστήµατα της µνήµης εργασίας  
Η µνήµη εργασίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 14, αποτελείται από ένα 

σύστηµα ελέγχου της προσοχής, δυο βοηθητικά συστήµατα χειρισµού 

πληροφοριών: α) το αρθρωτικό κύκλωµα, και β) το οπτικο-χωρικό 

σηµειωµατάριο, και ένα συντονιστικό – κεντρικό εκτελεστικό κέντρο, που 

εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των δυο συστηµάτων χειρισµού 

πληροφοριών (Comblain A., 1999, 313).  

Το αρθρωτικό κύκλωµα είναι υπεύθυνο για το χειρισµό των 

προφορικών πληροφοριών και περιλαµβάνει δυο υποσυστήµατα: α) το 

υποσύστηµα αρθρωτικής επεξεργασίας και β) το υποσύστηµα συγκράτησης 

των φωνολογικών πληροφοριών, όπου συγκρατούνται οι φωνολογικές 

πληροφορίες  που  προέρχονται  από  το  αρθρωτικό  κύκλωµα.  Ο ρόλος του 

αρθρωτικού κυκλώµατος είναι σηµαντικός κατά  τη  διεκπεραίωση  της   ορθο-

γραφικής δεξιότητας γιατί εδώ πραγµατοποιείται η γνωστική λειτουργία της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και η συγκράτηση των φωνηµατικών 

αναπαραστάσεων τόσο κατά τη γραφή όσο και κατά την ανάγνωση άγνωστων 

λέξεων (Comblain A., 1999, 313). 
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Σχήµα 14: Λειτουργικές δοµές της µνήµης εργασίας 

 

Το αρθρωτικό κύκλωµα επηρεάζεται από: α) τη φωνολογική οµοιότητα 

των πληροφοριών (η φωνολογική οµοιότητα των πληροφοριών αυξάνει το 

χρόνο επεξεργασίας τους και µειώνει το χρόνο συγκράτησής τους), β) το 

µάκρος των λέξεων (ένα άτοµο συγκρατεί περισσότερες µονοσύλλαβες, παρά 

πολυσύλλαβες λέξεις),γ) την παρεµβολή φωνολογικών πληροφοριών (κατά τη 

διάρκεια µιας µνηµονικής επεξεργασίας µια απρόσµενη επικέντρωση της 

προσοχής σε µια διαφορετική φωνολογική πληροφορία µειώνει σηµαντικά την 

ικανότητα συγκράτησης), και δ) την αρθρωτική καταπίεση (η λειτουργία του 

αρθρωτικού κυκλώµατος διαταράσσεται, αν κατά την ανάγνωση µιας λέξης, το 

άτοµο προφέρει µεγαλόφωνα και κατ’ επανάληψη µια άλλη άσχετη λέξη). Η 

διαδικασία αυτή εµποδίζει την πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη µέσω της  

φωνολογικής ανάλυσης και της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης που 

είναι αντικείµενο ανάγνωσης. Έτσι, η πρόσβαση στη σηµασία της λέξης 

γίνεται απευθείας µέσω της γραφηµατικής κωδικοποίησης και αναπαράστα-
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σής της, χωρίς τη µεσολάβηση της φωνολογικής αναπαράστασης (Comblain 

A., 1999, 313).  

Το οπτικο-χωρικό σηµειωµατάριο είναι υπεύθυνο για το χειρισµό των 

οπτικών και χωρικών πληροφοριών. Ο ρόλος του είναι σηµαντικός κατά τη 

διεκπεραίωση της ορθογραφικής δεξιότητας των ώριµων αναγνωστών και 

γραφέων γιατί εδώ πραγµατοποιείται η γνωστική λειτουργία της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και η συγκράτηση των 

γραφηµατικών (µορφολογικών – συντακτικών) πληροφοριών τόσο κατά τη 

γραφή όσο και κατά την ανάγνωση των γνωστών λέξεων. 

 

3.3.4 Γνωστικές λειτουργίες της ορθογραφικής δεξιότητας  
Οι κύριες γνωστικές λειτουργίες της ορθογραφικής δεξιότητας, µε τις 

οποίες υποστηρίζεται, τόσο η γραφή και όσο και η ανάγνωση, είναι η 

φωνηµατικογραφηµατική και η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση16. Οι  

δυο αυτές λειτουργίες γνωστικής επεξεργασίας των ακουστικών και οπτικών 

πληροφοριών γλωσσικού περιεχοµένου συντελούνται στη µνήµη εργασίας και 

εκδηλώνονται ως δυο ευδιάκριτες γλωσσικές δεξιότητες: δεξιότητα 

φωνηµατικογραφηµατικής και δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοί-

χησης, οι οποίες τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν γίνει το αντικείµενο της 

νευροψυχολογικής γνωστικής έρευνας (Zesiger P. et de Partz M.-J., 1997).  

 

3.3.4.1 Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 
 Η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση είναι µια γνωστική 

ορθογραφική λειτουργία, ένας γνωστικός ορθογραφικός µηχανισµός, µια 

τεχνική που κατέχει το παιδί ή ενήλικος και τον βοηθά να διαβάζει και να 

γράφει. Στην ανάγνωση, η γνωστική αυτή λειτουργία, µηχανισµός ή τεχνική, 

«επιτρέπει την αναπαράσταση του γραπτού υλικού µε µια µορφή που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από το υπόλοιπο γνωστικό σύστηµα», η οποία είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση του γραπτού λόγου (Morais J., 1993,12). 

Υποστηρίζει, δηλαδή, αυτόν που διαβάζει στην αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου και στη συγκέντρωση των φωνολογικών πληροφοριών των 

                                                 
16 Με τη λέξη αντιστοιχία αναφερόµαστε στην αναλογία που υπάρχει µεταξύ φωνήµατος και 
γραφήµατος ή µορφήµατος και γραφηµατικού συνόλου, ενώ µε τη λέξη αντιστοίχηση στην  
πραγµατοποίηση της αναλογίας αυτής. 
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λέξεων για να τις προφέρει και να τις κατανοήσει. Έτσι, ο µηχανισµός αυτός 

θεωρήθηκε από πολύ νωρίς ως βασική προϋπόθεση της αισθητηριακής ή 

µηχανικής όψης της ανάγνωσης, η οποία «συνίσταται στην κατοχή µιας 

τεχνικής µε την οποία το άτοµο κατορθώνει να αποκρυπτογραφεί, να 

αρθρώνει και να αποδίδει προφορικά και συνεχώς τους χαρακτήρες της 

γραφής του µηνύµατος» (Βάµβουκα Μ. 1984, 10). Αντίστροφα, στη γραφή 

βοηθά αυτόν που γράφει να πραγµατοποιεί την αντιστοιχία φωνηµάτων – 

γραφηµάτων µε τη διάταξη που έχουν µέσα στη λέξη, κωδικοποιώντας τις 

φωνολογικές πληροφορίες µε σύµβολα του γραπτού λόγου. Η γνωστική αυτή 

λειτουργία αναλαµβάνει την ανακωδικοποίηση του προφορικού λόγου και τη 

σύνδεση των φωνηµάτων µε τα γραφήµατα – γράµµατα του γραπτού λόγου. 

Η σύνδεση φωνηµάτων – γραφηµάτων πραγµατοποιείται από το παιδί ή 

ενήλικο στη µνήµη εργασίας κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που ει- 

σέρχονται εκεί, είτε από την αισθητηριακή αντίληψη κατά την ανάγνωση 

(οπτική αντίληψη) ή κατά τη γραφή καθ’ υπαγόρευση (ακουστική αντίληψη) 

είτε από τη µακρόχρονη µνήµη κατά την αυθόρµητη γραφή. Η σύνδεση γίνεται 

µε βάση τη συσχέτιση ή αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε ένα γράφηµα ή ενός 

γραφήµατος µε ένα φώνηµα. Η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

εµφανίζεται, έτσι, ως µια γνωστική λειτουργία µε διπλή κατεύθυνση. Όπως 

φαίνεται  και  στο  Σχήµα 15,  η αντιστοίχηση  µε κατεύθυνση από τα δεξιά στα 

αριστερά, γράφηµα – φώνηµα (ΓΦ), πραγµατοποιείται κατά την ανάγνωση και 

συµβάλλει  στην  επεξεργασία  ενός  νοητικού  ορθογραφικού  λεξικού,  ενώ η 

αντιστοίχηση µε κατεύθυνση από τα αριστερά στα δεξιά, φώνηµα – γράφηµα 

(ΦΓ), πραγµατοποιείται κατά τη γραφή και συµβάλλει στη συγκέντρωση των 

φωνολογικών πληροφοριών µιας λέξης (Alegria J. et Leybaert J., 1991, 278). 

Η  πραγµατοποίηση φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχήσεων διπλής 

 

    Ανάγνωση 

 

Φώνηµα       Γράφηµα 

 

    Γραφή 

 

Σχήµα 15: ∆ιπλή κατεύθυνση της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 
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κατεύθυνσης, για παράδειγµα, της λέξης σαλάτα, όπως δείχνει το Σχήµα 16, 

βρίσκεται στον πυρήνα της αναγνωστικής και γραφικής δεξιότητας και 

εκδηλώνεται από το παιδί ή τον ενήλικο ως γλωσσική ορθογραφική δεξιότητα 

(Καρατζά Α., 2000α : 2000β : 2000γ). Η δεξιότητα αυτή εξασφαλίζει αµφί-

πλευρα την κατανόηση του γραπτού λόγου. Είναι γνωστή η σύνδεση της 

κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου µε τη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση µέσω της εξίσωσης του Gough και των συνεργατών του, όπου η 

αναγνωστική κατανόηση = αποκωδικοποίηση • κατανόηση λόγου (ΑΚ=ΑχΚΛ) 

(Gombert J.E. et Colé P., 2000, 133κ. εξ.).  Σύµφωνα µε την εξίσωση αυτή, 

µηδενική αποκωδικοποίηση έχει ως αποτέλεσµα µηδενική αναγνωστική κατά-

νόηση και αντιστρόφως µηδενική κατανόηση του προφορικού λόγου έχει ως 

αποτέλεσµα µηδενική αναγνωστική δεξιότητα. Τι συµβαίνει, όµως, όταν η 

αποκωδικοποίηση δεν είναι φωνηµατικογραφηµατική αλλά µορφηµατικο-

γραφηµατική και ακόµα τι συµβαίνει όταν στην εξίσωση µπαίνουν και οι δυο 

δεξιότητες  αποκωδικοποίησης  σύµφωνα  µε το µοντέλο της παράλληλης λει- 

 

    α) γραφή    /salata/ 

 

           /s/       /a/      /l/       /a/      /t/      /a/ 

         

          <σ>     <α>   <λ>    <α>   <τ>    <α> 

 

         

          <σαλάτα> 

 

   β) ανάγνωση    /salata/ 

     

             /s/      /a/       /l/        /a/      /t/    /a/ 

 

 <σ>    <α>    <λ>    <α>   <τ>    <α> 

 

           <σαλάτα>  

Σχήµα 16: Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση της λέξης σαλάτα κατά τη  

       γραφή και κατά την ανάγνωση 
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τουργίας των δυο διόδων; Στα ερωτήµατα αυτά θα επανέλθουµε παρακάτω, 

όταν θα αναφερθούµε στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και στη 

µορφολογική συνείδηση. 

Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α : 

Leybaert J., et al. ,2000, 3), η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, ως 

γνωστική ορθογραφική δεξιότητα του παιδιού ή του ενηλίκου, προϋποθέτει 

τους εξής παράγοντες: α) ακριβείς φωνολογικές αναπαραστάσεις, β) 

ικανότητα ανάλυσης των προφορικών λέξεων σε φωνήµατα και γ) καλή 

γνώση και χειρισµό των κανόνων φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, 

στους οποίους θα προσθέταµε ως τέταρτο παράγοντα την απόκτηση των 

γραφηµικών αναπαραστάσεων. Ειδικότερα: α) η απόκτηση γραφηµικών 

αναπαραστάσεων. Το παιδί ή ο ενήλικος πρέπει να αναπτύξει ένα µνηµονικό 

απόθεµα των µορφών των γραµµάτων, τα οποία είναι σε χρήση από το 

γραφηµικό σύστηµα της γλώσσας που µαθαίνει.  Η «δόµηση βασικών 

γραφηµικών προτύπων για τα σύµβολα της γραφής» (Ζάχου ∆., 1992, 61) 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία βάσει της οποίας το άτοµο µπορεί να 

αναγνωρίζει διάφορες παραλλαγές ενός γράµµατος ή να διακρίνει ένα γράµµα 

µεταξύ πολλών διαφορετικών (Πόρποδα Κ., 2002, 168 κ. εξ.).   

β) ελλιπείς φωνολογικές αναπαραστάσεις. Οι φωνολογικές αναπαρα-

στάσεις των παιδιών διαφοροποιούνται σε πολλές περιπτώσεις από τις 

αντίστοιχες των ενηλίκων, οι οποίες είναι βασισµένες στις συµβατικές 

ορθογραφικές αποδόσεις των λέξεων. Για παράδειγµα, αν ένας µαθητής 

προφέρει τη λέξη τζάµι ως /tsami/, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να 

αντικαταστήσει το ζ µε το σ όταν γράψει τη λέξη (Καρατζά Α. , 2000α, 165). 

Επίσης, η διαφοροποίηση των φωνολογικών αναπαραστάσεων επηρεάζεται 

από την κοινωνική πολυγλωσσία (ύπαρξη τοπικών και κοινωνικών διαλέκτων, 

αλλολέκτων, ιδιωµάτων, αργκό και διαφόρων επιπέδων ύφους), από την εκ 

γενετής κώφωση και από την ικανότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας µε 

τη µορφή εσωτερικού λόγου στη µνήµη εργασίας (Alegria J. et Leybaert 

J.,1991, 286 :  Alegria J. et al.,1999, 580 : Leybaert et al., 2001, 150). 

γ) η φωνολογική ανάλυση του προφορικού λόγου. Μιλώντας για 

αντιστοίχηση γραφηµάτων και φωνηµάτων, πρέπει να γνωρίζουµε ότι 

αναφερόµαστε σε αντιστοιχίες µεταξύ µορφών και φωνολογίας, και όχι µεταξύ 

γραµµάτων και ήχων. Η διάκριση αυτή έχει πρακτική σηµασία για δύο λόγους. 
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Καταρχήν, η διάκριση αυτή επισηµαίνει ότι δεν µαθαίνουµε στο παιδί 

αντιστοιχίες µεταξύ οπτικών µορφών και ήχων, αλλά αντιστοιχίες µεταξύ 

οπτικών µορφών «που παρουσιάζουν µια σύνδεση µε τον προφορικό λόγο» 

(Jaffré J.P., 1993, 23) και συγκεκριµένα µε τη φωνολογία της λέξης. Κατά 

δεύτερο λόγο, η διάκριση αυτή είναι σηµαντική γιατί υπογραµµίζει ότι οι 

δυσκολίες γραφής και ανάγνωσης δεν προέρχονται µόνο από αισθητηριακές 

αδυναµίες και ελλείψεις, αλλά ανάγονται κυρίως στη φωνολογία της γλώσσας, 

όπου και παρουσιάζονται (Liberman I. et Shankweiler D.,1989, 25). Πράγµατι, 

µερικές φωνολογικές δοµές είναι πιο δύσκολο να αναλυθούν σε φωνήµατα 

από τα παιδιά. Σε έρευνες µε ασκήσεις διάκρισης και χειρισµού των 

φωνηµάτων µιας λέξης φάνηκε ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι πιο δύσκολο 

να πραγµατοποιηθούν σε συλλαβές µε δοµή ΣΣΦ παρά σε συλλαβές µε δοµή 

ΣΦ ή ΣΦΣ. (Leybaert et al., 2000). Για παράδειγµα, είναι πιο δύσκολο για το 

παιδί να διακρίνει το λ στη λέξη µπλέκω παρά στις λέξεις λόγος ή λεµόνι. 

Ειδικότερα, η αντιστοίχηση φωνηµάτων και γραφηµάτων προϋποθέτει την 

ανάλυση της συνεχούς ροής του προφορικού λόγου: 1) σε ακουστικές ή 

φωνητικές µονάδες (φωνολογικές δοµές) και 2) τη µεταγραφή των 

φωνολογικών µονάδων σε φωνήµατα. Η φωνολογία της λέξης λειτουργεί ως 

σύστηµα αναπαράστασης «χρησιµοποιώντας κάποιες δεκάδες αφηρηµένων 

στοιχείων χωρίς σηµασιολογικό περιεχόµενο» (Liberman I. et Shankweiler 

D.,1989, 25). Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τα φωνήµατα, αν και είναι 

µεσολαβούµενα από τους ήχους, παρουσιάζονται µε τους ήχους, εκφέρονται 

δηλαδή µε ηχητική µορφή, δεν είναι παρά αφηρηµένες κατηγορίες της 

γλώσσας. Έτσι, όταν επεξεργαζόµαστε λέξεις, σε ένα µεγάλο βαθµό 

επεξεργαζόµαστε φωνολογικές δοµές. Οι φωνολογικές δοµές χαρακτηρίζονται 

από την συνάρθρωση των ήχων σε φωνητικές ενότητες, τις συλλαβές, οι 

οποίες είναι δοµηµένες ταυτόχρονα σε επίπεδο φωνολογικού περιεχοµένου 

(φωνητικά τµήµατα) και σε επίπεδο αφαιρετικής δοµής (σύµφωνα και 

φωνήεντα) (Ferrand L. 1998, 503).  Για παράδειγµα, όταν ακούµε τη συλλαβή 

/na/, ο εκφωνητής της συλλαβής αυτής προφέρει σχεδόν ταυτόχρονα αυτό 

που εµείς οι ακροατές γνωρίζουµε ως σύµφωνο Νι και ως φωνήεν Άλφα. 

Προφέρει, δηλαδή, /na/ και όχι Νι - Άλφα ή /n - a/. Η συνάρθρωση των ήχων 

σε φωνητικές δοµές δηµιουργεί, επιπλέον, µια αναντιστοιχία ανάµεσα στους 

ήχους και τη φωνολογία της γλώσσας. Έτσι, για παράδειγµα, αν και η λέξη 
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/fos/ - <φως> έχει τρία φωνήµατα και τρία αντίστοιχα γράµµατα, προφέρεται 

µε µια µόνο πνοή. Τα τρία, δηλαδή, φωνήµατα της λέξης τοποθετούνται το 

ένα πάνω στο άλλο, ανακατεύονται σε έναν µόνο ήχο, και δηµιουργούν µια 

φωνολογική δοµή, η οποία εκφέρεται ως µια φωνητική µονάδα, /fos/.  Η 

φωνολογική δοµή της κάθε λέξης αποτελεί µε τον τρόπο αυτό ένα φυσικό 

εµπόδιο στον εντοπισµό και διάκριση των φωνηµάτων από τη µια και από την 

άλλη το πρώτο στάδιο της διαµόρφωσης της µορφολογικής δοµής της 

γλώσσας. Ίσως, θα ήταν ωφέλιµο να τονίσουµε ότι, τόσο στον προφορικό όσο 

και στον γραπτό λόγο, δεν επεξεργαζόµαστε παρά φωνολογικές δοµές που 

έχουν σχέση µε τη µορφολογία και τα άλλα υποσυστήµατα της γλώσσας.  

Η ανάγκη ανάλυσης και συγκέντρωσης των φωνηµάτων µιας λέξης 

οδήγησε πολλούς ερευνητές της ορθογραφικής δεξιότητας στην αποδοχή µιας 

γνωστικής λειτουργίας που προηγείται της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας και είναι επιφορτισµένη µε την φωνητικοφωνολογική µεταγραφή 

του ακουστικού ερεθίσµατος (Zesiger P. et de Partz M.-P., 1997, 61). Η 

ανάλυση της φωνολογικής δοµής µιας συλλαβής ή λέξης παράγει τις 

φωνηµατικές µονάδες, οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να αντιστοιχηθούν µε 

τα γράµµατα. Προϋποθέτει δε τη συνδροµή δυο τύπων φωνολογικών 

ικανοτήτων, τη φωνολογική συνείδηση µε την οποία το άτοµο είναι ικανό να 

διακρίνει την ύπαρξη φωνολογικών µονάδων, όπως οι συλλαβές και τα 

φωνήµατα, και την ικανότητα αντίληψης, εύρεσης και συγκράτησης στη µνήµη 

των φωνολογικών πληροφοριών (Mann V., 1989 : Liberman I. et Shankweiler 

D.,1989).  

δ) η ορθή σύνδεση – αντιστοίχηση ΦΓ ή ΓΦ. Η «σωστή σύνδεση 

φωνήµατος και γραφήµατος» (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 79) εξαρτάται τόσο 

από τις ιδιαιτερότητες του γραφηµικού συστήµατος µιας γλώσσας όσο και από 

την καλή γνώση και τον χειρισµό των κανόνων της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας (Morais J. et al., 1991). Το παιδί ή ο ενήλικος που µαθαίνει µια 

αλφαβητική γραφή πρέπει σε ένα πρώτο στάδιο να µάθει τις συµβατικές 

φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες, π.χ. τον αλφαβητικό κώδικα του 

ελληνικού γραφηµικού συστήµατος, και σε ένα δεύτερο στάδιο να τις χειρίζεται 

σωστά ξεπερνώντας τις δυσκολίες που δηµιουργούν τόσο οι ιδιαιτερότητες 

του γραφηµικού συστήµατος, όσο και τα φαινόµενα της συχνότητας και της 

γειτνίασης των φωνηµάτων που καθιστούν δύσκολο τον χειρισµό των 
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φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών (Grainger J., 1991, 181). Για 

παράδειγµα, λέξεις µε συχνή εµφάνιση στο γραπτό λόγο αντιστοιχούνται µε 

µεγαλύτερη ευκολία, παρά λέξεις σπάνιες ή µε µικρή συχνότητα εµφάνισης. 

Επίσης, τα φωνήµατα /p/, /t/, /k/ αντιστοιχούνται ευκολότερα γιατί δε 

γειτνιάζουν µεταξύ τους. Αντίθετα, η φωνηµατικογραφηµατική τους 

αντιστοίχηση γίνεται δυσκολότερη, αν τα παραπάνω φωνήµατα γειτνιάζουν µε 

τα /b/, /d/, /g/. (πρβλ. τις λέξεις ακίνητος, αγκάθι και εκγύµναση) (Leybaert J. et 

al., 2000, : Treiman R., 1989 : Alegria J. et Morais J., 1989 : Bozon F. et 

Carbonnel S., 1996).  

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, η φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση εξαρτάται από τις δοµές της µνήµης εργασίας και τη λειτουργία 

τους. Τα κυριότερα µοντέλα που αφορούν τη γλωσσική παραγωγή και τη 

λειτουργία της µνήµης εργασίας υπογραµµίζουν την ύπαρξη προσωρινών 

µηχανισµών συγκράτησης (buffer – tampon) µετά από κάθε στάδιο 

επεξεργασίας των πληροφοριών (Bourdin B., 1999, 125). Σύµφωνα µε το 

µοντέλο του Morton (1980), όπως περιγράφεται από τους P. Zesiger και M.-P. 

de Partz (1997), κατά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση οι 

πληροφορίες συγκρατούνται σε µια προσωρινή µνήµη. Στο Σχήµα 17, 

παρατηρούµε ότι κατά την αντιστοίχηση φωνήµατος – γραφήµατος οι 

πληροφορίες προέρχονται από µια προσωρινή φωνολογική συγκράτηση και 

µετά την επεξεργασία τους και τη µετατροπή τους σε γραφηµατικές 

πληροφορίες κατευθύνονται σε µια προσωρινή γραφηµατική συγκράτηση, 

όπου διατηρούνται προσωρινά. Η διαδικασία αυτή έχει αντίθετη φορά κατά 

την αντιστοίχηση γραφήµατος – φωνήµατος. Η ανάγκη συγκράτησης των 

επεξεργασµένων πληροφοριών σε µια προσωρινή µνήµη (φωνολογική ή 

γραφηµατική)  αναδεικνύει  τη σηµασία  της γρήγορης  φωνηµατικογραφηµατι- 

κής επεξεργασίας των λέξεων (Comblain A.,1997, 315), της µνηµονικής 

ικανότητας προσωρινής συγκράτησής τους καθώς και των χαρακτηριστικών 

των λέξεων, όπως φωνολογική οµοιότητα (Leybaert J. et al., 2000),  αριθµός 

συλλαβών (Βάµβουκα Μ. κ.άλ, 1999α, 86), φωνολογική δοµή  (Bourdin B., 

1999 : Treiman R., 1989 : Alegria J. et Morais J., 1989 : Bozon F. et 

Carbonnel S., 1996). 

Επίσης,  η λειτουργία του µηχανισµού της φωνηµατικογραφηµατικής α- 
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Αρθρωτικό κύκλωµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 17: Λειτουργία της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

 

ντιστοίχησης στο αρθρωτικό κύκλωµα υπογραµµίζει την επίδραση που έχει σ’ 

αυτήν το γνωστικό φορτίο και η κεντρική εκτελεστική µονάδα.  Όπως δείχνουν 

τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών που αναφέρονται από την B. Bourdin, η 

αντιστοίχηση φωνήµατος – γραφήµατος (γραφή) είναι πιο κοπιαστική 

διαδικασία από την αντιστοίχηση γραφήµατος – φωνήµατος (ανάγνωση) 

επειδή αυξάνει το γνωστικό φορτίο µε το να επιφορτίζει το σύστηµα ελέγχου 

της προσοχής και µε τον αντιληπτικό έλεγχο των γραφοκινητικών 

µηχανισµών. Παράλληλα, η κεντρική εκτελεστική µονάδα λόγω των 

παράλληλων εργασιών που επιτελούνται στη µνήµη εργασίας και των 

περιορισµένων της ικανοτήτων συγκράτησης επεµβαίνει στη λειτουργία τους 

επιλέγοντας διαδικασίες επεξεργασίας κατά προσέγγιση µε σκοπό την 

αποφυγή της υπερφόρτωσης της µνήµης εργασίας (Bourdin (1999,140-142).   

 Επιπλέον, η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, σύµφωνα µε 

ερευνητικά δεδοµένα, φαίνεται να συσχετίζεται: α) µε το φύλο. Τα κορίτσια 

φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη επίδοση στη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση, ενώ τα αγόρια µικρότερη (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α : Καρατζά 

Α., 2000α : 2000β), β) µε τις µεθόδους διδασκαλίας. Ως προς τις µεθόδους 

διδασκαλίας τα ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι διαφορετική µέθοδος 

διδασκαλίας οδηγεί σε διαφορετικές στρατηγικές – δεξιότητες ανάγνωσης. 

Ειδικότερα, οι αναλυτικές µέθοδοι διδασκαλίας βοηθούν το µαθητή να 

αναπτύξει τη δεξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, ενώ οι 
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ολικές µέθοδοι διδασκαλίας τον βοηθούν να αναπτύξει τη δεξιότητα 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης ( Vellutino F. et Scanlon D., 1989), 

στην οποία αναφερόµαστε στη συνέχεια. 

 Εποµένως, η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση είναι ένας 

σηµαντικός ορθογραφικός µηχανισµός που διαθέτει το γνωστικό σύστηµα του 

ανθρώπου για την ανάγνωση και γραφή. Η ενεργοποίηση αυτού του 

µηχανισµού κατέχει σηµαντικό ρόλο κυρίως στην αρχή της διαδικασίας 

πρόσκτησης της ορθογραφίας, αλλά και αργότερα επιτρέποντας στο παιδί ή 

τον ενήλικο να γράφει ή να διαβάζει λέξεις άγνωστες ή σπάνιες (Leybaert L. et 

al., 2000, 2). Χωρίς τον επαρκή χειρισµό του φωνολογικού και του γραφηµι-

κού συστήµατος της γλώσσας από το µαθητή, η δεξιότητα φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης παρουσιάζει σηµαντικές δυσλειτουργίες και καθίστα-

ται παράγοντας λειτουργικού αναλφαβητισµού (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α). 

 

3.3.4.2 Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 
Η συνειδητοποίηση από την πλευρά των µαθητών ότι δεν επαρκεί η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση κατά τη γραφή και ανάγνωση των 

λέξεων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνειδητή χρήση άλλων 

ορθογραφικών µηχανισµών, λειτουργιών ή στρατηγικών και κυρίως της  

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης ή σηµειογραφίας (Jaffré J.P., 1993, 

25 : Sprenger -Charolles L., 1994 : Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 153). Η 

ορθογραφία, όπως ήδη έχουµε αναφέρει (βλ. σ. 54) έχει µεγαλύτερη σχέση µε 

την έννοια της λέξης και υπερβαίνει τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. 

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η Veronis (1986) «µόνο ο υπολογισµός 

της φωνολογίας δεν αρκεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια της µεταγραφής» 

(Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 149) του προφορικού λόγου. Οι ορθογραφικές 

δυσκολίες που συνυπάρχουν σε λέξεις µε µη διαφανή φωνηµατικογραφηµα-

τική αντιστοιχία, π.χ. <φοβισµένος>, <είναι>, <καινούριο>, κ.ά., οδήγησαν, 

επίσης, τον Baluch (1993) να καταλήξει «στην αναγκαιότητα προσφυγής σε 

µη φωνολογικές διαδικασίες» (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 150). Επίσης, 

έρευνες έχουν καταδείξει την ύπαρξη ορίων της φωνολογικής διαδικασίας και 

την αδυναµία των µαθητών να φτάσουν στην έννοια της λέξης µε µόνη τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 150 : 

Jaffré J.P., 1993, 31 κ.εξ.). 
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Το παιδί ή ο ενήλικος για να γράψει σωστά πρέπει να κατέχει και να 

χρησιµοποιεί πολλές γλωσσολογικές γνώσεις, όπως, για παράδειγµα, 

φωνολογικές, µορφολογικές, λεξικές και συντακτικές (Alegria J. et Mousty Ph., 

1997, 167 : Gombert J.E. et Colé P., 2000, 134 κ. εξ.).  Εκτός από τις 

φωνολογικές, οι λεξικές και µορφολογικο-συντακτικές  γνώσεις προϋποθέτουν 

λειτουργίες άµεσης πρόσβασης στις γραφηµατικές και φωνολογικές 

πληροφορίες µιας λέξης που βρίσκονται αποθηκευµένες στο ορθογραφικό 

λεξικό, χωρίς προηγούµενη φωνηµατικογραφηµατική επεξεργασία. Οι 

διαστάσεις αυτές επεµβαίνουν και καθορίζουν  τις αντιστοιχίες φωνηµάτων –

γραφηµάτων (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 153), παίζοντας ένα συµπληρω-

µατικό ρόλο στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. «Η γραπτή λέξη είναι 

κυρίως µια σηµαντική µονάδα ‘µε ποικίλη γεωµετρία’ (Jaffré, 1995)» 

(Bousquet S. et al., 1999, 29) που οδηγεί στη «κατασκευή µιας µορφολογικής 

δεξιότητας προσαρµοσµένης στο γραπτό λόγο - ή µορφογραφία»,  η οποία  

«εγκλείει  βέβαια  µια νέα ανάλυση της φωνολογικής περιοχής, αλλά το 

βασικό υλικό παραµένει το ίδιο» (Bousquet S. et al., 1999, 28). 

Εποµένως, η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση γίνεται αντιληπτή 

ως γνωστικός ορθογραφικός µηχανισµός ή λειτουργία που επιτρέπει στο µα-

θητή ή τον ενήλικο την άµεση και γρήγορη αναγνώριση και προφορά µια 

λέξης (ανάγνωση) χωρίς την τµηµατική αποκωδικοποίηση των γραµµάτων της 

σε φωνήµατα, καθώς και την άµεση και γρήγορη πρόσβαση στις γραφη-

µατικές πληροφορίες (γραφή) χωρίς τη βοήθεια του µηχανισµού της τµηµατι-

κής κωδικοποίησης των φωνηµάτων της σε γράµµατα (Seymour H.K. Ph., 

1997, 396 : Gombert J.E. et Colé P., 2000, 135-136). Η αντικατάσταση της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης εκδηλώνεται κατά τη γραφή και 

ανάγνωση ως γλωσσική ορθογραφική δεξιότητα (Καρατζά Α., 2000α : 2000β), 

στην οποία στηρίζεται ο µαθητής ή ο ενήλικος για να επεξεργαστεί άµεσα 

γνωστές λέξεις (π.χ. χαρτί), λέξεις µε ιστορική ορθογραφία (π.χ. είναι) και 

ψευδολέξεις µε γλωσσικά χαρακτηριστικά (π.χ. λάσπα) (Seymour H.K. Ph., 

1997, 396).   

Η ιδιαιτερότητα του µηχανισµού αυτού είναι ότι επεξεργάζεται 

µορφολογικά  τις  λέξεις  συνδέοντας  άµεσα  προφορικά µορφήµατα (λέξεις ή 

τµήµατα λέξεων) µε τις γραφηµατικές τους αποδόσεις και αντίστροφα, όπως  
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           Γραφή 

       

       Φωνολογικό      Γραφηµατικό 

 εννοιολογικό      εννοιολογικό  

       σύνολο      σύνολο 

    Ανάγνωση         

    

Σχήµα 18: ∆ιπλή κατεύθυνση της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

 

φαίνεται στο Σχήµα 18, συµβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση του 

νοητικού ορθογραφικού λεξικού. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπόθεση των ξεχωριστών καταχωρήσεων 

στη γραφή καθ’ υπαγόρευση, η προφορική λέξη, για παράδειγµα, /peδikos/, 

ως ακουστικό ερέθισµα ενεργοποιεί το νοητικό λεξικό, στο οποίο γίνεται η 

αντιστοίχηση µε την ήδη υπάρχουσα ακουστική αναπαράσταση της λέξης και 

η αναγνώρισή της. Ταυτόχρονα και χωρίς φωνηµατικογραφηµατική 

επεξεργασία ανασύρονται οι γραφηµατικές πληροφορίες της λέξης, οι οποίες 

µε τη σειρά τους κινητοποιούν τους γραφοκινητικούς µηχανισµούς για τη 

γραφή της. Κατά την αυθόρµητη γραφή, η έννοια [παιδικός] ενεργοποιεί το 

νοητικό  λεξικό  όπου  βρίσκονται  καταχωρηµένες  η  ακουστική  και η  οπτική 

αναπαράσταση   της  λέξης   (φωνολογικές  και   γραφηµατικές  πληροφορίες) 

(/peδikos/, <παιδικός>). Η οπτική αναπαράσταση <παιδικός>, που συµβολίζει 

τη φωνολογία της λέξης, και περιλαµβάνει όλες τις γραφηµατικές πληροφορίες 

της κινητοποιεί στη συνέχεια τους γραφοκινητικούς µηχανισµούς που 

συντελούν στη γραφή της λέξης. Κατά την ανάγνωση,   η γραφηµατική  µορφή 

της λέξης <παιδικός> αντιστοιχείται απευθείας µε την οπτική αναπαράσταση 

της λέξης στο νοητικό λεξικό, ενώ ταυτόχρονα ανασύρεται η φωνολογική αξία 

(το σύνολο  των φωνολογικών πληροφοριών της λέξης /peδikos/) χωρίς  

ενδιάµεση γραφηµατικο-φωνηµατική επεξεργασία µε αποτέλεσµα την προφο-

ρά της λέξης. Η διαδικασία αυτή, που µόλις περιγράψαµε, είναι συµβατή µε 

την υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρήσεων στο νοητικό ορθογραφικό 

λεξικό και µπορεί να αποδοθεί σχηµατικά, όπως δείχνει το Σχήµα 19. 

Σύµφωνα, όµως, µε την παραγωγική υπόθεση η µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση µπορεί να περιγραφεί ως εξής (Σχήµα 20): Κατά την 
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ανάγνωση, η λέξη π.χ. <παιδικός>, για να µείνουµε στο ίδιο παράδειγµα, ανα- 

λύεται στα συνθετικά της µορφήµατα <παιδ> και <ικός>.  Το  ριζικό  µόρφηµα 

  

Ανάγνωση: 

  <παιδικός>   <παιδικός>      /peδikos/ 

 

Γραφή καθ’ υπαγόρευση: 

  /peδikos/   /peδikos/  <παιδικός> 

 

Αυθόρµητη γραφή: 

  [παιδικός]   /peδikos/                 <παιδικός> 

Σχήµα 19: Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση σύµφωνα µε την υπόθεση  

      ανεξάρτητων καταχωρήσεων στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό 

   

Ανάγνωση: 

 <παιδικός>   <παιδ> <ικός> 

    

    /peδ/    /ikos/ 

 

        /peδikos/ 

Γραφή καθ’ υπαγόρευση: 

 /peδikos/   /peδ/  /ikos/ 

 

          <παιδ>   <ικός> 

 

    <παιδικός> 

Αυθόρµητη γραφή: 

 [παιδικός]   /peδ/   /ikos/ 

 

         <παιδ>   <ικός> 

 

     <παιδικός> 

Σχήµα 20: Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση σύµφωνα µε την υπόθεση  

       παραγωγικής οργάνωσης του νοητικού ορθογραφικού λεξικού  
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<παιδ> αντιστοιχείται άµεσα µε την οπτική αναπαράσταση <παιδ> που υπάρ- 

χει στο ορθογραφικό λεξικό, ενώ το καταληκτικό µόρφηµα <ικός> αντιστοι-

χείται µε την οπτική αναπαράσταση <ικός>. Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το 

ακουστικό λεξικό και παρέχει τις φωνολογικές πληροφορίες του ριζικού 

µορφήµατος /peδ/ και του καταληκτικού µορφήµατος /ikos/. Στη συνέχεια 

παρεµβαίνει ένας µορφοφωνολογικός µηχανισµός που συνενώνει τις δυο 

φωνολογικές πληροφορίες σχηµατίζοντας τη φωνολογική αξία /peδikos/, την 

προφορά δηλαδή  της γραπτής λέξης <παιδικός/.  

Σύµφωνα µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, δηλαδή, δεν 

έχουµε φωνηµατικογραφηµατική επεξεργασία της λέξης και συνάθροιση των 

ποικίλων γραφηµατικών πληροφοριών (assemblage), αλλά άµεση προσφυγή 

στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό και στις γραφηµατικές και φωνολογικές 

πληροφορίες της λέξης (adressage).  

Η  γνωστική λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, 

ως άµεση προσφυγή στις γραφηµατικές (γραφή) ή φωνολογικές (ανάγνωση) 

πληροφορίες των λέξεων, εκτυλίσσεται στο αρθρωτικό κύκλωµα της µνήµης 

εργασίας  (Σχήµα 21)  και  εξαρτάται  από  τους  µηχανισµούς αντίληψης  και 

προσοχής,  τη γλωσσολογική συνείδηση  (Seymour H.K. Ph., 1997, 398),  την  

 

Αρθρωτικό κύκλωµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 21: Λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

 

Ανάγνωση 
 
Γραφή 
 

 
ΜΓΑ Συγκράτηση 

πληροφοριών 
γραφηµατικών 
συνόλων

Συγκράτηση  
πληροφοριών
φωνολογικών 
συνόλων 

Νοητικό ορθογραφικό 
λεξικό 
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ανάπτυξη ενός νοητικού ορθογραφικού λεξικού µέσω της ορθογραφικής επε-

ξεργασίας των οπτικών αναπαραστάσεων των λέξεων, τη συχνότητα εµφάνι-

σης των λεξηµάτων και των µορφηµάτων στο γραπτό λόγο. Αν και παρου-

σιάζεται σε ένα πρώτο στάδιο ως διαδικασία µη συνειδητή από τον µαθητή, 

εντούτοις αποκτά τη δυναµικότητά της µόνο όταν ο µαθητής συνειδητοποιήσει 

ότι η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία δεν επαρκεί για την ακριβή 

ορθογραφική απόδοση των λέξεων (Fayol M. et Jaffré J.- P., 1999, 154) και 

κατευθύνει συνειδητά την προσοχή του στη µορφολογική δοµή της λέξης. 

Η σύνθεση των µοντέλων καταχώρησης στο ορθογραφικό λεξικό και 

κατά συνέπεια η διαµόρφωση µιας αντίληψης για τη δεξιότητα 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης που στηρίζεται στη συχνότητα 

εµφάνισης των λέξεων, αποκτά ιδιαίτερη λειτουργική αξία κατά την 

αναγνώριση νέων λέξεων. Έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε µε στόχο την 

εξέταση του βαθµού επίδρασης που έχει η κατανοµή της πληροφορίας µέσα 

στη λέξη κατά την οπτική εξερεύνησή της, έδειξε ότι υπάρχει επίδραση του 

βαθµού πληροφορικότητας των αρχικών γραµµάτων στον προγραµµατισµό 

των αλµάτων του µατιού µέσα στη λέξη. Γενικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

αυτής έδειξαν ότι η κατανοµή της πληροφορίας µέσα στη λέξη τροποποιεί τον 

τρόπο µε τον οποίο το µάτι εξερευνά τη λέξη (Doré K. et Beauvillain C., 1995 : 

Radeau M., 1991). Τα γραφηµατικά σύνολα και τα µορφήµατα που παρέχουν 

πληροφορίες αναγνωρίζονται γρηγορότερα, ακόµα και αν παρουσιάζονται ως 

τµήµατα µιας άγνωστης λέξης. Αυτά βοηθούν, στη συνέχεια, τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση του άγνωστου τµήµατος της λέξης και 

συµβάλλουν καθοριστικά στην ανάγνωση και κατανόηση της λέξης.   

Εδώ, ίσως, έχει τη θέση της ένα άµεσο παράδειγµα για την καλύτερη 

κατανόηση της επίδρασης της κατανοµής της πληροφορίας στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση.  Ο αναγνώστης, από την αρχή της 

µελέτης αυτής, ήρθε σε επαφή µε δυο όρους − φωνηµατικογραφηµατική, 

µορφηµατικογραφηµατική − η ανάγνωση των οποίων επιβάλλει τη λειτουργία 

της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, λόγω της έκτασης και του 

πλήθους των γραφηµάτων τους.  Η συχνότητα εµφάνισης των όρων αυτών 

στη µελέτη µας έχει προοδευτικά αυξηθεί µε άµεσο αποτέλεσµα ο 

αναγνώστης να αναγνωρίζει και να διακρίνει τους όρους  αυτούς ως µορφές 
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µε βάση το τις πληροφορίες των αρχικών τµηµάτων τους (φωνηµ-, µορφηµ-). 

Σε συνδυασµό µε τη συχνότητα εµφάνισης, η δεξιότητα µορφηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης παρουσιάζει ποιοτική εξέλιξη, η οποία µπορεί να 

περιγραφεί σχηµατικά, όπως φαίνεται στο Σχήµα 22.   

 Η δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης φαίνεται να 

αναπτύσσεται στο παιδί αρκετά νωρίς, όταν το παιδί διδάσκεται άµεσα τους 

κανόνες µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και όταν η µαθησιακή 

διαδικασία περιλαµβάνει, εκτός από την άµεση διδασκαλία των κανόνων 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και την άσκηση σ’ αυτούς, ρητές και 

σαφείς διορθώσεις και αξιολογήσεις (Tévenin M.-G. et al., 1999).  

 

Μόρφηµα: παιδ         α΄ φάση                β΄ φάση                             
      (µικρή συχνότητα εµφάνισης)     (µεγάλη συχνότητα εµφάνισης) 

Ανάγνωση:      

 <παιδικός>   <παιδικός>    <παιδ> <ικός> 

 

    /peδikos/   /peδ/    /ikos/ 

 

              /peδikos/ 

Γραφή καθ’ υπαγόρευση: 

 /peδikos/   /peδikos/           /peδ/     /ikos/ 

 

            <παιδικός>          <παιδ>   <ικός> 

 

         <παιδικός> 

Αυθόρµητη γραφή: 

α) [παιδικός]   /peδikos/   /peδ/      /ikos/ 

 

         <παιδικός>           <παιδ>   <ικός> 

 

         <παιδικός> 

Σχήµα 22: Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση µε βάση το συνδυασµό  

      της παραγωγικής υπόθεσης και της υπόθεσης ανεξάρτητων  

      καταχωρήσεων 
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση ως παράγοντας µορφηµατικής καταχώρησης των λέξεων και ως 

ορθογραφική διαδικασία ανάγνωσης και γραφής έχει άµεση σχέση µε την 

ευαισθητοποίηση στις µορφολογικές και συντακτικές πληροφορίες της 

γλώσσας (µορφολογική συνείδηση) (Treiman R. et Cassar M., 1997). Η 

ικανότητα διάκρισης και χρησιµοποίησης των µορφολογικών και συντακτικών  

πληροφοριών των λέξεων από το παιδί ή ενήλικο είναι σύµφωνα µε πολλούς 

ερευνητές η βασική αιτία που το παιδί χρησιµοποιεί τη µορφηµατικογραφηµα-

τική αντιστοίχηση αρκετά αργά κατά τη µάθηση της ορθογραφίας και µε 

προοδευτική ανάπτυξη (Content A. et Zesiger P., 1999). 

Τελειώνοντας την αναφορά µας στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση  σηµειώνουµε  ότι  θεωρείται  ενδιαφέρουσα  η  θέση  ορισµένων 

ερευνητών σύµφωνα µε την οποία η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της σηµειογραφίας (Bousquet S. et al., 

1999, 28), γεγονός που ευθυγραµµίζεται µε τις απόψεις της σύγχρονης 

γλωσσολογίας για το γλωσσικό σηµείο, όπως είδαµε πιο πάνω (σσ. 39-41). 

Η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας, γνωστή ως µεταφωνολογική συνείδηση (Βάµβουκα Μ., 

1999β,195) δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για εξερεύνηση νέων ορθογραφικών 

στρατηγικών, όπως πρόσβαση στη µνήµη, χρήση στατιστικών κανονικοτήτων 

στη διαδοχή φωνηµάτων, γραµµάτων και των συζεύξεών τους, χρήση 

αναλογιών και τέλος προσφυγή στις «υπερταξικές» ή «υπερλεξικές» 

διαστάσεις, όπως η σηµασία και η µορφολογία (καταληκτική ή ριζική) (Fayol 

M. et Jaffré J.- P., 154).   Οι στρατηγικές αυτές προϋποθέτουν από τη µεριά 

του µαθητή µια ικανότητα για συνειδητή ανάλυση και αιτιολόγηση της 

τµηµατικής δοµής του λόγου. «Το παιδί πρέπει να φτάσει στο να ταυτίζει τις 

φωνολογικές συνιστώσες των γλωσσολογικών ενοτήτων και να τις χειρίζεται 

µε τρόπο συνειδητό και σκόπιµο.   Αυτό είναι απαραίτητο για να κατανοηθεί η 

σχέση που υπάρχει µεταξύ γραφηµάτων ή συµπλεγµάτων γραµµάτων και 

φωνολογικών αντιστοιχιών» (Βάµβουκα Μ., 1999β, 195).   

Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση στηρίζεται αρχικά στην 

άµεση προσφυγή στη µνήµη και στο ορθογραφικό λεξικό, το οποίο παρέχει 

στο µαθητή τις οπτικές µορφές των λέξεων που γνωρίζει και στη συνέχεια σε 

γραφηµατικές  πληροφορίες που συγκεντρώνει ο µαθητής µέσω της εµπειρίας 
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που αποκτά για τις κανονικότητες στη σύνθεση των λέξεων (Beauvillain C.,  

1991). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη συχνότητα εµφάνισης των 

µορφηµάτων, τη στατιστική κανονικότητα και τις αναλογίες που παρατηρεί ο 

µαθητής κατά την επαφή του µε τον γραπτό λόγο ( Fayol M. et Jaffré J.-P., 

1999, 153).  Η συχνότητα εµφάνισης των µορφηµάτων παίζει καθοριστικό 

ρόλο τόσο στην αναγνώριση της προφορικής λέξης και στην ορθογραφική της 

απόδοση (γραφή), όσο και στην αναγνώριση της γραπτής λέξης και την 

προφορά της (ανάγνωση) (Marquer P. et al., 1990).   Μιλώντας για συχνότητα 

πρέπει να έχουµε υπόψη µας το διαχωρισµό ανάµεσα σε βασική και 

επιφανειακή συχνότητα. Η βασική συχνότητα αναφέρεται σε τµήµα της λέξης, 

που αναγνωρίζεται ως λεξικό ή καταληκτικό µόρφηµα σε άλλες λέξεις.   

Αντίθετα, η επιφανειακή συχνότητα αναφέρεται στη συνολική µορφή της λέξης 

(Beauvillain C.,  1991, 197 κ. εξ.).   Για παράδειγµα, στη λέξη πατερούλης η 

επιφανειακή συχνότητα δηλώνει τον αριθµό εµφανίσεων της συγκεκριµένης 

αυτής µορφής στο λόγο του παιδιού, ενώ η βασική συχνότητα δηλώνει τον 

αριθµό εµφάνισης των µορφηµάτων πάτερ και ούλης ως τµήµατα άλλων 

λέξεων (π.χ. χαζούλης, µικρούλης, και πάτερ ηµών, πατερικός, πάτερο, 

πατερίτσα).   Η στατιστική κανονικότητα αναφέρεται στην αυξηµένη στατιστικά 

εµφάνιση συγκεκριµένων γραφηµάτων µέσα σε προκαθορισµένο περιβάλλον.   

Για παράδειγµα, µερικά διπλά σύµφωνα, όπως τα -λλ-, εµφανίζονται σε 

ονοµατικές καταλήξεις, όταν η λέξη είναι προπαροξύτονη, αλλά δεν 

εµφανίζονται σχεδόν ποτέ σ΄ αυτές τις καταλήξεις, όταν η λέξη είναι 

παροξύτονη: Αισχύλος, Κύριλλος.  Επίσης, στα παράγωγα ονόµατα σε -ισσα 

το -σσ- είναι σχεδόν πάντα διπλό (Τριανταφυλλίδη Μ., 1996, 420, 422).   

Τέλος, ο µαθητής µέσω της εµπειρίας του βρίσκει αναλογίες στη γραφή των 

λέξεων, στις οποίες στηρίζεται για να γράψει µια καινούρια λέξη.   Για 

παράδειγµα, αν ζητηθεί από έναν µαθητή να γράψει µια σπάνια και άγνωστη 

σε αυτόν λέξη, έστω /δasoma/ (φούντωµα του φυλλώµατος των δέντρων που 

δηµιουργεί πυκνότητα βλάστησης), είναι πολύ πιθανό να γράψει σωστά τη 

λέξη <δάσωµα> στηριζόµενος στην αναλογία αυτής της λέξης µε άλλες που 

του είναι γνωστές, όπως <πάτωµα>, <σώµα>, <ίσιωµα>, κ.τ.λ. 

Στη συνέχεια, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή των 

αντίστοιχων γραφηµάτων δεν είναι δυνατό να στηριχθεί µόνο σε αναλογίες 

στη διαδοχή των ήχων ή των γραµµάτων, ο µαθητής αναζητά άλλες 
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γλωσσικές διαστάσεις, όπως η µορφολογία (θεµατική ή καταληκτική), που 

εµπλέκονται καθοριστικά στην αντιστοιχία φωνηµάτων - γραφηµάτων.  Έτσι, ο 

µαθητής αναπτύσσει σταδιακά µια µορφολογική συνείδηση ή «µορφολογική 

ενηµερότητα» (Γκότοβος Α., 1992, 36) µια ικανότητα, δηλαδή, να κατατέµνει 

τον προφορικό και γραπτό λόγο σε µονάδες σηµαντικές, σε µονάδες, δηλαδή, 

που είναι φορείς σηµασίας (λεκτικά και καταληκτικά µορφήµατα) ή σε µονάδες 

που περιέχουν πληροφορίες για ορισµένες κανονικότητες στο εσωτερικό των 

λέξεων που συµφωνούν µε τη σηµασιολογία, τη σύνταξη και τη φωνολογία 

(Beauvillain C.,  1991, 203).  Και η µορφολογική συνείδηση, όπως και η 

φωνολογική, εµφανίζεται ως µερικότερη έκφραση της γλωσσολογικής 

συνείδησης που έχει ένα υποκείµενο για τις δηλωτικές γνώσεις πάνω στα 

µορφήµατα του προφορικού λόγου ή γραφηµατικά σύνολα του γραπτού 

λόγου, και ως αποφασιστικός έλεγχος που έχει το υποκείµενο πάνω στις 

διαδικασίες της προσοχής και της επιλογής κατά τη διάρκεια της χρήσης των 

µορφηµάτων του προφορικού λόγου ή των γραφηµατικών συνόλων του 

γραπτού λόγου. Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ικανότητα του υποκειµένου να 

συλλογίζεται πάνω στις µορφηµατικές µονάδες / σύνολα, να ασκεί έλεγχο 

πάνω σ’αυτές και να τις οργανώνει συνειδητά. Με τη σταδιακή συµβολή της 

σηµειογραφίας / µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας ο µαθητής 

«στηρίζεται οµοίως, και πιο πολύ, πάνω σε µια ανάλυση των εννοιολογικών 

µονάδων, συχνά άλλων λέξεων, που διευκολύνουν, ωστόσο, τη φωνολογική 

κατάτµηση» (Bousquet S. et al., 1999, 28). 

 

3.3.4.3 Σχέσεις φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφη-
µατικής αντιστοίχησης 

Με την παράλληλη επεξεργασία των γραφηµάτων, τόσο σε 

φωνολογικό, όσο και σε µορφολογικό επίπεδο, η εξωτερική µορφή της λέξης, 

το γράφηµά της, παρουσιάζεται ως το µέταλλο πάνω στο οποίο έχει χαραχτεί 

η διπλή µορφή του Ιανού. Από τη µια έχουµε την εµφάνιση της φωνηµα-

τικογραφηµατικής αντιστοιχίας, που χειρίζεται µη σηµαντικές µονάδες του 

λόγου, ενώ από την άλλη την παρουσία της µορφηµατικογραφηµατικής αντι-

στοιχίας σηµαντικών µονάδων, που αναφέρονται στο λεξικό, στη γραµµατική 

ή σε κανονικότητες που παρατηρούνται στην εσωτερική δοµή των λέξεων.  
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Η παράλληλη εφαρµογή της φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας προϋποθέτει µια διπλή ανάλυση 

πάνω στο ίδιο υλικό, τα γραφήµατα. Η διπλή αυτή ανάλυση δεν καταλήγει σε 

µια συσσώρευση νέων στοιχείων, αλλά αλλάζει τη µορφή της λέξης (Bousquet 

S. et al., 1999, 28). Έτσι, η λέξη, και γενικότερα ο γραπτός λόγος, είναι το 

προϊόν της διπλής αυτής ανάλυσης που χαρακτηρίζει το ορθογραφικό 

σύστηµα και εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της δεξιότητας του µαθητή για 

φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. Η 

φωνολογική µεσολάβηση που εµφανίζεται στα πρώιµα στάδια µάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής και εκφράζεται ως δεξιότητα φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης, η οποία εγκαθιστά το ορθογραφικό λεξικό, συνεχίζει 

να έχει ένα σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή δυναµική της ανάγνωσης και 

γραφής (Sprenger-Charolles L. et al., 1998, 59). 

Με τη διπλή ανάλυση που εµφανίζεται στον γραπτό λόγο ως 

φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία αναπτύσ-

σονται σχέσεις που έχουν το χαρακτήρα της συµπληρωµατικότητας, αλλά και 

της εναντίωσης. Σχέσεις που είναι παρατηρήσιµες και συµβάλλουν στην 

αρµονική λειτουργία του ορθογραφικού συστήµατος και κατ’ επέκταση του 

γραπτού λόγου. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε αυτές τις 

σχέσεις και να δούµε κάτω από ποιες συνθήκες η συµπληρωµατικότητα και 

εναντιωµατικότητα των σχέσεων αυτών συµβάλλουν στη λειτουργικότητα του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

 Η φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, εµφανίζουν µια συµπληρωµατική σχέση. Μόνη 

η µια από τις δυο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για την ορθή µεταγραφή 

του προφορικού λόγου. Και οι δυο είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Η φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση και οι φωνολογικές διαδικασίες που την περιβάλλουν «επιλύουν 

ένα σηµαντικό µέρος των προβληµάτων που θέτουν οι αλφαβητικές 

ορθογραφίες, αλλά ταυτόχρονα κάθε λέξη έχει την τάση να συµπεριφέρεται 

ως µια ιδιαίτερη περίπτωση που αξίζει  µια ειδική προσοχή» (Bousquet S. et 

al., 1999, 28). Η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση «είναι αυτή που 

συγκεντρώνει το πιο σηµαντικό µέρος της δουλειάς» και «δίνει εξ ορισµού ένα 

κλειδί της αλφαβητικής γραφής» (Bousquet S. et al., 1999, 28). Αυτή για 
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ορισµένο χρονικό διάστηµα, κυρίως στα αρχικά στάδια εκµάθησης της γραφής 

και ανάγνωσης, παραµένει η κύρια κινητήρια δύναµη στην παραγωγή της 

γραφής (Bousquet S. et al., 1999, 29). «Παρόλα αυτά, καθώς οι επιφανειακές 

ορθογραφίες δεν είναι ποτέ ολοκληρωτικά µονοσήµαντες, η εκµάθησή τους 

δεν περιορίζεται στους κανόνες της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και 

πολλές µελέτες υπογραµµίζουν τα όρια της φωνολογικής διόδου» (Fayol M. et 

Jaffré J.-P., 1999, 150).  Η επιλογή των φωνηέντων και αρκετών διγραµµάτων 

της ελληνικής γλώσσας κατά τη γραφή των λέξεων δεν µπορεί να στηριχθεί 

στις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες και έχει ανάγκη γνώσεων µορφη-

µατικογραφηµατικών αντιστοιχιών. Για παράδειγµα, η ορθή γραφή της λέξης 

/fenome/ δεν επιτυγχάνεται µέσω των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών 

γιατί «η πολυµορφία των φωνηµάτων συνιστά τυπικά το βασικό πρόβληµα 

της ορθογραφίας (ορθής γραφής), γιατί ο γραφέας την ώρα που γράφει έχει 

να επιλέξει µεταξύ δυο ή περισσοτέρων πιθανών γραφών ενός ήχου (φθό-

γγου), τον οποίο οφείλει να γράψει» (Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 81). Το πρό-

βληµα γίνεται οξύτερο, όταν ο γραφέας οφείλει να γράψει ένα γράφηµα το ο-

ποίο δεν έχει φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία: π.χ. το άφωνο -υ- στη λέξη 

Εύβοια, το ένα από τα διπλά σύµφωνα, το άηχο -γ- στην κατάληξη -ριο, κ.ά. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η φωνηµατικογραφηµατική στηρίζει τη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, αφού δηµιουργεί τους συνδυασµούς 

φωνηµάτων και γραµµάτων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της 

(πρβλ. τη θεωρία της διττής θεµελίωσης της ορθογραφικής ανάπτυξης του 

Seymour, σ. 85). Και η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, όµως, 

υποβοηθά µε τη σειρά της τη φωνολογική κατάτµηση των λέξεων και την  

λειτουργία της φωνολογικής µεσολάβησης, αφού ο µαθητής – ενήλικος 

στηρίζεται στις οπτικές αναπαραστάσεις των λέξεων για να προβεί σε 

φωνολογικούς χειρισµούς και στην εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών (Ehri 

L., 1989 : Berent I. et Frost R., 1997).  

Αν και η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση εµφανίζεται ως 

συµπληρωµατική λειτουργία της φωνηµατικογραφηµατικής, εντούτοις «η 

µορφολογική διάσταση µερικές φορές επιβάλλεται στη φωνολογική διάσταση» 

(Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 154) και οδηγεί στην αναίρεση των 

αντιστοιχιών ανάµεσα σε φωνήµατα και γραφήµατα υπογραµµίζοντας την 

εναντιωµατική σχέση των δυο αυτών ορθογραφικών λειτουργιών. Για 
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παράδειγµα, η λέξη φοβισµένος έχει υποστεί αναίρεση της φωνηµατικογρα-

φηµατικής της αντιστοιχίας στο φώνηµα /z/. Επίσης, όταν ζητάµε από τους 

µαθητές, που έχουν µάθει τη µητρικής τους γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθµό, 

την απαρίθµηση των φωνηµάτων µιας λέξης, για παράδειγµα, της λέξης 

Εύβοια, δεν επιτυγχάνουν τη σωστή απάντηση (4 φωνήµατα) γιατί εκτελούν 

τη δοκιµασία αυτή πάνω στην οπτική και όχι στην ακουστικοαρθωτική 

αναπαράσταση της λέξης. 

Με την ανάπτυξη από το µαθητή της δεξιότητας για 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση ο καθοριστικός ρόλος της φωνηµα-

τικογραφηµατικής  αντιστοίχησης περιορίζεται και η µορφηµατικογραφηµα-

τική παραµένει η βασική πηγή ορθογραφικής πληροφόρησης (Sprenger - 

Charolles L., 1994). Ο µαθητής, λοιπόν, οφείλει σε κάποιο σηµείο της 

ορθογραφικής του ανάπτυξης να υπερβεί τη στρατηγική της φωνηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοίχησης και να υιοθετήσει τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση ως νέα ορθογραφική στρατηγική.  

 

3.3.5 Ο ρόλος της µεταγλωσσολογικής ικανότητας στην ορθογραφική  
δεξιότητα 
Η ανάπτυξη από το µαθητή των γλωσσικών δεξιοτήτων 

φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

καθώς και η κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας προϋποθέτει την 

ανάπτυξη µιας µεταγλωσσολογικής ικανότητας πρόσβασης στις 

γλωσσολογικές µονάδες. Αυτή η µεταγλωσσολογική  ικανότητα µας παρέχει 

τη δυνατότητα να αρθούµε πάνω από τη γλώσσα, να τη θεωρήσουµε σε ένα 

αφαιρετικό επίπεδο και να χρησιµοποιήσουµε τη θεώρηση αυτή στις 

αιτιολογήσεις και στις παρατηρήσεις µας (Gombert J.-E., 1990, 12). 

Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας και συνειδητότητας 

(Gombert J.-E., 1988, 66) και συµβάλλει στην απρόσκοπτη µάθηση και 

έκφραση της γραπτής γλώσσας (∆ερβίση Σ., 1994, 64). Είναι η ικανότητα µε 

την οποία προσεγγίζουµε τη γλώσσα και τα στοιχεία της ως αντικείµενα 

σκέψης και ανάλυσης (Berthoud - Papandropoulou I., 1991, 48). Αναλύεται δε 

σε δυο επιµέρους στοιχεία: α) στη γλωσσολογική συνείδηση που έχει το 

υποκείµενο για τις δηλωτικές γνώσεις πάνω στη γλώσσα − δραστηριότητες, 
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δηλαδή, συλλογισµού πάνω στη γλώσσα και χειρισµού αυτής, και β) στον 

αποφασιστικό έλεγχο που έχει πάνω στις διαδικασίες της προσοχής και της 

επιλογής κατά τη διάρκεια της χρήσης της γλώσσας − δεξιότητες, δηλαδή, 

ελέγχου και οργάνωσης των  διαδικασιών χρησιµοποίησης της γλώσσας 

(κατανόηση και παραγωγή) (Gombert J.-E., 1990, 12-28). 

 Η γλωσσολογική συνείδηση αφορά κάθε µορφή της γλώσσας και 

εµφανίζεται ως φωνολογική, µορφολογική και συντακτική συνείδηση, 

σηµασιολογική συνείδηση και συνειδητοποίηση των διαδικασιών / στρατηγικών 

και των ορίων τους και τέλος, ως συνειδητή γνώση του γραφηµικού 

συστήµατος της γλώσσας (Gombert J. E., 1988, 66). Έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται περισσότερο κατανοητός µέσα στο θεωρητικό 

πλαίσιο του πιαγετιανού δοµισµού. Σύµφωνα µε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, 

οι γνώσεις δοµούνται µε µια αναπτυξιακή συνέχεια. Η αναπτυξιακή συνεχής 

δόµηση έχει δυο κύριες όψεις: α) τη νοηµατοδότηση των νέων γνωστικών 

στοιχείων σε σχέση πάντοτε µε τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα και β) 

τους ιδιαίτερους  µηχανισµούς δόµησης των νέων γνωστικών στοιχείων, 

όπως είναι η αφαίρεση της σκέψης, η διαφοροποίηση και η ενσωµάτωση. Με 

τους µηχανισµούς αυτούς και κυρίως µε τη στοχαστική αφαίρεση τα γνωστικά 

στοιχεία µετατίθενται σε ένα ανώτερο πλαίσιο υψηλότερης αφαίρεσης στο 

οποίο σταδιακά ενσωµατώνονται τροποποιώντας τη δοµή της (Berthoud - 

Papandropoulou I., 1991, 47-50). Ο Piaget αναφερόµενος στην αφαίρεση 

περιγράφει δυο είδη αφαίρεσης: α) τη στοχαστική αφαίρεση, η οποία δεν 

αναφέρεται στα αντικείµενα, αλλά στις προηγούµενες ενέργειες του 

υποκειµένου ή πάνω στις ίδιες τις λειτουργίες του υποκειµένου και λειτουργεί 

ως έναρξη της θεµατοποίησης, και β) την αντανακλαστική αφαίρεση, η οποία 

είναι νοητική και γνωστική, αναφέρεται στο ανώτερο επίπεδο σκέψης, θέτει τα 

νέα στοιχεία σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του επιπέδου αυτού και 

αναδιοργανώνει τη δοµή του επιπέδου.  Η αντανακλαστική αφαίρεση είναι το 

τέλος της θεµατοποίησης, η ίδια η θεωρία, που µας δείχνει ότι εκεί υπάρχει 

αναγκαστικά µια δόµηση ενός καινούργιου στοιχείου (Piaget J. , 1998, 228-

230).  «Είναι η συνειδητοποίηση της δόµησης, µια σκέψη πάνω στη σκέψη, 

όπου τα εργαλεία της σκέψης γίνονται αντικείµενα της σκέψης» (Berthoud - 

Papandropoulou I., 1991, 47).    
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Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της γλωσσολογικής συνείδησης έχει γίνει 

αντικείµενο ερευνών στο διεθνή χώρο σύµφωνα µε τις οποίες η γλωσσολογική 

συνείδηση, είτε ως δραστηριότητα (Berthoud - Papandropoulou I., 1991), είτε 

ως µεταγλωσσολογικός λόγος των µαθητών (Boutet J. et al., 1985) αρχίζει να 

εµφανίζεται, σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα των Smith et Tager-Flusberg 

(1982) για την αναγνώριση των ήχων του λόγου,  στην ηλικία των 3 ετών  για 

να τροποποιηθεί και να αναπτυχθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα στην ηλικία των 

10 -12 ετών (Gombert J. E., 1988, 67). 

Οι βασικοί παράγοντες της τροποποίησης και ανάπτυξης της 

γλωσσολογικής συνείδησης σύµφωνα µε τους ερευνητές είναι: α) η γνωστική 

ωρίµανση (ηλικία), β) η διαδικασία αφαίρεσης − σχηµατοποίηση εννοιών και 

συνειδητοποίηση − και γ) επαφή µε το γραπτό λόγο.    

Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ανάπτυξη από το µαθητή της γλωσσολογικής 

συνείδησης αντανακλάται στην αδυναµία κατάκτησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας και στην ύπαρξη δυσκολιών στην ανάγνωση και τη γραφή.   

Αντίθετα, η ικανοποιητική ανάπτυξη από το µαθητή της γλωσσολογικής 

συνείδησης θεωρείται, σήµερα διεθνώς, ως ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που συµβάλλει στην κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής 

(Demont E., 2001 : Seymour Ph., 1997).  

Αν και η έρευνα στο διεθνή χώρο έχει προσανατολιστεί τα τελευταία 

χρόνια στο ρόλο που διαδραµατίζει συνολικά η γλωσσολογική συνείδηση για 

την ανάπτυξη της ανάγνωσης και ορθογραφίας, τόσο ως φωνολογική όσο και 

ως µορφολογική / συντακτική συνείδηση, στον ελληνικό επιστηµονικό χώρο 

παρατηρείται έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων για το ρόλο της µορφολογικής 

συνείδησης στην πρόσκτηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Βασική αιτία 

φαίνεται να είναι η επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών στη σχέση 

της φωνολογικής συνείδησης µε την ανάγνωση.  Ωστόσο, την τελευταία 

πενταετία παρατηρείται σηµαντική στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος για 

το ρόλο της γλωσσολογικής συνείδησης στη µάθηση της γραπτής έκφρασης. 

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε αποφασιστικά το ερευνητικό ενδιαφέρον του Μ. 

Βάµβουκα και των συνεργατών του για τη σχέση της δεξιότητας 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας µε το λειτουργικό αναλφαβητισµό 

(Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α). Στην έρευνα αυτή η δεξιότητα φωνηµατικο-
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γραφηµατικής αντιστοιχίας, γνωστή ως µια αναγνωστική διαδικασία που 

στηρίζεται στη φωνολογική συνείδηση, συνδέεται µε την ορθογραφία και την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Παράλληλα, εµφανίζονται οι πρώτες προσπάθειες 

αξιολόγησης των σχέσεων της γλωσσολογικής συνείδησης και των 

γλωσσικών ικανοτήτων φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοιχίας µε την ορθογραφική δεξιότητα (Καρατζά Α., 2000α : 

2000β : 2000γ), καθώς και ο έλεγχος της χρήσης των µορφολογικών 

στρατηγικών στην ορθογραφηµένη γραφή (Αϊδίνη Α., 2000).  

 

3.3.5.1 Φωνολογική συνείδηση 
Οι δεξιότητες αναγνώρισης και γραφής των λέξεων, βασικές προϋ-

ποθέσεις για τη λειτουργία ανώτερων επιπέδων επεξεργασίας, όπως η κατά-

νόηση και η παραγωγή κειµένων (Βάµβουκα Μ., 1984, 11: Tunmer W., 1989, 

197 : Braibant J.-M., 1994) στηρίζεται, σύµφωνα µε πλήθος ερευνών σε διά-

φορες ευρωπαϊκές γλώσσες (Cresson E.,1999), σε µεταγλωσσολογικές διαδι-

κασίες ανάλυσης, διάκρισης, συνειδητοποίησης και σύνθεσης των φωνηµατι-

κών συνόλων και των φωνηµάτων του προφορικού λόγου, γνωστές ως µετα-

φωνολογικές ικανότητες (Gombert J. E., 1988, 67). Αν, δηλαδή, το παιδί πα-

ρουσιάζει αδυναµία στο να διαβάζει ή να γράφει µεµονωµένες λέξεις, πιθανό-

τατα θα έχει αδυναµία να σκέφτεται πάνω σε αυτό που διαβάζει ή γράφει. 

Γενικά, φωνολογική συνείδηση (Tunmer W., 1989 : Liberman I. et 

Shankweiler D., 1989) ή φωνηµική συνείδηση  (Demont E., 2001) ή µεταφων-

ολογική ικανότητα (Gombert J. E., 1988) ή φωνολογική ενηµερότητα 

(Πόρποδα Κ. κ.ά, 1999) ή φωνολογική επίγνωση (Πόρποδα Κ., 2002) ονοµά-

ζεται η µεταγλωσσολογική ικανότητα ή δεξιότητα που επιτρέπει την 

αναγνώριση των φωνολογικών συστατικών των γλωσσικών µονάδων και τον 

εκούσιο χειρισµό τους (Gombert J. E. et Colé P., 2000, 122). Η φωνολογική 

συνείδηση εµφανίζεται ως ειδικότερη έκφραση της γλωσσολογικής συνείδησης 

ενός υποκειµένου για τις δηλωτικές γνώσεις πάνω στα φωνήµατα ή 

φωνηµατικά σύνολα του προφορικού λόγου, και ως αποφασιστικός έλεγχος 

του υποκειµένου πάνω στις γνωστικές διαδικασίες της προσοχής και της 

επιλογής κατά τη διάρκεια της χρήσης των φωνηµάτων ή των φωνηµατικών 

συνόλων του προφορικού λόγου. Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ικανότητα του 

υποκειµένου να συλλογίζεται πάνω στις φωνηµατικές µονάδες ή σύνολα, να 
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ασκεί έλεγχο πάνω σ’ αυτές και να τις οργανώνει συνειδητά. Είναι, απλά, η 

ικανότητα συλλογισµού και χειρισµού πάνω στις φωνηµατικές µονάδες του 

προφορικού λόγου (Tunmer W., 1989, 198). Η φωνολογική συνείδηση ως 

µεταγλωσσολογική ικανότητα «είναι η ικανότητα του υποκειµένου να παίρνει 

αποστάσεις από τη γλώσσα ως µέσου επικοινωνίας, να αναπαριστά το λόγο 

ως διαδοχή διακριτών µονάδων µε ποικίλες διαστάσεις και να πραγµατοποιεί 

ορισµένες ενέργειες πάνω σ’ αυτές τις µονάδες» (Casalis S. et Lecocq P., 

1992, 198). Πρόκειται για «µια ικανότητα αντίληψης της προφορικά 

εκφραζόµενης λέξης ως αλληλουχίας ξεχωριστών ήχων» (Παπούλια - 

Τζελέπη Π. 1997, 21). Από πρακτικής πλευράς ορίζεται  όχι µόνο «ως η 

ικανότητα των υποκειµένων να κατατέµνουν τον (προφορικό λόγο) σε 

µονάδες κατά κανόνα µη σηµαντικές (συλλαβές, φωνήµατα, κ.τ.λ.)» (Καρυώτη 

Θ., 1997, 43), αλλά και ως η ικανότητα εκτέλεσης ποικίλων ενεργειών µε υλικό 

αυτές τις µη σηµαντικές µονάδες (Mann V. , 1989, 223).  

Η έννοια της φωνολογικής συνείδησης, στα πλαίσια απόκτησης της 

δεξιότητας ανάγνωσης και γραφής, παρουσιάζει µεγάλη λειτουργική αξία, γιατί 

επιτρέπει την εξήγηση ενός παράδοξου φαινοµένου (Tunmer W., 1989, 198), 

που παρουσιάζουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν τη συστηµατική εκµάθηση της 

µητρικής τους γλώσσας. Τα παιδιά αυτά, ενώ, δηλαδή,  µπορούν να 

διακρίνουν  µε µεγάλη ευκολία τους ήχους της οµιλούµενης γλώσσας και να 

χρησιµοποιούν τις φωνηµατικές διαφορές µε αποτέλεσµα να ξεχωρίζουν τις 

διάφορες έννοιες, έχουν µεγάλη δυσκολία να χωρίζουν τις λέξεις σε 

φωνήµατα. Η διάκριση των ήχων της οµιλούµενης γλώσσας και η 

χρησιµοποίηση των φωνηµατικών διαφορών στην διαφοροποίηση των 

εννοιών γίνεται µε αυθόρµητο και ασυνείδητο τρόπο. Αντίθετα, η 

συνειδητοποίηση ότι οι διαφορές των λέξεων είναι στην πραγµατικότητα 

φωνηµατικές διαφορές προϋποθέτει µια µεταγλωσσολογική πράξη υψηλής 

αφαίρεσης και ελέγχου, η οποία καθιστά το υποκείµενο ικανό να εκτελεί 

νοητικές εργασίες πάνω στο προϊόν του γνωστικού µηχανισµού που είναι 

υπεύθυνος για τη µετατροπή του ηχητικού σήµατος σε µια διαδοχή 

φωνηµάτων (Tunmer W., 1989, 199). 

Η µελέτη της ανάπτυξης της φωνολογικής συνείδησης σε σχέση µε την 

απόκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας έγινε το αντικείµενο πολλών ερευνών, 

τόσο στο διεθνή (Gombert J. E. et Colé P., 2000) όσο και στον ελληνικό χώρο 



 117

(Πόρποδα Κ., 2002 : Παντελιάδου Σ., 2001 : Αναστάση ∆., 1999). Έχουν 

διαµορφωθεί, έτσι, τρεις ερµηνευτικές απόψεις αυτής της σχέσης, που 

παρουσιάζουν η καθεµιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

 Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη, η κατάτµηση  της αλυσίδας του 

προφορικού λόγου και ο εντοπισµός των φωνηµάτων ή των φωνηµατικών 

συνόλων, δηλαδή η φωνολογική συνείδηση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

να ανακαλύψουν τα παιδιά τις συστηµατικές αντιστοιχίες ανάµεσα στον 

προφορικό και γραπτό λόγο (Alegria J. et Morais J., 1989 : Πόρποδα Κ. 2001 

: Leybaert J. et al., 2001 : Καρυώτη Θ., 2000). Έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά 

ότι οι φωνολογικές ικανότητες ερµηνεύουν το 60% της απόκλισης των 

ικανοτήτων ανάγνωσης που παρουσιάζουν τα παιδιά καθιστώντας τη 

φωνολογική συνείδηση ως καλό δείκτη της ικανότητας των παιδιών για 

µάθηση γραφής και ανάγνωσης. (Mann V., 1989, 236). Οι Alegria και Morais, 

οι οποίοι κάνουν πλέον λόγο για τµηµατική ανάλυση και όχι για τµηµατική 

συνείδηση υποστηρίζουν ότι χωρίς αυτή την τµηµατική ανάλυση είναι αδύνατη 

η αντιστοίχηση µε το γράφηµα ή τα γραφηµατικά σύνολα (Alegria J. et Morais 

J., 1989, 194) και η µάθηση της γραπτής γλώσσας (Sindirian L., 1992). Τρία 

είναι τα βασικά επιχειρήµατα αυτής της άποψης: α) η γνώση των 

φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

απόκτηση βασικών αναγνωστικών ικανοτήτων, β) η εξάσκηση στη 

φωνηµατική κατάτµηση βελτιώνει το αναγνωστικό επίπεδο (Πόρποδα Κ., 

1997 : Παπούλια – Τζελέπη Π., 1997 : Χατζάκη Μ., 1999), και γ) η 

φωνολογική συνείδηση επηρεάζει έµµεσα την κατανόηση των κειµένων µέσω 

της ικανότητας για φωνολογική ανακωδικοποίηση (φωνολογική µεσολάβηση) 
(Tunmer W., 1989, 199-200 : Ehri L., 1989, 109-122). 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη ερευνητική προσέγγιση, η φωνολογική 

συνείδηση θεωρείται αποτέλεσµα της µάθησης της ανάγνωσης (Tunmer W., 

1989, 200 : Gombert J. E., 1988, 68). Η άποψη αυτή στηρίζεται στην παρατή-

ρηση ότι οι ενήλικες αναλφάβητοι έχουν χαµηλές επιδόσεις σε τεστ φωνολο-

γικής συνείδησης και υποστηρίζει ότι η άσκηση σε δραστηριότητες φωνολογι-

κής συνείδησης επιταχύνει την ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης. Η Ehri 

ερεύνησε την υπόθεση ότι ένα ορισµένο επίπεδο ορθογραφικών γνώσεων 

είναι απαραίτητο στο παιδί για να µπορεί να χειρίζεται τα φωνολογικά είδη του 

λόγου και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ορθογραφικές γνώσεις επηρεά-
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ζουν τις ικανότητες του παιδιού στη φωνηµική κατάτµηση. Πρότεινε δε, το 

παιδί να ασκείται στη φωνηµική κατάτµηση κατά τη διάρκεια της  διδασκαλίας 

της ανάγνωσης και όχι πριν την έναρξή της (Tunmer W., 1989, 200). 

Τέλος, είναι αποδεκτή και η υπόθεση ότι η φωνολογική συνείδηση είναι 

ταυτόχρονα αίτιο και αποτέλεσµα  της µάθησης της ανάγνωσης (Demont E. et 

Botzung A., 2003 : Tunmer W., 1989 : Perfetti C., 1989). Σύµφωνα µε αυτή 

την άποψη, το παιδί πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο ποσοστό φωνολογικής 

συνείδησης για να µπορέσει να κατακτήσει τις βασικές αναγνωστικές 

δεξιότητες, η απόκτηση των οποίων θα επιτρέψει την ανάπτυξη 

δευτερευόντων ικανοτήτων που θα κινητοποιήσουν την πραγµατοποίηση πιο 

επεξεργασµένων µεταγλωσσικών χειρισµών και κατά συνέπεια βελτίωση και 

ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης (Tunmer W., 1989, 203). Κατά 

συνέπεια η φωνολογική συνείδηση και η µάθηση της ανάγνωσης φαίνεται να 

αναπτύσσονται µε αλληλεπίδραση και αµοιβαία ενδυνάµωση (Demont E. et 

Botzung A., 2003, 378). Την υπόθεση αυτή υποστηρίζει και ο Perfetti, ο 

οποίος κάνει µια διάκριση µεταξύ εν δυνάµει φωνολογικών γνώσεων 

(connaissances phonologiques computationnelles) και στοχαστικών 

φωνολογικών γνώσεων (connaissances phonologiques réflectives) (Perfetti 

C., 1989, 61-82). Είναι γενικά αποδεκτό σήµερα ότι η ικανότητα τµηµατικής 

ανάλυσης, η οποία φαίνεται να διευκολύνει τη µάθηση της ανάγνωσης, δεν 

είναι παρά µια πρώτη εκδήλωση της φωνολογικής συνείδησης.   

Ωστόσο, και οι τρεις απόψεις, που διατυπώθηκαν παραπάνω, 

στηρίζονται σε πλήθος ερευνητικών δεδοµένων στα πλαίσια ενός ερευνητικού 

παραδείγµατος που χαρακτηρίζεται από τη µεµονωµένη εξέταση ενός 

γλωσσολογικού παράγοντα, όπως είναι η φωνολογική συνείδηση,  µε σηµείο 

αναφοράς του ελέγχου αυτού τη µάθηση της ανάγνωσης,  χωρίς να ληφθούν 

υπόψη οι αλληλεπιδράσεις του παράγοντα αυτού µε άλλους γλωσσολογικούς 

παράγοντες, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τη µάθηση ανάγνωσης και 

γραφής, όπως η µορφολογία και η σηµασιολογία.   

Μερικοί από τους παράγοντες που έχουν συσχετιστεί ερευνητικά µε τη 

φωνολογική συνείδηση και ευθύνονται για την οµαλή ανάπτυξή της ή για τις 

διαταραχές και ελλείψεις που µπορεί να παρουσιάσει είναι οι εξής: 

α) Γνωστικές ικανότητες. Η υπόθεση ότι η φωνολογική συνείδηση δεν 

έχει σχέση µε τις γνωστικές ικανότητες του υποκειµένου βασίστηκε σε 
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έρευνες, οι οποίες έδειχναν ότι οι µετρήσεις της λεκτικής νοηµοσύνης δεν 

έχουν καµιά συσχέτιση µε τις µετρήσεις της φωνολογικής συνείδησης. Η 

λεκτική νοηµοσύνη χρησιµοποιήθηκε από τους ερευνητές ως µέτρηση της 

γενικής γνωστικής ικανότητας του υποκειµένου µέσα σε ένα θεωρητικό 

πλαίσιο που προϋπέθετε ότι η φωνολογική συνείδηση είναι κυρίως µια λεκτική 

ικανότητα. Έρευνες, όµως, που ακολούθησαν εξέτασαν τη συσχέτιση του 

νοητικού επιπέδου µε µη λεκτικές ασκήσεις ή µε τη λύση προβληµάτων και 

έδειξαν µια άµεση συσχέτιση της φωνολογικής συνείδησης µε το νοητικό 

επίπεδο και κατ’ επέκταση µε τις γενικές γνωστικές ικανότητες του 

υποκειµένου (Tunmer W., 1989, 217). 

β) Η ικανότητα αποκέντρωσης της προσοχής.  Προτάθηκε η άποψη ότι 

οι µεταγλωσσολογικές ικανότητες πιθανόν να επηρεάζονται από την, κατά τον 

Piaget, διαδικασία αποκέντρωσης της προσοχής.  Η φωνολογική συνείδηση 

ως ικανότητα διαχωρισµού της ηχητικής µορφής στα φωνηµατικά στοιχεία 

που τη συγκροτούν έχει ανάγκη από µια ικανότητα αποκέντρωσης της 

προσοχής από τη µορφή και το περιεχόµενο του µηνύµατος, µια ικανότητα 

µετάθεσης της προσοχής πάνω στις ιδιότητες της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του µηνύµατος (Tunmer W., 1989, 217). Η 

φωνολογική συνείδηση και η αποκέντρωση της προσοχής βασίζονται στην 

ικανότητα του υποκειµένου να ελέγχει την πορεία της σκέψης του, να ασκεί 

µια επεξεργασία ελέγχου πάνω στη σκέψη. Έτσι, οι δυσκολίες της 

φωνολογικής συνείδησης παρουσιάζονται ως το αποτέλεσµα µιας καθυστέρη-

σης στην ανάπτυξη του µηχανισµού αποκέντρωσης της προσοχής (Tunmer 

W., 1989, 218).  «Αυτό δε σηµαίνει ότι οι µεγάλες µεταγλωσσολογικές 

ικανότητες αναδύονται αυθόρµητα στην πορεία της γνωστικής ανάπτυξης, 

αλλά, κυρίως, ότι το παιδί, στην πορεία της ανάπτυξής του, αποκτά τη 

δυνατότητα να αναπτύξει µια φωνολογική συνείδηση, αν έρθει αντιµέτωπο µε 

ορισµένα έργα, όπως η µάθηση της ανάγνωσης» (Tunmer W., 1989, 218). Το 

παιδί, δηλαδή, έχει ανάγκη να κατακτήσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

αποκέντρωσης της προσοχής του για να είναι ικανό να πραγµατοποιεί 

ορισµένες µεταγλωσσολογικές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη µάθηση 

της ανάγνωσης.     

γ) Η δοµή του ακουστικού σήµατος στο επίπεδο της συλλαβής. Το 

ακουστικό - ηχητικό σήµα του προφορικού λόγου είναι διακριτό σε επίπεδο 
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συλλαβής (Ferrand L., 1998 : Liberman  I. et Shankweiler D., 1989). Η 

συλλαβή, δηλαδή, αποτελεί µια φυσική γλωσσική µονάδα που εύκολα µπορεί 

να διακριθεί, γιατί είναι συγκεκριµένο ηχητικό σήµα. Αντίθετα, τα φωνήµατα 

που αποτελούν τη συλλαβή, στερούνται κάποιας φυσικής - υλικής υπόστασης 

µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται το παιδί να τα αναγνωρίσει. Η φύση αυτή των 

φωνηµάτων δηµιουργεί µια αναντιστοιχία µεταξύ της φωνηµικής δοµής µιας 

λέξης και της αντίστοιχης ακουστικής της δοµής (Πόρποδα Κ. κ.ά., 1999, 196), 

η οποία συνιστά ιδιαίτερη δυσκολία στην αναπτυξιακή πορεία της 

φωνολογικής συνείδησης.   
δ) Η ικανότητα διατήρησης και χειρισµού του προφορικού υλικού στη 

µνήµη εργασίας (βραχύχρονη µνήµη). Ερευνητικά δεδοµένα µε  συγκριτική 

εξέταση καλών και κακών αναγνωστών προβάλλουν την ικανότητα 

διατήρησης και χειρισµού του προφορικού λόγου στη µνήµη εργασίας ως 

παράγοντα φωνολογικής συνείδησης (Liberman I. et Shankweiler D., 1989, 33 

: Demont E. et Botzung A., 2003, 378).  Παραθεωρήθηκε, όµως, η υπόθεση 

ότι η ικανότητα του παιδιού να χειριστεί στη βραχύχρονη µνήµη έναν 

φωνολογικό κώδικα µπορεί να βελτιωθεί από την εξάσκηση συγκέντρωσης σε 

λέξεις µεγαλύτερης έκτασης και από την εξάσκηση συγκέντρωσης στη δοµή 

των φράσεων (Tunmer W., 1989, 215).  Επιπλέον, οι ερευνητές δεν έλαβαν 

υπόψη τους το συµπέρασµα του Chafe ότι οι σηµασιολογικές µονάδες του 

γραπτού λόγου είναι πιο εκτεταµένες και πιο πολύπλοκες συντακτικά από τις 

σηµασιολογικές µονάδες του προφορικού λόγου (Tunmer W., 1989, 215). 

Επειδή οι καλοί µαθητές έρχονται σε επαφή µε το γραπτό λόγο πιο συχνά και 

µε µεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι οι κακοί µαθητές, και έχουν εξασκηθεί περισ-

σότερο στο να χειρίζονται στη βραχύχρονη µνήµη τους πολύπλοκες γλωσσι-

κές δοµές, έχουν βελτιώσει σε σηµαντικό βαθµό την ικανότητα συγκράτησης 

και διαχείρισης των φωνολογικών παραστάσεων. Έτσι, µπορεί να υποστηρι-

χθεί ότι η ικανότητα της συγκράτησης και διαχείρισης του προφορικού λόγου 

στη βραχύχρονη µνήµη είναι το αποτέλεσµα και όχι η αιτία των διάφορων 

επιπέδων ανάγνωσης (Tunmer W., 1989, 215). Γενικά, οι έρευνες που 

προσπάθησαν να συνδέσουν την ικανότητα της βραχύχρονης µνήµης µε τη 

φωνολογική συνείδηση είχαν ως αποτέλεσµα είτε την έλλειψη συνάφειας, είτε 

µια µόλις στατιστικά σηµαντική ασθενή συνάφεια (Tunmer W., 1989, 216).  
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ε) Το οικογενειακό περιβάλλον. Η υπόθεση ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον ευθύνεται για τη διαφοροποίηση των παιδιών ως προς το επίπεδο 

της φωνολογικής συνείδησης που διαθέτουν κατά την είσοδό τους στο 

σχολείο βασίστηκε στην αντίληψη ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς 

προέρχονται από ανώτερο του µέσου κοινωνικό επίπεδο εκτίθενται 

περισσότερο σε δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της φωνολογικής 

συνείδησης. Έρευνα σε παιδιά ελληνικών οικογενειών έδειξε σηµαντική σχέση 

µεταξύ του κλίµατος γραµµατισµού της οικογένειας και της φωνηµικής 

συνειδητοποίησης (Παπούλια – Τζελέπη Π., 1997). Παράλληλα, διαχρονική 

έρευνα που έγινε από τον Maclean et al. το 1987 δεν έδειξε καµία συσχέτιση 

ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων και το 

επίπεδο φωνολογικής συνείδησης των παιδιών (Tunmer W., 1989, 216). 

Αντίθετα, παρουσιάστηκε σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στη γνώση των 

τραγουδιών νηπιακής ηλικίας (τριών ετών) µε τη φωνολογική συνείδηση που 

ανέπτυσσαν αυτά τα παιδιά αργότερα και λίγο πριν την είσοδό τους στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Tunmer W., 1989, 216).  

Επιπλέον, η φωνολογική συνείδηση φαίνεται να εξαρτάται και από τη 

µάθηση των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών (Liberman  I. et 

Shankweiler D., 1989, 30 : Bryant P., 1993, 181-186 : Leybaert J. et al., 

2001,149: Morais J. et al., 1991, 59). Ειδικότερα, ως προς το ρόλο της 

µάθησης των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών για την ανάπτυξη της 

φωνολογικής συνείδησης, τα ερευνητικά δεδοµένα διαφοροποιούνται 

σηµαντικά. Μερικές έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συστηµατική 

διδασκαλία του αλφαβητικού κώδικα και των φωνηµατικογραφηµατικών 

αντιστοιχιών συµβάλλει στην ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης σε 

επίπεδο φωνηµάτων (Leybaert J. et al., 2001,151). Παράλληλα, η σχέση 

µεταξύ του αναπτυξιακού χαρακτήρα της φωνολογικής συνείδησης και της 

εξάσκησης σε φωνολογικές ασκήσεις παρουσιάζεται αντιστρόφως ανάλογη. 

Όσο, δηλαδή, προχωρά η ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης του 

παιδιού, τόσο λιγότερη ανάγκη παρουσιάζεται για εξάσκηση σε 

δραστηριότητες φωνολογικής συνείδησης (Gombert J. E., 1988, 68). Αντίθετα,  

αποτελέσµατα άλλων ερευνών θέτουν σε αµφισβήτηση την αποκλειστική 

σηµασία της διδασκαλίας των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών στην 

ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης, υποστηρίζοντας ότι οι αντιστοιχίες 
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αυτές µαθαίνονται µε φυσικό τρόπο από τους µαθητές µέσω της επαφής τους 

µε το γραπτό λόγο (Bryant P., 1993, 189). Ωστόσο, όλα τα ερευνητικά 

δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η πρόσκτηση του αλφαβητικού κώδικα είτε µέσω 

συστηµατικής διδασκαλίας είτε µέσω της φυσικής επαφής του παιδιού µε το 

γραπτό λόγο συµβάλλουν στην ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης. 

 Η αναπτυξιακή πορεία της φωνολογικής συνείδησης παρουσιάζει  

τρεις ευδιάκριτες φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, το παιδί είναι ικανό να 

αναγνωρίζει και να χειρίζεται τη συλλαβική δοµή των λέξεων (Sindirian L., 

1992 : Ferrand L., 1998 : Demont E., 2001, 206). Κατά τη δεύτερη φάση, το 

παιδί αποκτά συνείδηση της βαθύτερης φωνολογικής δοµής των λέξεων 

αναγνωρίζει και χειρίζεται τις δοµές στο εσωτερικό των συλλαβών, όπως το 

συλλαβικό προανάκρουσµα (attaque) και τη συλλαβική κατάληξη (rime)           

(Treiman R., 1989, 242). Τέλος, το παιδί γίνεται ικανό να αναγνωρίζει τα 

µικρότερα συστατικά στοιχεία του προφορικού λόγου, τα φωνήµατα (Liberman  

I. et Shankweiler D., 1989, 30).  Η αναγνώριση, τόσο των συλλαβών όσο και 

των φωνηµάτων, προηγείται του χειρισµού τους (Demont E., 2001, 206). 

  

3.3.5.1.1 Φωνολογική συνείδηση και ορθογραφική δεξιότητα 
Γενική είναι η επισήµανση των ερευνητών που ασχολούνται µε τη 

µάθηση της γραπτής γλώσσας ότι πολλές έρευνες έχουν ενδιαφερθεί για τις 

σχέσεις της φωνολογικής συνείδησης και της µάθησης της ανάγνωσης, ενώ 

πολύ λίγες έχουν εξετάσει το ρόλο της φωνολογικής συνείδησης στην µάθηση 

της ορθογραφίας (Tunmer W., 1989, 207 : Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 80). Οι 

σχετικά ελάχιστες έρευνες πάνω στην ορθογραφία και τη φωνολογική 

συνείδηση υποστηρίζουν ότι η φωνολογική συνείδηση επηρεάζει  έµµεσα την 

ορθογραφία και την αναγνώριση των λέξεων, µέσω της ικανότητας 

φωνολογικής ανακωδικοποίησης (recodage phonologique / cipher) και ότι οι 

ορθογραφικές διαταραχές που παρουσιάζουν οι µαθητές είναι ειδικά 

φωνολογικές (Tunmer W., 1989 : Gouch P. et Juel C., 1989 : Leybaert J. et 

al., 2001). Η φωνολογική ανακωδικοποίηση είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο 

ως φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (Βάµβουκα κ. άλ., 1999α) και δηλώνει 

την αλφαβητική µεταγραφή που γίνεται δυνατή µέσω των γνώσεων των 

αντιστοιχιών µεταξύ γραµµάτων και ήχων (Gouch P. et Juel C., 1989, 92). Στο 

επίπεδο της γραφής, η φωνολογική συνείδηση υποστηρίζει τον µαθητή ή τον 
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ενήλικο στο διαχωρισµό και αποµόνωση των φωνηµάτων µε άµεσο 

αποτέλεσµα την ικανότητα πραγµατοποίησης των αντιστοιχήσεων µε τα 

γραφήµατα, και κατ’ επέκταση παρουσιάζεται ως βασική ικανότητα για το 

χειρισµό µιας αλφαβητικής γραφής (Liberman  I. et Shankweiler D., 1989, 31).  

Η σηµασία της πρόσβασης στις φωνολογικές δοµές της λέξης, κυρίως 

για τα πρώτα στάδια της µάθησης της γραφής, εξετάστηκε µε βάση τις 

ανακαλυπτόµενες ορθογραφίες (orthographes inventées) που παρουσιάζουν 

παιδιά, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει συστηµατική εκµάθηση ανάγνωσης και 

γραφής (Tunmer W., 1989, 207). Τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµα-

τοποιήθηκε από την Liberman et al. (1985) δείχνουν ότι η φωνολογική αναπα-

ράσταση που πραγµατοποιείται µέσω των ανακαλυπτόµενων ορθογραφιών 

είναι στενά συνδεδεµένη µε τις ικανότητες φωνολογικής κατάτµησης και τη 

γνώση των ονοµάτων των γραµµάτων (Tunmer W., 1989, 208). 

Η φωνολογική συνείδηση φαίνεται να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην 

µετέπειτα ανάπτυξη της ορθογραφίας. Η άσκηση σε δεξιότητες φωνολογικής 

συνείδησης, όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες, συµβάλλει στην ανάπτυξη 

της φωνολογικής συνείδησης και της µάθησης του γραπτού λόγου  (Παπούλια 

- Τζελέπη Π.,1997, 22 : Gombert J. E., 1988, 67 : Liberman  I. et Shankweiler  

D., 1989, 31 : Vellutino F. et Scanlon D., 1989, 296). Η εξάσκηση των 

αρχάριων µαθητών και των αναλφάβητων ενηλίκων µε ασκήσεις φωνολογικής 

συνείδησης µπορεί πραγµατικά να τους βοηθήσει στο να µάθουν να 

διαβάζουν και να γράφουν µε µεγαλύτερη ευκολία. Τα πρώτα ερευνητικά 

δεδοµένα που συνηγορούν για την αποτελεσµατικότητα της εξάσκησης σε 

ασκήσεις φωνολογικής συνείδησης παρουσιάστηκαν το 1983 από τους 

Bradley et Bryant. Μια από τις έρευνες που πραγµατοποίησαν έδειξε 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της φωνολογικής συνείδησης παιδιών 

προσχολικής ηλικίας και των αποτελεσµάτων που παρουσίασαν αρκετές 

χρονιές αργότερα στην ορθογραφία και την ανάγνωση (Liberman  I. et 

Shankweiler D., 1989, 31-32). Επίσης, έρευνα σε έλληνες µαθητές που 

εξέτασε αν η γνώση της φωνηµατικής δοµής των λέξεων του προφορικού 

λόγου σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ευκολίας εκµάθησης της ανάγνωσης και 

της γραφής έδειξε ότι, ενώ η προσχολική φωνηµατική ενηµερότητα επιδρά 

θετικά στην ανάγνωση και την ορθογραφία κατά την Α΄ τάξη, η επίδραση 

συνεχίζεται στη Β΄ τάξη µόνο για την ορθογραφία (Πόρποδα Κ., 1992). Σε 
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πρόσφατη διαχρονική έρευνα που διενεργήθηκε στον ελληνικό χώρο 

διαπιστώθηκε ότι «η άσκηση των παιδιών (τα οποία φοιτούσαν στο 

Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν γνώριζαν ανάγνωση) στη φωνηµική 

ενηµερότητα είχε ως αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της εκµάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής κατά τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο». Στην 

έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκαν τρεις οµοιογενείς οµάδες υποκειµένων. Η 

πρώτη αποτέλεσε την πειραµατική οµάδα, η οποία ασκήθηκε στη φωνηµική 

ενηµερότητα, ενώ οι άλλες δυο λειτούργησαν ως οµάδες ελέγχου ως προς την 

επίδραση της άσκησης στη φωνηµική ενηµερότητα (Πόρποδα Κ. κ. άλ., 1999, 

201). Από τα ερευνητικά δεδοµένα προέκυψε, όµως, ότι και οι δυο οµάδες 

ελέγχου βελτίωσαν σηµαντικά την αναγνωστική και ορθογραφική τους 

ικανότητα παρόλο που δεν είχαν ασκηθεί στη φωνηµική ενηµερότητα. Το 

γεγονός αυτό θεωρούν οι ερευνητές ότι «θα µπορούσε να ερµηνευτεί µε βάση 

την υπόθεση της ανάπτυξης και αξιοποίησης των καναλιών επεξεργασίας του 

γραπτού λόγου µε την πάροδο του χρόνου και τη γενικότερη γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών» (Πόρποδα Κ. κ. άλ., 1999, 216).  Η υπόθεση όµως 

αυτή ισχύει και για τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας που ασκήθηκαν στη 

φωνηµική ενηµερότητα. Μένει λοιπόν ανοιχτό το ερώτηµα της επιβεβαίωσης 

µε δεδοµένα από τον ελληνικό χώρο «της αιτιώδης σχέσης µεταξύ της 

φωνηµικής ενηµερότητας και της µάθησης του γραπτού λόγου». Η αδυναµία 

διερεύνησης της σχέσης ανάµεσα στη φωνολογική συνείδηση και τη µάθηση 

της γραφής και της ανάγνωσης ίσως να έγκειται στο θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας που συρρικνώνει τη σχέση του προφορικού και γραπτού λόγου µόνο 

στο επίπεδο των φωνηµάτων, παραθεωρώντας τη µορφολογική διάσταση του 

λόγου (Πόρποδα Κ. κ.άλ., 1999, 197). 

Σε έρευνες που πραγµατοποίησαν ο Juel και οι συνεργάτες του φάνηκε 

ότι η φωνολογική συνείδηση επηρεάζει έµµεσα την ορθογραφία και την 

αναγνώριση των λέξεων (Gouch P. et Juel C., 1989).   Ένας αναγνώστης που 

έχει εσωτερικοποιήσει το µηχανισµό φωνολογικής ανακωδικοποίησης – 

δεξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας – µπορεί να τον χρησιµο-

ποιεί για να γράφει ορθά, για να ορθογραφεί. Παρατηρήθηκε, όµως, ότι το 

ποσοστό των ορθογραφικών λαθών που δηµιουργούνται από την 

προσήλωση στη φωνητική πλευρά του γραπτού λόγου (λάθη 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας) αυξάνει ταυτόχρονα µε την ικανότητα 
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φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (Gouch P. et Juel C., 1989, 98). 

Αυτή η διαπίστωση µαζί µε την ισχυρή συσχέτιση που έχει η αναγνώριση των 

λέξεων µε την ορθογραφία οδήγησαν τον Juel  και τους συνεργάτες του 

(1986) να υποθέσουν ότι η αποκωδικοποίηση και η ορθογραφία έχουν ως 

κοινό παρανοµαστή τη γνώση των αντιστοιχιών µεταξύ γραµµάτων και ήχων 

(Tunmer W., 1989, 208).  

Την έµµεση επίδραση της φωνολογικής συνείδησης στην ορθογραφική 

δεξιότητα επιβεβαίωσε έρευνά µας σε µαθητές Στ΄ τάξης (Καρατζά Α., 2000α, 

271). Στην έρευνα αυτή φάνηκε ότι η φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο 

συλλαβών παρουσιάζει µεγαλύτερη θετική συνάφεια µε την ορθογραφική 

δεξιότητα παρά η φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο φωνηµάτων.  

Σύµφωνα µε έρευνα που έκανε ο Perin (1983) φάνηκε ότι η 

φωνολογική συνείδηση παρουσιάζει µεγαλύτερη συσχέτιση µε την 

ορθογραφία παρά µε την ανάγνωση. Εξέτασε παιδιά ηλικίας 14-15 ετών, τα 

οποία υπέβαλε σε δυο δοκιµασίες φωνολογικής συνείδησης. Συστάθηκαν 

τρεις οµάδες υποκειµένων: καλοί αναγνώστες και ορθογράφοι, καλοί 

αναγνώστες και δυσορθογράφοι, κακοί αναγνώστες και δυσορθογράφοι. Η 

πρώτη δοκιµασία αναφερόταν στην τροποποίηση των πρώτων γραµµάτων 

του ονόµατος και του επωνύµου γνωστών τραγουδιστών, ενώ η δεύτερη 

δοκιµασία αφορούσε τον υπολογισµό του αριθµού των φωνηµάτων σε τρεις 

τύπους / είδη  λέξεων: 1ος τύπος: µη κανονικές λέξεις (λέξεις που έχουν 

περισσότερα γράµµατα παρά φωνήµατα), 2ος τύπος: κανονικές ορθογραφικά 

λέξεις (λέξεις που παρουσιάζουν αντιστοιχία γραµµάτων και φωνηµάτων) και 

3ος τύπος: ψευδολέξεις (µε αντιστοιχία γραµµάτων και φωνηµάτων). Αν και η 

οµάδα των καλών αναγνωστών και ορθογράφων παρουσίασε υψηλότερες 

επιδόσεις, όλα τα υποκείµενα της έρευνας παρουσίασαν σηµαντικά 

περισσότερα ορθογραφικά λάθη στις λέξεις τύπου 1. Το γεγονός αυτό, 

σηµαίνει για την Tunmer, ότι τόσο οι ορθογράφοι όσο και οι δυσορθογράφοι 

χρησιµοποιούν την ορθογραφία για τη φωνολογική κατάτµηση. Η 

παρατήρηση αυτή έθεσε σε αµφισβήτηση το συµπέρασµα της έρευνας του 

Perin ότι, δηλαδή, η γραφή (ορθογραφία) επεµβαίνει στην ικανότητα 

φωνολογικής κατάτµησης των λέξεων, έχει, δηλαδή, µεγαλύτερη συσχέτιση µε 

τη φωνολογική συνείδηση απ’ ότι η ανάγνωση (Tunmer W., 1989, 208- 210).  

Αντίθετα, δυο έρευνες που έγιναν από τους Tunmer et Nesdale (1982, 1985) 
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επιβεβαιώνουν την µεγαλύτερη συσχέτιση της φωνολογικής συνείδησης µε 

την ανάγνωση, θεωρώντας ότι η ορθογραφία των λέξεων δεν επεµβαίνει στην 

ικανότητα φωνολογικής κατάτµησης των λέξεων. Οι έρευνες αυτές 

χρησιµοποίησαν ως δοκιµασίες το χειρισµό διγραµµάτων, που αντιπροσω-

πεύουν ένα µόνο φώνηµα µέσα σε λέξεις και ψευδολέξεις, και την εκτίµηση 

του αριθµού των φωνηµάτων των λέξεων αυτών από τα παιδιά. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών οδήγησαν στη διαπίστωση ότι η ικανότητα 

φωνολογικής κατάτµησης ελέγχεται χωρίς την παραµικρή αµφιβολία µέσω 

των ψευδολέξεων που δεν περιλαµβάνουν κανένα δίγραµµα και στην 

επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι η ορθογραφία των λέξεων δεν επεµβαίνει στη 

φωνολογική κατάτµηση (Tunmer W., 1989, 210). Παραθεωρήθηκε, όµως,  ή 

υποβιβάστηκε η σηµασία του γεγονότος  ότι πολλά παιδιά χρησιµοποιούν τις 

γνώσεις που έχουν για τις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχήσεις για να 

κατασκευάσουν µια γραφηµατική παράσταση πάνω στην οποία θα 

στηριχθούν για να κατατµήσουν στη συνέχεια φωνολογικά τη λέξη (Ehri L., 

1989).  Υποστηρίχθηκε δε ότι, ακόµα και στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά που 

χρησιµοποιούν τις γνώσεις τους για τις φωνηµατικογραφηµατικές 

αντιστοιχήσεις, χρησιµοποιούν  καταρχήν τη φωνολογική συνείδηση για  να 

κατατµήσουν τις ψευδολέξεις, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν τους 

κανόνες φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (Tunmer W., 1989, 211). Η 

άποψη αυτή στηρίζεται στην a priori παραδοχή ότι οι λέξεις ή οι ψευδολέξεις 

αποτελούν ένα και µόνο µόρφηµα, κάτι που δεν συµφωνεί µε τη 

γλωσσολογία, που υποστηρίζει ότι η λέξη αποτελεί και σύνολο µορφηµάτων.    

Η χρήση οµάδων υποκειµένων που χαρακτηρίζονται καλοί ή κακοί 

αναγνώστες σε έρευνες που αναζητούν τη σχέση της φωνολογικής 

συνείδησης και της ορθογραφίας αποτέλεσε σηµείο ισχυρής κριτικής. Έτσι η 

έρευνα προσανατολίστηκε στη χρήση οµάδων µε το ίδιο ορθογραφικό 

επίπεδο και όχι µε την ίδια ηλικία. Το βασικό προτέρηµα αυτής της επιλογής 

είναι ότι µια εξίσωση των υποκειµένων ως προς το ορθογραφικό επίπεδο 

εγγυάται ότι οι πιθανές διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των 

υποκειµένων, τα οποία παρουσιάζουν µια καθυστέρηση στην ανάπτυξη της 

φωνολογικής τους συνείδησης και των κανονικών υποκειµένων, εκείνων, 

δηλαδή, που έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά τη φωνολογική τους συνείδηση, 

δεν θα µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα διαφοράς του ορθογραφικού 
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τους επιπέδου (Tunmer W., 1989, 211). Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

από τους Rohl et Tunmer χρησιµοποιήθηκαν οµάδες υποκειµένων ίδιου 

ορθογραφικού επιπέδου (Tunmer W., 1989, 211 κ.εξ.). Συγκροτήθηκαν οι 

εξής οµάδες: (5-) παιδιά πέµπτης τάξης, ηλικίας 10-11 ετών, κακοί στην 

ορθογραφία, (3=) παιδιά τρίτης τάξης, ηλικίας 8-9 ετών, µε µέτριο 

ορθογραφικό επίπεδο, (2+) παιδιά δεύτερης τάξης, ηλικίας 7-8 ετών, καλοί 

στην ορθογραφία, και (5+) παιδιά πέµπτης τάξης, ηλικίας 10-11 ετών, καλοί 

στην ορθογραφία.   Η δοκιµασία στη φωνολογική συνείδηση περιλάµβανε ένα 

τεστ µε 20 ψευδολέξεις χωρίς διγράµµατα. Στην ορθογραφία η δοκιµασία 

περιλάµβανε 72 λέξεις χωρισµένες σε τέσσερις κατηγορίες:1η) λέξεις που 

αποτελούν εξαίρεση, 2η) λέξεις που η προφορά τους είναι διφορούµενη, 3η) 

λέξεις που η προφορά τους είναι κανονική, και 4η) ψευδολέξεις.   Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας: α) οι οµάδες υποκειµένων δεν διαφέρουν ως 

προς τη νοηµοσύνη τους, β) η οµάδα µε τα παιδιά που είχαν χαµηλό 

ορθογραφικό επίπεδο παρουσίασε επιδόσεις στη φωνολογική συνείδηση 

χαµηλότερες και από τις άλλες τρεις οµάδες. Αν και, στη διάρκεια της 

ορθογραφικής δοκιµασίας, οι τρεις οµάδες που παρουσίαζαν γενικά τις ίδιες 

ορθογραφικές ικανότητες είχαν παραπλήσια επίδοση στη φωνολογική 

συνείδηση, όταν επρόκειτο για λέξεις που είχαν διφορούµενη προφορά ή για 

λέξεις που αφορούσαν εξαιρέσεις, οι δυο οµάδες των πιο µικρών παιδιών 

φαίνονται ανώτερες από την οµάδα (5-), όταν επρόκειτο για κανονικές λέξεις 

και ακόµα περισσότερο, όταν επρόκειτο για ψευδολέξεις (Tunmer W., 1989, 

213). Η διαφορά ανάµεσα στην οµάδα (5-) και στις οµάδες (3=) και (2+) σε 

σχέση µε τις κανονικές λέξεις  και τις ψευδολέξεις δεν ήταν αναµενόµενη από 

τους ερευνητές. Σύµφωνα µε την υπόθεση των ερευνητών υπάρχει µια 

αιτιώδης σχέση µεταξύ των ελλείψεων της φωνολογικής συνείδησης και των 

δυσκολιών στην εκµάθηση βασικών ορθογραφικών γνώσεων. Θα περίµενε, 

λοιπόν, κανείς,  τα παιδιά της οµάδας (5-) που έχουν χαµηλό ορθογραφικό 

επίπεδο και παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες στη φωνολογική 

συνείδηση από τις άλλες τρεις οµάδες, να έχουν παραπλήσιες επιδόσεις στη 

δοκιµασία των κανονικών λέξεων και των ψευδολέξεων µε τα παιδιά των 

οµάδων (3=) και (2+). Η εξήγηση των ερευνητών δεν λαµβάνει υπόψη της το 

γεγονός ότι τα παιδιά της (5-) εκτός του χαµηλού ορθογραφικού τους 

επιπέδου και της ελλειµµατικής φωνολογικής τους συνείδησης έχουν γνωρίσει 
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κατά τη διάρκεια της µαθητείας τους στο δηµοτικό σχολείο ένα πλήθος λέξεων 

και έχουν αναπτύξει µια µορφολογική συνείδηση που πιθανόν εµπλέκεται 

κατά την επεξεργασία των κανονικών λέξεων και ψευδολέξεων 

δηµιουργώντας το αναπάντεχο αποτέλεσµα της έρευνας, το οποίο ίσως να 

µην είναι τίποτα περισσότερο από µια σύγχυση γύρω από την ορθογραφία 

των κανονικών λέξεων και των ψευδολέξεων.  Σύγχυση,  την οποία  δεν µπο- 

ρούν να λύσουν οι µαθητές στηριζόµενοι στην ελλειµµατική φωνολογική και 

µορφολογική τους συνείδηση.  

Γενικά, σήµερα, είναι αποδεκτό ότι η φωνολογική συνείδηση και η 

µάθηση της ανάγνωσης και γραφής αναπτύσσονται µε  αλληλεπίδραση και 

ενδυναµώνονται αµοιβαία   (Demont E. et Botzung A., 2003, 378 : Demont  E., 

2001, 196)  διευκολύνοντας η µία την ανάπτυξη της άλλης (Perfetti C., 1989, 

75). Στο Σχήµα 23 γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστεί γραφηµατικά η 

αλληλεπίδραση µεταξύ φωνολογικής συνείδησης και µάθησης της ανάγνωσης 

και γραφής. 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η έρευνα στον ελληνικό 

χώρο για τη φωνολογική συνείδηση αφορά κυρίως την ανάπτυξη της σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν µε το 

βαθµό εκµάθησης κυρίως της ανάγνωσης και λιγότερο της ορθογραφίας κατά 

τα πρώτα σχολικά έτη (Μανωλίτση Γ., 2003).  

  

 

  Φ.Σ              µ. Α &.Γ 

 

  Φ.Σ              µ. Α &.Γ  

 

  Φ.Σ             µ. Α &.Γ  

 

 
    Φ.Σ   = φωνολογική συνείδηση 

     µ. Α &.Γ  = µάθηση ανάγνωσης - γραφής 
          = επίδραση 
 
Σχήµα 23: Αναπτυξιακή αλληλεπίδραση φωνολογικής συνείδησης και   

       µάθησης της ανάγνωσης και γραφής 
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3.3.5.2 Μορφολογική συνείδηση 
Η αναγνώριση του  πολυµορφηµατικού χαρακτήρα της γλώσσας και  

της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης ως αναγκαίας προϋπόθεσης για 

το χειρισµό των ορθογραφικών συστηµάτων µε αδιαφανή γραφηµικά 

συστήµατα δεν δικαιολογούν την έλλειψη ερευνητικού ενδιαφέροντος για το 

ρόλο των µορφολογικών γνώσεων στην πρόσκτηση της ανάγνωσης και 

γραφή(Colé P. et Fayol M., 2000,151). Παρόλη τη λειτουργική αξία που 

φαίνεται να έχει η µορφολογική συνείδηση στην ανάπτυξη της δεξιότητας 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, γνωρίζουµε ελάχιστα το πώς 

αναπτύσσει ένας µαθητής ή ενήλικος τη µορφολογική του συνείδηση, το πώς 

επιδρά στις ορθογραφικές διαδικασίες και γενικότερα στην αναγνωστική και 

ορθογραφική δεξιότητα και το αν και πώς µπορεί µια συστηµατική διδασκαλία 

να ευνοήσει την απόκτησή της ( Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 153). 

Ωστόσο, ήδη, υπάρχουν σηµαντικά ερευνητικά δεδοµένα που 

υπογραµµίζουν το σηµαντικό ρόλο της µορφολογικής συνείδησης και της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας στην πρόσκτηση του γραπτού λόγου. 

Είδαµε, πιο πάνω, ότι ειδικοί µορφολογικοί µηχανισµοί συµβάλλουν στη 

δηµιουργία νοητικών λεξικών εξαιρετικά αναπτυγµένων (βλ. σ. 82 κ. εξ.).  Η 

λεξική έκρηξη που παρατηρείται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών 

θεωρείται αποτέλεσµα ικανότητας χειρισµού µορφολογικών κανόνων του 

προφορικού λόγου (Colé P. et Fayol M., 2000,152). Επιπλέον, ο χειρισµός 

αυτών των κανόνων, µέσω µιας επικέντρωσης της προσοχής του παιδιού στη 

µορφολογική δοµή των λέξεων, αυξάνει εκ νέου το λεξιλόγιο του παιδιού που 

φοιτά στο δηµοτικό σχολείο (Colé P. et Fayol M., 2000,152). Έρευνες των 

White, Sowell και Yanagihama (1989) στην αγγλική γλώσσα δείχνουν επίσης 

ότι µια διδασκαλία επικεντρωµένη στη µορφολογική ανάλυση των λέξεων µε 

επιθήµατα αυξάνει σηµαντικά των αριθµό των γνωστών λέξεων και τη γνώση 

της κυριολεκτικής τους σηµασίας καθ’ όλη τη σχολική περίοδο. Η 

συγκεκριµένη διδασκαλία περιλαµβάνει κυρίως ανάλυση των µορφολογικών 

στοιχείων της λέξης, καθορισµό της κυριολεκτικής τους έννοιας και σύνθεση 

των στοιχείων αυτών για την κατασκευή της έννοιας της λέξης. (Colé P. et 

Fayol M., 2000,153). Παράλληλα, η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 

εξερεύνηση  νέων  ορθογραφικών  στρατηγικών,  όπως πρόσβαση στη µνήµη,  



 130

Είδος µορφήµατος        Επίπεδο µορφολογικής    Είδος συλλεγόµενων 
       ανάλυσης     πληροφοριών από το  

          Ορθογραφικό λεξικό 
         
    ΜΓΑ 
 
    ΜΣ  
    διάκριση λεξήµατος 
 
 
 

ΜΓΑ 
 
               Μορφηµατική ΜΣ  
           (διάκριση προθήµατος  

και ρίζας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ΜΓΑ 
 
    Μορφηµατική ΜΣ 

 (διάκριση επιθήµατος και 
ρίζας ή παραγωγικού θέµατος) 

 
 
Σχήµα 24: Είδη µορφηµάτων, επίπεδα µορφολογικής ανάλυσης και είδη  

      πληροφοριών κατά τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

 

χρήση στατιστικών κανονικοτήτων στη διαδοχή φωνηµάτων, γραµµάτων και 

των συζεύξεών τους, χρήση αναλογιών και τέλος προσφυγή στις 

«υπερταξικές» ή «υπερλεξικές» διαστάσεις, όπως η σηµασία και η µορφολο-

γία (καταληκτική ή ριζική) (Fayol M. et Jaffré J.- P., 154).   

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα και στον ελληνικό χώρο έχει επισηµάνει 

το σηµαντικό ρόλο των µορφηµάτων και των µορφολογικών στρατηγικών 

στην ανάπτυξη του γραµµατισµού και ειδικότερα της ορθογραφηµένης γραφής 

(Aidinis A., 1998 : Αϊδίνης Α., 2000 : Μποζαντζή Ε. και Σαµωνάκη Ε., 1999). 

Απλό λεξικό 
µόρφηµα 
π.χ. παιδί 

Σύνθετες λέξεις 
π.χ. πολυεπίπεδος 

Σηµασιολογικές και 
γραφηµατικές ή 
φωνολογικές πληροφορίες

Σύνθετο λεξικό 
µόρφηµα 
π.χ. επίπεδο 

Σηµασιολογικές και 
γραφηµατικές  ή 
φωνολογικές πληροφορίες

 

 

 
ΜΓΑ 
 
Λεξηµατική ΜΣ 
(διάκριση λεξηµάτων) 

Σηµασιολογικές και 
γραφηµατικές ή 
φωνολογικές πληροφορίες

Γραµµατικό µόρφηµα 
Καταληκτικά:  
π.χ. –εται, -ι, -ιεµαι 
Παραγωγικά: 
 π.χ. –άκι, επί-,  
 

Σηµασιολογικές, 
γραφηµατικές ή 
φωνολογικές, 
γραµµατικές, 
συντακτικές πληροφορίες
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Επίσης, η διάκριση µεταξύ λεξικών και γραµµατικών µορφηµάτων 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων (Sandra D., 1991) υπογραµµίζει την ύπαρξη 

πέντε διαφορετικών κατηγοριών µορφηµάτων  (απλό λέξηµα, σύνθετο λέξηµα, 

σύνθετη λέξη, καταληκτικό και παραγωγικό µόρφηµα) και ταυτόχρονα δυο 

διαφορετικών επιπέδων µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (λεξηµα-

τικό και µορφηµατικό), που οδηγούν σε διαφορετικές πληροφορίες, ανάλογα 

του επιπέδου ενεργοποίησης των µορφολογικών γνώσεων και της 

µορφολογικής συνείδησης (λεξηµατικό ή µορφηµατικό) (Σχήµα  24).  

 

                 γραφή 

επίπεδο            ανάγνωση 

µορφολογικής ανάλυσης        

     

α) λέξηµα:    /triadafilon/      τριαντάφυλλων 

 

β) σύνολο λεξηµάτων:  /triadafilon/  /triada/ + /filon/  

        

τριάντα + φύλλων 

 

           τριαντάφυλλων 

 

γ) σύνολο µορφηµάτων:  /triadafilon/  /triada/ +   /fil/    +  /on/

  

    

     τριάντα +   φύλλ  +   ων 

 

           τριαντάφυλλων 

 

Σχήµα 25: Επίπεδα µορφολογικής ανάλυσης κατά την ανάγνωση και γραφή  

      µιας λέξης 

 

Συνεπώς, ο µαθητής ή ενήλικος µπορεί να αναγνωρίσει και να συγκε-

ντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να γράψει µια γνωστή του προ-

φορική λέξη, για παράδειγµα /triadafilon/, µέσω της µορφηµατικογραφηµατι-
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κής αντιστοιχίας ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής του συ-

νείδησης και των µορφολογικών του γνώσεων. Αντίθετα, µπορεί να αναγνωρί-

σει και να διαβάσει µια γνωστή του λέξη στηριζόµενος στις µορφηµατικές του 

γνώσεις και την ανάπτυξη της µορφολογικής του συνείδησης (Σχήµα 25). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι ικανότητες µορφολογικής ανάλυσης ή 

µορφολογική συνείδηση   (Colé P. et Fayol M., 2000,162)  ή µορφολογική ενη-

µερότητα (Γκότοβου Α., 1992, 36) είναι η συνειδητή ικανότητα που 

παρουσιάζει ένας µαθητής ή ενήλικος να κατατέµνει τον προφορικό και 

γραπτό λόγο σε µονάδες σηµαντικές, σε µονάδες, δηλαδή, που είναι φορείς 

σηµασίας (λεκτικά και γραµµατικά µορφήµατα) ή σε µονάδες που περιέχουν 

πληροφορίες για ορισµένες κανονικότητες στο εσωτερικό των λέξεων που 

συµφωνούν µε τη σηµασιολογία, τη σύνταξη και τη φωνολογία (Beauvillain C., 

1991, 203). Η µορφολογική συνείδηση, όπως και η φωνολογική, εµφανίζεται  

ως ειδικότερη έκφραση της γλωσσολογικής συνείδησης που έχει ένα 

υποκείµενο για τις δηλωτικές γνώσεις πάνω στα µορφήµατα του προφορικού 

λόγου ή γραφηµατικά σύνολα του γραπτού λόγου, και ως αποφασιστικός 

έλεγχος που έχει το υποκείµενο πάνω στις διαδικασίες της προσοχής και της 

επιλογής κατά τη διάρκεια της χρήσης των µορφηµάτων του προφορικού 

λόγου ή των γραφηµατικών συνόλων του γραπτού λόγου. Παρουσιάζεται, 

δηλαδή, ως ικανότητα του υποκειµένου να συλλογίζεται πάνω στις 

µορφολογικές µονάδες, να ασκεί έλεγχο πάνω σ’ αυτές και να τις οργανώνει 

συνειδητά. Έτσι, µε τη σταδιακή συµβολή της σηµειογραφίας ή 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης ο µαθητής «στηρίζεται οµοίως, και 

πιο πολύ, πάνω σε µια ανάλυση των εννοιολογικών µονάδων, συχνά άλλων 

λέξεων, που διευκολύνουν ωστόσο τη φωνολογική κατάτµηση» (Bousquet S. 

et al., 1999, 28). Παράλληλα, από το γεγονός ότι το επίπεδο φωνολογικής 

συνείδησης συµβάλλει σηµαντικά στην επιτυχία δοκιµασιών µορφολογικής 

συνείδησης, καθώς και ότι οι µορφοφωνολογικές αλλαγές που 

παρουσιάζονται κατά τη µετάβαση από τις πρωτότυπες (ριζική ή βασική λέξη) 

στις παραγωγικές λέξεις, οι ερευνητές οδηγούνται στο συµπέρασµα µιας 

άµεσης επίδρασης της φωνολογικής στη µορφολογική και συντακτική 

συνείδηση (Colé P. et Fayol M., 2000,167 : Demon E., 2001,206). 

H ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας προϋποθέτει µια γενική 

επίδραση της γλωσσολογικής συνείδησης, όπου η συνειδητή µορφολογική 



 133

ανάλυση και αιτιολόγηση της τµηµατικής µορφολογικής δοµής του λόγου 

κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο (Seymour H.K. Ph., 1997). Η µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση, ως βασική ορθογραφική διαδικασία,  είναι µια άµεση 

προσφυγή στη µνήµη και στο ορθογραφικό λεξικό, το οποίο παρέχει στο 

µαθητή τις οπτικές µορφές των λέξεων που γνωρίζει και τις γραφηµατικές  

πληροφορίες που συγκεντρώνει ο µαθητής µέσω της εµπειρίας που αποκτά 

για τις κανονικότητες στη σύνθεση των λέξεων (Beauvillain C., 1991). Η 

λειτουργία αυτή βασίζεται στην ικανότητα µορφολογικής επεξεργασίας των 

πληροφοριών της γραπτής έκφρασης. Έτσι, η µορφολογική συνείδηση του 

µαθητή ή του ενηλίκου προσδιορίζεται από τη συχνότητα εµφάνισης των 

µορφηµάτων, τη στατιστική κανονικότητα και τις αναλογίες που παρατηρούν 

κατά την επαφή τους µε τον γραπτό λόγο (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 153). 

Η συχνότητα εµφάνισης των µορφηµάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

υπέρβαση της σηµασιολογικής αµφιβολίας (Marquer P. et al., 1990) και στην 

αναγνώριση της λέξης, τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά τη γραφή και 

ορθογραφική της απόδοση.  

Η ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης εµφανίζει µια σταδιακή 

εξελικτική πορεία. Το παιδί αποκτά ασυνείδητα πολλές µορφολογικές γνώσεις  

κατά την γλωσσική του ανάπτυξη για να υπερβεί τις γενικές γνωστικές 

δυσκολίες, που παρουσιάζει η γνωστικο-σηµαντική πολυπλοκότητα της 

γλώσσας, και τις ειδικότερες γλωσσολογικές δυσκολίες, που παρουσιάζουν τα 

γλωσσικά συστήµατα, όπως η µορφολογική και συντακτική πολυπλοκότητα 

και η οµοηχία των λέξεων (Bassano D. et al., 2001α : 2001β). Αποτελέσµατα 

ερευνών έδειξαν ότι τα παιδιά που αρχίζουν να µαθαίνουν ανάγνωση έχουν 

σχεδόν µάθει τις καταλήξεις ή τους καταληκτικούς δείκτες των λέξεων (Colé P. 

et Fayol M., 2000,156). Αντίθετα, η ικανότητα χειρισµού των παραγωγικών 

καταλήξεων πραγµατοποιείται πιο αργά και αρκετά µετά από την κατάκτηση 

της ικανότητας χειρισµού των καταληκτικών κανόνων. Πρέπει πολλές φορές 

να φτάσουν τα παιδιά στο Λύκειο για να µπορούν να χειρίζονται ικανοποιητικά 

την έννοια των παραγωγικών καταληκτικών µορφηµάτων (Colé P. et Fayol 

M., 2000,157). Όταν η ενσωµάτωση του επιθήµατος µεταβάλλει τη φωνολογία 

και την ορθογραφία του θέµατος των παράγωγων λέξεων, για παράδειγµα 

πήζω, πηχτός, και όταν οι σχέσεις των εννοιών δεν είναι διάφανες οι 

µορφολογικές δεξιότητες των παιδιών µειώνονται σηµαντικά (Colé P. et Fayol 
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M., 2000,157). Γενικά, τα παιδιά χειρίζονται πρώτα τους κανόνες 

παραγωγικών καταλήξεων που οδηγούν σε φωνολογικές ή ορθογραφικές ή 

σηµαντικές δοµές διάφανες και οι οποίες είναι άµεσα αξιοποιήσιµες επειδή 

επιτρέπουν τη δηµιουργία πολλών παράγωγων λέξεων (π.χ. το επίθηµα –άκι: 

παιδάκι, µπαλάκι, κ.ά.) (Colé P. et Fayol M., 2000,157).  

Η µορφολογική συνείδηση φαίνεται να επεµβαίνει στη µάθηση της 

ανάγνωσης κυρίως για τέσσερις λόγους: α) τα σχολικά εγχειρίδια 

περιλαµβάνουν πολλές πολυµορφηµατικές λέξεις, β) η έρευνα έχει δείξει ότι οι 

ικανοί αναγνώστες αναγνωρίζουν τις γραπτές πολυµορφηµατικές λέξεις 

πραγµατοποιώντας µια αυτόµατη ανάλυση της µορφολογικής δοµής τους, γ) 

τα παιδιά εµπλέκουν στο έργο της ανάγνωσης µια συνεχώς αυξανόµενη 

γνώση των καταληκτικών και παραγωγικών καταλήξεων, δ) η ύπαρξη πολλών 

ορθογραφικών συµβάσεων που δεν µπορούν να εξηγηθούν µόνο µε τη 

φωνολογική ανάλυση, αλλά απαιτούν µια µορφολογική ανάλυση (Colé P. et 

Fayol M., 2000,162). Έρευνες για την πρόσκτηση της µορφολογίας του 

αριθµού (ενικός, πληθυντικός) στην αγγλική και γαλλική γλώσσα έδειξαν την 

εξελικτική κατάκτησή της, σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά κατακτούν πρώτα 

τη µορφολογία του αριθµού των ονοµάτων και στη συνέχεια των ρηµάτων 

(Totereau C. et al., 1997). Σχετική γαλλική έρευνα σε µαθητές ηλικίας 6 ως 9 

ετών έδειξε ότι η µορφολογική πρόσκτηση του αριθµού στο γραπτό λόγο 

περνά από τρία διαδοχικά στάδια: 1ο) αρχικά, τα παιδιά χρησιµοποιούν τους 

µορφολογικούς δείκτες του αριθµού (-  / -s ή -  / - nt ) στην κατανόηση κατά 

την ανάγνωση, αλλά δεν τους χρησιµοποιούν στην παραγωγή (γραφή), 2ο) 

στη συνέχεια, τα παιδιά βελτιώνουν τις δεξιότητες αξιοποίησης των 

µορφολογικών αυτών δεικτών κατά την ανάγνωση κατανοώντας το 

εννοιολογικό περιεχόµενό τους (ενικός ή πληθυντικός) χωρίς την παρουσία 

άλλων ενδείξεων (π.χ. άρθρο). Ωστόσο, δεν αυξάνουν το βαθµό αξιοποίησής 

τους κατά τη γραφή, 3ο) τέλος,  αυτοµατοποιούν συνεχώς τη χρησιµοποίησή 

τους κατά τη γραφή. Η αυτοµατοποίηση αυτή επηρεάζεται κυρίως από τη 

συχνή και κανονική συνάντηση των µορφολογικών δεικτών και των 

συνδέσεών τους µε τα άρθρα ή τα πρόσωπα (πρβλ.  αυτός πλένεται, εσείς 

πλένεται: αν το πρόσωπο αυτός και η κατάληξη –εται έχει υψηλή συχνότητα 

εµφάνισης αυξάνεται ο βαθµός αυτοµατοποίησής της και η επιτυχία 

συµφωνίας τους κατά την γραπτή παραγωγή τους).   
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Επιπλέον, πολλά ερευνητικά δεδοµένα τονίζουν ολοένα και 

περισσότερο ότι υπάρχει µια στενή σχέση ανάµεσα στη µορφολογική 

συνείδηση και την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας (Colé P. et Fayol 

M., 2000,167). Επίσης, έρευνα του Lecocq και άλλων (1996) σε γαλλόφωνους 

µαθητές συνδέει την ικανότητα κατανόησης µε το επίπεδο µορφολογικής 

συνείδησης τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Οι λέξεις µε 

επιθήµατα παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στην κατανόησή τους απ’ ότι 

απλά λεξήµατα και οι κακοί αναγνώστες παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

δυσκολίες στην επεξεργασία των λέξεων µε επιθήµατα σε σχέση µε τους 

καλούς αναγνώστες είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο (Colé P. et 

Fayol M., 2000,168-169). Παράλληλα, έρευνες για το ρόλο του γραµµατικού 

γένους και του αριθµού κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης των λέξεων 

τονίζουν τόσο την έµµεση εµπλοκή της µορφολογικής συνείδησης, που βοηθά 

στη διάκριση του καταληκτικού µορφήµατος µιας λέξης, όσο και της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης µέσω της οποίας επιτυγχάνεται µια 

άµεση πρόσβαση στις σηµασιολογικές πληροφορίες της λέξης. Έτσι, η 

µορφολογική επεξεργασία του καταληκτικού µορφήµατος µιας λέξης έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό των υποψήφιων λέξεων που είναι συµβατές µε 

τις πληροφορίες που µεταφέρει και τη διευκόλυνση της αναγνώρισής της 

(Andriamamonjy P., 2000)  

Η σχετική αξιολόγηση της µορφολογικής συνείδησης των παιδιών 

γίνεται τις περισσότερες φορές µε δοκιµασίες παραγωγής, όπου ζητείται από 

τα παιδιά αφού ακούσουν µια λέξη, να εκφωνήσουν µια λέξη της ίδια οικογέ-

νειας για να ολοκληρώσουν µια φράση (π.χ. παίζω,  Ο πατέρας µού αγόρασε 

ένα…..) ή δοκιµασίες απόφασης, όπου καθοδηγούνται τα παιδιά να επικε-

ντρώσουν την προσοχή τους συνειδητά στις µορφολογικές σχέσεις των 

λέξεων µε τη βοήθεια ερωτήσεων (π.χ. Πιστεύεις ότι παιδάκι βγαίνει από  

παιδί και  µεράκι από µέρα;) (Colé P. et Fayol M., 2000,163). 

Αν και η διάκριση των µορφηµάτων είναι πιο εύκολη από τη διάκριση 

των φωνηµάτων µιας λέξης λόγω της συνάρθρωσης των τελευταίων 

(Liberman I. et Shankweiler D., 1989), η ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδη-

σης πραγµατοποιείται µε πιο αργό ρυθµό σε σχέση µε την ανάπτυξη της 

φωνολογικής συνείδησης. Για να εξηγήσουν το παράδοξο αυτό οι Carlisle et 

Nomanbhoy θεωρούν ότι η ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης προϋπο-
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θέτει την ενσωµάτωση διαφορετικών γνώσεων φωνολογικών, σηµαντικών 

(σηµασιολογικών) και συντακτικών (Colé P. et Fayol M., 2000,165). 

 

3.3.5.3 Συντακτική συνείδηση 
 Ο γραπτός λόγος (ανάγνωση και γραφή) φαίνεται να απαιτεί ικανότητες 

συνυπολογισµού της σηµασίας των λέξεων µέσα στην πρόταση από τη µια 

και από την άλλη της γραµµατικής δοµής που καθορίζει την οργάνωση των 

λέξεων µέσα στην πρόταση  (Gombert J.-E., 1993, 245). Η κατανόηση ενός 

κειµένου (ανάγνωση) ή η παραγωγή ενός κατανοητού κειµένου (γραφή) 

επιτυγχάνεται όχι µε την απλή πρόσθεση της σηµασίας των λεξικών στοιχείων 

(λέξεων) αλλά µε την ύπαρξη των γραµµατικών δεικτών που δείχνουν πώς 

ταιριάζει να ενωθούν και να οργανωθούν σε λειτουργικές ενότητες οι σηµασίες 

που εκφέρονται από µια λέξη (Gombert J.-E., 1993, 245). Η κατανόηση του 

προφορικού και γραπτού λόγου στους αρχάριους αναγνώστες πραγµατο-

ποιείται, έτσι, µέσα από την πρόσβαση στη σηµασία της πρότασης και 

προϋποθέτει ένα συντακτικό έλεγχο της ορθότητας ή µη των γραµµατικών 

δεικτών (Lecocq P., 1993). Η πρόσκτηση του συντακτικού ελέγχου από το 

παιδί προϋποθέτει την εξελικτική ενσωµάτωση και κατασκευή των 

γραµµατικών δοµών καθώς και την κατανόηση των γραµµατικών και σηµασιο-

λογικών σχέσεων του προφορικού λόγου (Kail M., 2000). 

Ειδικότερα, συντακτική συνείδηση (Demont E., 2001) ή µετασυντακτική 

συνείδηση (Gombert J.-E., 1993, 249) είναι η συνειδητή ικανότητα του µαθητή 

να κατευθύνει την προσοχή του στη γραµµατική δοµή της πρότασης και να 

ασκεί έλεγχο πάνω στη σωστή εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων, 

αυξάνοντας  έτσι την κατανόηση του κειµένου (Gombert J.-E., 1993, 246).  

Στη γραπτή έκφραση η κατανόηση επιτυγχάνεται µέσω της ικανότητας 

πρόσβασης στις λεξικές σηµασίες και στους γραµµατικούς δείκτες (Gombert 

J.-E., 1993, 245). Σύµφωνα µε την Tunmer, η συντακτική συνείδηση 

συµβάλλει στην αναγνώριση των λέξεων και στην κατανόηση του κειµένου 

(Gombert J.-E., 1993, 245). Ο ρόλος της είναι συµπληρωµατικός στην 

αναγνώριση των λέξεων. Τα παιδιά χρησιµοποιούν τις συντακτικές τους 

γνώσεις για να συγκαλύπτουν την αποτυχία τους στη φωνολογική ανάλυση 

και τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση άγνωστων και οµόγραφων 

λέξεων. Η συµπληρωµατική σχέση της συντακτικής συνείδησης και της 
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φωνολογικής ανάλυσης είναι, πάντα σύµφωνα µε την Tunmer, απόδειξη ότι οι 

συντακτικές και φωνολογικές γνώσεις λειτουργούν ταυτόχρονα στη µάθηση 

της ανάγνωσης (Demont E., 2001, 196 : Gombert J.-E., 1993, 246). Έτσι, η 

αργοπορία στην εκµάθηση της ανάγνωσης που εµφανίζεται στους κακούς 

αναγνώστες θεωρείται ως συνέπεια των δυσκολιών που συναντούν οι 

µαθητές αυτοί στο να επωφεληθούν από τις συντακτικές τους γνώσεις 

(Demont E., 2001, 196). Επίσης, η συντακτική συνείδηση, µέσω της 

αναγνώρισης άγνωστων λέξεων, βοηθά τα παιδιά να αυξήσουν τις γνώσεις 

τους για τις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες (Gombert J.-E., 1993, 246). 

Επιπλέον, η συντακτική συνείδηση και η µάθηση της ανάγνωσης αναπτύσ-

σονται µε αλληλεπίδραση (Gombert J.-E. et Colé P., 2000, 137). Σε 

διαχρονική έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι: α) υπάρχει µια συνάρθρωση ανάµεσα 

στη φωνολογική και συντακτική συνείδηση, β) η φωνολογική και συντακτική 

συνείδηση συµβάλλουν ταυτόχρονα στην αναγνωστική δεξιότητα, γ) οι 

φωνολογικές δοκιµασίες έχουν µεγαλύτερη προγνωστική αξία για την 

ανάγνωση απ’ ότι οι συντακτικές (Demont E., 2001, 206-208).  

Παράλληλα, φαίνεται ότι η µορφολογική συνείδηση έχει µια έµµεση 

συµπληρωµατική σχέση µε τη συντακτική συνείδηση. Ενώ, δηλαδή, η 

µορφολογική συνείδηση αφορά τη µορφολογική δοµή των λέξεων, η 

συντακτική συνείδηση αναφέρεται άµεσα στη δοµή της πρότασης και έµµεσα 

στις λέξεις (Gombert J.-E. et Colé P., 2000, 138). Για παράδειγµα, για τη 

γραφή της λέξης /ton/  της φράσης: 

/to/  /aroma/ /ton/ /triadafilon/ /ine/ /oreo/ 

Το άρωµα των τριαντάφυλλων είναι ωραίο. 

είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις γραµµατικές πληροφορίες του µορφήµατος 

/-on/ της λέξης /triadafilon/ και στη συνέχεια η αντιστοίχησή της µε το 

αντίστοιχο γραφηµατικό γραµµατικό µόρφηµα <των>. ∆ηλαδή, για την επιτυχή 

ορθογραφική απόδοση του άρθρου των (/ton/)  που οµοηχεί µε το άρθρο τον 

είναι απαραίτητη τόσο η λειτουργία της µορφολογικής συνείδησης για τη 

διάκριση του γραµµατικού µορφήµατος –ων της λέξης τριαντάφυλλων, όσο και 

η λειτουργία της συντακτικής συνείδησης για τον γραµµατικό έλεγχο της 

πρότασης, ενώ η επιλογή του αντίστοιχου γραφηµατικού γραµµατικού µορφή-

µατος προϋποθέτει τη λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχη-

σης (Σχήµα  26). Με τον τρόπο αυτό η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχη-
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ση, ως βασική ορθογραφική λειτουργία, ρυθµίζει τη γραφηµατική εφαρµογή 

των γραµµατικών κανόνων µέσω της συνεργασίας της µορφολογικής και της 

συντακτικής συνείδησης (Nynes T. et al., 1997). 

Επιπλέον, ερευνητικά δεδοµένα των Kail και Bassano (1997) και των 

Nicol, Foster και Veres (1997), σύµφωνα µε τους L. Lambert  και M. Kail 

(2001, 565-566) έδειξαν ότι υπάρχει µια σηµαντική επίδραση της παρεµβολής 

µιας λέξης πληθυντικού αριθµού µεταξύ του ενικού υποκειµένου και του 

ρήµατος. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει ότι η συντακτική διαδικασία 

συµφωνίας υποκειµένου – ρήµατος επηρεάζεται από άλλες γλωσσολογικές 

διαδικασίες (φωνολογικές, µορφολογικές και σηµαντικές) και δικαιολογεί την 

υιοθέτηση  ενός  αλληλεπιδραστικού  µοντέλου.  Ένδειξη της αλληλεπίδρασης  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Σχήµα 26: Συµµετοχή της συντακτικής συνείδησης κατά τη µορφηµατικογρα- 

      φηµατική αντιστοίχηση 

 

αυτής εντοπίσαµε σε δική µας έρευνα, όπου στην ορθογραφική απόδοση της 

φράσης όλα τον φοβίζουν το άρθρο τον που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο  λέξε-

ων πληθυντικού αριθµού αποδίδεται από µαθητές Στ΄ δηµοτικού στον 

πληθυντικό των σε ποσοστό 6,03% (Καρατζά Α. 2000γ, 248). 

 Οι µέθοδοι µέτρησης των συντακτικών γνώσεων ή των γραµµατικών 

κανόνων που υποστηρίζουν τη συντακτική δοµή των φράσεων ή, τέλος, την 

       
/to/  /aroma/  /ton/    /triadafilon/         /ine/  /oreo/ 
 
           α 
                               
 
 
 

           /ton/       /triadafil/  -    /on/         β 
 
      γ 
 
 
Το άρωµα        των     τριαντάφυλλ  -    ων         είναι ωραίο. 
 

α) µορφολογική ανάλυση 
β) συντακτικός έλεγχος 
γ)  µορφηµατικογραφηµατική    
     αντιστοίχηση 
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εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων από µαθητές δηµοτικού σχολείου, 

σύµφωνα µε τους Chr. Gaux και J.E. Gombert (1999, 45-74) είναι: α) η 

επανάληψη σωστών ή λανθασµένων εκφωνήσεων µε σεβασµό της αγραµµα-

τικότητάς τους, όπου υπάρχει. Με τον όρο αγραµµατικότητα (agrammaticalité) 

δηλώνεται η έλλειψη γραµµατικής ορθότητας µιας λέξης µέσα σε µια φράση, 

β) η απόφαση αν µια εκφώνηση είναι γραµµατικά σωστή ή λάθος, γ) η 

διόρθωση του γραµµατικού λάθους που παρουσιάζεται σε µια φράση, δ) ο 

εντοπισµός του γραµµατικού λάθους µιας εκφώνησης, ε) η εξήγηση των 

λόγων µε τους οποίους ένα υποκείµενο δέχεται, απορρίπτει ή τροποποιεί τη 

γραµµατική δοµή µιας φράσης, στ) η συµπλήρωση µιας φράσης µε λέξεις που 

λείπουν ή η συµπλήρωση µιας λέξης µε το τελικό µόρφηµά της που καθορίζει 

και τη γραµµατική της ορθότητα µέσα στη φράση, ζ) η παράφραση µιας 

εκφώνησης µε σκοπό να προσδιοριστεί αν το υποκείµενο χρησιµοποιεί τη 

γραµµατική κατηγορία που είναι σύµφωνη µε τη γραµµατική δοµή της 

εκφώνησης, καθώς και η) η αναπαραγωγή γραµµατικών λαθών, όπου το 

υποκείµενο καλείται να αναπαράγει σε µια σωστή φράση το γραµµατικό λάθος 

που εµφανίζεται σε µια γραµµατικά λανθασµένη φράση. 

 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στη γραφή και ανάγνωση η συντακτική 

συνείδηση προϋποθέτει,  τόσο τη λειτουργία της µορφολογικής συνείδησης 

και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης όσο και µια γενική 

αλληλεπίδραση των γλωσσολογικών γνώσεων και διαδικασιών που έχει 

κατακτήσει ο µαθητής ή ο ενήλικος.  

 
3.4.0 Ορθογραφικές διαδικασίες και γραπτή έκφραση 

Μέχρι τώρα εξετάσαµε τους γνωστικούς παράγοντες (αντίληψη, 

προσοχή, µνήµη εργασίας, ορθογραφικό λεξικό και γλωσσολογική συνείδηση) 

και τις κύριες γνωστικές ορθογραφικές λειτουργίες (φωνηµατικογραφηµατική 

και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση) που επιτρέπουν την ανάπτυξη και 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας του παιδιού ή του ενηλίκου. Ωστόσο, 

η αναγκαία αυτή τµηµατική παρουσίαση των γνωστικών παραγόντων και 

λειτουργιών, αν και βοηθά στην κατανόηση των ειδικών γνωστικών 

προϋποθέσεων της ορθογραφικής δεξιότητας, δεν επιτρέπει τη διαµόρφωση 

µιας λειτουργικής θεώρησης της ορθογραφικής δεξιότητας κατά την ανάγνωση 

και γραφή. Σήµερα, είναι αποδεκτό ότι η ορθογραφική δεξιότητα ως 
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αναγνώριση λέξεων στηρίζει τα δυο επίπεδα της λεξικής λειτουργίας : α) την 

αναγνώριση των λέξεων (προφορικών και γραπτών) και β) την κατανόηση ή 

ενσωµάτωση συντακτικών, σηµασιολογικών και κειµενικών πληροφοριών 

(Sindirian L., 1992, 16). Έτσι, η ορθογραφική δεξιότητα, ως αναγνώριση των 

λέξεων του γραπτού λόγου, αποτελεί την ειδική «ανάγνωση» του προβλήµα-

τος της ανάγνωσης (Alegria J. et Morais J., 1989, 173). «Στην πραγµατικό-

τητα, όταν µια λέξη, που παρουσιάζεται, είτε προφορικά είτε γραπτά, 

αναγνωρίζεται, οι επόµενες διαδικασίες επεξεργασίας που καταλήγουν στην 

κατανόηση του µηνύµατος δεν εξαρτώνται από την δίοδο εισόδου - ακουστική 

ή οπτική - αλλά είναι κοινές και στις δυο. Μπορεί κανείς, λοιπόν, να υποθέσει 

ότι οι ειδικές δυσκολίες της ανάγνωσης και τα προβλήµατα απόκτησης αυτής 

της ικανότητας βρίσκονται κυρίως στο επίπεδο επεξεργασίας της γραπτής 

λέξης (Alegria J. et Morais J., 1989, 173), δηλαδή, στις ορθογραφικές 

διαδικασίες της ορθογραφικής δεξιότητας. Γι’ αυτό, στη συνέχεια, θα παρου-

σιάσουµε τις ορθογραφικές διαδικασίες της ορθογραφικής δεξιότητας που 

υποστηρίζουν τη γραπτή έκφραση σύµφωνα µε τα επικρατέστερα µοντέλα και 

θα εξετάσουµε το ρόλο τους στην αναγνώριση και γραφή των λέξεων. 

Με τον όρο ορθογραφική διαδικασία εννοούµε µια οργανωµένη 

ακολουθία γνωστικών λειτουργιών που επιτρέπει την πρόσβαση του µαθητή ή 

του ενηλίκου στις ορθογραφικές πληροφορίες µιας λέξης, προφορικής ή 

γραπτής. Η έρευνα της ανάγνωσης και γραφής έχει αναδείξει τρεις βασικές 

ορθογραφικές διαδικασίες: τη φωνολογική, τη µορφολογική και την αναλογική. 

Κατά την φωνολογική ορθογραφική διαδικασία οι λέξεις (προφορικές ή 

γραπτές) γίνονται αντικείµενο φωνολογικής επεξεργασίας, ενώ κατά τη 

µορφολογική ορθογραφική διαδικασία οι λέξεις γίνονται αντικείµενο 

µορφηµατικοσυντακτικής επεξεργασίας. Στις δυο αυτές ορθογραφικές 

διαδικασίες έχουν στηριχθεί, όπως θα δούµε πιο κάτω, τα µοντέλα των δυο 

ανεξάρτητων διόδων επεξεργασίας. Αντίθετα, η ανάπτυξη της έννοιας της 

αλληλεπίδρασης των δυο ορθογραφικών διαδικασιών υπογράµµισε την 

ύπαρξη µιας τρίτης αναλογικής ορθογραφικής διαδικασίας. Ενώ η φωνολογική 

και µορφολογική ορθογραφική διαδικασία υποστηρίζονται από τις γλωσσικές 

λειτουργίες φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοί-

χησης αντίστοιχα, η αναλογική ορθογραφική διαδικασία υποστηρίζεται 

ταυτόχρονα και από τις δυο αυτές γλωσσικές λειτουργίες. Στη συνέχεια και 
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πριν εξετάσουµε το ρόλο των ορθογραφικών διαδικασιών στη γραφή και 

ανάγνωση θα περιγράψουµε σύντοµα την αναλογική ορθογραφική διαδικασία. 

Το φαινόµενο της ορθογραφικής γειτνίασης των λέξεων, δηλαδή, της 

φωνολογικής ή µορφολογικής οµοιότητας µιας λέξης µε µια άλλη λέξη  

επιτρέπει στους µαθητές να προφέρουν ή να γράφουν καινούριες λέξεις ή 

ψευδολέξεις χωρίς να εφαρµόζουν τις συµβατές φωνηµατικογραφηµατικές ή 

µορφηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες των λέξεων αυτών αλλά εφαρµόζο-

ντας κατά αναλογία τις αντιστοιχήσεις των όµοιών τους. Για παράδειγµα, οι 

µαθητές µπροστά σε άγνωστες λέξεις, όπως <πλέξιµο>, <πλέµα> (ανάγνωση) 

ή /pleximo/ /plema/ (γραφή), όπου η πρώτη είναι άγνωστη λέξη και η δεύτερη 

ψευδολέξη, αποκτούν γρηγορότερα τις φωνολογικές ή µορφολογικές 

αναπαραστάσεις των άγνωστων αυτών λέξεων µέσω µιας προσφυγής στις 

αποθηκευµένες ορθογραφικές πληροφορίες µιας γνωστής και φωνολογικά ή 

µορφολογικά παρόµοιας λέξης, <πλέκω> /pleko/, στηριζόµενοι στη φωνολο-

γική /ple-/ ή στη µορφολογική <πλε-> αναλογία τους. Επιπλέον, η  αναλογική 

ορθογραφική διαδικασία, επειδή στηρίζεται, σύµφωνα µε τον Seymour, στην 

επεξεργασία της ορθογραφικής δοµής των λέξεων που αποθηκεύεται στο 

νοητικό ορθογραφικό λεξικό, παρουσιάζεται περισσότερο στους ικανούς 

αναγνώστες και γραφείς, οι οποίοι έχουν µια αναπτυγµένη βάση ορθογραφι-

κών γνώσεων, παρά στους αρχάριους (Gombert J.-E. et al., 1997, 332). Η 

αναλογική αυτή ορθογραφική διαδικασία εµφανίζεται σε γλώσσες είτε µε βαθύ 

είτε µε αβαθές γραφηµικό σύστηµα (Gombert J.-E. et al., 1997, 320), και 

επηρεάζεται από τη συχνότητα εµφάνισης των φωνολογικών δοµών, (π.χ. ΣΦ 

ή ΣΣΦ ή ΣΦΣ), τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων (συχνές, σπάνιες) και την 

κανονικότητά τους (Leybaert J. et al., 2000 : Peereman R., 1991 : Gallés N.S. 

et Vacchiano A.P., 1993).    

 

3.4.1 Γραπτή παραγωγή λέξεων και ορθογραφικές διαδικασίες  
Η ορθογραφική δεξιότητα, γενικά και σύµφωνα µε τις επικρατέστερες 

απόψεις, «συνίσταται στο να ανακτά κανείς την ορθογραφία µιας γνωστής 

λέξης ξεκινώντας από µια ορθογραφική αναπαράσταση που είναι 

αποθηκευµένη στην µνήµη» (Mousty P.  - Alegria J., 1999, 8). Έτσι, µια λέξη 

του προφορικού λόγου, αφού πρώτα υποστεί µια ενδιάµεση ακουστικο-

φωνητική επεξεργασία ταυτίζεται µε την ακουστική της αναπαράσταση που 
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είναι αποθηκευµένη στο ακουστικό λεξικό και κατόπιν λαµβάνει το 

σηµασιολογικό της περιεχόµενο εισερχόµενη στο σηµαντικό σύστηµα. 

Αντίθετα, κατά τη διαδικασία της αυθόρµητης γραφής η εκκίνηση γίνεται από 

το σηµαντικό σύστηµα και διαµέσου του ορθογραφικού λεξικού η έννοια 

ανακτά την ορθογραφική της αναπαράσταση.   
Πολλοί ερευνητές στηριζόµενοι στο µοντέλο του Morton (1980), µια πιο 

επεξεργασµένη µορφή του µοντέλου των δυο διόδων του Coltheart για την 

ανάγνωση, (Zagar D., 1992, 62), υποστηρίζουν ότι η ορθογραφική δεξιότητα 

κατά τη γραπτή παραγωγή των λέξεων εκδηλώνεται µε δυο βασικές 

ορθογραφικές διαδικασίες, ανεξάρτητες µεταξύ τους: µια διαδικασία µε 

απευθείας πρόσβαση στις γραφηµατικές πληροφορίες των (λεξική δίοδος), 

που εντοπίζει την ορθογραφία των γνωστών λέξεων µέσα στο ορθογραφικό 

λεξικό και µια διαδικασία συγκέντρωσης των γραφηµατικών πληροφοριών των 

λέξεων (φωνολογική δίοδος) που παράγει την ορθογραφική ταυτότητα των 

άγνωστων λέξεων και των ψευδολέξεων χρησιµοποιώντας κανόνες µετάφρα-

σης – αντιστοίχησης – φωνηµάτων γραµµάτων (Alegria J. et Mousty Ph., 

1999, 168 :Zesiger P. et de Partz M.-P., 1999, 62-64 : Zesiger P., 1999, 293 ). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό (Σχήµα 27, σ. 144), στο πρώτο στάδιο 

επεξεργασίας, κοινό και για τις δυο ορθογραφικές διαδικασίες,  αναλύονται οι 

ακουστικές ή φωνητικές ιδιότητες των προφορικών λέξεων. Όταν η λέξη είναι 

γνωστή, ενεργοποιείται η λεξική δίοδος και πραγµατοποιούνται οι εξής 

επεξεργασίες: α) ενεργοποιείται η φωνολογική αναπαράσταση της λέξης στο 

νοητικό ορθογραφικό λεξικό, β)  η φωνολογική αναπαράσταση ενεργοποιεί το 

σηµαντικό σύστηµα και τις σηµασιολογικές πληροφορίες της λέξης (Η 

ενεργοποίηση του σηµαντικού συστήµατος είναι το πρώτο στάδιο της 

ορθογραφικής διαδικασίας κατά την αυθόρµητη γραφή), γ) Οι σηµασιολογικές 

πληροφορίες της λέξης ενεργοποιούν τις ορθογραφικές πληροφορίες της 

λέξης, οι οποίες εµφανίζονται στο ορθογραφικό ή γραφηµατικό λεξικό εξόδου, 

τέλος, δ) οι γραφηµατικές πληροφορίες της λέξης καταχωρούνται σε µια 

προσωρινή ορθογραφική (γραφηµατική) µνήµη. Ο ρόλος της προσωρινής 

αυτής γραφηµατικής συγκράτησης είναι να διατηρήσει τις γραφηµατικές 

πληροφορίες της λέξης κατά τη διάρκεια της απαραίτητης επεξεργασίας για τη 

µεταγραφή των γραφηµάτων σε διαδοχικές κινήσεις του µυϊκού συστήµατος 

που καταλήγουν στη γραπτή παραγωγή της λέξης.  
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Λέξη καθ’ υπαγόρευση 

Άγνωστη λέξη      γνωστή λέξη 

ή ψευδολέξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   γραφική παραγωγή 

 
Σχήµα  27: Μοντέλο δυο ορθογραφικών διαδικασιών κατά τη γραφή 

 

Αντίθετα, όταν οι λέξεις είναι άγνωστες ή πρόκειται για ψευδολέξεις 

ενεργοποιείται η φωνολογική δίοδος και πραγµατοποιούνται οι παρακάτω 

επεξεργασίες: α) οι ακουστικές ή φωνητικές ιδιότητες των λέξεων υπόκεινται 

Ακουστικο-φωνητική 
ανάλυση 

φωνολογικό λεξικό εισόδου 

Σηµαντικό σύστηµα 
(Έναρξη ορθογραφικής διαδικασίας 
κατά την αυθόρµητη γραφή) 

Γραφηµατικό (ορθογραφικό) 
λεξικό εξόδου 

Φωνητικοφωνολογική 
µεταγραφή 
(παραγωγή φωνηµάτων) 

φωνηµατικογραφηµατική 
αντιστοίχηση 

Προσωρινή γραφηµατική 
(ορθογραφική) µνήµη 

Προσωρινή φωνολογική 
µνήµη 
(συγκράτηση φωνηµάτων) 

Κινητικές διαδικασίες 
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σε µια φωνητικο-φωνηµατική µεταγραφή, β) τα φωνήµατα συγκρατούνται σε 

µια προσωρινή φωνολογική µνήµη, γ) στη συνέχεια πραγµατοποιείται η 

φωνηµατικο-γραφηµατική τους αντιστοίχηση, τέλος, δ) η σειρά των 

γραφηµάτων καταχωρείται στην προσωρινή γραφηµατική µνήµη για να 

ακολουθήσουν οι απαραίτητες κινητικές διαδικασίες για τη γραφική παραγωγή 

της λέξης. 

Αυτό το µοντέλο επιτρέπει την ερµηνεία των ορθογραφικών λαθών 

κατά τη γραφή γνωστών και άγνωστων λέξεων. Έτσι, οι επιφανειακές δυσγρα- 

φίες, όπου οι ορθογραφικές αποδόσεις των γνωστών λέξεων διατηρούν τις 

φωνολογικές πληροφορίες τους αλλά όχι και τις ορθογραφικές τους πληροφο-

ρίες (π.χ. πεδί) ερµηνεύονται ως µια δυσλειτουργία της λεξικής οδού. 

Αντίθετα, οι φωνολογικές δυσγραφίες, όπου οι ορθογραφικές αποδόσεις των 

ψευδολέξεων µεταβάλλουν τις φωνολογικές πληροφορίες τους (π.χ. λάσπα /           

λάζπα ) ερµηνεύονται  ως δυσλειτουργία της φωνολογικής οδού. Επιπλέον, οι 

βαθιές δυσγραφίες, όπου δεν διατηρούνται ούτε οι φωνολογικές πληροφορίες 

των ψευδολέξεων ούτε οι ορθογραφικές πληροφορίες των γνωστών λέξεων, 

ερµηνεύονται ως δυσλειτουργία και των δυο ορθογραφικών διαδικασιών 

(Zesiger P. et de Partz M.-P., 1999, 59-61). 

Το µοντέλο των δυο ανεξάρτητων ορθογραφικών διαδικασιών (δυο 

διόδων) δέχτηκε πολύ νωρίς αυστηρή κριτική από τον Campbell (1983), 

σύµφωνα µε τον οποίο η ορθογραφική απόδοση των ψευδολέξεων στηρίζεται 

σε µια λεξική αναλογία που παρουσιάζουν µε γνωστές λέξεις (Zesiger P. et de 

Partz M.-P., 1999, 66-67 : Zesiger P., 1999, 298-299). Αν και τα ερευνητικά 

δεδοµένα του Campbell υπέστησαν µεθοδολογική κριτική από τους Barry και 

Seymour (1988), έθεσαν για πρώτη φορά το ζήτηµα της ύπαρξης µιας τρίτης 

ορθογραφικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αναλογία των προς γραφή ή 

ανάγνωση λέξεων µε τις λεξικές αναπαραστάσεις του ορθογραφικού λεξικού. 

Παράλληλα, οδήγησαν τους ερευνητές στην τροποποίηση του µοντέλου των 

δυο διόδων, ώστε να ανταποκρίνεται σε νέα ερευνητικά δεδοµένα, όπως αυτά 

της λεξικής αναλογίας. Έτσι, οι Barry και Seymour (1988) προτείνουν ένα 

λειτουργικό µοντέλο, όπου οι δυο ορθογραφικές διαδικασίες εκτυλίσσονται 

παράλληλα και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (Zesiger P. et de Partz M.-P., 

1999, 67 : Zesiger P., 1999, 299 : Ellis N., 1997). Σύµφωνα µε το µοντέλο 

αυτό η επεξεργασία των γνωστών ή άγνωστων λέξεων θέτει σε ταυτόχρονη 
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λειτουργία και τις δυο ορθογραφικές διαδικασίες. Η παρουσία µιας λέξης 

ενεργοποιεί ταυτόχρονα την ορθογραφική αναπαράσταση της λέξης και τις 

διάφορες φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχήσεις της. Με τον τρόπο αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί γιατί αυτές οι αντιστοιχήσεις έχουν µια αυξηµένη πιθανό-

τητα να επιλεγούν κατά την επεξεργασία µιας ψευδολέξης (Gombert J.-E. et 

al., 1997, 320 :Leybaert J. et al., 2000 : Peereman R., 1991 : Gallés N.S. et 

Vacchiano A.P., 1993).    

Η παράλληλη ενεργοποίηση των δυο ορθογραφικών διαδικασιών µε 

µικρή διαφοροποίηση προτάθηκε και από τους Hillis και Caramazza (1991) 

καθώς και από τους Miceli et al. (1994) (Zesiger P. et de Partz M.-P., 1999, 

67 : Zesiger P., 1999, 299). Οι ερευνητές αυτοί στηριζόµενοι στα σηµασιολο-

γικά λάθη που εµφάνιζαν κάποιοι ασθενείς µόνο κατά τη γραπτή παραγωγή 

πρότειναν µια σύνδεση του ορθογραφικού λεξικού εξόδου µε το σύστηµα φω-

νηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (βλ. Σχήµα 24 α). Έτσι, η ενεργοποίηση 

και επιλογή µιας ορθογραφικής αναπαράστασης πραγµατοποιείται στη βάση 

του συνόλου των ενεργοποιήσεων που προέρχονται αµοιβαία από το σηµα-

ντικό σύστηµα και το µηχανισµό φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης.  

Η άποψη για την ταυτόχρονη και παράλληλη λειτουργία και των δυο 

ορθογραφικών διαδικασιών κατά τη γραφή των λέξεων αναδεικνύει το ρόλο 

των πολύπλοκων σχέσεων των γνωστικών παραγόντων και µηχανισµών της 

ορθογραφικής δεξιότητας από τη µια και από την άλλη προβάλλει την ανάγκη 

διερεύνησης των σχέσεων αυτών κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής 

δεξιότητας µαθητών µε µητρική την ελληνική γλώσσα. 

 
3.4.2 Ανάγνωση λέξεων και ορθογραφικές διαδικασίες 

Η ανάγνωση είναι µια πολύπλοκη δραστηριότητα που εµπεριέχει την 

επέµβαση πολλών και διάφορων µηχανισµών επεξεργασίας: ταυτοποίηση 

γραµµάτων, αναγνώριση λέξεων, πρόσβαση στη σηµασία, πρόσβαση στις 

συντακτικές και σηµαντικές πληροφορίες, κ.ά. (Leybaert J. et al., 2001,148). 

Ειδικότερα, τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία αναγνώ-

ρισης των λέξεων κατά την ανάγνωση συνιστούν ένα σηµαντικό παράγοντα 

των αποκλίσεων στην αναγνωστική και ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών 

(Ehri L., 1989, 103). Κατά την ανάγνωση ενός κειµένου οι φράσεις γίνονται 

γενικά κατανοητές στο µέτρο που ο αναγνώστης αναγνωρίζει τις λέξεις που τις 
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συνθέτουν. Η αναγνώριση των λέξεων παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

ένα πλούσιο σύνολο πληροφοριών που αφορούν τη φωνολογία, τη 

µορφολογία, τη σύνταξη και τη σηµασιολογία (Segui J., 1991, 99).   

 Από τη δεκαετία του ’60 η θεωρητική διαµάχη για τη µάθηση της 

ανάγνωσης και το ρόλο που έχει σ’ αυτή η ύπαρξη και η φύση των γνωστικών 

διαδικασιών αναγνώρισης των λέξεων (Segui J., 1991, 100) προσανατολίστη-

κε στις αντιθέσεις ανάµεσα στα καθοδικά και ανοδικά µοντέλα για να καταλήξει 

στις µέρες µας στα αλληλοδραστικά µοντέλα. Η έρευνα της µάθησης της 

ανάγνωσης περιστράφηκε γύρω από τις στρατηγικές ή τις ορθογραφικές 

διαδικασίες που χρησιµοποιεί το παιδί / ενήλικος για την αναγνώριση των 

λέξεων, τον τρόπο εξέλιξης αυτών και το ρόλο που διαδραµατίζει το κείµενο 

σε αυτό το επίπεδο (Sprenger  - Charolles L., 1989, 307). ∆ιαµορφώθηκαν 

έτσι δυο µεγάλα επιστηµονικά ρεύµατα (Sprenger  - Charolles L., 1989, 307 : 

Stanovich K., 1989, 44). Το πρώτο, εµπνευσµένο από τα ανοδικά µοντέλα 

ιεραρχεί τη διαδικασία της ανάγνωσης σε στάδια, όπου η κατανόηση του 

µηνύµατος παρουσιάζεται ως αντιληπτική διαδικασία εξισωµένη µε την 

αναγνώριση των γραµµάτων (Grunderbeeck N. et al., 1986, 23 : Alegria J. et 

Morais J., 1989).  Σε αυτή την προοπτική δεν µπορεί να υπάρξει κατανόηση 

του γραπτού µηνύµατος και υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στο γραπτό 

µήνυµα, αν δεν προηγηθεί η αναγνώριση των γραµµάτων και η εφαρµογή των 

φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών (Sindirian L., 1992, 16 : Βάµβουκα 

Μ., 1984, 12). Σύµφωνα µε το µοντέλο του Gough, η επεξεργασία των 

πληροφοριών είναι σειριακή (Zagar D., 1992, 20-23). ∆ηλαδή, για να φτάσει 

κανείς σε ένα ανώτερο επίπεδο πρέπει να έχει επεξεργαστεί διαδοχικά τις 

πληροφορίες σε προηγούµενα επίπεδα. Η υιοθέτηση της σταδιακής 

επεξεργασίας των γραφηµατικών πληροφοριών κατά την ανάγνωση οδήγησε 

τους Laberge και Samuels να προτείνουν ένα µοντέλο, όπου σηµαντικό ρόλο 

έχει η ικανότητα διαχείρισης και εκτέλεσης των απαραίτητων επεξεργασιών 

των γραφηµατικών πληροφοριών κατά την ανάγνωση λόγω των 

περιορισµένων ικανοτήτων προσοχής (Zagar D., 1992, 23-25). Υπογραµ-

µίστηκε, έτσι, ο σηµαντικός ρόλος των µηχανισµών της προσοχής, της 

φωνολογικής, οπτικής και σηµασιολογικής µνήµης. Αποτέλεσµα της 

αποδοχής αυτών των µοντέλων ήταν ο προσανατολισµός της διδασκαλίας της 

µητρικής γλώσσας σε µια αναλυτική µέθοδο που στοχεύει στο να βοηθήσει το 
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µαθητή να περάσει σταδιακά από την εφαρµογή των φωνηµατικογραφη-

µατικών κανόνων στην κατανόηση του κειµένου. Το δεύτερο, εµπνευσµένο 

από καθοδικά µοντέλα (από πάνω προς τα κάτω) παρουσιάζει την 

αναγνώριση των λέξεων ως µια δραστηριότητα κατανόησης, ενεργούς 

κατασκευής της έννοιας πάνω στις προϋπάρχουσες ικανότητες του 

υποκειµένου, µε αφετηρία τα γραπτά ερεθίσµατα, τα οποία λειτουργούν ως 

δείκτες, και τις υποθέσεις που σχηµατίζει ο αναγνώστης ως προς το 

περιεχόµενο του κειµένου (Stanovich K., 1989, 47).  Έτσι, η ανάγνωση δεν 

είναι παρά ένα παιχνίδι ψυχογλωσσικών αινιγµάτων, σύµφωνα µε το µοντέλο 

του Goodman, (Zagar D., 1992, 18 –20 : Sindirian L., 1992, 16) ή επεξεργασία 

υποθέσεων, σύµφωνα µε το µοντέλο του Rumelhart , (Zagar D., 1992, 25-27). 

Τα µοντέλα αυτά λειτούργησαν ως βάση επιστηµονικής τεκµηρίωσης των 

ολικών µεθόδων διδασκαλίας.  

Ήδη από το 1982, οι Adams και Starr προχώρησαν σε µια σύνθεση 

των δυο παραπάνω επιστηµονικών ρευµάτων προτείνοντας ένα 

αλληλεπιδραστικό µοντέλο ανάγνωσης σύµφωνα µε το οποίο το υποκείµενο 

πρέπει να επεξεργάζεται και τους δυο τύπους πληροφοριών (Sindirian L., 

1992, 16). Ο αναγνώστης, δηλαδή, χρησιµοποιεί δυο διαφορετικές πηγές 

πληροφοριών επεξεργασίας των γραφηµάτων: α) το νοητικό ορθογραφικό 

λεξικό και β) τους κανόνες φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας ή / και το 

νοητικό ορθογραφικό λεξικό µε ταυτόχρονη χρήση µιας στρατηγικής 

αναλογίας (Ehri L., 1989, 104). Η σύγκλιση αυτή των δύο επιστηµονικών 

ρευµάτων επιτεύχθηκε ύστερα από τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων 

σύµφωνα µε τα οποία οι αδύνατοι αναγνώστες ενώ έχουν µικρότερες 

επιδόσεις στην αναγνώριση των λέξεων (ανοδικών), παρουσιάζονται σχετικά 

ικανοί όταν πρόκειται να κάνουν χρήση των καθοδικών διαδικασιών για να 

διευκολύνουν ή να αντισταθµίσουν τις αδυναµίες τους στην αποκωδικοποίηση 

του µηνύµατος ενός κειµένου (Stanovich K., 1989, 44) και από την ανάπτυξη 

δυο νέων επιστηµονικών περιοχών: της µελέτης των οφθαλµικών κινήσεων 

από τη µια και από την άλλη της τεχνητής νοηµοσύνης και της προσοµοίωσης 

στον ηλεκτρονική υπολογιστή (Stanovich K., 1989, 44). Η µελέτη των 

οφθαλµικών κινήσεων και της επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών στη 

διάρκεια µιας οπτικής προσήλωσης, (Zagar D., 1992, 38 –48) έδειξε ότι: α) ο 

χρόνος µιας οπτικής προσήλωσης είναι πολύ µικρός και επηρεάζεται από τις 
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διαδικασίες επεξεργασίας (φωνηµατικογραφηµατική ή µορφηµατικογραφη-

µατική αντιστοίχηση) που επιτρέπουν την πρόσβαση στο ορθογραφικό λεξικό, 

β) οι αναπηδήσεις ελέγχονται από την προσοχή του αναγνώστη, γ) η 

πιθανότητα µιας δεύτερης προσήλωσης πάνω σε µια λέξη εξαρτάται από τα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά της λέξης και το µέρος µέσα στη λέξη όπου 

βρίσκονται τα µορφήµατα που παρέχουν πληροφορίες και δεν έγιναν 

αντιληπτά κατά την πρώτη προσήλωση. Μεγαλύτερη πιθανότητα µιας 

δεύτερης προσήλωσης υπάρχει για το κέντρο της λέξης ή λίγο πιο αριστερά , 

(Zagar D., 1992, 47-48), δ) το οπτικό πεδίο που αντιστοιχεί σε κάθε µια 

προσήλωση γίνεται αντικείµενο σχεδόν ολοκληρωτικής επεξεργασίας (Ehri L., 

1989, 103). Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η ικανοποιητική ανάγνωση στηρίζεται 

στις συνεχείς οπτικές πληροφορίες και στην επεξεργασία όλων των 

γραµµάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια µιας προσήλωσης (Stanovich 

K., 1989, 46).  Ο καλός αναγνώστης, δηλαδή, δεν χρησιµοποιεί λιγότερες 

οπτικές πληροφορίες, όπως υποστηρίζουν τα µοντέλα top-down, αλλά είναι 

ικανός να διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες σε συνδυασµό µε τις γνώσεις 

που έχει για τον κόσµο και τη χρήση της γλώσσας (Ehri L., 1989, 105) 

απελευθερώνοντας σε µεγάλο βαθµό τις διαθέσιµες γνωστικές του δυνάµεις, 

έχοντας αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες αναγνώρισης των λέξεων17.  

Ενώ, σήµερα, το µοντέλο αυτό γίνεται ευρύτερα αποδεκτό µε το όνοµα  

µοντέλο των δυο διόδων, όπως συµβαίνει και για τη γραπτή παραγωγή 

(Zesiger P., 1999, 293-300), οι ερευνητές δεν παύουν να ορίζουν τη 

λειτουργία του µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικά επίπεδα. Για 

παράδειγµα, στο σειριακό µοντέλο επεξεργασίας του Coltheart, οι ικανοί 

αναγνώστες µιας αλφαβητικής γλώσσας χρησιµοποιούν δυο διακριτούς 

τύπους διαδικασιών: τον «άµεσο», που περιλαµβάνει την ανάσυρση από τη 

µακροπρόθεσµη µνήµη των λεξικών µορφών που ταιριάζουν µε τα 

ορθογραφικά ερεθίσµατα, και τον «έµµεσο», που στηρίζεται στη χρήση των 

αντιστοιχιών µεταξύ των γραφηµάτων και των φωνηµάτων (Sprenger  - Cha-

rolles L., 1989, 307). Ωστόσο, η Ehri υποστηρίζει ότι η οπτική µορφή της 

λέξης δεν αποθηκεύεται στο ορθογραφικό λεξικό ξεχωριστά από την 

αναπαράσταση της προφοράς της λέξης. ∆ιακρίνει, δηλαδή, µια ενδιάµεση 
                                                 
17 Για µια λεπτοµερή παρουσίαση της υπέρβασης των µοντέλων top-down βλ. Stanovich K., 
1989. 
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φάση κατά την οποία µόνο οι λέξεις που έχουν υποστεί µια φωνολογική 

επεξεργασία είναι δυνατόν να αποθηκεύονται στο ορθογραφικό λεξικό ως ένα 

αµάλγαµα µορφολογικών, φωνολογικών, συντακτικών και σηµασιολογικών 

πληροφοριών, γεγονός που οδηγεί στην αλληλεπίδραση των δυο διαδικασιών 

λεκτικής πρόσβασης (Ehri L., 1989, 122). Παράλληλα, τα µοντέλα δικτύων 

πολλαπλών συνδέσεων (Content A., 1991) διαφοροποιούνται ως προς το 

σειριακό τρόπο επεξεργασίας προτείνοντας την ταυτόχρονη ενεργοποίηση 

πολλαπλών νευρωνικών δικτύων, σύµφωνα µε την οποία οι ορθογραφικές 

διαδικασίες εκτυλίσσονται παράλληλα και µε συνεχή αλληλεπίδραση και όχι 

σειριακά (Zesiger P., 1999, 300-301 : Zagar D., 1992, 64).    

 Γενικά, οι δυο διακριτές ορθογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας και 

αναγνώρισης της λέξης – η  φωνολογική και η λεξική ή µορφολογική-συντα-

κτική – συνιστούν αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες που αναπτύσσουν 

διαφορετικές ταχύτητες και περνούν από ενδιάµεσα στάδια (Sprenger - 

Charolles L., 1989, 308 : Segui J., 1991, 99). Μόνη η εφαρµογή των κανόνων 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας δεν θεωρείται σήµερα επαρκής 

συνθήκη για την ορθογραφία και την επεξεργασία και αναγνώριση των 

λέξεων. Η λειτουργία της  µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης έρχεται 

προοδευτικά να υποκαταστήσει, όχι όµως ολοκληρωτικά, την προηγούµενη 

στρατηγική.  Έτσι, οι δυσκολίες που συναντούν οι µαθητές του δηµοτικού 

καθώς και οι ορθογραφικές διαφορές που παρουσιάζουν µπορούν σήµερα να 

αντιµετωπιστούν µέσα από την κατανόηση του προοδευτικού περάσµατος 

από τη µία στρατηγική στην άλλη.  

Οι δυσκολίες στην αναγνώριση των λέξεων θεωρούνται, εποµένως, 

δυσλειτουργίες των ορθογραφικών διαδικασιών και µπορούν να κατηγοριο-

ποιηθούν σε τρεις υποκατηγορίες: α) δυσκολίες που προέρχονται από 

ελλείψεις της σηµασιολογικής και / ή συντακτικής και µορφολογικής ανάπτυ-

ξης, β) δυσκολίες που προέρχονται από ελλείψεις της φωνολογικής 

ανάπτυξης, γ) γενικές γλωσσικές δυσκολίες που περιορίζουν τη λειτουργία 

των δυο παραπάνω στρατηγικών αναγνώρισης των λέξεων (Vellutino F. et 

Scanlon D., 1989, 283). Η πρώτη υποκατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει 

γενικά δυσκολίες που προέρχονται από τις ελλείψεις που παρουσιάζει η 

µορφολογική ανάπτυξη, αφού, όπως έχουµε αναφέρει, η µορφολογία είναι 

φορέας της πρώτης άρθρωσης της προφορικής γλώσσας και ειδικότερα του 
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σηµασιολογικού της περιεχοµένου, των εννοιών. Η γλωσσολογική συνείδηση 

(φωνολογική και µορφολογική ή συντακτική συνείδηση) αναγνωρίζεται, 

σήµερα, ότι συµβάλλει στις διαδικασίες πρόσβασης στο γραπτό λόγο (Demont 

E., 2001, 208 : Seymour Ph., 393). Επίσης, οι δυσκολίες στην αναγνώριση 

των λέξεων είναι είτε νευρολογικής ή γενετικής φύσης είτε δυσκολίες που 

δηµιουργούνται από την εµπειρία που αποκτά το παιδί κατά την επαφή του µε 

τη γλώσσα.  Αν οι δυσκολίες αυτές είναι εµπειρικής φύσης (Vellutino F. et 

Scanlon D., 1989, 284), τότε η ευθύνη για την πρόληψη και τη θεραπεία τους 

έγκειται στους παιδαγωγικούς χειρισµούς προς τον αρχάριο και προχωρηµένο 

αναγνώστη.  Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τη µελέτη των διαφορετικών 

µεθόδων διδασκαλίας της ανάγνωσης και γραφής κατέληξε στα εξής 

συµπεράσµατα: α) διαφορετικές µέθοδοι διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας 

(αναλυτικές ή ολικές) µαθαίνουν στα παιδιά διαφορετικές στρατηγικές ανάγνω-

σης και γραφής (φωνηµατικογραφηµατική επεξεργασία ή µορφηµατικογραφη-

µατική επεξεργασία), β) η αποκλειστική χρήση της µιας ή της άλλης 

στρατηγικής περιορίζει την πρόοδο των µαθητών στην αναγνώριση των 

λέξεων και τέλος, γ) η συµπληρωµατικότητα των αναλυτικών και ολικών µεθό-

δων διδασκαλίας και η παροχή στους µαθητές της δυνατότητας απόκτησης, 

τόσο της φωνηµατικογραφηµατικής επεξεργασίας, όσο και της µορφηµατικο-

γραφηµατικής επεξεργασίας των λέξεων βοηθά την πρόοδο των µαθητών 

στην ανάγνωση και γραφή (Vellutino F. et Scanlon D., 1989).  Η παραπάνω 

έρευνα καταλήγει στη γενική διαπίστωση: «Το να δώσουµε στα παιδιά τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιούν πολλές και διάφορες επεξεργασίες θα έπρεπε 

να είναι, κατά τη γνώµη µας, ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης» 

(Vellutino F. et Scanlon D., 1989, 303). Τα αποτελέσµατα πρόσφατης διαχρο-

νικής έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε σε 59 µαθητές ηλικίας 11 ετών, οι 

οποίοι είχαν διδαχθεί τη γλώσσα µε διαφορετική µέθοδο (ορθογραφική, φωνο-

λογική, σηµασιολογική), έδειξαν ότι: α) είναι δυνατό να µάθει ένα παιδί να 

διαβάζει χωρίς να διδαχθεί τις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες, β) η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση συµβάλλει αρνητικά στην ανάγνωση, 

και γ) οι τεχνικές δεξιότητες (compétences) προέρχονται περισσότερο από τη 

γραφηµική και λιγότερο από τη φωνολογική επεξεργασία (Foucambert J. et 

Chenouf Y., 2001). 
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Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του µοντέλου των δύο διόδων και των 

ατοµικών διαφορών οι Baron et Strawson (1979) και η Treiman (1984) 

διέκριναν δύο τύπους αναγνωστών: τους φοίνικες που στηρίζονται περισ-

σότερο στους κανόνες φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (φωνολογική 

ορθογραφική διαδικασία) και τους κινέζους που χρησιµοποιούν περισσότερο 

στρατηγικές αναγνώρισης των λέξεων µέσω της µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης (µορφολογική ορθογραφική διαδικασία) (Rieben L., 1989, 266). 
 

3.4.3 Μεσολάβηση ορθογραφικών διαδικασιών 
Οι γνωστικές λειτουργίες των ορθογραφικών διαδικασιών και η 

ενεργοποίηση πότε της µιας και πότε της άλλης ορθογραφικής διαδικασίας 

κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών ή των 

ενηλίκων, είτε κατά την ανάγνωση είτε κατά τη γραφή, όπως είδαµε µέχρι 

τώρα, υπογραµµίζουν ότι η ορθογραφική δεξιότητα συµβάλλει στην 

κατανόηση του µηνύµατος του γραπτού λόγου µέσω της αναγνώρισης των 

λέξεων. Η κατανόηση του γραπτού µηνύµατος εξαρτάται, έτσι, από ένα 

γνωστικό σύστηµα που δηµιουργείται µέσω µιας αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

εµφανών πληροφοριών ενός κειµένου, συνδυασµένων σύµφωνα µε τους 

εσωτερικούς κανόνες µιας συγκεκριµένης γλώσσας από τη µια µεριά και ενός 

αναγνώστη ή γραφέα που διαθέτει µια βάση εννοιολογικών και γλωσσο-

λογικών γνώσεων πάνω στις οποίες επεµβαίνουν διάφοροι µηχανισµοί ή 

διαδικασίες από την άλλη (Fayol M., 1992, 73). Τόσο το είδος των πληροφο-

ριών των λέξεων (βαθιά ή επιφανειακή ορθογραφία, συχνότητα λέξεων ή 

µορφηµάτων, κανονικότητα λέξεων, κ.ά.) όσο και οι εννοιολογικές και 

γλωσσολογικές γνώσεις (νοητικό ορθογραφικό λεξικό, γλωσσολογική συνείδη-

ση) και οι ορθογραφικές λειτουργίες (φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµα-

τικογραφηµατική αντιστοίχηση) των µαθητών ή των ενηλίκων επεµβαίνουν 

στη λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας και ενεργοποιούν, είτε τη 

φωνολογική είτε τη µορφολογική είτε την αναλογική ορθογραφική διαδικασία. 

Η ενεργοποίηση µιας ορθογραφικής διαδικασίας κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών ή ενηλίκων είναι γνωστή µε τον όρο 

µεσολάβηση. Η µεσολάβηση µιας ορθογραφικής διαδικασίας εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες και προσδιορίζει την ποιοτική εκδήλωση της ορθογρα-

φικής δεξιότητας.  
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3.4.3.1 Φωνολογική µεσολάβηση 
Η ορθογραφία εµπλέκεται, όπως είδαµε, στην ανάγνωση και κυρίως 

στη γραφή της λέξης. Κατά συνέπεια, αν το υποκείµενο δεν αναγνωρίζει 

επακριβώς τις λέξεις, θα έχει πιθανόν δυσκολίες  στην ανάγνωση και γραφή, 

δηλαδή δεν θα µπορεί να σκεφτεί πάνω στο µήνυµα που λαµβάνει ή επιθυµεί 

να µεταδώσει και, κατ’ επέκταση, δεν θα είναι ικανό να επικοινωνεί και να 

κατασκευάζει ανώτερες έννοιες ως υλικό της πνευµατικής του ανάπτυξης. Το 

ερώτηµα που απασχόλησε τους ερευνητές της ορθογραφικής δεξιότητας είναι 

αν η αναγνώριση µιας λέξης προϋποθέτει τη µεσολάβηση της φωνηµα-

τικογραφηµατικής αντιστοίχησης. Κατά την υπαγόρευση µιας προφορικής 

λέξης το ερώτηµα διαµορφώνεται ως εξής: Μετά την ακουστικό - αρθρωτική 

επεξεργασία και την αναγνώριση της λέξης στο σηµαντικό σύστηµα είναι 

απαραίτητη η ενεργοποίηση της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης για 

την γραφή της λέξης ή µεσολαβεί η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

και το ορθογραφικό λεξικό; Κατά την ανάγνωση της λέξης το ερώτηµα 

διατυπώνεται ως εξής: Η αναγνώριση και ανάγνωση της λέξης προϋποθέτει 

την άµεση ανάσυρση της ορθογραφικής αναπαράστασης της λέξης µέσω της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης  ή είναι αναγκαία η µεσολάβηση της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης για την αναγνώριση και προφορά 

της λέξης; Είδαµε ότι η αναγνώριση των γνωστών λέξεων γίνεται µε άµεση 

προσφυγή στο ορθογραφικό λεξικό και στις οπτικές αναπαραστάσεις των 

λέξεων του γραπτού λόγου, που συµβολίζουν τη φωνολογία. Όταν πρόκειται, 

όµως, για λέξεις άγνωστες ή λέξεις που δεν χαρακτηρίζονται από µια 

κανονικότητα ή τέλος, από λέξεις που συναντώνται σπάνια στο γραπτό λόγο, 

είναι απαραίτητη η αποκωδικοποίηση των λέξεων αυτών µέσω του µηχανι-

σµού  φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και η προφορά τους. Η φωνο-

λογική ορθογραφική διαδικασία µέσω της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοί-

χησης συγκεντρώνει σε ένα σύνολο όλες τις φωνολογικές πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για την προφορά της λέξης. Έτσι, η προφορά της λέξης 

ενεργοποιεί το ακουστικό λεξικό και η αναγνώριση των λέξεων αυτών 

επιτυγχάνεται µέσω των ακουστικών αναπαραστάσεων του ακουστικού 

λεξικού, χωρίς την απ’ ευθείας παρεµβολή πληροφοριών από το ορθογραφικό 

λεξικό. Η διαδικασία αυτή της έµµεσης αναγνώρισης µέσω της ακουστικής 

διόδου (Sprenger-Charolles L. et al., 1998, 52) ονοµάζεται φωνολογική µεσο-
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λάβηση και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας και την αναγνώριση των λέξεων. Η διαδικασία φωνολογικής µεσο-

λάβησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών µοντέλων µάθησης της ανάγνωσης 

και γραφής ονοµάζεται και αλφαβητική διαδικασία / αλφαβητικό στάδιο.    

Η φωνολογική µεσολάβηση φαίνεται ότι εξαρτάται από το είδος των 

πληροφοριών των λέξεων: κανονικότητα των λέξεων, συχνότητα και τη 

λεξικότητά τους (lexicalité). Τα αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποίησε 

η Sprenger-Charolles L. έδειξαν ότι:  

α) η φωνολογική µεσολάβηση στα πρώιµα στάδια µάθησης της 

ανάγνωσης και γραφής επηρεάζεται από την κανονικότητα των λέξεων.  Οι 

κανονικές λέξεις, δηλαδή, όπως γάλα, αλάνα κ.τ.λ., αναγνωρίζονται και 

διαβάζονται ή γράφονται ευκολότερα από τις λέξεις που δεν είναι κανονικές, 

όπως κουβάρι, µαξιλάρι, είναι κ.τ.λ.    

β) η φωνολογική µεσολάβηση στα πρώιµα στάδια µάθησης ανάγνωσης 

και γραφής δεν επηρεάζεται από τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων.   Οι 

συχνά εµφανιζόµενες λέξεις δεν διαβάζονται ή γράφονται καλύτερα από τις 

σπάνιες λέξεις. 

 γ) η φωνολογική µεσολάβηση στα πρώιµα στάδια µάθησης της γραφής 

και της ανάγνωσης δεν επηρεάζεται από την λεξικότητα, δηλαδή το 

χαρακτηριστικό µιας ακολουθίας γραµµάτων που την καθιστά λέξη και τη 

διακρίνει από τις ψευδολέξεις. ∆εν παρουσιάστηκαν διαφορές στα 

αποτελέσµατα και στις δυο κατηγορίες λέξεων (λέξεις και ψευδολέξεις) κατα 

την ανάγνωση. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα παιδιά που 

βρίσκονται στα πρώιµα στάδια µάθησης της γραφής έχουν σηµαντικά 

καλύτερες επιδόσεις στη γραφή των ψευδολέξεων (Sprenger-Charolles L. et 

al., 1998, 55-56). Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στην υπόθεση ότι η λεξικότητα, 

και κατά συνέπεια η µορφολογία των λέξεων, εµπλέκεται στην ανάγνωση και 

γραφή εµποδίζοντας την οµαλή λειτουργία της φωνολογικής µεσολάβησης.  

δ)  Στο τέλος της πρώτης δηµοτικού παρουσιάζεται µια επίδραση της 

συχνότητας και της λεξικότητας στην ανάγνωση και γραφή. Τα αποτελέσµατα 

αυτά οδηγούν τους ερευνητές στην υπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της µάθησης 

της ανάγνωσης και γραφής στην πρώτη τάξη τα παιδιά επεξεργάζονται 

προοδευτικά ένα ορθογραφικό λεξικό. Παρόλα αυτά η εγκατάσταση και 

λειτουργία του ορθογραφικού λεξικού και η άµεση αναγνώριση των λέξεων 
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δεν αντικαθιστά ολοκληρωτικά τη διαδικασία της φωνολογικής µεσολάβησης.   

Ο παράγοντας της κανονικότητας των λέξεων, όπως δείχνουν τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, αυξάνεται στο τέλος της πρώτης τάξης. 

ε) Στο τέλος της πρώτης τάξης δηµοτικού, η ανάγνωση των λέξεων που 

έχουν ορθογραφική κανονικότητα είναι πιο εύκολη απ’ ότι η γραφή τους. Ως 

προς τις αντίστοιχες ψευδολέξεις, αντίθετα, δεν παρουσιάζονται διαφορές στη 

γραφή και στην ανάγνωση.  Αυτή η παρατήρηση ως προς τη διαφοροποίηση 

των ικανοτήτων στην ανάγνωση και τη γραφή που παρουσιάζουν τα παιδιά 

στο τέλος της πρώτης τάξης του δηµοτικού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

γραφή των λέξεων, ακόµα και των κανονικών, δεν προϋποθέτει µόνο τη 

γνώση των σχέσεων γραφηµάτων - φωνηµάτων, αλλά και των ποικίλων 

ορθογραφικών συµβάσεων µιας γλώσσας (Sprenger-Charolles L. et al., 1998, 

56-57). Πράγµατι, κατά την ανάγνωση τα γραφήµατα <η>, <ι>, <υ>, <οι>,<ει> 

αντιστοιχούν όλα στο φώνηµα /i/.   Αντίθετα, κατά τη γραφή της λέξης, για 

παράδειγµα, η καλή η επιλογή του <η> προϋποθέτει ή τη γνώση µιας ορθο-

γραφικής σύµβασης που ορίζει ότι για τη γραφή µιας λέξης, που αναφέρεται 

σε θηλυκό γένος, από όλα τα γνωστά µας /i/ χρησιµοποιούµε όλοι µας το <η> 

ή τη γνώση της ορθογραφικής µορφής της λέξης  <καλή>, ή και τα δυο. 

στ) Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι πολύπλοκες κανονικές λέξεις και οι  

αντίστοιχες ψευδολέξεις (λέξεις που περιλαµβάνουν διγράµµατα ή 

συµπλέγµατα όπως ου ή µπ) διαβάζονται ευκολότερα ή καλύτερα απ’ ότι 

γράφονται. Η ασυµµετρία αυτή στην ανάγνωση και γραφή µπορεί να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι το πέρασµα από ένα πολύπλοκο γράφηµα σε ένα απλό 

φώνηµα είναι πιο εύκολο (ανάγνωση) απ’ ότι το πέρασµα από ένα απλό 

φώνηµα σε ένα δίγραµµα (γραφή) (Sprenger-Charolles L. et al., 1998, 57).     

ζ) Η φωνολογική µεσολάβηση έχει ένα σηµαντικό ρόλο τόσο στη 

σιωπηρή όσο και στη φωναχτή ανάγνωση (Sprenger-Charolles L. et al., 1998, 

59).   Τα παιδιά χρησιµοποιούν τη φωνολογική µεσολάβηση ακόµα και όταν οι 

ορθογραφικές τους ικανότητες βελτιώνονται.   

Εµπειρικά δεδοµένα από κανονικούς αναγνώστες συνηγορούν υπέρ 

της άποψης ότι «η φωνολογική συναθροισµένη αναπαράσταση της σπάνιας 

λέξης δραστηριοποιεί τη λεξική φωνολογική αναπαράσταση του πιο συχνού 

οµοφώνου της» (Peereman R., 1991, 127). Έτσι θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη ότι «η φωνολογική συνάθροιση πραγµατοποιείται όχι µόνο µε τη 
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βοήθεια των γραφο-φωνολογικών συµφωνιών που οδηγούν σε διάφορα 

ορθογραφικά τµήµατα από σειρές γραµµάτων αλλά εξίσου µε τη λειτουργία 

των φωνολογικών αναπαραστάσεων των λεξικολογικά αποθηκευµένων 

λέξεων» (Peereman R., 1991, 153). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η φωνολογική µεσολάβηση είναι απαραίτητη, 

τόσο στα πρώτα στάδια εκµάθησης του γραπτού λόγου (Sprenger-Charolles 

L. et al., 1998, 64)  όσο και αργότερα για λέξεις που παρουσιάζουν µικρή 

συχνότητα εµφάνισης στο λόγο καθώς και για τις άγνωστες λέξεις ( Fayol M. 

et Jaffré J.- P., 1999, 151).    

Η φωνολογική µεσολάβηση στα πρώιµα στάδια µάθησης της 

ανάγνωσης και γραφής επιτρέπει τη δηµιουργία και εγκατάσταση ενός 

ορθογραφικού λεξικού και µέσω αυτού τη λειτουργία της άµεσης αναγνώρισης  

των λέξεων, γνωστή ως ορθογραφική φάση (Sprenger-Charolles L. et al., 

1998, 53 : Content A., 1993). Έτσι, η φωνολογική ορθογραφική διαδικασία 

είναι ένας µηχανισµός αυτό-µάθησης που επιτρέπει την ανάπτυξη 

ορθογραφικών αναπαραστάσεων, οι οποίες επιτρέπουν την άµεση 

αναγνώριση των λέξεων µέσω της αναλογικής ορθογραφικής διαδικασίας 

(Alegria et al. 1994, 118 : Gombert J.-E. et al., 1997, 321-328). 

 Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαδικασία φωνολογικής 

µεσολάβησης συνυπάρχει µε τη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία στους 

προχωρηµένους αναγνώστες, δεν έχει, ωστόσο, διευκρινιστεί ο τρόπος 

παρεµβολής από το ορθογραφικό λεξικό των ορθογραφικών πληροφοριών 

που στηρίζουν την αναλογική ορθογραφική διαδικασία στην αναγνώριση και 

γραφή των άγνωστων λέξεων ή ψευδολέξεων. Γνωρίζουµε ότι η µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση αναφέρεται σε µορφήµατα που αντιστοιχούν σε 

ολόκληρες λέξεις ή σε τµήµατά τους.  Έτσι κατά τη διαδικασία συνάθροισης 

των φωνολογικών πληροφοριών κατά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

µιας άγνωστης ή σπάνιας λέξης, ένα τµήµα της λέξης αυτής που τυχόν 

παρουσιάζει µια κανονικότητα ή υψηλή συχνότητα εµφάνισης ή αποτελεί ένα 

µόρφηµα πιθανόν να παρεµβάλλεται και να ενεργοποιεί το ορθογραφικό 

λεξικό και κατά συνέπεια η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση να εµπλέ-

κεται πιο ενεργά στη φωνολογική επεξεργασία της λέξης αυτής µέσω της 

αναλογικής ορθογραφικής διαδικασίας (Gombert J.-E. et al., 1997, 320-331). 
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3.4.3.2 Μορφολογική µεσολάβηση 
 Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα των διαδικασιών αναγνώρισης των 

λέξεων έχει στραφεί στη µελέτη των µορφολογικά πολύπλοκων λέξεων, 

εκείνων, δηλαδή, των λέξεων που συγκροτούνται από περισσότερα του ενός 

µορφήµατα µε σκοπό τον προσδιορισµό του βαθµού και του τρόπου 

εµπλοκής / µεσολάβησης της εσωτερικής µορφολογικής δοµής αυτών των 

λέξεων στις αναλυτικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται κατά την 

αναγνώριση των λέξεων ( Beauvillain C., 1991, 187).  Η αναγνώριση των 

γνωστών λέξεων, όπως επανειληµµένα έχουµε τονίσει, γίνεται µε άµεση 

προσφυγή στο ορθογραφικό λεξικό και στις οπτικές αναπαραστάσεις των 

λέξεων ή των µορφηµάτων που τις συγκροτούν. Επιπλέον, η µορφολογική 

ορθογραφική διαδικασία µεσολαβεί κατά την αναγνώριση των γραπτών 

λέξεων αναλύοντάς τις σε µορφήµατα, γεγονός που διευκολύνει την 

ανάγνωσή τους (Colé P. et Fayol M. , 2000, 169). Η µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση παρουσιάζεται, έτσι, ως δεξιότητα µέσω της οποίας ο αναγνώ-

στης / γραφέας αναζητεί και ταυτίζει στο ορθογραφικό λεξικό την αντίστοιχη 

µορφή / οπτική αναπαράσταση του οπτικού ή ακουστικού ερεθίσµατος που 

προσλαµβάνει κατά την ανάγνωση / γραφή.  Η µορφολογική ορθογραφική 

διαδικασία επεµβαίνει αρκετά αργά στην αναγνώριση των λέξεων και 

εξαρτάται από τις µορφολογικές γνώσεις και το επίπεδο µορφολογικής 

συνείδησης του µαθητή ή του ενηλίκου (Colé P. et Fayol M. , 2000, 174).  

Τι συµβαίνει, όµως, κατά την αναγνώριση των λέξεων που είναι 

άγνωστες ή  που  δεν  χαρακτηρίζονται  από  µια  κανονικότητα  ή  τέλος, από  

λέξεις που συναντώνται σπάνια στο γραπτό λόγο; Όταν αναφερθήκαµε στη 

φωνολογική µεσολάβηση, είδαµε ότι είναι απαραίτητη η αποκωδικοποίηση 

των λέξεων αυτών µέσω της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και της 

προφοράς τους. Τονίσαµε δε ότι η διαδικασία της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης συγκεντρώνει σε ένα σύνολο όλες τις φωνολογικές πληροφο-

ρίες που είναι απαραίτητες για την προφορά της λέξης. Το ερώτηµα που θα 

µας απασχολήσει εδώ περιστρέφεται γύρω από το αν εµπλέκεται κατά την 

αναγνώριση των άγνωστων ή σπάνιων λέξεων, εκτός της φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης,  που  αποσκοπεί   στη  συλλογή  των φωνολογικών 

πληροφοριών, και η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, δηλαδή η άµεση 

προσφυγή στο ορθογραφικό λεξικό.  
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Όλη η προβληµατική του ερωτήµατος στηρίζεται, κατά τη γνώµη µας, 

στη διάκριση µεταξύ λέξεων που αποτελούν ένα µόρφηµα και λέξεων που 

συγκροτούνται από πολλά µορφήµατα. Για παράδειγµα, η λέξη ζύµη είναι 

γνωστή ως ένα λεξικό µόρφηµα. Αντίθετα, η λέξη ζυµώνω αποτελεί το 

συνδυασµό δυο µορφηµάτων: ζυµ- (ρίζα που είναι φορέας της έννοιας του 

όξινου φυράµατος του αλευριού, κοινώς προζύµι, µαγιά) και  -ώνω (επίθηµα 

που είναι φορέας της ενέργειας του α΄ προσώπου). Κατά την αναγνώριση 

µιας άγνωστης λέξης, π.χ. ζυµωταριά (η σκάφη, όπου γίνεται το ζύµωµα), ή 

µιας ψευδολέξης παζυµάκι,  ο αναγνώστης σύµφωνα µε τη διαδικασία της φω- 

φωνολογικής µεσολάβησης για να διαβάσει την άγνωστη λέξη ή την ψευδολέ-

ξη για την οποία δε διαθέτει µια οπτική αναπαράσταση στο ορθογραφικό του 

λεξικό θα πρέπει να στηριχθεί στη δεξιότητά του για φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση και να προβεί στην ανάλυση που παρουσιάζει το Σχήµα 28. 

  

<ζυµωταριά>  <ζ> <υ> <µ> <ω> <τ> <α> <ρ> <ι> <α> 

          

 /z/    /i/    /m/   /o/   /t/    /a/ /r/    /i/   /a/ 

 

         /zimotaria/ 

<παζυµάκι>  <π> <α> <ζ> <υ> <µ> <α> <κ> <ι> 

 

 /p/   /a/     /z/   /i/   /m/   /a/   /k/   /i/ 

          

          /pazimaki/ 

Σχήµα 28: Αναγνώριση λέξης µέσω της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοί- 

      χησης 

 

Η παραπάνω ανάλυση στηρίζεται: α) στην υπόθεση ότι οι λέξεις 

ζυµωταριά / παζυµάκι αποτελούν ένα λέξηµα άγνωστο στον αναγνώστη, για 

το οποίο δεν διαθέτει µια οπτική αναπαράσταση και β) στην υπόθεση ότι η 

µορφολογική επεξεργασία της λέξης γίνεται µετά την είσοδό της στο 

ορθογραφικό λεξικό.  Υπάρχει, όµως, και η υπόθεση ότι κατά την αναγνώριση 

αυτών των λέξεων µεσολαβεί η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση κατά 

την οποία γνωστά µορφήµατα που περιέχονται στην άγνωστη λέξη ή  
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  <ζυµωταριά>  <ζυµ>  <ωταριά>  

          

 /zim/    /otaria/  

 

   /zimotaria/ 

 

<παζυµάκι>  <πα> <ζυµ> <ακι> 

 

 /pa/     /zim/   /aki/ 

        

          /pazimaki/ 

Σχήµα 29: Αναγνώριση της λέξης µέσω της µορφηµατικογραφηµατικής αντι- 

      στοίχησης 

 

ψευδολέξη αναγνωρίζονται άµεσα, πριν την είσοδο της λέξης στο 

ορθογραφικό λεξικό, συµβάλλοντας έτσι στη φωνηµατικογραφηµατική 

επεξεργασία των λέξεων (Πρβλ. τη λογογραφική αντιστοίχηση κατά τον  

Seymour, σ. 89 κ. εξ.). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η ρίζα ζυµ- µπορεί να 

αναγνωριστεί ως µόρφηµα, τόσο στην άγνωστη λέξη όσο και στην ψευδολέξη. 

Επίσης, είναι δυνατό τα υποθήµατα -ωταριά και -άκι να αναγνωριστούν µέσω 

της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης κατά αναλογία µε το συκωταριά 

και παιδάκι και να αντληθεί η φωνητική τους αξία απευθείας από το 

ορθογραφικό λεξικό χωρίς τη µεσολάβηση της φωνηµατικογραφηµατικής 

επεξεργασίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 29. 

Στην περίπτωση αυτή η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην αναγνώριση των σπάνιων, άγνωστων ή ψευδολέξεων, 

συµβάλλοντας ουσιαστικά στη µάθηση της ανάγνωσης και γραφής µε την 

αξιοποίηση γνωστών ήδη πληροφοριακών στοιχείων.  Η σηµαντικότητα της 

µορφολογικής δοµής στην επεξεργασία και αναγνώριση των λέξεων 

στηρίζεται σε ερευνητικά δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία: α) ο χρόνος 

παραγωγής είναι πιο µεγάλος όταν η κατονοµασία ενεργοποιεί πολύπλοκους 

φωνολογικούς µετασχηµατισµούς και β) τα λάθη κατά την παραγωγή λέξεων 

αφορούν τµήµατα της λέξης που αλλάζουν θέση και τα οποία αντιστοιχούν 

πιο συχνά σε ενότητες µορφηµατικής φύσης (Beauvillaine C., 1991, 190).  
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Η υπόθεση της µορφολογικής µεσολάβησης συνδέεται µε τον τρόπο 

αναπαράστασης των µορφολογικών πληροφοριών στο νοητικό λεξικό 

(Beauvillaine C., 1991, 188 : Seymour P. H.K., 1993, 1997). Όπως ήδη 

έχουµε αναφέρει, µας είναι γνωστές δυο εναλλακτικές υποθέσεις: η 

παραγωγική υπόθεση και η υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρήσεων. 

Σύµφωνα µε την παραγωγική υπόθεση, η είσοδος στο ορθογραφικό λεξικό 

προϋποθέτει ένα στάδιο µορφολογικής ανάλυσης της λέξης στα συστατικά της 

µορφήµατα (ρίζα και επίθηµα / κατάληξη) πριν από κάθε λεξική αναγνώριση 

που θα γινόταν µε βάση τη ρίζα (Beauvillaine C., 1991, 190). Τα ερευνητικά 

δεδοµένα δείχνουν ότι «η µορφολογική πληροφορία φαίνεται να 

χρησιµοποιείται από τον ακροατή ή τον αναγνώστη µιας γλώσσας, όπως 

πολλές κανονικότητες στο εσωτερικό των λέξεων που συµφωνούν µε τη 

σηµασιολογία, τη σύνταξη και τη φωνολογία» (Beauvillaine C., 1991, 203). 

Φαίνεται, επίσης, ότι µεγάλο µέρος των µορφολογικών πληροφοριών 

αποκτούνται µέσω της εµπειρίας που διαµορφώνει το υποκείµενο για τις 

κανονικότητες κατά τη σύνθεση των λέξεων. Οι κανονικότητες αυτές 

επιτρέπουν τόσο την επεξεργασία µια ορθογραφικής δοµής των λέξεων, την 

οικονοµία κατά την αποθήκευση των πληροφοριών στο ορθογραφικό λεξικό, 

όσο και τη δηµιουργία και κατανόηση νέων λέξεων (Beauvillaine C., 1991, 203 

: Seymour P. H.K., 1993, 1997). 

 

3.5.0 Η αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας 
Πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να περιγράψουν την εξέλιξη των 

διαδικασιών που χρησιµοποιούν οι µαθητές κατά τη διάρκεια εκµάθησης του 

γραπτού λόγου για την αναγνώριση των λέξεων µε τη µορφή των σταδίων ή 

φάσεων. Αν και έχουν προταθεί πολλά εξελικτικά /αναπτυξιακά µοντέλα, θα 

περιοριστούµε στην περιληπτική παρουσίαση τεσσάρων από αυτά.   

 Η Ehri παρουσίασε ένα µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο διακρίνονται 

τρία στάδια κατά τη µάθηση της αναγνώρισης των λέξεων.  Στο πρώτο στάδιο 

η αναγνώριση βασίζεται σε οπτικές ενδείξεις, στο δεύτερο στάδιο η αναγνώρι-

ση γίνεται µέσω φωνητικών δεικτών και στο τρίτο στάδιο η αναγνώριση 

επιτυγχάνεται µέσω συστηµατικής κωδικοποίησης (Ehri L., 1989, 106-108). 

Το δεύτερο µοντέλο έχει προταθεί από τον Coltéhat, ο οποίος 

περιγράφει τέσσερις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση το παιδί αναγνωρίζει τις 
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λέξεις µέσω ενός οπτικού λεξικού που περιλαµβάνει ένα πολύ περιορισµένο 

αριθµό λέξεων, οι οποίες αναγνωρίζονται µέσω εξαντλητικού ελέγχου των 

γραφηµατικών χαρακτηριστικών τους. Η δεύτερη φάση αναφέρεται σε µια 

διαδικασία δικτυακής διάκρισης (discrimination en réseau), όπου η αναγνώρι-

ση λέξεων γίνεται µε τη βοήθεια ενός περιορισµένου αριθµού δεικτών γνω-

στών λέξεων. Στην τρίτη φάση, φάση της φωνολογικής ανακωδικοποίησης, τα 

γραφηµατικά σύµβολα ανακωδικοποιούνται άµεσα σε φωνολογικό επίπεδο. 

Τέλος, κατά την τέταρτη φάση, την ορθογραφική φάση, η αναγνώριση των 

λέξεων πραγµατοποιείται µε άµεση κωδικοποίηση (Rieben L., 1989, 266). 

Το τρίτο µοντέλο, γνωστό ως αναπτυξιακό µοντέλο της Frith, διακρίνει τρεις 

φάσεις / στάδια αναγνώρισης των λέξεων: το λογογραφικό, το αλφαβητικό και 

το ορθογραφικό  (Alegria J. et Morais J., 1989 :  Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999 

: Martinet C. et Valdois S., 1999 : Sprenger –Charolles L., 1992). Τα στάδια 

αυτά αντιστοιχούν αλλά και διακρίνονται από µια κυρίαρχη στρατηγική στην 

αναγνώριση των λέξεων.  Έτσι κατά το πρώτο στάδιο, το λογογραφικό,  µια 

συγκεκριµένη οπτική µορφή  συνδυάζεται µε µια έννοια.  Η αναγνώριση 

αυτών των µορφών γίνεται µε τη βοήθεια διαφόρων δεικτών που προσφέρει η 

ίδια η λέξη και το συγκείµενο (όπως π.χ. το χρώµα, εντυπωσιακά γράµµατα ή 

ξεχωριστές οµάδες γραµµάτων) (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999, 146-148). Το 

αλφαβητικό στάδιο περιλαµβάνει τη γνώση και συστηµατική χρησιµοποίηση 

των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών. Τέλος, το ορθογραφικό στάδιο 

στηρίζεται στη λειτουργία του ορθογραφικού λεξικού, το οποίο οργανώνεται, 

είτε γύρω από λεξικές ενότητες µορφηµατικού τύπου (µια λέξη αναλύεται σε 

µορφήµατα, π.χ. αν- εξάρτη-τος), είτε γύρω από υπολεξικές ενότητες 

φωνολογικής προέλευσης (όπως π.χ. οι συλλαβές), είτε γύρω από 

γραφηµατικές ενότητες (σειρές γραµµάτων που παρουσιάζουν υψηλή συχνό- 

τητα συνδυασµού (όπως π.χ. -ισµός, -ητός, -αίνω ) (Fayol M. et Jaffré J.-P., 

1999, 145). Το µοντέλο αυτό σύµφωνα µε τη Frith «παρουσιάζει το 

ενδιαφέρον να εκτιµά την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής ως 

προσκτήσεις που θα πραγµατοποιούνται παράλληλα και επηρεάζονται 

αµοιβαία» (Martinet C. et Valdois S., 1999, 583). 

Τέλος, σύµφωνα µε το µοντέλο διττής θεµελίωσης της ορθογραφικής 

και µορφογραφικής ανάπτυξης του Seymour (Seymour P. H.-K.,1993 : 

Seymour P. H.-K.,1997, 390-398), Σχήµα 30, η ανάπτυξη της ορθογραφικής  
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            Γράµµα / ήχος 

 

 

 
ολόκληρες 

λέξεις 

 

 

Σχήµα 30: Γραφική αναπαράσταση του µοντέλου διττής θεµελίωσης της  

      ορθογραφικής και µορφογραφικής ανάπτυξης κατά Seymour 

 

δεξιότητας στηρίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες: στις δυο ορθογραφικές 

διαδικασίες µορφηµατικογραφηµατικής ή λογογραφικής και φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης ή αλφαβητικής διαδικασίας και στη γλωσσολογική 

συνείδηση. Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν ταυτόχρονα και επεξεργάζονται 

τις λεξικές και ορθογραφικές πληροφορίες των λέξεων αναπτύσσοντας ένα 

νοητικό ορθογραφικό λεξικό που περιλαµβάνει τις οπτικές αναπαραστάσεις 

των λέξεων, τις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχήσεις τους και τη µορφο-

γραφική και ορθογραφική τους δοµή. Το µοντέλο αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία γιατί τονίζει ότι: α)  η  ανάπτυξη  της ορθογραφικής δεξιότητας  στηρί-

στηρίζεται στην ταυτόχρονη λειτουργία και των δυο ορθογραφικών 

διαδικασιών, β) η µορφολογική ορθογραφική διαδικασία επιδρά ενισχυτικά 

στη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία προσφέροντας την οπτική 

Γλωσσολογική συνείδηση 

Λογογραφική 
αναγνώριση και 
αποθήκευση  

Φωνολογική Μορφολογική 

 
 
 
Μορφογραφική δοµή 

Αλφαβητική 
διαδικασία 

Ορθογραφική δοµή 

 
 Κέντρο 

Ενδιάµεσο 

Προχωρηµένο
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αναπαράσταση πάνω στην οποία πραγµατοποιείται η επεξεργασία της 

ορθογραφικής δοµής των λέξεων, γ) η ορθογραφική δοµή των λέξεων, 

αποτέλεσµα της φωνολογικής ορθογραφικής διαδικασίας, είναι το πρώτο 

στάδιο για τη διαµόρφωση της µορφολογικής δοµής και κατ’ επέκταση της 

λειτουργίας της µορφολογικής διαδικασίας. 

 

3.6.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα και η ορθογραφική δεξιότητα 
Η συµφωνία των περισσοτέρων γλωσσολόγων και ψυχογλωσσολόγων 

για  τη  µεσολάβηση  των  ορθογραφικών διαδικασιών κατά τη γραφή και ανά- 

γνωση καθώς και για την ταυτόχρονη και παράλληλη λειτουργία τους ανέδειξε 

τη λειτουργική διάσταση ενός γνωστικού συστήµατος που περιλαµβάνει µηχα-

νισµούς επεξεργασίας (ορθογραφικές διαδικασίες) και δραστηριότητες υψηλού 

επιπέδου (οργάνωση, προγραµµατισµός, έλεγχος, κ.ά.) (Fayol M., 1992, 73 : 

Fayol M. et Got C., 1991, 201 : Negro I. et Chanquoy L., 1996, 356). 

Ειδικότερα, η ορθογραφική δεξιότητα φαίνεται να είναι το αποτέλεσµα 

της λειτουργίας  ενός γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που περιλαµβάνει  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήµα  31: Γραφική παρουσίαση των υποσυστηµάτων του γνωστικού  

      ορθογραφικού συστήµατος 

               Γραπτή έκφραση 

∆ραστηριότητες υψηλού επιπέδου

Ορθογραφικές διαδικασίες

Γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 

Ορθογραφική δεξιότητα 
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δυο υποσυστήµατα: το ένα είναι επιφορτισµένο µε τις δραστηριότητες υψηλού 

επιπέδου (οργάνωση διαδικασιών, προγραµµατισµός, επιλογή διαδικασιών, 

έλεγχος ενεργοποίησης και λειτουργίας των διαδικασιών αυτών, κ.ά.) και το 

άλλο µε τις δραστηριότητες χαµηλού επιπέδου (ορθογραφικές διαδικασίες και 

γραφική πραγµατοποίηση) (Negro I. et Chanquoy L., 1996, 356 : Καρατζά Α., 

2000, 238). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 31, η ορθογραφική δεξιότητα 

ρυθµίζεται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι αυθόρµητες 

γλωσσολογικές  γνώσεις  που προκύπτουν  από την αλληλεπίδραση του γρα- 

γραπτού λόγου µε το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα του µαθητή (βαθιά ή 

επιφανειακή ορθογραφία, γνωστές ή άγνωστες λέξεις, συχνότητα λέξεων ή 

µορφηµάτων, κανονικότητα λέξεων, κ.ά.) όσο και από εσωτερικούς 

παράγοντες, που αφορούν τη µάθηση και λειτουργία των ορθογραφικών 

διαδικασιών, όπως: α) ο βαθµός αυτοµατοποίησης των ορθογραφικών 

λειτουργιών (φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση), β) η οργάνωση των ορθογραφικών διαδικασιών µε τρόπο που να 

ικανοποιεί την ορθή επεξεργασία των λέξεων, και γ) o έλεγχος της 

κινητοποίησης των ορθογραφικών διαδικασιών (Fayol M., 1998).  

 

3.6.1 Ο ρόλος της µεταγνωστικής ικανότητας στη λειτουργία του 
γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος  
Η επιλογή µιας ορθογραφικής διαδικασίας σε επίπεδο λεξικής 

αναγνώρισης και κατ’ επέκταση η ποιοτική εκδήλωση της ορθογραφικής 

δεξιότητας (Σχήµα 32) προϋποθέτει έναν έλεγχο της λειτουργίας του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να είναι 

εξωτερικός και αυτόµατος ή εσωτερικός και συνειδητός. Ο αυτόµατος έλεγχος 

της λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ή η 

αυτοµατοποίηση µιας ορθογραφικής διαδικασίας οδηγεί στην αυτοεπιλογή της 

κατά τη γραφή ή ανάγνωση (Καρατζά Α., 2000, 240 : Fayol M., 1998, 46). 

Αντίθετα, η επιλογή και ενεργοποίηση µιας ορθογραφικής διαδικασίας που 

δεν έχει υψηλό βαθµό αυτοµατοποίησης απαιτεί συνειδητό έλεγχο (Καρατζά 

Α., 2000, 241). Μια αυτοµατοποιηµένη ορθογραφική διαδικασία είναι γρήγορη 

και απαιτεί πολύ µικρή γνωστική προσπάθεια, ενώ µια ελεγχόµενη 

ορθογραφική δραστηριότητα είναι πιο αργή και απαιτεί µεγάλες γνωστικές 

προσπάθειες,  κυρίως  γιατί  επιστρατεύει  τους  µηχανισµούς   της  προσοχής 
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Σχήµα  32: Επιλογή ορθογραφικής διαδικασίας µέσω αυτοµατοποίησης ή  

       συνειδητού ελέγχου  

 

(Fayol M. et Montreil J.-M., 1994, 98-100 : Fayol M. et Got C., 1991,190).  Η 

παράλληλη ενεργοποίηση των ορθογραφικών διαδικασιών προϋποθέτει 

µείωση του γνωστικού φορτίου (charge cognitive) µέσω της αυτοµατοποίησης 

µίας απ’ αυτές. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αυτόµατων διαδικασιών 

είναι ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς συνειδητή προσπάθεια και 

χωρίς καµιά διακοπή της λειτουργίας τους (Fayol M. et Got C., 1991, 190). Για 

παράδειγµα, οι ενήλικοι, που έχουν αναπτύξει σε πολύ καλό επίπεδο τη 

γραπτή έκφραση, καταβάλλουν µεγάλες γνωστικές προσπάθειες στις δραστη-

ριότητες υψηλού επιπέδου, (π.χ. οργάνωση ιδεών, λεξική αναζήτηση),µε 

αποτέλεσµα να αυξάνουν σηµαντικά το γνωστικό φορτίο αφήνοντας την 

ορθογραφική δεξιότητά τους να αυτορυθµίζεται από τις αυτοµατοποιηµένες 

ορθογραφικές διαδικασίες. Έτσι, παρουσιάζουν περισσότερα ορθογραφικά 

λάθη συµφωνίας υποκειµένου – ρήµατος, που δεν εµφανίζονται σε µαθητές 

δηµοτικού σχολείου (Bourdin B., 1999). Οι µαθητές, αντίθετα, επειδή δεν 

έχουν αυτοµατοποιήσει ακόµα τις ορθογραφικές διαδικασίες καταβάλλουν 

µεγάλες προσπάθειες για την ενεργοποίηση και λειτουργία τους µε 

               Φωνολογική 
ορθογραφική διαδικασία 

             Μορφολογική 
ορθογραφική διαδικασία 

Έλεγχος 

Συνειδητή επιλογή 

Αυτοµατοποίηση 

Έλεγχος 

Αυτοµατοποίηση 

Έλεγχος 

Αυτοµατοποίηση 

Αυτοµατοποίηση 

Έλεγχος 

Αυτοεπιλογή
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αποτέλεσµα την αποφυγή των παραπάνω ορθογραφικών λαθών. Επιπλέον, 

συγκριτικά δεδοµένα γραπτής παραγωγής ενηλίκων και µαθητών υπογραµ-

µίζουν ότι η µορφολογικο-συντακτική ορθογραφική διαδικασία αυξάνει το 

γνωστικό φορτίο ανάλογα µε το βαθµό αυτοµατοποίησής της (Bourdin B., 

1999, 142 : Negro I. et Chanquoy L., 1996, 360). Παράλληλα, µια λειτουργική 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων πολλών ερευνών για την αναγνώριση των 

λέξεων από σχιζοφρενείς φαίνεται να αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του 

συνειδητού ελέγχου. Ειδικότερα, µια δυσλειτουργία ή έλλειψη των γνωστικών 

διαδικασιών ελέγχου στους ασθενείς αυτούς έχει ως συνέπεια την εµφάνιση 

δυσκολιών ενσωµάτωσης των σηµασιολογικών πληροφοριών των λέξεων στο 

συγκείµενό τους (Besche-Richard C. et Passerieux Chr., 2001).  

Επίσης, ο συνειδητός έλεγχος για την επιλογή και λειτουργία µιας µη 

αυτοµατοποιηµένης ορθογραφικής διαδικασίας φαίνεται να είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την µη επανεµφάνιση µιας, ήδη, αυτοµατοποιηµένης 

ορθογραφικής διαδικασίας (Fayol M., 1998, 46). Η γνωστική αναστολή 

(ανάσχεση) (inhibition cognitive) µιας ορθογραφικής διαδικασίας, για παρά-

δειγµα της φωνολογικής κατά την ανάγνωση ή γραφή γνωστών λέξεων, είναι 

γνωστή ως ένας µηχανισµός δραστικής καταπίεσης που επιτρέπει την 

επιλογή των ταιριαστών αναπαραστάσεων για την πραγµατοποίηση ενός 

έργου (ορθογραφική απόδοση) από ένα σύνολο αναπαραστάσεων (φωνολο-

γικών και µορφολογικών) που έχουν ενεργοποιηθεί αυτόµατα από το συγκεί-

µενο (γραφηµατικό περιβάλλον) (Perret P., 2002, 708). Σύµφωνα µε τα 

µοντέλα ταυτόχρονης ενεργοποίησης των ορθογραφικών διαδικασιών, όταν 

µια γνωστή γραπτή λέξη γίνει το αντικείµενο της προσοχής του αναγνώστη 

ενεργοποιείται όλο το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα και, κατά συνέπεια, 

όλες οι ορθογραφικές διαδικασίες και οι φωνολογικές, µορφολογικές, 

συντακτικές και σηµασιολογικές αναπαραστάσεις που είναι σχετικές µε αυτή 

τη λέξη. Στην περίπτωση αυτή ο αναγνώστης πρέπει να επιλέξει την πιο 

ταιριαστή ορθογραφική διαδικασία για την αναγνώριση της λέξης, τη 

µορφολογική, καταπιέζοντας, αναστέλλοντας άλλες προενεργοποιηµένες 

ορθογραφικές διαδικασίες, όπως η φωνολογική και η αναλογική. Μια ποιοτική 

ανάλυση ορθογραφικών λαθών µαθητών Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου κατά 

την ορθογραφική απόδοση γνωστών λέξεων έδειξε ότι, όταν δεν ασκείται 

συνειδητός έλεγχος στην επιλογή και λειτουργία της µορφολογικής 



 166

ορθογραφικής διαδικασίας, η οποία δεν είναι ακόµα αυτοµατοποιηµένη, τότε 

αυτοεπιλέγεται η φωνολογική ορθογραφική διαδικασία µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση χαρακτηριστικών ορθογραφικών αποκλίσεων, οι οποίες διακρί-

νονται από τέλεια φωνηµατικογραφηµατική αλλά ατελή µορφηµατικογραφηµα-

τική αντιστοιχία (Καρατζά Α., 2000, 243 κ. εξ.).  

Σε σχέση µε τον προγραµµατισµό (planification) των ορθογραφικών 

διαδικασιών του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κατά την ανάγνωση ή 

γραφή θα δανειστούµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από την καθηµερινή 

ζωή που αναφέρει η A. Sirigu (2002, 22): «Φανταστείτε ότι είναι επτά η ώρα 

και ότι το ξυπνητήρι σας κτυπά. ∆υο ώρες αργότερα βρίσκεστε καθισµένος 

στο γραφείο σας. Είναι εννιά η ώρα και είστε έτοιµος για µια νέα ηµέρα 

εργασίας. Σε δυο ώρες έπρεπε να διαχειριστείτε και να πραγµατοποιήσετε µια 

σειρά δραστηριοτήτων που σας επέτρεψαν να περάσετε από µια αρχική 

κατάσταση (εκείνη κατά την οποία ήσασταν ξαπλωµένος στο κρεβάτι σας), σε 

µια τελική κατάσταση όπου έχει πραγµατοποιηθεί ο στόχος σας (να είστε στη 

δουλειά σας). Φανταστείτε, τώρα, ότι είναι οχτώ η ώρα και ότι το ξυπνητήρι 

σας χτυπά. ∆εν σας µένει παρά µια ώρα για να πραγµατοποιήσετε το 

πρόγραµµα των ενεργειών που κάνετε  κάθε πρωί και που φυσιολογικά 

διαρκεί δυο ώρες. Στην περίπτωση αυτή, µόνο οι πιο σηµαντικές ενέργειες για 

την πραγµατοποίηση του στόχου θα πραγµατοποιηθούν και θα έχετε 

µεγαλύτερη ανάγκη να οργανώσετε τις ενέργειές σας απ’ ότι  όταν 

πραγµατοποιούσατε δραστηριότητες πιο αυτοµατοποιηµένες». Με βάση αυτό 

το παράδειγµα µπορούµε να κάνουµε εµφανή τα διάφορα χαρακτηριστικά 

µιας σειράς ορθογραφικών ενεργειών που µας επιτρέπουν να 

πραγµατοποιήσουµε την ορθογραφία µιας λέξης ή µιας φράσης. Πρώτα, 

πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι όλες οι ενέργειες εκτυλίσσονται διαδοχικά και 

περιέχονται σε ένα χρονικό πλαίσιο ειδικό για αυτές τις ενέργειες. ∆εύτερο, 

όλες οι ενέργειες ενός χρονικού πλαισίου δεν έχουν  την ίδια σηµασία σε 

σχέση µε τον τελικό σκοπό. ∆ηλαδή, όταν το χρονικό πλαίσιο δεν µας 

επιτρέπει την πραγµατοποίηση όλων των ορθογραφικών ενεργειών, 

προβαίνουµε στην ενεργοποίηση εκείνων των ενεργειών που είναι πιο 

σηµαντικές για την πραγµατοποίηση του στόχου µας. Για παράδειγµα, ο 

µαθητής ή ο ενήλικος που γράφει µια πρόταση καθ’ υπαγόρευση πρέπει να 

αναγνωρίζει κάθε φορά µια λέξη, να βρίσκει τη γραφηµατική της απόδοση και 
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να την αποτυπώνει πάνω στο χαρτί, να την γράφει. Κατά την ορθογραφική 

επεξεργασία µιας λέξης, ήδη, οργανώνει την αναγνώριση της επόµενης, 

γεγονός που µειώνει δραστικά το χρόνο που έχει στη διάθεσή του για την 

ορθογραφική επεξεργασία αυτής της λέξης και ταυτόχρονα αυξάνει το 

γνωστικό φορτίο. Στην κατάσταση αυτή οδηγείται στην επιλογή (αυτόµατη ή 

συνειδητή) µόνο εκείνης της ορθογραφικής διαδικασίας που επιτυγχάνει την 

γρήγορη  ορθογραφική απόδοση της λέξης και που συνήθως είναι η πιο 

αυτοµατοποιηµένη, αφήνοντας κατά µέρος µορφολογικούς και γραµµατικο-

συντακτικούς ελέγχους. Έτσι, δικαιολογείται η εµφάνιση λαθών συµφωνίας 

υποκειµένου – ρήµατος στους ενήλικους και η εµφάνιση ορθογραφικών 

λαθών σε γνωστές λέξεις, η απόδοση των οποίων παρουσιάζει τέλεια 

φωνηµατικογραφηµατική αλλά ατελή µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

(Bourdin B., 1999 : Καρατζά Α, 2000γ), καθώς και η εµφάνιση γραµµατικών 

λαθών στα γραπτά µαθητών, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τους 

γραµµατικούς κανόνες. 

Ο συνειδητός έλεγχος και η οργάνωση της λειτουργίας του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος πραγµατοποιείται µε τη συµβολή της 

µεταγνωστικής ικανότητας του µαθητή ή του ενηλίκου. Ενώ, η γνωστική 

ικανότητα αναφέρεται στις ορθογραφικές διαδικασίες και στρατηγικές που 

χρησιµοποιεί ο µαθητής ή ο ενήλικος για να γράψει ή να διαβάσει, η 

µεταγνωστική ικανότητα αναφέρεται στις γνώσεις του για τις διαδικασίες 

αυτές, δηλαδή, στη συνειδητοποίηση της ύπαρξής τους και στην ικανότητά 

του να µιλά γι’ αυτές από τη µια και στην ικανότητά του να ασκεί έναν 

συνειδητό έλεγχο σ’ αυτές τις ορθογραφικές διαδικασίες από την άλλη 

(Grunderbeeck Van N. et al., 1986, 23 : Mariné C. et Huet N. , 1998, 711 : 

Πασχάλη Α., 2000, 61). Η µεταγνωστική ικανότητα εµφανίζεται ως δεξιότητα 

συνειδητής επιλογής µιας ορθογραφικής διαδικασίας µε ταυτόχρονη 

απενεργοποίηση άλλων µη συµβατών ορθογραφικών διαδικασιών για την 

επίτευξη ενός ορθογραφικού έργου ή την επίλυση ενός ορθογραφικού 

προβλήµατος. Για παράδειγµα, όταν ένας µαθητής καλείται να γράψει 

ορθογραφηµένα καθ’ υπαγόρευση µια άγνωστη λέξη (π.χ. λιακωτό) έχει δυο 

επιλογές: α) να µην ασκήσει συνειδητό έλεγχο στις ορθογραφικές διαδικασίες 

µε αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί εκείνη µε το µεγαλύτερο βαθµό 

αυτοµατοποίησης, συνήθως η  φωνολογική ορθογραφική διαδικασία, η οποία 
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µέσω της γνωστικής λειτουργίας της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

θα οδηγήσει σε µια τυχαία απόδοση των φωνηέντων της λέξης (π.χ. λιακοτό, 

λυακοτώ, κ.ά.) ή β) να ασκήσει συνειδητό έλεγχο στις ορθογραφικές διαδικα-

σίες, απενεργοποιώντας τη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία και επιλέγο-

ντας την ενεργοποίηση της αναλογικής ή µορφολογικής διαδικασίας, η οποία, 

µέσω της συµβολής της µορφολογικής συνείδησης, έχει περισσότερες 

πιθανότητες να εντοπίσει το µόρφηµα –ωτό και µέσω της µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοίχησης την γραφηµατική του απόδοση.  

Επιπλέον, η διαφοροποίηση της ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών ή 

ενηλίκων, που έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό τις ορθογραφικές δια-

δικασίες, φαίνεται να είναι αποτέλεσµα, κυρίως, ενδοατοµικών διαφορών ως 

προς την ανάπτυξη της µεταγνωστικής τους ικανότητας. Η διάσταση ανάµεσα 

στις ορθογραφικές ικανότητες (π.χ. ικανοποιητική µορφολογική και συντακτική 

συνείδηση, ικανοποιητική γνώση γραµµατικών κανόνων) και στην ορθογρα-

φική δεξιότητα18(γραµµατικά ορθογραφικά λάθη) που εµφανίζουν µαθητές των 

τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου φαίνεται να έχει σχέση µε τη δια-

φοροποίηση της µεταγνωστικής τους ικανότητας, δηλαδή µε τη διαφοροποίη-

ση του τρόπου λειτουργίας του γνωστικού τους ορθογραφικού συστήµατος. 

Εποµένως, η ορθογραφική δεξιότητα µαθητών ή ενηλίκων είναι το 

έκδηλο, το φανερό αποτέλεσµα τόσο των δοµών (ορθογραφικών διαδικασιών) 

όσο και της λειτουργίας (αυτοµατοποίηση και συνειδητός έλεγχος) του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Η θεώρηση αυτή αναδεικνύει δυο, 

επιπλέον, τύπους δυσκολιών της ορθογραφικής δεξιότητας (Fayol M. et Got 

C., 1991, 203): από τη µια µεριά τίθεται το πρόβληµα της αυτοµατοποίησης 

των ορθογραφικών διαδικασιών, πώς δηλαδή αυτοµατοποιείται µια 

ορθογραφική διαδικασία, και ποιος ο ρόλος των δηλωτικών γραµµατικών 

γνώσεων στην αυτοµατοποίησή της, από την άλλη  τα προβλήµατα που 

εµφανίζονται µαζί µε την αυτοµατοποίηση µιας ορθογραφικής διαδικασίας, 

όπως δυσκολίες στον έλεγχο της λειτουργίας έναρξης και διαδοχής των 

ορθογραφικών διαδικασιών και ο κίνδυνος επανεµφάνισης µιας αυτοµατο-

ποιηµένης ορθογραφικής διαδικασίας λόγω έλλειψης συνειδητού ελέγχου 

(Fayol M., 1998, 47). Οι δυσκολίες αυτές οδηγούν στην εµφάνιση µορφολο-
                                                 
18 Για την ερµηνεία της διάστασης ανάµεσα σε ικανότητα και δεξιότητα κατά τη γνωστική 
ανάπτυξη βλ.  P. Perret, 2002. 
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γικών, γραµµατικών και συντακτικών λαθών, τα οποία απαιτούν µια, επιπλέ-

ον, δεξιότητα εντοπισµού αυτών των λαθών µε επιστροφή στο κείµενο που 

έχει, ήδη, παραχθεί (Fayol M., 1998, 47). Ο εντοπισµός των ορθογραφικών 

λαθών που προκύπτουν από την αυτόµατη λειτουργία µιας ορθογραφικής 

διαδικασίας ενεργοποιεί συνειδητά όλο το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µε 

αποτέλεσµα την υπερβολική αύξηση του γνωστικού φορτίου. Η προσπάθεια 

µείωσης του γνωστικού φορτίου κατά την αυτοδιόρθωση ενός κειµένου ανα-

πτύσσει σταδιακά τη δεξιότητα εντοπισµού των ορθογραφικών λαθών µέσω 

της αυτοµατοποίησης του µηχανισµού αυτού (Largy P. et Dédéyan A., 2002). 

 

3.6.2 ∆υσλειτουργίες του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος  
και ορθογραφική δεξιότητα 
Σήµερα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι δυσλειτουργίες του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης νευροβιολο-

γικών, γνωστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.  

Στην πρώτη περίπτωση, Σχήµα 33(α)19, η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος 

µε τις νευροεγκεφαλικές δυσλειτουργίες ή βλάβες µπορεί να επιφέρει µια 

ειδική έλλειψη στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µε αποτέλεσµα την 

εκδήλωση µιας ελλειµµατικής ορθογραφικής δεξιότητας (ειδική δυσλεξία ή 

ειδική δυσγραφία)  (Valdois S. 2000, 249 : Λόξα Γ., 2000 :   Rieben L. et 

al.,1997 : Τζενάκη Μ., 1996 : Piérart B., 1994α : Lecocq P., 1991 : Στασινού 

∆., 1989). Στη δεύτερη περίπτωση, Σχήµα 33(β), όπου δεν έχουµε εγκεφαλική 

ή ειδική γνωστική δυσλειτουργία η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος (π.χ. 

ανεπάρκεια γλωσσικών ερεθισµάτων, κοινωνικο-εκπαιδευτικά ή συναισθηµα-

τικά προβλήµατα) και γνωστικών παραγόντων µπορεί να οδηγήσει σε 

ελλειµµατική ορθογραφική δεξιότητα µέσω αναπτυξιακών δυσλειτουργιών και 

ελλείψεων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος (αναπτυξιακή δυσλεξία 

ή αναπτυξιακή δυσορθογραφία) (Valdois S. 2000, 249 : Carbonnel S. et al., 

1996 : Grégoire J. et Piérart B., 1994: 1994β : Φλωράτου Μ., 1994: Morrison 

F., 1989).  Αντίθετα, στην τρίτη περίπτωση, Σχήµα 33(γ), η αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στο περιβάλλον (π.χ. επαφή µε το γραπτό λόγο, µέθοδοι 

διδασκαλίας)  και  στο  γνωστικό  ορθογραφικό  σύστηµα  καθορίζει το βαθµό  
                                                 
19 Βασισµένο στο προσαρµοσµένο σχήµα της Frith (Valdois S., 2000, 248) και αναπροσαρ-
µοσµένο για τις δικές µας ανάγκες.  
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  (α)       (β)        (γ) 
  

εγκεφαλική   όχι εγκεφαλική   όχι εγκεφαλική 

ανωµαλία  ανωµαλία   ανωµαλία 

 

 

      Βιολογικό επίπεδο  

 

ειδική έλλειψη  αναπτυξιακή   όχι ειδική ή  

    γνωστική έλλειψη αναπτυξιακή 

       έλλειψη 

      

       Γνωστικό επίπεδο      

ελλειµµατική   ελλειµµατική   διαφορετικά 

ορθογραφική   ορθογραφική  επίπεδα 

δεξιότητα  δεξιότητα  ορθογραφικής 

      δεξιότητας 

                 Ορθογραφική συµπεριφορά 

 

Σχήµα 33: Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και οργανισµού και επίπεδα  

      προέλευσης δυσλειτουργιών της ορθογραφικής δεξιότητας 

 

ανάπτυξης και  λειτουργίας του  συστήµατος  αυτού και εξηγεί τα διαφορετικά 

επίπεδα  της  ορθογραφικής δεξιότητας που παρουσιάζουν οι κανονικοί 

µαθητές (ορθογραφία, δυσορθογραφία, ανορθογραφία). 

Παράλληλα, οι προσπάθειες αξιολόγησης των αδυναµιών και 

ελλείψεων της ορθογραφικής δεξιότητας των κανονικών µαθητών είχαν µέχρι 

πρόσφατα ένα κανονιστικό χαρακτήρα που αποσκοπούσε στο να µετρήσει τις 

ορθογραφικές δεξιότητες των µαθητών αυτών και να τις συγκρίνει µε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. Ωστόσο, αυτό το είδος αξιολόγη-

σης, µένοντας στην επιφάνεια της ορθογραφικής και αναγνωστικής συµπερι-

φοράς  των  µαθητών  δεν  µπορεί παρά να προσφέρει περιορισµένες δια-

γνωστικές πληροφορίες. (Grégoire J., 1994 : Jaffré J.P., 1990). Η αναγνώριση 

των ορίων µιας κανονιστικής αξιολόγησης και η συνεχώς αυξανόµενη 

τεκµηρίωση για το ρόλο των γνωστικών παραγόντων στην ορθογραφική 

δεξιότητα έχει αρχίσει να µεταθέτει το ενδιαφέρον των ερευνητών από το 

επίπεδο της ορθογραφικής δεξιότητας στο επίπεδο της ορθογραφικής 
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ικανότητας. Όλοι σχεδόν συµφωνούν ότι µια πραγµατική κατανόηση των 

προβληµάτων ανάγνωσης και γραφής των κανονικών µαθητών προϋποθέτει 

µια βαθιά κατανόηση των γνωστικών ικανοτήτων τους, οι οποίες υπόκεινται 

της ορθογραφικής δεξιότητας, καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους 

(Grégoire J., 1994, 249). Με τον τρόπο αυτό η κατανόηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών ταυτίζεται, σήµερα, µε την κατανόηση του γνωστικού 

ορθογραφικού τους συστήµατος. 

Για τους περισσότερους, όµως, ερευνητές η κατανόηση των 

γνωστικών παραγόντων και της αλληλεπίδρασής τους προϋποθέτει ένα 

θεωρητικό µοντέλο που λαµβάνει υπόψη του τόσο την ανολοκλήρωτη και µη 

γραµµική αναπτυξιακή πορεία των γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών όσο 

και τις ενδοατοµικές διαφορές της γνωστικής τους ανάπτυξης (Grégoire J., 

1994, 250-252). Η αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας µε αναφορά σε 

ένα θεωρητικό µοντέλο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορεί να εγγυηθεί 

σε µεγάλο βαθµό τη λήψη αποφάσεων για την µελλοντική εξέλιξη ενός 

συγκεκριµένου µαθητή (προγνωστική αξιολόγηση) είτε για την ενισχυτική 

υποστήριξή του από το δάσκαλο (διαγνωστική αξιολόγηση) (de Partz M.-P., 

1994 : Grégoire J., 1994). 
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4.0.0 ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆΄, Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

4.1.0 Επισκόπηση ερευνών σχετικών µε την ορθογραφική δεξιότητα 
ελλήνων µαθητών 
Η ορθογραφική δεξιότητα έγινε αντικείµενο πολλαπλών ερευνητικών 

προσεγγίσεων σε πολλές από τις οποίες έχουµε, ήδη, αναφερθεί.  Αξίζει όµως 

να αναφέρουµε πιο αναλυτικά τις έρευνες που είχαν ως αντικείµενο την 

ορθογραφική δεξιότητα ελλήνων µαθητών ηλικίας 9 - 14 ετών, οι οποίοι έχουν 

διδαχθεί το ορθογραφικό σύστηµα της µητρικής τους γλώσσας και 

περιµένουµε να έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό το γνωστικό 

ορθογραφικό τους σύστηµα και την ορθογραφική τους δεξιότητα. Οι µαθητές 

αυτοί, σύµφωνα µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος20, θα πρέπει 

να έχουν αναπτύξει µια φωνολογική και µορφολογικο-συντακτική συνείδηση 

ικανή να υποστηρίζει τις γνωστικές λειτουργίες της φωνηµατικογραφηµατικής 

και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης αλλά και έναν αποφασιστικό 

έλεγχο της φωνολογικής ή µορφολογικής µεσολάβησης κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης µιας λέξης και να παρουσιάζουν µια αρκετά υψηλή ορθογραφική 

δεξιότητα. 

Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια έχουν επιλεγεί µε τα 

εξής κριτήρια: α) αναφέρονται στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών κατά 

τη γραφή µεµονωµένων λέξεων ή ενός κειµένου ελεύθερου ή καθ’ 

υπαγόρευση, β) αφορούν την ορθογραφική δεξιότητα κανονικών µαθητών 

ηλικίας 9-14 ετών. 

Ο Θ. Γέρου (1959 ) σε µια καθαρά κανονιστική έρευνα που στόχο είχε 

την ποσοτική µέτρηση των ορθογραφικών λαθών 213 µαθητών της Ε΄ και Στ΄ 

τάξης χρησιµοποίησε κείµενο 128 λέξεων καθ’ υπαγόρευση. Σύµφωνα µε την 

έρευνα αυτή ο µέσος όρος λαθών ανά µαθητή κυµαίνεται µεταξύ 70-90 

ορθογραφικά λάθη.  

                                                 
20 Η γλωσσική ανάπτυξη του µαθητή είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο προηγούµενο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραµµα (Π.∆. 583/ 1982 - 
ΦΕΚ 107 Α΄), µε το οποίο οι µαθητές του δείγµατός µας έχουν διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, 
ορίζεται ότι «σκοπός του γλωσσικού µαθήµατος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 
οικειοποιηθούν, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, τον εκφραστικό πλούτο και τους 
µηχανισµούς της νεοελληνικής γλώσσας (δηµοτικής), ώστε να διευκολυνθεί τόσο η 
πνευµατική τους συγκρότηση όσο και η αποτελεσµατική επικοινωνία τους µε το περιβάλλον». 
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Ο Χ. Γκόλιαρη και Γ. Κώνστα, (1981) πραγµατοποίησαν περιγραφική 

έρευνα που αποσκοπούσε στη διαπίστωση συνάφειας µεταξύ φύλου και 

ορθογραφικών λαθών, καθώς και µεταξύ φύλου και ειδικότερης κατηγορίας 

ορθογραφικών λαθών. Εξέτασαν 276 µαθητές ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού 

σχολείου, στους οποίους δόθηκε ένα θέµα για ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, τα δεδοµένα της έρευνας υποστηρίζουν ότι:  

α) το φύλο παίζει κάποιο ρόλο στην ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών, αφού τα κορίτσια κάνουν λιγότερα λάθη (40,14%) από τα αγόρια 

(59,86%),  

β) δεν υπάρχει συνάφεια µεταξύ φύλου και των κατηγοριών των 

ορθογραφικών λαθών (τονικά, θεµατικά, καταληκτικά),  

γ) οι µαθητές παρουσιάζουν περισσότερα τονικά λάθη (46,51%), 

λιγότερα θεµατικά (38,10%) και ακόµα πιο λίγα καταληκτικά (15,39%),  

δ) η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών αυτών διαφοροποιείται 

ποσοτικά από τάξη σε τάξη. Οι µαθητές της ∆΄ τάξης κάνουν περισσότερα 

ορθογραφικά λάθη (40,18% των 6.672 λαθών), της Ε΄ λιγότερα (30,92%) και 

της Στ΄ τάξης ακόµα πιο λίγα (28,90%).  

Οι ερευνητές προτείνουν εξατοµικευµένη διδασκαλία κατά φύλο, 

ανάπτυξη ενός βασικού λεξιλογίου, τροποποίηση των αναλυτικών 

προγραµµάτων και καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος. 

Οι Σ. Ζακεστίδου και Βακάλη-Μανιού, (1987α, 1987β) εξέτασαν 66 

µαθητές Α΄ και Β΄ Γυµνασίου υποβάλλοντάς τους σε δυο δοκιµασίες. Η πρώτη 

αφορούσε τη σύνταξη και γραφή δυο εκθέσεων. Η µια έκθεση από την άλλη 

απείχε χρονικά 15 µέρες. Η δεύτερη δοκιµασία αφορούσε στη γραφή καθ’ 

υπαγόρευση 40 προτάσεων ειδικά συντεταγµένων ώστε να περιλαµβάνουν 

67 ορθογραφικούς κανόνες µε τις εξαιρέσεις τους. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αυτής έδειξαν ότι:  

α) το θέµα της έκθεσης παίζει σηµαντικό ρόλο στα ορθογραφικά 

σφάλµατα,  

β) υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στα ποσοστά ορθογραφικών 

σφαλµάτων µεταξύ των µαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης, ενώ µεταξύ των 

µαθητριών των τάξεων αυτών το ορθογραφικό επίπεδο βρέθηκε ακριβώς το 

ίδιο. Ο παράγοντας ηλικία, σύµφωνα µε τις ερευνήτριες δεν επηρεάζει την 

ορθογραφική δεξιότητα παρά µόνο των αγοριών της έρευνας. 
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γ) η ανοµοιογένεια των µαθητών ως προς τα ορθογραφικά σφάλµατα 

είναι φανερή. Επίσης, στην ανοµοιογένεια συµβάλλει, σύµφωνα µε τις 

ερευνήτριες, και η πίεση του χρόνου για την ολοκλήρωση µιας δοκιµασίας. 

δ) ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών κάνει ορθογραφικά σφάλµατα, ενώ 

γνωρίζει τους κανόνες και µπορεί να τους δηλώσει όταν ρωτηθεί. 

ε) «Σε ένα µεγάλο, τέλος, αριθµό κανόνων δεν παρατηρήθηκε κανένα 

ορθογραφικό σφάλµα, πράγµα που δείχνει καθαρά ότι η έκθεση δεν αποτελεί 

το δείγµα του γραπτού λόγου που µπορεί ν’ αποκαλύψει µε πληρότητα τις 

ορθογραφικές αδυναµίες των µαθητών, γιατί η έκθεση προσφέρει τη 

δυνατότητα στο µαθητή, αν δεν γνωρίζει µια λέξη πώς γράφεται, να την 

αντικαταστήσει µε µια άλλη, για την ορθογραφία της οποίας είναι βέβαιος» 

(Ζακεστίδου Σ. και Μανιού-Βακάλη Μ., 1987α, 99).     

στ) οι µαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα στις σύνθετες λέξεις, στα 

αριθµητικά και κυρίως στις καταλήξεις των ρηµάτων. 

Γενική διαπίστωση της έρευνας αυτής είναι ότι δεν είναι αρκετή η 

διδασκαλία της Γραµµατικής για την ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας 

των µαθητών. Αντίθετα, προτείνεται η εµπέδωση της εφαρµογής των 

ορθογραφικών κανόνων στο γραπτό λόγο, η συστηµατική διδασκαλία της 

ετυµολογίας των λέξεων, η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, η επαφή 

µε το βιβλίο, η χρήση λεξικού και τέλος η ορθογραφική απλοποίηση µερικών 

λέξεων.  

Ο Α. Γκότοβος, (1992) µε µια εµπειρική κοινωνιο-γλωσσολογική έρευνα 

στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση της ικανότητας των µαθητών του 

δηµοτικού να πραγµατώνουν τις συµβάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία 

ανάµεσα σε στοιχεία του προφορικού και σε στοιχεία του γραπτού λόγου, 

όταν παράγουν γραπτό λόγο, προσπάθησε να περιγράψει και να ερµηνεύσει 

τη διαφοροποίηση που ενδεχοµένως θα προέκυπτε ως προς την παραπάνω 

ικανότητα σε σχέση µε το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Στηρίχτηκε 

στην υπόθεση ότι κατά τη γραφή και ανάγνωση δεν παρεµβάλλεται η 

φωνολογική αλλά η µορφολογική ενηµερότητα και ότι η ορθογραφική 

δεξιότητα αφορά την αντιστοίχηση µορφηµάτων και τα κριτήρια για τη 

γραµµατική τους επιλογή. Εξέτασε 1177 µαθητές από όλες τις τάξεις του 

δηµοτικού. Τα εργαλεία της έρευνας ήταν τρία άγνωστα κείµενα για γραφή 

καθ’ υπαγόρευση (Κ1 για την Α΄ και Β΄, Κ2  για τη Γ΄ και ∆΄ και Κ3 για την Ε΄ 
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και Στ΄ τάξη) διαφοροποιηµένα µεταξύ τους ως προς το βαθµό δυσκολίας των 

ορθογραφικών περιπτώσεων που ελέγχθηκαν. Η συλλογή και επεξεργασία 

των δεδοµένων της έρευνάς του οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: 

α) Τα παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο µε διαφορές ως προς τις 

ορθογραφικές συµβάσεις, 

β) Η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών αυτών διαφοροποιείται από 

τάξη σε τάξη. Ειδικότερα, για την ∆΄ τάξη ο µέσος όρος κανονικών 

ορθογραφικών πραγµατώσεων είναι 180,56, για την Ε΄ τάξη είναι 186,44 και 

για την Στ΄ τάξη 190,79. Η διαφοροποίηση αυτή, σύµφωνα µε τον ερευνητή, 

εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον (οικογένειες εκπαιδευτικών, 

οικογένειες υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελµατιών, οικογένειες χαµηλών 

κοινωνικών στρωµάτων) και από το σχολικό περιβάλλον (εκπαιδευτικός, 

µέθοδος διδασκαλίας, στάση των µαθητών απέναντι στη µάθηση, κ.ά.). Η 

συστηµατική αυτή διαφοροποίηση σηµαίνει για τον ερευνητή «ότι το σχολείο 

δεν καταφέρνει να µεταβιβάσει γνώση γύρω από τις ορθογραφικές συµβάσεις 

στον ίδιο βαθµό και µε το ίδιο αποτέλεσµα σε όλους τους µαθητές ή 

τουλάχιστον στους µαθητές γενικά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 

προέλευση» (Γκότοβου Α., 1992, 88), 

γ) η διδασκαλία µιας σύγχρονης γραµµατικής και ενός σύγχρονου 

συντακτικού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της δεξιότητας των µαθητών 

να χειρίζονται τις ορθογραφικές συµβάσεις. 

Οι Μ. Βάµβουκας κ. άλ., (1999α) πραγµατοποίησαν έρευνα µε σκοπός 

της τη διαπίστωση του βαθµού κατοχής της φωνητικο-γνωστικής δεξιότητας, 

δηλαδή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, 528 µαθητών Ε΄ και Στ΄ 

τάξης δηµοτικού σχολείου σε Ελλάδα και Κύπρο. Το όργανο της έρευνας ήταν 

25 δισύλλαβες, 25 τρισύλλαβες και 10 πολυσύλλαβες λέξεις που 

παρουσιάζουν κανονικότητα και όσο το δυνατό πλήρη φωνηµατικο-

γραφηµατική αντιστοιχία. Οι λέξεις αυτές περιλάµβαναν εκτός από το φώνηµα 

/a/ και 47 συµφωνικά συµπλέγµατα. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας 

αυτής: 

α) η επίδοση των µαθητών µειώνεται µε την αύξηση του αριθµού των 

συλλαβών, 

β) µε κριτήριο ικανοποιητικής κατοχής µιας γνώσης ή δεξιότητας τις 

σωστές απαντήσεις στο 80% των ερωτήσεων, οι ερευνητές υπογραµµίζουν 
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ότι οι µαθητές των τάξεων αυτών δεν κατέχουν τη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, στις δισύλλαβες λέξεις ένα 

ποσοστό 14,6% φαίνεται να κατέχει τη δεξιότητα αυτή σε χαµηλότερα του 

80% ποσοστά ή να µην την κατέχει καθόλου. Επίσης, στις τρισύλλαβες λέξεις 

το ποσοστό των µαθητών που δεν παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της 

δεξιότητας αυτής ανέρχεται στο 15,56%. Επιπλέον, κανείς από τους µαθητές 

δεν φαίνεται να πέρασε το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής στις δοκιµασίες 

µε πολυσύλλαβες λέξεις, 

γ) δεν παρουσιάστηκαν αξιοπρόσεχτες διαφορές των επιδόσεων των 

υποκειµένων από την Ελλάδα και την Κύπρο, 

δ) τα κορίτσια κατέχουν σε υψηλότερο βαθµό από τα αγόρια τη 

δεξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας του λόγου, 

ε) ως προς την τάξη φοίτησης: Και στα τρία τεστ τα υποκείµενα του 

ελληνικού δείγµατος της Στ΄ τάξης σηµειώνουν επιδόσεις στατιστικά 

υψηλότερες από αυτές των µαθητών της Ε΄ τάξης. Αντίθετα, τα υποκείµενα 

του κυπριακού δείγµατος της Ε΄ τάξης παρουσιάζουν υψηλότερες και 

στατιστικά σηµαντικές επιδόσεις στο τρίτο τεστ (πολυσύλλαβες λέξεις) από 

αυτές των µαθητών της Στ΄ τάξης, ενώ παρουσιάζουν χαµηλότερες επιδόσεις 

και στατιστικά ασήµαντες στους µέσους όρους των δυο πρώτων τεστ 

(δισύλλαβες και τρισύλλαβες λέξεις). 

στ) η επίδοση των µαθητών µικρής ηλικίας δεν διαφέρει σηµαντικά από 

την επίδοση των µαθητών µεγάλης ηλικίας. Οι δυο ηλικιακές οµάδες του 

δείγµατος διαφέρουν κατά έξη µήνες µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής τους. 

Με βάση τα αποτελέσµατα και ποιοτικού µέρους της παραπάνω 

έρευνας, οι ερευνητές προτείνουν να διδάσκεται συστηµατικά ή γνώση της 

αντιστοιχίας ανάµεσα σε φθόγγους και γραφήµατα, φωνήµατα και γραφήµατα, 

σε φωνήµατα και ορθή παράσταση των γραφηµάτων τους µε χρήση 

ελάχιστων ζευγαριών, όπως: βόδι-πόδι, ρόδι-βόδι, κ.ά. και πολυαισθητηριακή 

αξιοποίηση πρότυπων λέξεων, οι οποίες περιέχουν το δυσδιάκριτο ή 

δυσπρόφερτο γράφηµα, σύµπλεγµα ή φώνηµα. 

Οι Ε. Μποζαντζή και Ε. Σαµωνάκη, (1999) διεξήγαγαν έρευνα µε 

σκοπό τη διαπίστωση του βαθµού κατανόησης και εµπέδωσης της σωστής 

γραφής των οµόηχων λέξεων από µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού 

σχολείου καθώς και από µαθητές Α΄ και  Β΄ γυµνασίου. Η έρευνα έγινε σε 
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δείγµα 160 υποκειµένων µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου που 

περιλάµβανε ερωτήσεις διχοτοµικού τύπου, όπως: ποιο-πιο, πως-πώς, κ.ά. Η 

αξιολόγηση των δεδοµένων της έρευνας έδειξε, σύµφωνα µε τις ερευνήτριες, 

τα εξής: 

α) οι µαθητές του δηµοτικού έκαναν κατά µέσο όρο λιγότερα λάθη από 

τους µαθητές του γυµνασίου. Η διαφορά των µέσων όρων επίδοσης κρίθηκε 

στατιστικά ασήµαντη,  

β) στο δηµοτικό τα κορίτσια παρουσίασαν καλύτερη επίδοση από τα 

αγόρια σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (p=0,088), όπως και στο γυµνάσιο µε 

τη διαφορά ότι ο βαθµός στατιστικής σηµαντικότητας της διαφοράς των 

επιδόσεων ήταν (p=0,002), 

γ) τα παιδιά που προέρχονται από γονείς µε υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο έχουν καλύτερη επίδοση στην απόδοση των οµόηχων λέξεων σε 

σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν µεσαίο ή χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο, 

δ) η προτίµηση του γλωσσικού µαθήµατος δεν επηρεάζει σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό την επίδοση των µαθητών στην ορθογραφία των οµόηχων 

λέξεων. 

Ο Α. Αϊδίνης, (2000) ερεύνησε την ικανότητα των µαθητών να 

χρησιµοποιούν σωστά τις γραµµατικές κατηγορίες για την απόδοση των 

φωνηµάτων /ο/, /e/ και /i/ των καταλήξεων. Στη έρευνα συµµετείχαν 875 

παιδιά από τέσσερις τάξεις δηµοτικού σχολείου (Β΄, Γ΄, ∆΄ και Ε΄). 

Χρησιµοποιήθηκαν τεστ ορθογραφίας µε πραγµατικές και κατασκευασµένες 

λέξεις καθώς και δυο τεστ γραµµατικών γνώσεων (λεξικής αναλογίας και 

αναλογίας προτάσεων). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας: 

α) κατά το δεύτερο σχολικό έτος τα παιδιά τείνουν να δείχνουν µια 

αξιοσηµείωτη προτίµηση σε ένα από τα εναλλακτικά γραφήµατα που έχουν 

στη διάθεσή τους για την απόδοση των γραµµατικών καταλήξεων, 

β) τα παιδιά παρουσιάζουν µια εξελικτική πορεία στη χρησιµοποίηση 

των πιθανών γραφηµάτων. Αρχικά, δεν χρησιµοποιούν τα πιθανά γραφήµατα 

µόνο στις σωστές κατηγορίες λέξεων. Στη συνέχεια, και για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, χρησιµοποιούν τα γραφήµατα αυτά χωρίς να καταλαβαίνουν τη 

γραµµατική σηµαντικότητά τους. Τέλος, (στην Ε΄ τάξη) περιορίζουν τη χρήση 

των εναλλακτικών γραφηµάτων στις σωστές κατηγορίες λέξεων, 
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γ) η κατανόηση από τα παιδιά των µορφολογικών ορθογραφικών 

τύπων δείχνει µια σηµαντική και ειδική συνάφεια µε τη γραµµατική τους 

ενηµερότητα. 

Η παραπάνω προσέγγιση των ερευνών της ορθογραφικής δεξιότητας 

ελλήνων µαθητών ηλικίας 9-14 ετών, που εντοπίσαµε κατά την βιβλιογραφική 

αναδίφησή µας, αναδεικνύει τα εξής χαρακτηριστικά της ερευνητικής 

προσπάθειας στον τοµέα αυτό: 

1. Οι έρευνες µε αντικείµενο την ορθογραφική δεξιότητα 

ελλήνων µαθητών ηλικίας 9-14 ετών είναι σχεδόν σπάνιες, αφού 

σε διάστηµα σχεδόν 50 ετών δεν έχουν ξεπεράσει  τις δέκα. 

2. ∆ιαπιστώνουν την ύπαρξη του ορθογραφικού προβλήµατος 

σε παιδιά που τελειώνουν ή έχουν αποφοιτήσει από το δηµοτικό 

και τονίζουν την αναποτελεσµατικότητα της µαθησιακής 

διαδικασίας ως προς αυτή. 

3. Παρουσιάζουν σηµαντική ποιοτική εξέλιξη. Από καθαρά 

ποσοτικές αξιολογήσεις της ορθογραφικής δεξιότητας επικε-

ντρώνονται, πλέον, στη σχετική αξιολόγηση µιας γνωστικής 

υποκείµενης ικανότητας (φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, 

ορθογραφική απόδοση οµόηχων, γραµµατική ενηµερότητα και 

εφαρµογή γραµµατικών κανόνων). 

4. Όσες από τις παραπάνω έρευνες επικεντρώνονται στη 

σχετική αξιολόγηση µιας γνωστικής υποκείµενης ικανότητας της 

ορθογραφικής δεξιότητας εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο 

των δύο ανεξάρτητων δρόµων, σύµφωνα µε το οποίο, όπως 

έχουµε αναφέρει, ο µαθητής ή ενήλικος ακολουθεί είτε τη 

φωνολογική είτε τη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία. 

5.  Αντιµετωπίζουν την ορθογραφική δεξιότητα ως αποτέλεσµα 

µεµονωµένων γνωστικών δοµών (φωνολογικών ή µορφολο-

γικών) και όχι ως αποτέλεσµα της λειτουργικής αλληλεπίδρασης 

τους. 

 

4.2.0 ∆ιαµόρφωση νέας προσέγγισης της ορθογραφικής δεξιότητας 
Η έρευνα της ορθογραφικής δεξιότητας στον ελληνικό χώρο παραµένει 

επικεντρωµένη στο ρόλο ορισµένων µεταφωνολογικών ικανοτήτων (Πόρποδα 
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Κ., 2002) και κυρίως στη µάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης. 

Αντίθετα, δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στο ρόλο των µορφολογικών 

ικανοτήτων, όχι µόνο κατά την αναγνώριση των λέξεων, αλλά και κατά τη 

συλλογή συντακτικών πληροφοριών στη διάρκεια της επεξεργασίας  των 

φράσεων  (Kail M., 1994, 32), καθώς και στη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, στις ενδοατοµικές διαφορές αυτής της 

αναπτυξιακής πορείας και στην αλληλεπιδραστική λειτουργία των γνωστικών 

παραγόντων που υποστηρίζουν την ορθογραφική δεξιότητα. Βασική αιτία 

έλλειψης της σφαιρικής κατανόησης της ορθογραφικής δεξιότητας και της 

συσχέτισής της µε τη µάθηση της ανάγνωσης και γραφής φαίνεται να είναι η 

έλλειψη µιας θεωρητικής σύνθεσης των γνώσεων που έχει προσκοµίσει η 

διεθνής έρευνα για τους γνωστικούς παράγοντες που υπόκεινται της 

ορθογραφικής δεξιότητας  και τη λειτουργική αλληλεπίδρασή τους. Έτσι, οι 

παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι παραµένουν στα πλαίσια της καρτεσιανής 

αναλυτικής λογικής, η οποία µετά την ανάπτυξη της κυβερνητικής επιστήµης 

και της θεωρίας των συστηµάτων κρίνεται ανεπαρκής. 

Αντίθετα, η συστηµική µέθοδος φαίνεται να προσφέρει, σήµερα, τη 

δυνατότητα για µεγαλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των 

συστηµάτων, όπως αυτό του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, εξετά-

ζοντας τους δεσµούς µεταξύ των διαφόρων στοιχείων ενός συστήµατος, τα 

επίπεδα οργάνωσής τους και τη δυναµική των αλληλεπιδράσεών τους. Με την 

ανάπτυξη των επιστηµών της πολυπλοκότητας, της θεωρίας του χάους, της 

θεωρίας της αυτοοργάνωσης και της αντίληψης για το βέλος του χρόνου, µε 

την οποία  περιορίζεται η σηµασία των αιτιακών σχέσεων (Thuan Xuan T., 

1998 : Prigogine I. 1997), υπάρχει η τάση για τη χρήση µιας γενικής µεθόδου 

που προσπαθεί να εξηγήσει πώς γίνεται η µετάβαση από µια δεδοµένη 

οργάνωση σε µια άλλη, που δηµιουργούν τα ίδια τα στοιχεία της δοµής, µε 

στόχο τη δυνατότητα αποτελεσµατικότερης παρέµβασης. Η γενική αυτή 

µέθοδος στηρίζεται στη λογική «της κατανόησης περισσότερο από τη 

σύνθεση παρά από την ανάλυση» (Rosnay de J., 1995, 19), και ορίζεται ως 

«η µελέτη της ανάδυσης των πολύπλοκων συστηµάτων µέσω της 

αυτοοργάνωσης, της αυτοεπιλογής, της συνεξέλιξης και της συµβίωσης» 

(Rosnay de J., 1995, 59). Εξετάζει τους παράγοντες ενός συστήµατος, τους 

δεσµούς που αναπτύσσονται µεταξύ τους, τη δυνατότητα αναπαραγωγής των 
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παραγόντων αυτών, την ενίσχυση των δεσµών, τα δίκτυα που δηµιουργούνται 

από τους παράγοντες, τους δεσµούς και τις συναλλαγές τους, τη χαοτική 

δηµιουργική παρέµβαση, τη µεγιστοποίηση θετικών συνθηκών, την 

αυτοεπιλογή του συστήµατος, την οργάνωση, την ανάδυση καινούριων δοµών 

και λειτουργιών, τη µεταβίβαση των πληροφοριών µέσω µιας κωδικο-

ποιηµένης φόρµας, τη συµβίωση των παραγόντων αυτών ως κατάσταση 

κοινού πλεονεκτήµατος, και τέλος, την αέναη επανάληψη µέσω της δηµιουρ-

γίας νέων παραγόντων ενός ανωτέρου επιπέδου οργάνωσης. Ουσιαστικά η 

νέα αυτή µέθοδος στηρίζεται στη εξέταση των συνεξελίξεων µέσα σε 

συµβιωτικά πλαίσια (Rosnay de J., 1995, 15-62). Ο εισηγητής της γενικής 

θεωρίας της αυτοοργάνωσης και της δυναµικής των πολύπλοκων συστηµάτων 

προτείνει τον όρο συµβιονοµία για να περιγράψει το σύνολο των φαινοµένων 

που καλύπτονται από αυτή τη θεωρία (Rosnay de J., 1995, 58).  

Η εξέλιξη της έρευνας της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού ιδίως σε 

ότι αφορά τη δόµηση των γνώσεων (Lautrey J., 1994, 19) και ειδικότερα, την 

ανάλυση των σχέσεων γραφής και ανάγνωσης (Ehri L., 1997 : Ellis N., 1997 : 

Gombert J.-E. et al., 1997 : Seymour H.K. P., 1997), οδηγεί αναπόφευκτα 

στην αναγνώριση της ύπαρξης και λειτουργίας υποκείµενων γνωστικών 

παραγόντων της ορθογραφικής δεξιότητας, της ύπαρξης και λειτουργίας ενός  

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που προσδιορίζει την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας και προβάλλει, σήµερα, την άµεση ανάγκη για µια 

θεωρητική σύνθεση, για ένα νέο συστηµικό θεωρητικό µοντέλο για την 

ερευνητική προσέγγιση της ορθογραφικής δεξιότητας και τη στήριξή του µε 

εµπειρικά αποτελέσµατα (Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999).    

 
4.2.1 Ένα νέο µοντέλο θεώρησης της ορθογραφικής δεξιότητας: 

Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα ως δυναµικό σύστηµα 
αυτοοργάνωσης της γραπτής έκφρασης  
Η σύλληψη του συστηµικού µοντέλου που προτείνουµε στηρίζεται: α) 

στην προσπάθεια της γενικής θεωρίας της αυτοοργάνωσης να κατανοήσει και 

να εξηγήσει πώς γίνεται η µετάβαση (ανάδυση) από µια δεδοµένη οργάνωση 

σε µια άλλη, που δηµιουργούν τα ίδια τα στοιχεία της δοµής, β) στη 

διαπιστωµένη πολυπλοκότητα του γλωσσικού συστήµατος και, ειδικότερα, του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, και τέλος, γ) στη σχετική µε την 
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αυτοοργάνωση δήλωση ερευνητών της ορθογραφικής δεξιότητας πως: 

«γνωρίζουµε ότι υπάρχει επεξεργασία συστηµάτων αναπαράστασης, πάντοτε 

τµηµατικών, ανολοκλήρωτων και άνισων, και διαρκείς αναδιοργανώσεις  κάτω 

από την επίδραση νέων ανακαλύψεων και τροποποιήσεων των τρόπων  της 

κατανόησης» (Bousquet S. et al. 1999, 34).  Η γνώση αυτή δηµιουργεί µια 

άλλη λογική προσέγγισης της ορθογραφικής πραγµατικότητας.  Πλησιάζει ένα 

νέο παράδειγµα, που στοχεύει στην κατανόηση ενός πολύπλοκου γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος περισσότερο µέσα από τη σύνθεση παρά µέσα 

από την ανάλυση. Την αλλαγή «παραδείγµατος» επιβάλλουν όχι µόνο οι 

γνώσεις µας για τη λειτουργία και πολυπλοκότητα των συστηµάτων αλλά και η 

διαπίστωση «ότι η γνώση είναι αναγκαστικά τµηµατική και ότι κτίζεται πάνω 

σε µια βάση που έχει το χαρακτηριστικό της σύγκρουσης» αλλά και ότι «η 

σχετική τάξη που αναδύεται λίγο-λίγο  περιλαµβάνει πάντα το µέρος της από 

την αταξία» (Bousquet S. et al., 1999, 34).  Την αλλαγή αυτή επιβάλλει επίσης 

και η διαπίστωση ορίων στις µελέτες / έρευνες για τη διδασκαλία της γλώσσας 

(Fijalkow J., 1997, 111 κ. εξ.).  

 Το συστηµικό µοντέλο που προτείνουµε, µπορεί να ονοµαστεί  

«∆υναµικό Σύστηµα Αυτοοργάνωσης Γραπτής Έκφρασης (∆Υ.Σ.Α.Γ.Ε). Το 

µοντέλο αυτό παρουσιάζει την ορθογραφική δεξιότητα ως αναδυόµενο 

σύστηµα µε δυναµική που πηγάζει από την αλληλεπίδραση των παραγόντων 

του, τη συνεχή αυτοοργάνωσή του, την αυτοεπιλογή των λειτουργιών και των 

µηχανισµών του, την παράλληλη εξέλιξη και συνύπαρξή τους. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε στη συνέχεια. 

 

1. Πρότερη φάση 

Στο γλωσσικό σύστηµα, σε µια πρότερη φάση αυτοοργάνωσης (Σχήµα 

34),  υπάρχουν δυο βασικοί και ανεξάρτητοι παράγοντες: οι έννοιες και τα 

ηχητικά σύνολα που αποτελούνται από τους φθόγγους. Ανάµεσα στους 

παράγοντες αυτούς δηµιουργούνται φωνολογικοί δεσµοί, µε την υποστήριξη 

των γνωστικών παραγόντων φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης. Οι 

δεσµοί αυτοί οργανώνονται σε νέες δοµές, τα µορφήµατα (µονάδες που έχουν 

µια φωνητική µορφή και µια έννοια) και αποθηκεύονται στο νοητικό λεξικό ως 

γλωσσικά σηµεία. Ο προφορικός λόγος, ως πρώτη κωδικοποίηση, 

αναπαράγει τις δοµές και τις λειτουργίες του µε τη δηµιουργία των γλωσσικών  
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Προφορικός λόγος  

                 

                        Φωνήµατα     Φωνηµατικά 

          Φωνολογικά     σύνολα (έννοιες) 
       γλωσσικά σηµεία  

        νοητικού λεξικού 

 

    Φωνολογική                                Μορφολογική  

     συνείδηση            συνείδηση 

    

 

Σχήµα 34: Πρότερη φάση αυτοοργάνωσης του γλωσσικού συστήµατος 

 

σηµείων.   Αυτά είναι, ήδη, προικισµένα µε λειτουργίες που τους επιτρέπουν 

να ενεργούν στον προφορικό λόγο. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν τα 

φωνήµατα (φωνολογία) και τα µορφήµατα (µορφολογία, σηµασιολογία, 

σύνταξη, κ.τ.λ.).   

 
2.  Αυτοοργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, όπως έχουµε αναφέρει (βλ. σ. 

162), αποτελείται από δυο υποσυστήµατα, τις ορθογραφικές διαδικασίες και 

τις δραστηριότητες υψηλού επιπέδου. Το υποσύστηµα που περιλαµβάνει τις 

ορθογραφικές διαδικασίες δηµιουργείται µε τη διαδικασία της αυτοοργάνωσης 

των γνωστικών παραγόντων και γλωσσικών γνώσεων του υποκειµένου 

µπροστά στις νέες απαιτήσεις επεξεργασίας εξειδικευµένων γραφηµατικών 

πληροφοριών. Το υποσύστηµα αυτό παρουσιάζει τη µορφή δικτύου και 

µπορεί να ονοµαστεί γνωστικό ορθογραφικό δίκτυο. Κατά την αυτοοργάνωση 

του γνωστικού ορθογραφικού δικτύου µπορούµε να διακρίνουµε συγκεκρι-

µένους µετασχηµατισµούς που οδηγούν σε ενσωµάτωση µέσα στο γνωστικό 

σύστηµα του υποκειµένου νέων πληροφοριακών στοιχείων (π.χ. γραφήµατα, 

µορφήµατα) και  στη  δηµιουργία  νέων  λειτουργιών  (π.χ. φωνηµατικογραφη- 

µατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση). Οι µετασχηµατισµοί αυτοί 

οφείλονται στην επαφή του υποκειµένου µε το γραπτό λόγο και στις γνωστικές  
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     Προφορικός λόγος  

                      Φωνηµατικά    
                           Φωνήµατα          σύνολα  

          Ακουστικά               (έννοιες) 
       γλωσσικά σηµεία  

      Φωνολογική       νοητικού λεξικού        Μορφολογική 

       συνείδηση               Οπτικές                                συνείδηση 

         (α)            αναπαραστάσεις              (β) 

          Γραφήµατα             Σύνολα 
                                     γραφηµατικά 

 

 
                            Γραπτός λόγος 
          

Σχήµα 35: Εµφάνιση νέων γνωστικών λειτουργιών  

 

αντιδράσεις των γνωστικών του ικανοτήτων, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

Επέµβαση νέου παράγοντα (Σχήµα 35): Η επαφή µε τον γραπτό λόγο 

εµπλέκει στο γλωσσικό σύστηµα σταδιακά µια καινούρια βάση πληροφοριών: 

τις οπτικές αναπαραστάσεις, τα γραφήµατα και τα γραφηµατικά σύνολα του 

γραπτού λόγου. Η ενσωµάτωση των νέων πληροφοριών πραγµατοποιείται µε 

τη συνάντηση και τη σύναψη δεσµών µεταξύ των φωνηµάτων και 

γραφηµάτων. 

Χαοτική δηµιουργική παρέµβαση: Μέσα σε ένα δυναµικό και 

πολύπλοκο σύστηµα, όπως το γνωστικό σύστηµα, η δυναµική των 

αλληλεπιδράσεων πολλών παραγόντων οδηγεί σε τυχαίες αλλαγές 

γενικεύοντας µια µεγάλη ποικιλία απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι τρεις 

βασικοί γλωσσολογικοί παράγοντες του γνωστικού συστήµατος, νοητικό 

λεξικό, φωνολογική και µορφολογική συνείδηση και οι προσλαµβανόµενες 

οπτικές παραστάσεις κατά την επαφή µε τον γραπτό λόγο, αλλά και οι 

αλληλεπιδράσεις τους αναδύουν µια ανεξάντλητη ποικιλία ορθογραφικών 

καταστάσεων, που εκδηλώνονται κατά την ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών ή των ενηλίκων (Σχήµα 33(γ) και 35). Σε µια πρώτη κατάσταση οι 

αναταραχές που προκύπτουν από την επαφή µε τον γραπτό λόγο και από τις 
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αλληλεπιδράσεις µε το γνωστικό σύστηµα είναι πολύ ισχυρές. Σχηµατίζονται 

διάφορες οργανωτικές δοµές του γνωστικού ορθογραφικού δικτύου και 

εξαφανίζονται µε την ίδια ταχύτητα που σχηµατίστηκαν. Οι δικτυακές 

συνδέσεις που δηµιουργούνται µπορούν να οδηγήσουν σε µια άκαµπτη και 

παγιωµένη λειτουργική οργάνωση απενεργοποιώντας κάθε επόµενη εξέλιξη 

και προσαρµογή του γνωστικού ορθογραφικού δικτύου. Μπορούν, όµως, να 

οδηγήσουν στο σχηµατισµό µιας ασταθούς ζώνης µετάβασης από τη 

σταθερότητα στην αστάθεια. Σε αυτή την ιδιαίτερη ζώνη (βλ. Σχήµα 35α και 

35β) µπορούν να κάνουν την εµφάνισή τους οργανωµένες δοµές (δεσµοί), να 

ενωθούν σε σειριακές, σε κυκλικές ή σπειροειδείς λειτουργίες (γλωσσικές 

λειτουργίες) που σταθεροποιούν συνολικά το σύστηµα παρόλη τη διαρκή 

ανανέωση των συστατικών του και των αναταραχών που προέρχονται από το 

περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µπορεί να 

αυτοδιαχειριστεί την πολυπλοκότητά του, να εξελιχθεί και να προσαρµοστεί 

στις νέες απαιτήσεις του γραπτού λόγου.  

∆εσµοί: Η γνωστική συνάντηση των φωνηµάτων µε τα γραφήµατα ή 

των φωνηµατικών µε τα γραφηµατικά σύνολα ή, πιο γενικά, των ακουστικών 

µε τις οπτικές γλωσσικές πληροφορίες, δηµιουργεί δεσµούς, συνδέσεις, 

αντιστοιχίες, που στη συνέχεια θα αποτελέσουν τα στοιχεία λειτουργίας, τον 

κώδικα λειτουργίας, νέων γλωσσικών λειτουργιών. Τα γραφήµατα 

(µεµονωµένα ή ως γραφηµατικά σύνολα) συνδέονται µε συγκεκριµένα 

φωνήµατα και φωνηµατικά σύνολα. Για παράδειγµα, /a/=<α>, /p/=<π> ή 

/u/=<ου>, ή /ine/=<είναι>. Στη διαδικασία αυτή το νοητικό λεξικό συµβάλλει 

διπλά στη δηµιουργία των δεσµών µέσω των ακουστικών γλωσσικών 

σηµείων που διαθέτει. Παρέχει τις φωνολογικές πληροφορίες των λέξεων ως 

βάση γλωσσολογικής επεξεργασίας για την ανάλυση των λέξεων και 

εντοπισµό των φωνηµάτων ή φωνηµατικών συνόλων από τη µια και από την 

άλλη τις σηµασιολογικές πληροφορίες των λέξεων, οι οποίες επενδύουν 

σηµαντικά τους πραγµατοποιούµενους δεσµούς. Επίσης, η φωνολογική και 

µορφολογική συνείδηση υποστηρίζουν την ανάπτυξη των δεσµών µέσω της 

ανάλυσης, είτε των φωνολογικών  είτε των µορφολογικο - συντακτικών 

πληροφοριών, τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. 

∆ιακρίνονται δυο ειδών αντιστοιχίες ή δεσµοί: οι φωνηµατικογραφηµατικές 

(Σχήµα 35α) και οι µορφηµατικογραφηµατικές (Σχήµα 35β). Οι δεσµοί αυτοί 
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πραγµατώνουν τη δεύτερη κωδικοποίηση του προφορικού λόγου και 

πλουτίζουν το νοητικό λεξικό µε οπτικές αναπαραστάσεις δηµιουργώντας 

σταδιακά το νοητικό ορθογραφικό λεξικό. 

Αν σε ένα πλαίσιο ελεύθερης µάθησης οι δεσµοί φωνηµάτων –

γραφηµάτων ή φωνηµατικών – γραφηµατικών συνόλων αναδύονται µέσα από 

την αυθόρµητη επαφή του µαθητή µε το γραπτό λόγο, είναι αυτονόητο ότι η 

διδασκαλία του γραφηµικού συστήµατος επιταχύνει την ανάπτυξη των 

δεσµών αυτών. 

Αναπαραγωγή: Οι προσλαµβανόµενες από το υποκείµενο 

γραφηµατικές πληροφορίες κατά την επαφή του µε τον γραπτό λόγο και η 

συνεργασία γλωσσολογικής συνείδησης και νοητικού λεξικού για την 

ενσωµάτωση των πληροφοριών αυτών στο γνωστικό του σύστηµα µέσω 

συνδέσεων, δεσµών, συνιστά µια γνωστική επεξεργασία τροποποίησης των, 

ήδη, υπαρχόντων ακουστικών γλωσσικών σηµείων, το αποτέλεσµα της 

οποίας αποθηκεύεται στο νοητικό λεξικό µε τη µορφή ενός νέου κώδικα. Έτσι, 

κάθε επανακαταχώρηση στο νοητικό λεξικό µιας γλωσσικής πληροφορίας 

αποτελεί πλέον µια ανακωδικοποίηση της προηγούµενης. Στο πρώτο επίπεδο 

άρθρωσης ένα ακουστικό γλωσσικό σηµείο (π.χ. /milo/) ανακωδικοποιείται και 

επανακαταχωρείται ως <µήλο>, ενώ στο δεύτερο επίπεδο άρθρωσης ένα 

φωνολογικό στοιχείο (π.χ. /m/) ανακωδικοποιείται και επανακαταχωρείται ως 

<µ>. Οι ανακωδικοποιήσεις αυτές των ακουστικών γλωσσικών σηµείων 

συνθέτουν σταδιακά το νοητικό ορθογραφικό λεξικό και λειτουργούν ως βάση 

πληροφοριών από την οποία αναπαράγονται στο εξής οι φωνολογικές, 

µορφολογικές, συντακτικές και σηµασιολογικές πληροφορίες της λέξης. Η 

παρουσία στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό των φωνηµατικογραφηµατικών ή 

µορφηµατικογραφηµατικών δεσµών αποτελεί τον κώδικα λειτουργίας νέων 

γλωσσικών λειτουργιών, της φωνηµατικογραφηµατικής και της µορφηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοίχησης. Για παράδειγµα, όταν ο µαθητής προσλαµβάνει 

την οπτική γραφηµατική πληροφορία <π>, αυτή µπορεί να ενεργοποιήσει 

πλέον την αντίστοιχη πληροφορία που είναι καταχωρηµένη στο νοητικό 

ορθογραφικό λεξικό.  

Ενίσχυση: Η συχνότητα εµφάνισης των γραφηµατικών πληροφοριών 

ενισχύει ή αποδυναµώνει  τους δεσµούς τους  µε τις αντίστοιχες  φωνολογικές 

πληροφορίες.    Έτσι,  µηδενική  εµφάνιση  ενός  γραφήµατος  ισοδυναµεί  µε  
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     Προφορικός λόγος  

                      Φωνηµατικά    
                           Φωνήµατα          σύνολα  

             Νοητικό                      (έννοιες) 
          ορθογραφικό  

      Φωνολογική        Φ.Γ.Α.             λεξικό                    Μ.Γ.Α.      Μορφολογική 

       συνείδηση                               συνείδηση 

                                    

    Γραφήµατα             Σύνολα 
                                    γραφηµατικά 

          Γραπτός λόγος 
 

Σχήµα 36:  Συνοργάνωση των νέων γλωσσικών λειτουργιών –  

Γνωστικό ορθογραφικό δίκτυο 

 

αποδυνάµωση του δεσµού του γραφήµατος µε αντίστοιχη φωνολογική 

πληροφορία. Αντίθετα, συχνή εµφάνιση ενός γραφήµατος, π.χ. <ι>, 

ισοδυναµεί µε ισχυρό δεσµό του γραφήµατος µε την αντίστοιχη φωνηµατική 

πληροφορία /i/. 

∆ίκτυο: Η φωνολογική και η µορφολογική συνείδηση, το νοητικό 

ορθογραφικό λεξικό µε τις φωνολογικές, µορφολογικές, συντακτικές και 

σηµασιολογικές πληροφορίες, οι γλωσσικές λειτουργίες φωνηµατικογραφη-

µατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και οι αλληλεπιδράσεις 

τους κατασκευάζουν το γνωστικό ορθογραφικό δίκτυο (Σχήµα 36), που 

χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη πολλαπλή επεξεργασία. 

  Μεγιστοποίηση: Οι ορθογραφικές διαδικασίες ή στρατηγικές µεγιστο-

ποιούνται µέσω µιας θετικής αναδροµικής ενεργοποίησης, η οποία εξοµαλύνει 

προς όφελός τους µε αυξηµένη ταχύτητα τις ροές πληροφορίας. Για 

παράδειγµα, η συχνότητα εµφάνισης στον προφορικό λόγο συγκεκριµένων 

φωνολογικών συνδυασµών ή στον γραπτό λόγο συγκεκριµένων γραφηµα-

τικών συνδυασµών µεγιστοποιεί τη φωνηµατική ή γραφηµατική τους αξία. Σε 

ανώτερο επίπεδο, η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση  όταν  έχει  υψηλή 

συχνότητα χρήσης από ένα µαθητή αποκτά µεγαλύτερη λειτουργική αξία. Το 
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ίδιο µπορεί να αναµένει κανείς και για τη φωνολογική και µορφολογική 

συνείδηση.  

 Αυτοεπιλογή: Η επιτάχυνση ως αποτέλεσµα των µηχανισµών 

µεγιστοποίησης αποµονώνει το σύστηµα µέσα σε µια «χρονική σφαίρα» 

µεγαλύτερης πυκνότητας οδηγώντας µ’ αυτό τον τρόπο σε µια χρονική 

διάσταση / ασυµµετρία µε άλλα συστήµατα που βρίσκονται σε ανάπτυξη. Το 

σύστηµα αυτοεπιλέγεται µέσω της αντίπαλης αποδυνάµωσης (inhibition) των 

ανταγωνιστικών ορθογραφικών διαδικασιών. Για παράδειγµα, η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση λειτουργώντας σε µια «χρονική 

σφαίρα» µεγαλύτερης πυκνότητας (εδώ ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα) 

βρίσκεται σε χρονική διάσταση και ασυµµετρία µε τη µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση και αυτοεπιλέγεται αποµακρύνοντας την ανταγω-

νιστική της ορθογραφική διαδικασία. Η αυτοεπιλογή της φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης µας είναι γνωστή ως φωνολογική µεσολάβηση στην 

αναγνώριση της λέξης. Αντίθετα, όταν αυτοεπιλέγεται η µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση  έχουµε  µορφολογική  µεσολάβηση  στην  αναγνώ- 

ριση της λέξης. Η µεγιστοποίηση οφείλεται στην επιλογή και επικέντρωση σε 

  

 

      Αναλυτική µέθοδος διδασκαλίας         Άσκηση 

 

            Μαθητής 

Ενίσχυση 

 

Μεγιστοποίηση  

 

   Φ.Γ.Α.     Μ.Γ.Α. 

 

 

Αυτοεπιλογή 

 

Ορθογραφική δεξιότητα 

 

Σχήµα 37: Ενίσχυση, µεγιστοποίηση και αυτοεπιλογή της Φ.Γ.Α. 
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συγκεκριµένη στρατηγική επεξεργασίας κατά τη διδασκαλία της µητρικής 

γλώσσας. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 37, όταν ένας µαθητής διδάσκεται γραφή 

και ανάγνωση µε την αναλυτική µέθοδο και ασκείται συχνά στις φωνηµατι-

κογραφηµατικές αντιστοιχίες ενισχύει ασύµµετρα τις γλωσσικές του 

λειτουργίες. Η ενίσχυση αυτή είναι ασύµµετρη γιατί µεγιστοποιεί µόνο τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. Η µεγιστοποίηση της φωνηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοίχησης έχει ως αποτέλεσµα την ευκολότερη ενεργο-

ποίησή της, αυτοεπιλογή της, κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιό-

τητας του µαθητή, στη γραφή και την ανάγνωση. 

Οργάνωση:  Το σύστηµα ανεξαρτητοποιείται, γίνεται ικανό να συντηρεί 

την ίδια του τη δοµή και λειτουργία. Μια οργάνωση ορίζεται από τη σφαιρική 

λειτουργία της, που καθορίζεται από το είδος και το βαθµό των  

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους παράγοντες που τη συνθέτουν. Το 

γνωστικό ορθογραφικό  σύστηµα  ως οργάνωση   (Σχήµα 38 ) χαρακτηρίζεται 

από τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στη φωνηµατικογραφηµατική και, µορφη-

µατικογραφηµατική αντιστοίχηση, τη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση 

και το νοητικό ορθογραφικό λεξικό. Η οργάνωση αυτή διαφέρει από µαθητή σε 

µαθητή ανάλογα µε το βαθµό ανάπτυξης των παραγόντων και τον 

αποφασιστικό έλεγχο που ασκεί στη λειτουργία τους, γίνεται δε εµφανής από 

τα είδη των ορθογραφικών παραγωγών (ορθογραφικά λάθη, αποκλίσεις από 

τις ρυθµιστικές ορθογραφικές συµβάσεις, λειτουργικά σφάλµατα).  Σύµφωνα 

µε το πλαίσιο αυτό είναι δυνατή µια τυπολογία αυτοοργανώσεων του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος.   

Είναι φανερό, ότι δεν µπορούµε να επιτύχουµε αποτελεσµατική 

παρέµβαση σε συγκεκριµένες δυσλειτουργικές οργανώσεις, αν δε κατανο-

ήσουµε συνθετικά το όλο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, δηλαδή αν δε 

προσδιορίσουµε: α) τη συµβολή κάθε παράγοντα σε συγκεκριµένη 

οργάνωση(γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα ενός συγκεκριµένου µαθητή, β) 

τις διαδικασίες αυτοµατοποίησης που ανέπτυξε ο µαθητής αυτός και γ) το 

βαθµό ελέγχου του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος από το µαθητή. 

Ανάδυση: Η σφαιρική λειτουργία ενός πολύπλοκου συστήµατος οδηγεί 

στην ανάδυση δοµών, λειτουργιών και καινούργιων ιδιοτήτων.  Η λειτουργία ή 

στάδιο της ανάδυσης γίνεται κατανοητή και στον ελληνικό χώρο από τις 

ερευνητικές  µελέτες  πάνω  στο  γραµµατισµό  (π.χ.  Παπούλια - Τζελέπη Π.,   



 189

 

     Περιβάλλον 

 

 

 

    Γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 
     

 

 

 

               

   (α)                                                                          (α) 

                
 
Γνωστικό ορθογραφικό δίκτυο       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Γραφή                              Ανάγνωση      

      
Φ.Σ.=Φωνολογική συνείδηση, Μ.Σ.=Μορφολογική συνείδηση, Φ.Γ.Α.=Φωνηµατικογραφη-

µατική αντιστοίχηση, Μ.Γ.Α. =Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, Ν.Ο.Λ.=Νοητικό ορθο-

γραφικό λεξικό 

 

Σχήµα 38: Πλήρης ανάπτυξη του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

 

1997 : 1993α : 1993α  : 1993β : 1993γ : Θεοδωρακάκου Μ., 1999 :  Κουτσου-

ράκη Σ., 2001). Για παράδειγµα, οι δεσµοί φωνηµάτων και γραφηµάτων 

αναδύουν τη λειτουργία της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (Σχήµα 

35α). Επίσης, σε ένα επόµενο οργανωτικό στάδιο (Σχήµα 38α), η παρουσία 

στο γνωστικό ορθογραφικό δίκτυο του µαθητή ή του ενηλίκου πολλών 

Φ.Σ. Μ.Σ. 

Φ.Γ.Α. Μ.Γ.Α.

Ν.Ο.Λ.

Γραφή καθ’ 
υπαγόρευση

Ανάγνωση  

∆ραστηριότητες υψηλού επιπέδου 
 

οργάνωση, επιλογή, 
έλεγχος διαδοχικής έναρξης ορθογραφικών διαδικασιών, 

έλεγχος λειτουργίας τους, κ.ά. 
 



 190

εναλλακτικών ορθογραφικών διαδικασιών οδηγεί στην ανάδυση λειτουργιών 

οργάνωσης και ελέγχου (µεταγνωστική ικανότητα) αυτών των ορθογραφικών 

διαδικασιών και στην πλήρη ανάπτυξη του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος. 

Μεταβίβαση: Οι δοµικές και λειτουργικές πληροφορίες, οι µηχανισµοί 

σχέσεων, αναπαραγωγής και εξέλιξης διατηρούνται σε µια µορφή µνήµης, 

µέσω µιας κωδικοποιηµένης µορφής, η οποία είναι µεταβιβάσιµη. Σε αναφορά 

µε τη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος οι κωδικοποιήσεις 

των πληροφοριών του συστήµατος αφορούν: α) τη συχνότητα φωνηµάτων, 

γραφηµάτων, φωνολογικών ή γραφηµατικών συνόλων (συλλαβές ή 

µορφήµατα), λέξεων, ορθογραφικών διαδικασιών: συχνή ή σπάνια, β) τη 

λεξικότητα: λέξεις, ψευδολέξεις, γ) την πολυπλοκότητα: απλές, σύνθετες 

λέξεις, δ) ορθογραφικά κριτήρια: δεν αναφερόµαστε µόνο στους κανόνες 

φωνηµατικογραφηµατικής  και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης  και 

στους γραµµατικούς κανόνες που µεταβιβάζονται µέσω της αγωγής στο παιδί 

ή τον ενήλικο, που µαθαίνει το ορθογραφικό σύστηµα µιας γλώσσας, αλλά και 

σε όσους κανόνες ή ορθογραφικά κριτήρια διαµορφώνει µόνος του ο µαθητής 

/ ενήλικος και έχουν υποκειµενική αξία. Οι πληροφορίες αυτές συµβάλλουν 

στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  δοµών  (νοητικό ορθογραφικό λεξικό, γλωσ- 

σολογική συνείδηση) και των γλωσσικών λειτουργιών (φωνηµατικογρα-

φηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης). 

Συνεξέλιξη: Οι δοµές και λειτουργίες συνεξελίσσονται και περνούν από 

τα ίδια στάδια εξέλιξης. Η διαφορά βρίσκεται στην ταχύτητα του χρόνου 

εξέλιξής τους. Η λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

(Σχήµα  39) βρίσκεται σε µια πορεία παράλληλης εξέλιξης µε τη λειτουργία της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. Η διαφορά της εξέλιξής τους 

βρίσκεται στην ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η κάθε µια απ’ αυτές. 

Συµβίωση: Μέσα από τη διαδικασία της συνεξέλιξης δηµιουργούνται 

συνεταιρισµοί οργανώσεων που οδηγούν σε κοινό πλεονέκτηµα των 

συνεταίρων. Οι συµβιώσεις δηµιουργούν  τις συνθήκες  για τη γέννηση οργα- 

οργανώσεων ενός επιπέδου ανώτερης πολυπλοκότητας. Θεωρώντας τη 

φωνηµατικογραφηµατική  και  µορφηµατικογραφηµατική  αντιστοίχηση ως δυο 

γλωσσικές λειτουργίες του ορθογραφικού συστήµατος µπορούµε να αντιλη-

φθούµε  την ορθογραφική δεξιότητα  ως  έναν επιτυχηµένο συνεταιρισµό ανά- 
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        Φ.Γ.Α.         Μ.Γ.Α. 
      

 

 

 

 

 

Στάδια    Ταχύτητα / ρυθµός ανάπτυξης 

 

Σχήµα 39:  Συνεξέλιξη, αλλά µε διαφορετικούς ρυθµούς 

 

α)            /knizmos/ 

 

   Φ.Γ.Α.         Μ.Γ.Α. 
 

 

<κνιζµός>, <κνησµός>, κνηζµός, κ.ά. 

 

β)      /ine/ 

 

           Φ.Γ.Α.           Μ.Γ.Α. 
 

       

   <είναι> 

Σχήµα 40: Συνοργάνωση και αµοιβαίες παραχωρήσεις ανάµεσα  

      στη Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α. 

 

µεσα στις δυο αυτές λειτουργίες. Όπως κάθε συνεταιρισµός, έτσι και εδώ, θα 

πρέπει να είναι διακριτοί οι ρόλοι των συνεταίρων αλλά και οι αµοιβαίες 

παραχωρήσεις για την πραγµάτωση του κοινού πλεονεκτήµατος. Αν η φωνο-

λογική µεσολάβηση είναι αποτέλεσµα παραχώρησης της µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοίχησης κατά την αναγνώριση των σπάνιων ή άγνωστων 

λέξεων (Σχήµα 40α), τότε η αµοιβαία παραχώρηση της φωνηµατικογρα-
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φηµατικής αντιστοίχησης θα πρέπει να είναι η µη εµπλοκή της κατά την 

αναγνώριση των γνωστών λέξεων (Σχήµα 40β). 

 

4.2.1.1 Θεωρητική και πρακτική αξία του θεωρητικού µας µοντέλου 
Η θεωρητική αξία του µοντέλου ∆Υ.Σ.Α.Γ.Ε. έγκειται στις εξής ιδιότητές 

του: α) ερµηνεύει την ορθογραφική δεξιότητα ως αποτέλεσµα ενός γνωστικού 

συστήµατος µε λειτουργίες υψηλού και χαµηλού επιπέδου, β) υπογραµµίζει 

ότι οι γλωσσικές λειτουργίες (φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση) δηµιουργούνται – αναδύονται –  από την αλληλεπί-

δραση της γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογική και µορφολογική) και του 

νοητικού λεξικού (σηµασιολογία) µε τον γραπτό λόγο, γ) ερµηνεύει την 

ανάδυση ως πραγµατοποίηση δεσµών νέων πληροφοριακών στοιχείων µε 

στοιχεία που ήδη προϋπάρχουν. Έτσι, ο ρόλος της αυθόρµητης µάθησης και 

της διδασκαλίας των φωνηµατικογραφηµατικών ή µορφηµατικογραφηµατικών 

αντιστοιχιών του γραφηµικού συστήµατος  γίνονται κατανοητοί ως παράγο-

ντες επιτάχυνσης στην πραγµατοποίηση των δεσµών, δ) τονίζει την δυναµική 

και συνεχή αναπτυξιακή πορεία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

και, κατ’ επέκταση, την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας ως 

αποτέλεσµα κυρίως ποιοτικών αλλαγών στην οργάνωση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος του µαθητή ή του ενηλίκου, ε) αναγνωρίζει τις δυο 

βασικές ορθογραφικές διαδικασίες κατά την αναγνώριση και γραφή των 

λέξεων µέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης και συνοργάνωσης, 

στ) τονίζει το ρόλο της µεταγνωστικής δεξιότητας κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, ζ) εξηγεί τα διαφορετικά επίπεδα ορθογραφικής 

δεξιότητας µαθητών ή ενηλίκων ως αποτέλεσµα ενδοατοµικών διαφορών 

στην ανάπτυξη και λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, η) 

επιτρέπει ένα µεγαλύτερο βαθµό κατανόησης του τρόπου επιλογής και 

εναλλαγής των διαφορετικών στρατηγικών κατά την αναγνώριση των λέξεων 

(γνωστών, άγνωστων), κ.ά.  
. Επιπλέον, το µοντέλο αυτό έχει πρακτική αξία γιατί: α) ερµηνεύει  

αναπάντεχα ερευνητικά δεδοµένα21, β) στηρίζει θεωρητικές υποθέσεις και 

ερευνητικά αποτελέσµατα για την αλληλεξάρτηση µεταξύ φωνολογικής, 

                                                 
21 βλ. σ. 128. 
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µορφολογικής συνείδησης, φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοίχησης, γραφηµικού συστήµατος, κοινωνικών και ψυχολογικών 

παραγόντων, γ) επισηµαίνει την κοινή γνωστική βάση της αναγνωστικής και 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών και κατά συνέπεια την αλληλεπίδραση 

αυτών των δεξιοτήτων, δ) συµβάλλει στην ποιοτική ανάλυση των 

ορθογραφικών λαθών και στη διαγνωστική αξιολόγηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών ή ενηλίκων,, ε) προσδιορίζει το ρόλο των διδακτικών 

µεθόδων (αναλυτικών, ολικών, µικτών ή αναλυτικοσυνθετικών) κατά τη 

διδασκαλία της πρώτης ή δεύτερης γλώσσας στην ανάπτυξη και εκδήλωση 

της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών, στ) βοηθά στην εξατοµικευµένη 

αντιµετώπιση των ορθογραφικών προβληµάτων των µαθητών µε 

συγκεκριµένες διδακτικές παρεµβάσεις, οι οποίες στηρίζονται στη διαγνωστική 

αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας κάθε µαθητή, κ.ά.  
 Παρακάτω θα παρουσιάσουµε δυο έρευνες για την ορθογραφική 

δεξιότητα ελλήνων µαθητών Στ΄ δηµοτικού, που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων των υποκείµενων γνωστικών παραγόντων της ορθογρα-

φικής δεξιότητας και αναδεικνύουν µε τον τρόπο αυτό τη θεωρητική και 

πρακτική αξία του µοντέλου µας. 

 Σε έρευνά µας που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 1999 σε 197 

µαθητές της Στ΄ τάξης δηµοτικών σχολείων (Καρατζά Α., 2000α και 2000γ) 

διερευνήσαµε το βαθµό κατοχής της φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατι-

κογραφηµατικής αντιστοίχησης και το ρόλο τους στην εκδήλωση της ορθογρα-

φικής δεξιότητας. Η σχετική αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών σε φωνηµατικογραφηµατικό και µορφηµατικογραφηµατικό επίπεδο 

έγινε µε ένα κείµενο 199 λέξεων καθ’ υπαγόρευση.  

Η ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων µεταξύ άλλων έδειξε ότι: 

α) οι µαθητές που αποφοιτούν από το δηµοτικό  σχολείο  δεν  κατέχουν 

πλήρως τις δεξιότητες φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµα-

τικής αντιστοίχησης, 

 β) ωστόσο, φαίνεται να κατέχουν σε υψηλότερο βαθµό τη δεξιότητα 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης,  

γ) Οι ενδοατοµικές διαφορές επιδρούν σηµαντικά στη δεξιότητα 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και ελάχιστα στη δεξιότητα 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, 
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Η ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών έδειξε ότι: 

 α) η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση αυτοεπιλέγεται κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας λόγω της ελλιπούς ανάπτυξης της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, 

 β) η αδυναµία των µαθητών να επιλέξουν συνειδητά τη µορφηµα-

τικογραφηµατική αντιστοιχία κατά την ορθογραφική τους δραστηριότητα 

οφείλεται είτε σε ελλείψεις που παρουσιάζουν στην εφαρµογή των κανόνων 

στίξης, στην ανάπτυξη του νοητικού ορθογραφικού λεξικού, στην ανάπτυξη 

της µορφολογικής συνείδησης, στην ανάπτυξη της σηµασιολογικής ανάλυσης, 

στη γνώση των γραµµατικών κανόνων είτε στην υψηλή ανάπτυξη της 

µορφολογικής συνείδησης, στην υψηλή συχνότητα εµφάνισης των 

µορφηµάτων και στην υψηλή εµφάνιση των µαθηµατικών µορφηµάτων. 

Σε άλλη έρευνά µας που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2000 σε 55 

µαθητές της Στ΄ τάξης δηµοτικών σχολείων (Καρατζά Α., 2000β), 

διερευνήσαµε τις σχέσεις που πιθανόν αναπτύσσονται µεταξύ της 

γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογική και µορφολογική) και των 

γλωσσικών δεξιοτήτων (φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοίχησης) από τη µια και µεταξύ αυτών των γνωστικών 

παραγόντων µε την ορθογραφική δεξιότητα από την άλλη. Χρησιµοποιήσαµε 

τέσσερα τεστ για τη σχετική αξιολόγηση κάθε γνωστικού παράγοντα και ένα 

κείµενο καθ’ υπαγόρευση για τη σχετική αξιολόγηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών. Η ανάλυση των δεδοµένων µεταξύ άλλων έδειξε ότι: 

α) Η φωνολογική και µορφολογική συνείδηση συµβάλλουν ταυτόχρονα 

στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατος. Υπάρχει µεταξύ τους 

µικρή αλληλεπίδραση που µειώνει τη σχέση κάθε µιας ξεχωριστά µε την 

ορθογραφική δεξιότητα, ενώ, παράλληλα, αυξάνει την ικανότητα και των δυο 

µαζί να προβλέψουν το βαθµό της ορθογραφικής δεξιότητας. Η φωνολογική 

συνείδηση φαίνεται να έχει σηµαντικότερο ρόλο στην εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας, 

β) Η φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση συµβάλλουν ταυτόχρονα στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατος. Μεταξύ τους αναπτύσσεται ασύµµετρη αλληλεπίδραση. Η φωνηµα-

τικογραφηµατική αντιστοίχηση επιδρά ελάχιστα πάνω στη µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση. Αντίθετα, η επίδραση της µορφηµατικογραφηµα-
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τικής αντιστοίχησης πάνω στη φωνηµατικογραφηµατική είναι καταλυτική. Η 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση φαίνεται να έχει το σηµαντικότερο 

ρόλο στην εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών. 

γ) Η γλωσσολογική συνείδηση και οι γλωσσικές δεξιότητες συµβάλλουν 

ταυτόχρονα στην ορθογραφική δεξιότητα. Μεταξύ τους αναπτύσσεται 

ασύµµετρη αλληλεπίδραση. Οι γλωσσικές δεξιότητες επιδρούν σηµαντικά 

πάνω στη γλωσσολογική συνείδηση. Αντίθετα, η επίδραση της 

γλωσσολογικής συνείδησης πάνω στις γλωσσικές δεξιότητες είναι πολύ µικρή. 

Το σηµαντικότερο ρόλο στην εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας φαίνεται 

να έχουν οι γλωσσικές δεξιότητες.  

δ) ∆ιαπιστώσαµε επίσης την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης µεταξύ:  

1. φωνολογικής συνείδησης και φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

2. µορφολογικής συνείδησης και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

3. φωνολογικής συνείδησης και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

 ε) Το φύλο επιδρά στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα. Η 

ορθογραφική δεξιότητα των κοριτσιών φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε 

τις γλωσσικές δεξιότητες, ενώ των αγοριών περισσότερο µε τη γλωσσολογική 

συνείδηση. Ειδικότερα, τα κορίτσια φαίνεται να υπερτερούν των αγοριών ως 

προς τη µορφολογική συνείδηση και τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση. Αντίθετα, τα αγόρια φαίνεται να υπερτερούν ως προς τη 

φωνολογική συνείδηση και τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

5.0.0 Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ  
Η έρευνά µας έχει ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος και της ορθογραφικής δεξιότητας ελλήνων 

µαθητών ∆΄ , Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριµένα στοχεύει 

στην ερευνητική επιβεβαίωση µε δεδοµένα από τον ελληνικό χώρο των 

διεθνών θεωρητικών υποθέσεων και ερευνητικών δεδοµένων που αφορούν 

την ορθογραφική δεξιότητα καθώς και του θεωρητικού µας µοντέλου 

σύµφωνα µε τα οποία η ορθογραφική δεξιότητα είναι το αποτέλεσµα της 

ανάπτυξης και των αλληλεπιδράσεων της γλωσσολογικής συνείδησης 

(φωνολογική και µορφολογική) και των γλωσσικών λειτουργιών (φωνηµα-

τικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης). 

Ειδικότερα η µελέτη αυτή έχει τους εξής στόχους: 

 να διερευνήσει την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής 

δεξιότητας στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Να 

εξετάσει, δηλαδή, αν υπάρχει διαφοροποίηση της ορθογραφικής 

δεξιότητας από τάξη σε τάξη, 

 να µελετήσει τη σχέση γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογικής και 

µορφολογικής) και ορθογραφικής δεξιότητας, 

 να εξετάσει τη σχέση γλωσσικών  λειτουργιών (φωνηµατικογρα-

φηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης) και της 

ορθογραφικής δεξιότητας, 

 να εκτιµήσει τη σχέση µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων και ορθογραφικής δεξιότητας, 

 να διερευνήσει αν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ γλωσσολογικής 

συνείδησης, γλωσσικών λειτουργιών και µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, 

 να διερευνήσει αν η ορθογραφική δεξιότητα είναι αποτέλεσµα 

µεµονωµένων δεξιοτήτων ή αποτέλεσµα ενός γνωστικού ορθο-

γραφικού συστήµατος, 

 να µελετήσει την οργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο, 
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 να εντοπίσει τους κυριότερους παράγοντες της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου.   

 

5.1.0 Υποθέσεις 
Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για την ορθογραφική δεξιότητα και 

των σχέσεών της µε τη γλωσσολογική συνείδηση, τις γλωσσικές δεξιότητες 

και τη µεταγλωσσική δεξιότητα, καθώς και ο σκοπός της έρευνάς µας, µας 

οδήγησαν στη διατύπωση των ακόλουθων γενικών και ειδικών υποθέσεων: 

1η γενική υπόθεση: Η ερευνητική διαπίστωση ύπαρξης θετικών 

συναφειών της ορθογραφικής δεξιότητας µε όλους τους εξεταζόµενους 

παράγοντες που θεωρητικά επιδρούν σ’ αυτή δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για 

την αποδοχή της ύπαρξης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Ένα 

σύστηµα δεν χαρακτηρίζεται µόνο από τις σχέσεις των παραγόντων του αλλά 

και από το βαθµό των αλληλεπιδράσεων των συστατικών του δοµών και 

λειτουργιών. Η εκτίµηση ότι η ορθογραφική δεξιότητα είναι αποτέλεσµα ενός 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, εκτός της διαπίστωσης σχέσεων 

µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και καθενός από τους παράγοντες που 

αποτελούν θεωρητικά το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, προϋποθέτει, 

επιπλέον, τη διαπίστωση επίδρασης καθενός από τους παράγοντες αυτούς 

στις σχέσεις των υπολοίπων µε την ορθογραφική δεξιότητα. Υποθέτουµε, 

λοιπόν, ότι η ορθογραφική δεξιότητα µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού 

σχολείου είναι το αποτέλεσµα ενός γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

Εποµένως, υποθέτουµε ότι: α) υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ της 

ορθογραφικής δεξιότητας και της γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών 

δεξιοτήτων22  και της µεταγλωσσικής δεξιότητας µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης 

δηµοτικού σχολείου και β) ότι η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό 

αλληλεπίδρασης των παραγόντων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος.  

1η ειδική υπόθεση: Υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ  της  ορθογραφικής  

                                                 
22 Οι γλωσσικές λειτουργίες (φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική 
αντιστοίχηση) του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, επειδή στη συνέχεια θα 
αποτελέσουν το αντικείµενο σχετικής αξιολόγησης, θα αναφέρονται ως γλωσσικές δεξιότητες.  
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δεξιότητας και της φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης των µαθητών 

∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό 

αλληλεπίδρασης φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης. 

2η ειδική υπόθεση: Υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής 

δεξιότητας και των γλωσσικών δεξιοτήτων φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης των µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Η 

συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό αλληλεπίδρασης φωνηµατικο-

γραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. 

3η ειδική υπόθεση: Υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής 

δεξιότητας και της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών 

κανόνων των µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. 

4η ειδική υπόθεση: Υπάρχει συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής 

δεξιότητας και της φωνολογικής και µορφολογικής δεξιότητας των µαθητών 

∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό άλλη-

λεπίδρασης φωνολογικής και µορφολογικής δεξιότητας. 

2η γενική υπόθεση: Η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών της ∆΄, Ε΄ 

και Στ΄ τάξης εξαρτάται από τη λειτουργική διαφοροποίηση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών αυτών. Με άλλα λόγια µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των µαθητών ∆΄, Ε΄ και 

Στ΄ τάξης παρουσιάζει λειτουργική διαφοροποίηση ανάλογη της ορθογραφικής 

τους δεξιότητας. Με τον όρο λειτουργική διαφοροποίηση εννοούµε ότι στο 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µεταβάλλεται ο ρόλος συγκεκριµένων 

γνωστικών παραγόντων (π.χ. της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης). 

Η λειτουργική διαφοροποίηση των παραγόντων του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος έχει σχέση µε ενδοατοµικές διαφορές που προκύπτουν από 

πολλούς παράγοντες, όπως µέθοδοι διδασκαλίας, µεταγνωστική ικανότητα, 

φύλο, ηλικία, κ.ά. Εµείς, εδώ θα περιοριστούµε στους παράγοντες φύλο και 

ηλικία θέτοντας τις παρακάτω υποθέσεις.  

5η ειδική υπόθεση: Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει 

λειτουργική διαφοροποίηση ανάλογα µε την τάξη φοίτησης των µαθητών των 

τριών τελευταίων τάξεων δηµοτικού σχολείου. 

6η ειδική υπόθεση: Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει 

λειτουργική διαφοροποίηση ανάλογα µε το φύλο των µαθητών των τριών 

τελευταίων τάξεων δηµοτικού σχολείου. 
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6.0.0 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ 
 
6.1.0 Μέθοδος 

Οι βασικές υποθέσεις της έρευνάς µας οδηγούν, καταρχήν, στη 

διερεύνηση και αποσαφήνιση των σχέσεων γενικής ορθογραφικής δεξιότητας 

– επίδοσης και ειδικότερων ορθογραφικών δεξιοτήτων, όπως, για 

παράδειγµα, φωνολογικής συνείδησης, µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας, κ.ά. Στη συνέχεια, στην εξακρίβωση της ύπαρξης ή όχι ενός 

ορθογραφικού συστήµατος, το οποίο ευθύνεται για την ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών. Και, τέλος, στη διερεύνηση της λειτουργίας του 

ορθογραφικού συστήµατος και των υποκείµενων σχηµάτων που 

διαµορφώνουν οι ειδικότερες ορθογραφικές δεξιότητες µε αποτέλεσµα τις 

διάφορες ορθογραφικές επιδόσεις των µαθητών. Για την πραγµατοποίηση 

των παραπάνω στόχων επιλέξαµε ως ερευνητική µεθοδολογική τεχνική την 

έρευνα συσχετίσεων (Cohen L. et Manion L.,1997, 180 κ. εξ.) ή διαγνωστική 

έρευνα (Βάµβουκα Μ., 1998, 84). Ειδικότερα, προκρίναµε τη διµεταβλητή 

συσχέτιση, την παλινδροµική ανάλυση και την παραγοντική ανάλυση.  

Η διµεταβλητή συσχέτιση, ως βασική µεθοδολογική τεχνική 

διακρίβωσης σχέσεων, µπορεί να µας δώσει απαντήσεις σε τρία καθοριστικά 

ερωτήµατα: α) υπάρχουν σχέσεις µεταξύ ορθογραφικής δεξιότητας – 

επίδοσης και ειδικότερων ορθογραφικών δεξιοτήτων; β) αν υπάρχουν, ποια 

είναι η κατεύθυνση αυτών των σχέσεων και γ) ποιο το µέγεθός τους;  

Η παλινδροµική ανάλυση, ως τεχνική πολλαπλής συσχέτισης, µας 

επιτρέπει να προσδιορίσουµε τις σχέσεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από 

δυο µεταβλητές, αναδεικνύοντας το βαθµό σύνδεσης – επίδρασης ανάµεσα 

σε τρεις ή περισσότερες µεταβλητές ταυτόχρονα. Η τεχνική αυτή µπορεί να 

φανερώσει την επίδραση µιας ορθογραφικής δεξιότητας στην ορθογραφική 

επίδοση, όταν επενεργούν ταυτόχρονα και άλλες ορθογραφικές δεξιότητες.  

Επίσης, επειδή η τεχνική αυτή «δεν έχει να κάνει µόνο µε τις συσχετίσεις 

ανάµεσα στην ανεξάρτητη µεταβλητή και τις εξαρτηµένες µεταβλητές αλλά και 

µε τις συσχετίσεις ανάµεσα στις εξαρτηµένες µεταβλητές» (Cohen L. et 

Manion L.,1997, 187), µπορεί να περιγράψει τις πιθανές συγχυτικές 

επιδράσεις µιας ορθογραφικής δεξιότητας σε µια άλλη φανερώνοντας το 

βαθµό της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Έτσι, µε την  πολλαπλή συσχέτιση 

µπορούµε να ελέγξουµε την αλληλεπίδραση των ειδικότερων ορθογραφικών 
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δεξιοτήτων και να αξιολογήσουµε τις παραπάνω σχέσεις σε ένα συστηµικό 

πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας την ύπαρξή του.  

Τέλος,  η παραγοντική ανάλυση, ως τεχνική οµαδοποιήσεως των 

σχέσεων (Cohen L. et Manion L.,1997, 441) µπορεί να διερευνήσει τα 

υποκείµενα σχήµατα των παραπάνω σχέσεων που ευθύνονται για την 

ορθογραφική επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας και να σκιαγραφήσει 

τη λειτουργία του ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ 

του δηµοτικού σχολείου.  

Η έρευνα συσχετίσεων περιλαµβάνει τη συλλογή δύο ή περισσότερων 

οµάδων δεδοµένων από την ίδια οµάδα υποκειµένων και τον υπολογισµό 

συντελεστών συσχέτισης.  Για τη συλλογή των δεδοµένων αναζητήσαµε ένα 

ορθογραφικό κριτήριο και κατασκευάσαµε πέντε τεστ, τα οποία 

παρουσιάζουµε στη συνέχεια. 

 

6.2.0 Όργανα συλλογής δεδοµένων 
 Η µέτρηση των δεξιοτήτων που ευθύνονται για την ορθογραφική 

επίδοση των µαθητών αλλά και η µέτρηση της ίδιας της ορθογραφικής 

επίδοσής τους (γενικής ορθογραφικής δεξιότητας) πραγµατοποιήθηκε µε τη 

χρήση ενός κριτηρίου και πέντε τεστ επίτευξης.  Ειδικότερα, για τη µέτρηση 

της γενικής ορθογραφικής δεξιότητας – επίδοσης αναζητήσαµε ένα κείµενο, 

µε χαρακτηριστικά ορθογραφικού κριτηρίου, ενώ για τη µέτρηση της 

φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης, της φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων κατασκευάσαµε και χορηγήσαµε αντίστοιχα 

τεστ επίτευξης (Κουλάκογλου Κ., 1998, 193 κ. εξ.). Σχηµατίσαµε, έτσι, µια 

συστοιχία ∆οκιµασιών Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων (∆.Ο.∆.) (βλ. παράρτηµα I).  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τη διαδικασία επιλογής του ορθογραφικού 

κριτηρίου και κατασκευής των τεστ. 

 

6.2.1 Κριτήριο µέτρησης της ορθογραφικής δεξιότητας 

Η πιστή αναπαραγωγή από τους µαθητές ενός κειµένου καθ’ 

υπαγόρευση στηρίζεται αποκλειστικά στην ορθογραφική δεξιότητά τους. Οι 

µαθητές για να µεταφέρουν σε γραπτό λόγο ένα κείµενο καθ’ υπαγόρευση 

πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις (φωνολογική και 
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µορφολογική συνείδηση), τις γλωσσικές τους δεξιότητες για φωνηµατικο-

γραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση καθώς και τη 

µεταγλωσσική τους δεξιότητα (εφαρµογή γραµµατικών κανόνων). Οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες αυτές συµβάλλουν στην πιστή µεταφορά του προφορικού 

µηνύµατος (κείµενο καθ’ υπαγόρευση) σε γραπτό λόγο. Ένα κείµενο, που 

προορίζεται για έλεγχο της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών, έπρεπε 

πάνω απ’ όλα να περιλαµβάνει ποικίλα γλωσσικά στοιχεία, που η 

ανακωδικοποίησή τους (από τον προφορικό στον γραπτό λόγο) να 

εξασφάλιζε τη µέγιστη ενεργοποίηση των ορθογραφικών δεξιοτήτων του 

ορθογραφικού συστήµατος κάθε µαθητή.  

Επειδή, όµως, η ενεργοποίηση όλων των γνωστικών ικανοτήτων και 

γλωσσικών δεξιοτήτων έχει σχέση και µε παράγοντες «που ανάγονται στον 

αναγνώστη (...), στο κείµενο - µήνυµα (...) και στο περιβάλλον όπου 

εκτυλίσσεται η αναγνωστική δραστηριότητα» (Βάµβουκα Μ., 1984, 21 κ. εξ.) 

φροντίσαµε ώστε  να εντοπίσουµε ένα κείµενο µε τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

Γλωσσικά να είναι αρκετά εύκολο για την ηλικία των µαθητών στην οποία 

απευθυνόµαστε. Η γραµµατική δοµή του κειµένου και η συντακτική του πλοκή 

να είναι απλή και να συµβάλλει στην κατανόησή του (να µην περιλαµβάνει 

πολλές προτάσεις αποφατικού, ερωτηµατικού και παθητικού τύπου που θα 

µπορούσαν να κάνουν δύσκολη την κατανόησή του) (Βάµβουκα Μ., 1984, 

39). β) Το περιεχόµενό του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αξίες και στάσεις 

των µαθητών, γ) Να µην έχει λέξεις µε συναισθηµατική φόρτιση, που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε µια «γνωστική αναστολή» (Βάµβουκα Μ., 1984, 

44), δ) Τέλος, το λεξιλόγιο του κειµένου να είναι διδαγµένο καθ’ όλη τη 

διάρκεια του δηµοτικού σχολείου και να αποτελεί µέρος του βασικού 

λεξιλογίου του µαθήµατος «Η Γλώσσα µου». 

Επιλέξαµε, έτσι, ένα απόσπασµα από το βιβλίο της συγγραφέα 

παιδικής λογοτεχνίας Ζαραµπούκα µε τίτλο Φίλοι, καρδιοφίλοι: ο Λίνος 

(Ζαραµπούκα Σ., 1995, 113-114)  µε δείκτη σχετικής ευκολίας των R. Flesche 

- G. De Landsheere (Βάµβουκα Μ., 1984, 33) για το συγκεκριµένο κείµενο 

+88.  Τελικά, το πλήρες κείµενο, όπως διαµορφώθηκε για τις ανάγκες του 

κριτηρίου της ορθογραφικής δεξιότητας, έχει ως εξής: 
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«Έπρεπε µε κάθε θυσία να µπω σ’ αυτό το περίφηµο σχολείο.   Μόνο 

που άκουγα τη λέξη εξετάσεις νόµιζα πως θα σταµατήσει η καρδιά µου.   

Όταν όµως ήρθε η ώρα, είδα ότι δεν ήταν και τόσο τροµερό.   

Πρώτα πήγαµε για τη γνωριµία. [.....................................................]    

Μπήκαµε στο λεωφορείο, και φτάσαµε στην ώρα µας σ’ ένα µεγάλο 

κτίριο.   Ανεβήκαµε τις µαρµάρινες σκάλες και βρεθήκαµε σε µια 

αίθουσα γεµάτη παιδιά και γονείς.   Μου φανήκανε όλα πολύ µεγάλα, 

πιο ψηλά από µένα.   Μερικά σχηµατίζανε οµάδες και µιλούσαν δυνατά 

µεταξύ τους.   Φαίνεται ήταν απ’ το ίδιο σχολείο και γνωριζόντουσαν.   

Αισθανόµουνα λίγο χαµένη και τροµαγµένη.   Έσφιγγα το χέρι της 

µαµάς µου και έψαχνα µε το µάτι για κανένα γνώριµο ή [...] φιλικό 

πρόσωπο.  

 ⎯ Ε, µη χάνεις το κουράγιο σου! είπε η µαµά µου. Τα χέρια σου είναι 

ιδρωµένα.   Βάλε τα δυνατά σου, αλλά, αν δε σε πάρουνε, δε θα ’ναι 

τροµερό.   Θα βρούµε ένα άλλο, εξίσου καλό σχολείο.    

∆εν ήθελα άλλο, ήθελα αυτό και µόνο το σχολείο.   Μια κυρία βγήκε µε 

έναν κατάλογο και φώναξε δέκα ονόµατα.» 

      (Ζαραµπούκα Σ., 1995, 113-114) 

 

Το κείµενο, το οποίο απαρτίζεται από 17 προτάσεις, περιλαµβάνει 170 

λέξεις. Από τις 170 λέξεις οι εκατό (100) είναι διαφορετικές.  Η 

γραµµατολογική ανάλυση του κειµένου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί, έδειξε ότι περιλαµβάνει σχεδόν όλα τα γραµµατικά είδη, γεγονός 

που συµβάλλει στην εγκυρότητά του ως οργάνου µέτρησης. Η βαθµολόγηση 

του κριτηρίου της ορθογραφικής δεξιότητας έγινε µε βάση αυτές τις 100 λέξεις. 

Για κάθε λέξη που αποδιδόταν στο γραπτό λόγο µε τη σωστή – συµβατική της 

ορθογραφία ο µαθητής χρεωνόταν µε µια µονάδα. Έτσι, το σύνολο των 100 

µονάδων αντιστοιχεί στην πλήρη και πιστή ανακωδικοποίηση του καθ’ 

υπαγόρευση κειµένου σε γραπτό λόγο. 
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Πίνακας 1:  Γραµµατολογική ανάλυση του κειµένου που αποτέλεσε το  

κριτήριο της ορθογραφικής δεξιότητας 

                      Γραµµατικό είδος 
α/α Λέξεις κειµένου 

Ουσ. Επ. Ρ. Επρ.  Μ. Αντ. Άρθ. Μρ. Επφ. Σ. 

1 Έπρεπε 1   

2 κάθε 1   

3 θυσία 1   

4 µπω 1   

5 σ' αυτό 1   

6 περίφηµο 1   

7 σχολείο 1   

8 Μόνο 1   

9 άκουγα 1   

10 τη 1  

11 λέξη 1   

12 εξετάσεις 1   

13 νόµιζα 1   

14 πως   1

15 σταµατήσει 1   

16 καρδιά 1   

17 Όταν   1

18 όµως   1

19 ήρθε 1   

20 ώρα 1   

21 είδα 1   

22 ότι   1

23 ήταν 1   

24 και   1

25 τόσο 1   

26 τροµερό 1   

27 Πρώτα 1   

28 πήγαµε 1   

29 γνωριµία 1   
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                      Γραµµατικό είδος 
α/α Λέξεις κειµένου 

Ουσ. Επ. Ρ. Επρ.  Μ. Αντ. Άρθ. Μρ. Επφ. Σ. 

30 Μπήκαµε 1   

31 λεωφορείο 1   

32 φτάσαµε 1   

33 στην 1  

34 σ' ένα 1  

35 µεγάλο 1   

36 κτίριο 1   

37 Ανεβήκαµε 1   

38 τις 1  

39 µαρµάρινες 1   

40 σκάλες 1   

41 βρεθήκαµε 1   

42 µια 1  

43 αίθουσα 1   

44 γεµάτη 1   

45 παιδιά 1   

46 γονείς 1   

47 φανήκανε 1   

48 όλα 1   

49 πολύ 1   

50 µεγάλα 1   

51 πιο  1 

52 ψηλά 1   

53 µένα 1   

54 Μερικά 1   

55 σχηµατίζανε 1   

56 οµάδες 1   

57 µιλούσαν 1   

58 δυνατά 1   

59 µεταξύ 1   

60 Φαίνεται 1   



 205

                      Γραµµατικό είδος 
α/α Λέξεις κειµένου 

Ουσ. Επ. Ρ. Επρ.  Μ. Αντ. Άρθ. Μρ. Επφ. Σ. 

61 Ίδιο 1   

62 γνωριζόντουσαν 1   

63 Αισθανόµουνα 1   

64 λίγο 1   
65 χαµένη 1   
66 τροµαγµένη 1   

67 Έσφιγγα 1   

68 χέρι 1   

69 της 1   

70 µαµάς 1   

71 έψαχνα 1   

72 µάτι 1   

73 κανένα 1   

74 γνώριµο 1   

75 ή   1

76 φιλικό 1   

77 πρόσωπο 1   

78 Ε   1

79 µη  1 

80 χάνεις 1   

81 κουράγιο 1   

82 είπε 1   

83 χεριά 1   

84 είναι 1   

85 ιδρωµένα 1   

86 Βάλε 1   

87 αλλά   1

88 πάρουνε 1   

89 θα 'ναι 1   

90 βρούµε 1   

91 άλλο 1   
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                      Γραµµατικό είδος 
α/α Λέξεις κειµένου 

Ουσ. Επ. Ρ. Επρ.  Μ. Αντ. Άρθ. Μρ. Επφ. Σ. 

92 εξίσου 1   

93 καλό 1   

94 ήθελα 1   

95 κυρία 1   

96 βγήκε 1   

97 κατάλογο 1   

98 φώναξε 1   

99 δέκα 1   

100 ονόµατα. 1   

 Σύνολο 23 15 31 6 3 7 5 2 1 7
Ουσ.=Ουσιαστικά, Επ.=Επίθετα, Μ.=Μετοχές, Αντ.=Αντωνυµίες, Άρθ. = Άρθρα, Μρ.=Μόρια, 
Επιφ.=Επιφωνήµατα, Σ.=Σύνδεσµοι 

 
6.2.2 Τεστ µέτρησης της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (Φ.Γ.Α.) 

 Οι µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων  του δηµοτικού σχολείου 

αναµένεται, λόγω των προηγούµενων διδακτικών ετών φοίτησης στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, να έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης σε υψηλό βαθµό. Εποµένως, ο 

έλεγχος αυτής της δεξιότητας πρέπει να επικεντρώνεται στις πιο λεπτές 

φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχήσεις, ώστε η επιτυχία ή όχι σε αυτές να 

αντανακλά τη δεξιότητα των µαθητών αυτών σε όλο το φάσµα λειτουργίας της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε τις 

κατηγορίες φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, τους ειδικότερους στόχους 

του τεστ και τη διαδικασία κατασκευής του. 

Οι κατηγορίες φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας είναι: α) αντιστοί-

χηση ενός φθογγοφωνήεντος σε φθογγόγραµµα ενός ή δύο ψηφίων, β) 

αντιστοίχηση ενός φθογγοσυµφώνου σε φθογγόγραµµα ενός ή δύο ψηφίων, 

και γ) αντιστοίχηση δύο ή περισσότερων φθόγγων σε µια συλλαβή. 

 Στον Πίνακα 2, που παρουσιάζει τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση των φωνηέντων, παρατηρούµε ότι η αντιστοίχηση των φωνηέντων /ο/,  
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Πίνακας 2:  Αντιστοιχία φθογγοφωνηέντων σε φθογγογράµµατα ενός ή δυο  

                   ψηφίων. 

 

φθογγοφωνήεντα    φθογγογράµµατα 

       

ένα ψηφίο  δύο ψηφία 

/a/    <α>    

/e/    <ε>   <αι> 

/i/    <ι>, <η>, <υ>  <ει>, <οι>, <υι> 

/y/ 

/o/    <ο>, <ω> 

/u/       <ου> 

 

 

/e/ και /i/ προϋποθέτει γνώσεις ιστορικής ορθογραφίας ή γραµµατικής για την 

επιλογή του κατάλληλου γραφήµατος. ∆εν συµβαίνει, όµως, το ίδιο στα 

σύµφωνα (Πίνακας 3). Εδώ, εκτός από την περίπτωση του /s/ , η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση είναι µονοσήµαντη, γιατί για κάθε 

σύµφωνο υπάρχει µία µόνο γραφηµατική επιλογή.  

Η δυσκολία της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας της νέας 

ελληνικής γλώσσας είναι εµφανέστερη στην αντιστοίχηση δυο φθόγγων σε µια 

συλλαβή (Πίνακας 4). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δίφθογγοι και οι 

καταχρηστικοί δίφθογγοι. Ειδικότερα, οι καταχρηστικοί δίφθογγοι, που 

περιέχουν το <ι>, παρουσιάζουν φωνολογικές αλλοιώσεις µε αποτέλεσµα να 

δυσκολεύουν τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχησή τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα, η λέξη καινούριο, κατά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

της οποίας µπροστά από το <ι> εµφανίζεται συχνά το γράµµα <γ>. 

Παρεµφερείς δυσκολίες παρουσιάζει και η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοί- 

χηση µερικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων (Πίνακας 4, κατηγορία ΙΙΙ). 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των δισυµφωνικών 

συµπλεγµάτων σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Α. Χαραλαµπόπουλου 

(1987, 49). Εδώ, δυο σύµφωνα µαζί µε ένα ή περισσότερα φωνήεντα 

αποτελούν µια συλλαβή.  Τα δισυµφωνικά συµπλέγµατα διακρίνονται σε 53  
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Πίνακας 3:  Αντιστοιχία φθογγοσυµφώνων σε γραµµατοσύµφωνα ενός  

        ή δύο ψηφίων 

 φθογγοσύµφωνα         φθογγογράµµατα 

/v/     <β> 

/γ/     <γ> 

/j/ 

/n/ 

/δ/     <δ> 

/z/     <ζ> 

/θ/     <θ> 

/k/     <κ> 

/k’/ 

/l/     <λ> 

/λ/ 

/m/     <µ>  

/n/     <ν> 

/n/      

     <ξ> 

/p/     <π>   

/r/     <ρ>   

/s/     <σ> ή <ς>   

/t/     <τ>   

/f/     <φ>   

/χ/     <χ>   

  /x’/ 

       <ψ> 

/b/     <µπ> 

/d/     <ντ> 

/g/     <γκ> 

/g’/ 

/τσ/     <τσ> 

/τζ/     <τζ> 
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Πίνακας 4: Αντιστοιχία δυο φθόγγων ή περισσότερων σε µια συλλαβή 
 
Ι.   Αντιστοίχηση ενός φθογγοσυµφώνου και ενός φθογγοφωνήεντος σε  

     µια συλλαβή (ΣΦ). 

   π.χ. /πα/    <πα> 

 

 ΙΙ.  Αντιστοίχηση δύο φθογγοφωνηέντων σε µια συλλαβή (CVV) 

  • ∆ίφθογγοι (δυο φωνήεντα που προφέρονται σε µια συλλαβή) 

   π.χ. νεράϊδα, αηδόνι, βοήθα, βοϊδάκι  

• Καταχρηστικοί δίφθογγοι (συνδυασµοί φωνηέντων) 

π.χ. πιάνω, γυαλί, άδειες, ποιοι. 

  Συνήθως: 

1. το <ι> προφέρεται σαν /j/ όταν προηγείται:  

<µπ>  κάµπια  <δ> άδειασα 

   <ντ>  κατάντια  <ζ>  µαγαζιά 

   <β> βιάζοµαι  <ρ>  δεκαριά 

  2. το /ι/ προφέρεται σαν /x΄/ όταν προηγείται:  

<π> ποιες   <θ>  θειάφι 

   <τ>  µατιές   <σ> ίσιωµα 

   <φ>  καρφιά 

3. δεν προφέρεται ύστερα από:  

<λ> ελιά   <γ> γιατί 

<ν> εννιά   <γκ> γκιώνης 

        <κ> κακιά   <χ> χιόνι 

 

ΙΙΙ.  Αντιστοίχηση δυο φθογγοσυµφώνων σε µια συλλαβή (ΣΣΦ ή ΣΣΦΦ) 

   π.χ.  /τρ/  <τρα- βώ> 

IV. Αντιστοίχηση τριών φθογγοσυµφώνων σε µια συλλαβή (ΣΣΣΦ ή  

      ΣΣΣΦΦ). 

   π.χ.   /στρ/  <στρέ-φω> 

 

 
  Σ=σύµφωνο, Φ=φωνήεν 
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Πίνακας 5: Αρχικά και εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 

+  = αρχικά συµπλέγµατα, Ο = εσωτερικά συµπλέγµατα 
 

Πίνακας 6: Τρισυµφωνικά Συµπλέγµατα 
 

 

 

 

αρχικά (Α.∆.Σ.), τα οποία δεν χωρίζονται ακόµα και όταν βρίσκονται στο 

εσωτερικό της λέξης.  Αντίθετα,  τα δισυµφωνικά  συµπλέγµατα  που  λειτουρ-

γούν µόνο εσωτερικά της λέξης χωρίζονται κατά το συλλαβισµό και είναι 132. 

Από αυτά, τα 51 εµφανίζονται και ως αρχικά (Ε.∆.Σ. 1), ενώ τα υπόλοιπα 81 

παρουσιάζονται µόνο στο εσωτερικό των λέξεων (Ε.∆.Σ.2). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: α) 7 αρχικά τρισυµφωνικά συµπλέγµα-

τα: /σκν/, /σκλ/, /σκρ/, /σπλ/, /σπρ/, /στρ/, /σφρ/, β) 111 εσωτερικά τρισυµ-

φωνικά συµπλέγµατα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 (Χαραλαµπό-

πουλου Α., 1985, 61 κ. εξ.). Επίσης, και όσα τρισυµφωνικά συµπλέγµατα 
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δηµιουργούνται µετά το συλλαβισµό λέξης που περιέχει τετρασυµφωνικό 

σύµπλεγµα: π.χ εκστρατεία. 

Ανακεφαλαιώνοντας θεωρούµε ότι η φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία εκδηλώνεται: 

1. ως αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε ένα γράµµα 

π.χ.  /v/   <β> 

      /a/   <α> 

2. ως αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε δυο γράµµατα 

     π.χ.  /b/    <µπ> 

            /i/   <οι> 

3. ως αντιστοίχηση δύο φωνηµάτων µε ένα γράµµα 

         π.χ.  /ks/   <ξ> 

              /ps/   <ψ> 

4. ως αντιστοίχηση του φωνήµατος /i/ µε το γράµµα <ι> ακόµα και όταν  

    αυτό ακούγεται ως γ΄, χ΄. 

 5. ως αντιστοίχηση φωνηµατικών συνόλων (συλλαβών) µε τις εξής    

    µορφές: 

i.  ΣΦ-  -ΣΦ- 

ii.  ΣΣΦ- -ΣΣΦ-  -ΦΣ-ΣΦ- 

iii. ΣΣΣΦ- -ΣΣΣΦ- -ΦΣ-ΣΣΦ- 

iv.        -ΦΣ-ΣΣΣΦ 

 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του τεστ Φ.Γ.Α. λάβαµε υπόψη 

µας εκτός από τις κατηγορίες Φ.Γ.Α. και τους παρακάτω παράγοντες: α) τη 

συχνότητα εµφάνισης των γραφηµάτων στο βασικό λεξιλόγιο του δηµοτικού 

σχολείου, β) το γνωστικό φορτίο, γ) τη γενίκευση  της δεξιότητας 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, και δ) τη θέση της συλλαβής µέσα 

στη λέξη. 

Με κριτήριο τον τρόπο εκδήλωσης της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας επιλέξαµε τις εξής κατηγορίες φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης για τη µέτρηση της δεξιότητας φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης των µαθητών του δείγµατός µας: 

1. αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε ένα γράµµα  (1φ          1γ) 

2. αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε δύο γράµµατα  (1φ          2γ) 
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3. αντιστοίχηση δύο φωνηµάτων µε ένα γράµµα  (2φ          1γ) 

4. αντιστοίχηση ενός φωνήµατος µε γράµµα άλλου φωνήµατος  

(1φ          1γ) 

 Και για τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης θεωρήσαµε ως κατάλληλο µέσο ελέγχου και µέτρησης, τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση των δίψηφων συµφώνων, των 

δισυµφωνικών και τρισυµφωνικών συµπλεγµάτων της νεοελληνικής γλώσσας, 

αφού και οι τέσσερις αυτές κατηγορίες εµφανίζονται στα συµφωνικά 

συµπλέγµατα. 

Ένα άλλο βασικό ερώτηµα που µας απασχόλησε ήταν η επιλογή 

µεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων οι οποίες θα περιείχαν τα συµφωνικά 

συµπλέγµατα.  Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν τελικά για την εξέταση της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας είναι ψευδολέξεις. Η επιλογή αυτή 

σκοπεύει στην αποφυγή της εµπλοκής, κατά τη µεταφορά του προφορικού σε 

γραπτό λόγο, της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. Ο µαθητής δεν 

έχει ξανακούσει την ψευδολέξη και συνεπώς δεν έχει στο ακουστικό και στο 

οπτικό του λεξικό κάποια παράσταση της λέξης. Έτσι, σύµφωνα µε το 

µοντέλο των δυο διόδων θα χρησιµοποιήσει τη διαδικασία 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης για να αποδώσει γραπτά τη λέξη. Για 

παράδειγµα, κατά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση της προφορικής 

ψευδολέξης /lespa/ οι µαθητές αναµένουµε να προβούν στις εξής ενέργειες:

  

 

     /lespa/                                           /lespa/ 

α) ανάλυση συλλαβών: /le/       /spa/          ή   /les/             /pa/ 

 

β) ανάλυση φωνηµάτων:  /l/   /e/      /s/    /p/    /a/           /l/    /e/  /s/        /p/  /a/ 

 

γ) αντιστοίχηση:              <λ> <ε>    <σ>  <π>  <α>        <λ> <ε><σ>     <π> <α> 

 

δ) συνάθροιση και            <λέ>    <σπα>         <λέσ>           <πα> 

 

ε) γραφή της λέξης     <λέσπα>                  <λέσπα> 
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 Οι ψευδολέξεις, που κατασκευάσαµε, είναι µονοσύλλαβες, δισύλλαβες 

και τρισύλλαβες. Για να περιορίσουµε κατά την ανάλυση της λέξης την 

παρεµβολή διαφόρων παρασιτικών µεταβλητών, όπως, για παράδειγµα 

αισθησιοκινητικά γραφηµατικά σχήµατα, µορφήµατα, χρόνο ανταπόκρισης 

στη ζητούµενη πράξη, κ.ά., κρατήσαµε σταθερό και επαναλαµβανόµενο το 

τµήµα της λέξης που δεν περιέχει το εξεταζόµενο σύµπλεγµα: πχ. ριτφία, 

ριφσία, σεπτρός, σεκθλός, κ.ά.  Έτσι, ο µαθητής καλείται να συµπληρώσει στο 

έντυπο, που έχει µπροστά του, µόνο το δισυµφωνικό ή τρισυµφωνικό 

σύµπλεγµα που περιέχει η καθ’ υπαγόρευση ψευδολέξη. Επίσης, επειδή οι 

µαθητές δεν έχουν εθιστεί στη χρήση ψευδολέξεων, πριν από τη χορήγηση 

του τεστ προηγείται εξάσκηση των µαθητών µε τέσσερις ψευδολέξεις, οι 

οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των συλλαβών.  

Έτσι, το τεστ φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (τ.Φ.Γ.Α) (βλ. 

Παράρτηµα I), τελικά, συγκροτήθηκε από πέντε ενότητες ψευδολέξεων: 

α΄ ενότητα: Α.∆.Σ., εξετάζει δειγµατοληπτικά την δεξιότητα αντιστοίχησης στα  

       Αρχικά ∆ισυµφωνικά Συµπλέγµατα. 

β΄ ενότητα: Ε.∆.Σ.1, εξετάζει δειγµατοληπτικά την δεξιότητα αντιστοίχησης στα  

Εσωτερικά ∆ισυµφωνικά Συµπλέγµατα που εµφανίζονται στην 

αρχή και µέσα στη λέξη. 

γ΄ ενότητα: Ε.∆.Σ.2, εξετάζει δειγµατοληπτικά τη δεξιότητα αντιστοίχησης στα   

Εσωτερικά ∆ισυµφωνικά Συµπλέγµατα που εµφανίζονται µόνο 

µέσα στη λέξη. 

δ΄ ενότητα: Τ.Σ., εξετάζει δειγµατοληπτικά τη δεξιότητα αντιστοίχησης στα         

       Τρισυµφωνικά Συµπλέγµατα 

ε΄ ενότητα: ∆.Σ., εξετάζει τη δεξιότητα αντιστοίχησης στα ∆ίψηφα Σύµφωνα 

 

Α΄ ενότητα: Α.∆.Σ. 

Η α΄ ενότητα του τεστ, η οποία εξετάζει τα 53 Α.∆.Σ., προσφέρεται για 

τον έλεγχο της επίδρασης της συχνότητας εµφάνισης των Α.∆.Σ. στο βασικό 

λεξιλόγιο του δηµοτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό καταγράψαµε τη 

συχνότητα εµφάνισης των Α.∆.Σ. στο βασικό λεξιλόγιο του δηµοτικού 

σχολείου. Με βάση αυτή τη συχνότητα εµφάνισης οµαδοποιήσαµε  τα Α.∆.Σ. 

σε τέσσερις κατηγορίες. Η επιλογή – οριοθέτηση  των επιπέδων συχνότητας 

βασίστηκε στην εκπαιδευτική µας εµπειρία, από έλλειψη άλλου κριτηρίου. Ο 
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Πίνα κας 7, που ακολουθεί, παρουσιάζει τα τέσσερα επίπεδα συχνότητας των 

Α.∆.Σ. στο βασικό λεξιλόγιο του δηµοτικού σχολείου. 

 

Πίνακας 7: Αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα και συχνότητα εµφάνισής  τους  

                   στο βασικό λεξιλόγιο του δηµοτικού σχολείου 

α/α      Φ.  
Α.∆.Σ. 

Γ.     
Α.∆.Σ. 

    f     
 Β. Λ. 

 Επίπεδα συχνότητας 

1 dz ντζ 0 0 µηδενικό 
2 θl θλ 0 0
3 θn θν 0 0
4 gl γκλ 0 0
5 kn κν 0 0
6 kv κβ 0 0
7 mn µν 0 0
8 sθ σθ 0 0
9 sl σλ 0 0
10 sn σν 0 0
11 vδ βδ 0 0
12 xθ χθ 0 0
    
1 γδ γδ 2 1 <10 
2 γn γν 6 1 χαµηλό 
3 δr δρ 7 1
4 bl µπλ 3 1
5 br µπρ 7 1
6 dr ντρ 2 1
7 θr θρ 1 1
8 fθ φθ 2 1
9 fl φλ 6 1
10 ft φτ 9 1
11 gr γκρ 3 1
12 kt κτ 3 1
13 pn πν 1 1
14 pt πτ 1 1
15 sx σχ 9 1
16 tm τµ 1 1
17 vγ βγ 2 1
18 vl βλ 6 1
19 xl χλ 5 1
20 xn χν 2 1
21 xt χτ 7 1
22 zγ σγ 1 1
23 zm σµ 2 1
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α/α      Φ.  
Α.∆.Σ. 

Γ.     
Α.∆.Σ. 

    f     
 Β. Λ. 

 Επίπεδα συχνότητας 

24 zv σβ 3 1
    
1 γl γλ 12 2 10  ως  30 
2 γr γρ 14 2 µέτριο 
3 fr φρ 12 2
4 kl κλ 18 2
5 kr κρ 20 2
6 pl πλ 30 2
7 sf σφ 11 2
8 sp σπ 17 2
9 ts τσ 28 2
10 vr βρ 14 2
11 xr χρ 17 2
    
1 ks κσ 48 3 > 30 
2 pr πρ 65 3 υψηλό 
3 ps πσ 39 3
4 sk σκ 51 3
5 st στ 38 3
6 tr τρ 48 3
Σύνολο 53
Φ.Α.∆.Σ.=Φωνήµατα Α.∆.Σ., Γ. Α.∆.Σ.=Γραφήµατα Α.∆.Σ., f β.λ.=Συχνότητα     

εµφάνισης στο Βασικό Λεξιλόγιο 

 

Επίσης,  οµαδοποιήσαµε τα Α.∆.Σ. σύµφωνα µε την κατηγορία Φ.Γ.Α. 

στην οποία ανήκουν (Πίνακας 8) µε σκοπό να ελέγξουµε πιθανές διαφοροποι- 

ήσεις της δεξιότητας Φ.Γ.Α. κατά κατηγορία. Από τα 41 Α.∆.Σ. της 1ης 

κατηγορίας πήραµε µε τυχαία δειγµατοληψία και µε την τεχνική της κλήρωσης 

16 συµφωνικά συµπλέγµατα, 4 από κάθε επίπεδο συχνότητας, τα οποία 

εµφανίζονται στον Πίνακα 9. Λάβαµε υπόψη µας και το επίπεδο µηδενικής 

συχνότητας εµφάνισης των Α∆Σ. στο βασικό λεξιλόγιο για να ελεγχθεί και ο 

βαθµός γενίκευσης της δεξιότητας σε φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχή-

σεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί ο µαθητής, Επιπλέον, η µέτρηση της 

φωνηµατικογραφηµατικής δεξιότητας σε αυτά τα συµφωνικά συµπλέγµατα 

ελέγχει και τον παράγοντα γνωστικό φορτίο. Για το σκοπό αυτό οι ψευδολέξεις 

στις οποίες θα ενσωµατωθούν τα 16 Α.∆.Σ. θα είναι: 4 µονοσύλλαβες, 4 

δισύλλαβες, 4 τρισύλλαβες και 4 τετρασύλλαβες. 
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Πίνακας 8:  Αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα κατά κατηγορία Φ.Γ.Α. και συ- 

        χνότητα εµφάνισης στο βασικό λεξιλόγιο του δηµοτικού σχολείου 

Κατηγορία Φ.Γ.Α. / Επίπεδο 

συχνότητας 

0 χ µ υ Σύνολο 

1η κ. :    1φ           1γ θλ γδ γλ πρ  

            CC             γγ θν γν γρ σκ  

 κν δρ φρ στ  

 κβ θρ κλ τρ  

 µν φθ κρ   

 σθ φλ πλ   

 σλ φτ σφ   

 σν κτ σπ   

 βδ πν βρ   

 χθ πτ χρ   

  σχ    

  τµ    

  βγ    

  βλ    

  χλ    

  χν    

  χτ   41 

2η κ.:     1φ           2γ  γκρ    

          (δίψηφο το 1ο C.) γκλ     

            CC           γγγ  µπλ    

  µπρ    

 ντζ ντρ   6 

3η κ.:    2φ          1γ    ξ  

(διπλό) CC          γ    ψ 2 

4η κ.: 1 φ         1γ  σγ    

         /z/              <σ>   σµ    

  σβ   3 

Σύνολο 12 24 10 6 52* 

           *Το <τσ>, δεν το εξετάζουµε ως Α∆Σ, αλλά ως δίψηφο σύµφωνο. 

 

Τα 11 Α.∆.Σ. της 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας, τα οποία εξετάζουµε, 

είναι εκείνα που εµφανίζονται  στο  βασικό λεξιλόγιο  του  δηµοτικού  σχολείου 

και  πληρούν  το  κύριο  χαρακτηριστικό  κάθε  κατηγορίας Φ.Γ.Α.   Αυτά τα 11  
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Πίνακας 9:  Εξεταζόµενα αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 1ης κατηγορίας  

                   (Α.∆.Σ.1)    

Επίπεδο συχνότητας / 

αριθµός συλλαβών 

1σ 2σ 3σ 4σ Σύνολο 

µηδενικο µν θν χθ σλ  

χαµηλό φλ βγ τµ δρ  

µέτριο σφ πλ κρ γρ  

υψηλό πρ σκ τρ στ  

Σύνολο 4 4 4 4 16 

       1σ=µονοσύλλαβη λέξη, 2σ=δισύλλαβη, 3σ=τρισύλλαβη, 4σ=τετρασύλλαβη 

 

Πίνακας 10:  Εξεταζόµενα αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 2ης, 3ης  

                     και 4ης κατηγορίας (Α.∆.Σ.2) 

Κατηγορίες Φ.Γ.Α. Α.∆.Σ. Σύνολο 

2η κ.: 1φ           2γ γκλ γκρ µπλ  

 (δίψηφο το 1ο C.) µπρ ντζ ντρ 6 

         CC          γγγ     

     

3η κ.:   2φ          1γ ξ ψ  2 

(διπλό) CC          γ     

     

4η κ.: 1 φ         1γ σγ σµ σβ 3 

         /z/         <σ>      

Σύνολο    11 

 

Α.∆.Σ.  (Πίνακας 10) θα ενσωµατωθούν σε δισύλλαβες ψευδολέξεις µε σκοπό 

να περιορίσουµε τον παράγοντα γνωστικό φορτίο. 

 

Β΄ ενότητα: Ε.∆.Σ. 1 

 Η β΄ ενότητα περιλαµβάνει τον έλεγχο και τη µέτρηση της δεξιότητας 

Φ.Γ.Α. στα δισυµφωνικά συµπλέγµατα που εµφανίζονται τόσο στην αρχή όσο 

και  στο  εσωτερικό της  λέξης.  Αυτά είναι  51 αφού σύµφωνα µε τον Χαραλα- 

µπόπουλο  το  /sn/  και  το   /zγ/  δεν  εµφανίζονται  στο εσωτερικό  της   λέξης  
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Πίνακας 11: Εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 1, οµαδοποιηµένα µε  

          κριτήριο το πρώτο σύµφωνο 

γδ δr bl dr θl fθ gl kl mn pl sθ tm vδ xθ zγ 
γl  br dz θn fl gr kn  pn sf tr vγ xl zm
γn    θr fr  kr  pr sk ts vl xn zv 
γr     ft  ks  ps sl  vr xr  
       kt  pt sp   xt  
       kv   st     
          sx     

4 1 2 2 3 4 2 6 1 5 7 3 4 5 3
52 

 

Πίνακας 12: Εξεταζόµενα εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα (Ε.∆.Σ. 1) 

Ε.∆.Σ. 1 

σε δισύλλαβες και τρισύλλαβες ψευδολέξεις 

2σ 3σ 

ντρ κτ γκλ βγ 

µν πτ σχ σγ 

φτ χθ τρ γλ 

δρ µπρ θν  

8 7 

Σύνολο=15 

 

(1987,50). Ο ίδιος,  όµως,  δίνει  ως  παράδειγµα  τη λέξη prozγiosi που 

περιλαµβάνει στο εσωτερικό της το δισυµφωνικό σύµπλεγµα /zγ/ (1987,50). 

Έτσι, στην έρευνά µας λαµβάνουµε υπόψη µας τα 52 Ε.∆.Σ. 1, όπως αυτά 

φαίνονται στον Πίνακα 11, οµαδοποιηµένα µε κριτήριο το πρώτο σύµφωνό 

τους. Από τα  52  Ε.∆.Σ. 1 κληρώθηκε  ένα  από κάθε υποοµάδα συµφωνικών 

συµπλεγµάτων.  Τα 15 συµφωνικά αυτά συµπλέγµατα θα ενσωµατωθούν σε 

δισύλλαβες και τρισύλλαβες ψευδολέξεις για να ελέγξουµε τον παράγοντα 

θέση της συλλαβής µέσα στη λέξη (δεύτερη και τρίτη θέση). Τα εξεταζόµενα 

Ε.∆.Σ. 1 παρουσιάζονται στον Πίνακα  12. 
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Πίνακας 13: Εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 2 οµαδοποιηµένα µε  

          κριτήριο το πρώτο σύµφωνο 

δm γm bn dl θm fk gδ kδ lδ mb nδ rδ tθ vd xm zδ 
     fn gγ kγ lγ mf nγ rγ tf vm xp zl 
     fp gv kθ lb mp nd rb tl vn  zn 
     fs gz kf ld ms nθ rd tn vz  zr 
     fx  km lθ mt nk rθ     
       kp lf mv nr rf     
       kx lk  ns rk     
       kz lm  nt rl     
        ln  nx rm     
        lp  nz rn     
        ls   rp     
        lt   rs     
        lv   rt     
        lx   rv     
           rx     

1 1 1 1 1 5 4 8 14 6 10 15 4 4 2 4 
Σύνολο=81 

 

Πίνακας 14: Εξεταζόµενα εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα (Ε.∆.Σ. 2) 

Ε.∆.Σ. 2 

σε δισύλλαβες και τρισύλλαβες ψευδολέξεις 

2σ 3σ 

δµ γµ µπν θµ 

ντλ φν γκβ κθ 

λντ µπ νθ ρθ 

τν βντ χπ σδ 

8                     8 

Σύνολο=16 

 

Γ΄ενότητα: Ε.∆.Σ. 2 

 Η γ΄ενότητα περιλαµβάνει τον έλεγχο και τη µέτρηση της δεξιότητας 

Φ.Γ.Α. στα δισυµφωνικά συµπλέγµατα που εµφανίζονται µόνο στο εσωτερικό 

της λέξης. Αυτά είναι 81 (Χαραλαµπόπουλου Α. 1987,52).   Ακολουθήσαµε και 
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Πίνακας 15: Τρισυµφωνικά συµπλέγµατα οµαδοποιηµένα µε κριτήριο το  

πρώτο σύµφωνο 

fθr gδr kθl ldz mbd nγl ptr rdz sθm vγl xθr zmn 
fkl gvl kθr lks mbl nγn rθm sθr vγm xtr zvl 
fkr gvr kfr lkt mbn nδr rks sfr* vγn   
fks  kpl lpn mbr nγr rkt skl* vδr   
fkt  kpn lps mbz ndl rpl skn* vγr   
fpl  kpr ltr mdz ndm rpn skr* vmn   
fpn  kpt lts mfr ndr rpn skt vzm   
fpr  ksf  mpl ndz rps spl*    
fps  ksk  mps nθl rtr spn    
fpt  ksl  mvl nθr rts spr*    
fst  ksp  mvr ngl rxl str*    
fsx  kst  ngr sxn    
ftr  ktr  nkl sxr    
fxm  kts  nks     
fxr  kvl  nkt     

  kvr  nsf     
  kxr  nsk     
    nsl     
    nsp     
    nst     
    nts    
    nxr    

15 3 17 7 11 22 1 11 13 7 2 2 
Σύνολο=111 

 Με αστερίσκο δηλώνονται τα αρχικά Τ.Σ. 
 

 
Πίνακας 16: Εξεταζόµενα τρισυµφωνικά συµπλέγµατα (Τ.Σ.) 
 

Τ.Σ. 

σε δισύλλαβες και τρισύλλαβες ψευδολέξεις 

2σ 3σ 

γκβλ χθρ πτρ σβλ 

φκρ κπρ λπσ µφρ 

νγκρ ρχλ σκρ* βγλ 

6 6 

Σύνολο=12 
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εδώ την ίδια διαδικασία. Στους Πίνακες 13 και 14 παρουσιάζονται οι 

οµαδοποιήσεις των Ε.∆.Σ. 2 σύµφωνα µε το πρώτο σύµφωνό τους και τα 

εξεταζόµενα Ε.∆.Σ. 2 που κληρώθηκαν. 

 

∆΄ενότητα: Τ.Σ. 

 Η δ΄ενότητα περιλαµβάνει τον έλεγχο και τη µέτρηση της δεξιότητας 

Φ.Γ.Α. στα τρισυµφωνικά συµπλέγµατα που εµφανίζονται στην αρχή ή και στο 

εσωτερικό της λέξης. Αυτά είναι 111 (Χαραλαµπόπουλου Α. 1987,61). Από 

αυτά τα 7 εµφανίζονται και στην αρχή της λέξης. Ακολουθήσαµε και εδώ την 

ίδια διαδικασία. Στους Πίνακες 15 και 16 παρουσιάζονται οι οµαδοποιήσεις 

των Τ.Σ. σύµφωνα µε το πρώτο σύµφωνό τους και τα εξεταζόµενα Τ.Σ. που 

κληρώθηκαν. 

 

Ε΄ενότητα: ∆.Σ. 

 Σε αυτή την ενότητα εξετάζουµε τη δεξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας της 2ης κατηγορίας Φ.Γ.Α. στα δίψηφα σύµφωνα.  Αυτά 

ενσωµατώνονται σε δισύλλαβες ψευδολέξεις για να ελεγχθεί ο παράγοντας 

γνωστικό φορτίο. Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τα εξεταζόµενα δίψηφα 

σύµφωνα. 

 

Πίνακας 17: Εξεταζόµενα δίψηφα σύµφωνα (∆.Σ.) 

∆.Σ. 

σε δισύλλαβες ψευδολέξεις 

ντ τζ 

τσ µπ 

γκ  

Σύνολο=5 

 

 
Η διαδικασία χορήγησης του τ. Φ.Γ.Α. παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

Οδηγό για τον εξεταστή (βλ. Παράρτηµα Ι). 
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Η βαθµολογία του τεστ  

Η επίδοση των µαθητών στο τεστ προκύπτει από την κατηγορική 

αξιολόγηση της ανακωδικοποίησης των συµφωνικών συµπλεγµάτων µε τις 

εξής κατηγορίες: σωστό, λάθος, αναπάντητο. Ο συνολικός βαθµός απόλυτης 

επιτυχίας στο τ.Φ.Γ.Α. είναι 75 και προκύπτει από το άρθροισµα της 

βαθµολογίας στις επιµέρους ενότητες του τεστ ως εξής: 

τ. Φ.Γ.Α. = Α.∆.Σ.1 + Α.∆.Σ.2 + Ε.∆.Σ. 1 + Ε.∆.Σ. 2 +Τ.Σ. + ∆.Σ. 

    = 16     +   11       +    15       +    16       + 12   +  5  = 75  

 

6.2.3 Τεστ µέτρησης της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (Μ.Γ.Α.) 

 Τα µορφήµατα ως φωνηµατικά και γραφηµατικά σύνολα είναι φορείς 

εννοιών ή πληροφοριών.  Ο µαθητής στο άκουσµα µιας γνωστής λέξης, για 

την οποία έχει στο νοητικό του λεξικό µια παράσταση, προβαίνει στη γραφή 

της λέξης στηριζόµενος στην παράσταση αυτή. Έτσι, οι µαθητές των τριών 

τελευταίων τάξεων του  δηµοτικού σχολείου έχοντας στη διάθεσή τους ένα 

αρκετά αναπτυγµένο βασικό λεξιλόγιο πρέπει να είναι ικανοί να αντιστοιχούν 

γνωστά µορφήµατα του προφορικού λόγου µε τα αντίστοιχα γραφηµατικά 

τους µορφήµατα. Εποµένως, ο έλεγχος και η µέτρηση αυτής της δεξιότητας 

πρέπει να στηρίζεται σε γνωστές λέξεις. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε τις 

κατηγορίες µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, τις προϋποθέσεις του 

τεστ και τη διαδικασία κατασκευής του. 

Οι λέξεις ως φορείς των µορφηµάτων και ανάλογα µε το γραµµατικό 

τους είδος διακρίνονται σε άκλιτες και κλιτές.  

Άκλιτες λέξεις. Στις άκλιτες λέξεις υπάγονται: το επίρρηµα, η πρόθεση, 

ο σύνδεσµος, το επιφώνηµα, οι τροπικές µετοχές (µε κατάληξη -ώντας ή –

όντας) και µερικά αριθµητικά επίθετα, π.χ. δύο. Η ιδιαιτερότητα των λέξεων 

αυτών έγκειται στην κύρια γραµµατική ιδιότητά τους σύµφωνα µε την οποία 

δεν παρουσιάζουν διάφορους τύπους. Έτσι, κάθε άκλιτη λέξη µπορεί να 

θεωρείται τις περισσότερες φορές ως ένα µόρφηµα (λέξηµα), π.χ. δέκα. 

Εξαίρεση αποτελούν τα σύνθετα επιρρήµατα και οι µετοχές ενεργητικής 

φωνής. Για παράδειγµα: κατα-γής, τρέχ-οντας.  

Κλιτές λέξεις. Στις κλιτές λέξεις υπάγονται: το άρθρο, το ουσιαστικό, το 

επίθετο, η αντωνυµία, το ρήµα και η µετοχή παθητικού παρακειµένου. Η 

ιδιότητα των λέξεων αυτών να εµφανίζουν πολλούς τύπους προϋποθέτει 
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συνδυασµό µορφηµάτων. Έτσι, οι κλιτές λέξεις παρουσιάζονται πάντοτε ως 

µορφηµατικά σύνολα.  

Τα µορφήµατα ανάλογα µε τη θέση τους µέσα στη λέξη διακρίνονται 

σε: προθήµατα, θέµατα και υποθήµατα. 

1) Στα προθήµατα υπάγονται: α) τα αχώριστα µόρια (ξε-, α-, ανα-, εξ-, 

εν-, προ-, συν-, υπερ-, αµφί-, κ.ά.), β) το α΄ συνθετικό µιας σύνθετης λέξης και 

γ) η χρονική αύξηση. 

2) Στα θέµατα υπάγεται το αµετάβλητο µέρος της κλιτής λέξης που 

ονοµάζεται θέµα ή λεξικό µόρφηµα ή λέξηµα και είναι φορέας της έννοιας - 

σηµασίας. Τα θέµατα διακρίνονται σε ριζικά και παράγωγα.  Στα παράγωγα 

θέµατα διακρίνουµε το ριζικό ή αρχικό θέµα και την παραγωγική κατάλληξη. 

Πρέπει να αναφέρουµε την ύπαρξη θεµατικών αλλόµορφων, δηλαδή 

περισσότερων του ενός θεµατικών µορφηµάτων για τη δήλωση της ίδιας 

έννοιας. Για παράδειγµα, πατερ-, πατέρα- ή κατα-νέµ-ω , κατ-έ-νειµ-α.   Τα 

θεµατικά αλλόµορφα δεν προέρχονται µε παραγωγή το ένα από το άλλο, 

αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα. (Μπαµπινιώτη Γ., 1980, 184).  

3) Στα υποθήµατα υπάγονται τα µορφήµατα που δηλώνουν: 

1.  πτώση (ονοµαστική, γενική, αιτιατική, κλητική) 

2.  γένος (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) 

3.  αριθµό (ενικός, πληθυντικός) 

4.  διάθεση (ενεργητική, παθητική, µέση, ουδέτερη) 

5.  φωνή (ενεργητική, παθητική) 

6.  έγκλιση (οριστική, υποταχτική και προστακτική) 

7.  χρόνο (παροντικοί, περασµένοι, µελλοντικοί). Στην κατηγορία 

αυτή αναφερόµαστε στους µονολεκτικούς χρόνους: ενεστώτα, 

παρατατικό, αόριστο. 

8.  τρόπο (εξακολούθηση, στιγµιαία, συντελεσµένα).  Οι 

µονολεκτικοί χρόνοι που φανερώνουν τρόπο είναι: ο 

ενεστώτας και ο παρατατικός (εξακολούθηση) και ο αόριστος 

(στιγµιαία). 

9.  πρόσωπο (πρώτο, δεύτερο,  τρίτο). 

10. οι παραγωγικές καταλήξεις (ρηµάτων: -εύω, -ίζω, κ.ά., 

ουσιαστικών : -της, -ιστής, -άτορας, -σίµο, -ίδι, -ητό, -εία, -ειά, 

-τήρας, -είο, κ.ά., επιθέτων: -ίσιµος, -τικός, -τήριος, -ένιος,        
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-ντός, κ.ά., υποκοριστικών: -ίτσα, -ίσκος, κ.ά., µεγεθυντικών:   

-άρος, κ.ά., τοπικών: -άδικο, -ίδικο, κ.ά., περιεχτικών: -ώνας,  

-ιώνας, κ.ά., εθνικών: - ώτης, -αίος, κ.ά.,). 

Η πτώση, ο αριθµός, το γένος, η διάθεση, η φωνή, η έγκλιση, ο 

χρόνος, ο τρόπος, και το πρόσωπο εκφράζονται µε το καταληκτικό µέρος της 

λέξης που µεταβάλλεται συνεχώς, δηλαδή, την κατάληξη.  

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία παρουσιάζουν τα οµώνυµα ή οµόηχα (λέξεις και καταλήξεις). 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι για τη Μ.Γ.Α. των οµώνυµων ή οµόηχων 

προϋποτίθεται η σηµασιολογική ανάλυση και διάκριση των προφορικών 

µορφηµάτων και η επιλογή των αντίστοιχων οπτικών παραστάσεων. Οµοηχία 

παρουσιάζεται κυρίως σε άρθρα, π.χ., τον, των, σε καταλήξεις, π.χ., -έτε, -

έται, σε λέξεις, που ανήκουν είτε στην ίδια γραµµατική κατηγορία, π.χ. ψηλή – 

ψιλή, είτε σε διαφορετική, π.χ. σύκο – σήκω. 

 Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία εκδηλώνεται κυρίως ως: 

α) επιλογή φωνηέντων 

          /e/    <ε> 

  <αι> 

                   /i/    <ι> 

<η> 

<υ> 

<ει> 

<οι> 

<υι> 

                   /ο/    <ο> 

<ω> 

β) αντιστοίχηση των άφωνων γραµµάτων: 

1.  το ένα από τα δυο όµοια σύµφωνα 

2.  το <υ> στο ευ, όταν ακολουθεί άλλο χειλικό, β ή φ 

3.  το /p/ στο σύµπλεγµα µπτ  

γ) αντιστοίχηση των κεφαλαίων γραµµάτων: Η αντιστοίχηση των κεφαλαίων 

γραµµάτων ελέγχεται και από τη σηµασιολογική ανάλυση. Ο µαθητής των 

µικρών τάξεων αντιστοιχεί τις λέξεις, όπως και τα κύρια ονόµατα στηριζόµενος 
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κυρίως «στην αρχή της ζωγραφικής αναπαράστασης των λέξεων» που έχει 

στο νοητικό του λεξικό (Γκότοβου Α., 1992, 50). Αντίθετα, ο µαθητής των 

µεγάλων τάξεων, ο οποίος έχει διδαχθεί τις κατηγορίες των κύριων ονοµάτων, 

για να επιλέξει µεταξύ µικρού ή κεφαλαίου γράµµατος στηρίζεται περισσότερο 

στη σηµασιολογική ανάλυση της λέξης και στην υπαγωγή της σε κάποια από 

τις γνωστές σε αυτόν κατηγορίες κύριων ονοµάτων.  

δ) αντιστοίχηση του τελικού σίγµατος: 

π.χ.< φίλους>  και όχι < φίλουσ> 

Η αντιστοίχηση αυτή ρυθµίζεται από την Α΄τάξη µε τη 

διδασκαλία ρητού γραµµατικού κανόνα. 

ε) αντιστοίχηση καταχρηστικού διφθόγγου µε πρώτο φωνήεν το /i/: Η 

φωνολογική αλλοίωση του <ι> µέσα σε καταχρηστικό δίφθογγο δεν φαίνεται 

να επηρεάζει τη Φ.Γ.Α. και κατ’ επέκταση τη Μ.Γ.Α. της λέξης, σύµφωνα µε 

προηγούµενη έρευνά µας, όπου δεν παρουσιάστηκε συνάφεια ανάµεσα στους 

καταχρηστικούς διφθόγγους και την ορθογραφική δεξιότητα (Καρατζά Α. 

2000). 

στ) γραφηµατική απόδοση των συµφωνικών συµπλεγµάτων : 

1.  /gv/  <κβ> και όχι <γκβ> ή <γγβ> 

2.  /gδ/  <κδ> και όχι <γκδ> ή <γγδ> 

3.  /gγ/  <κγ> και όχι <γκγ> 

4.  /gl/  <γκλ> ή <γγλ> και όχι <νγκλ> ή <νγγλ> 

5.  /gr/  <γκρ> και όχι <γγρ> ή <νγκρ> 

6.  /gz/  <κζ> και όχι <γκζ> ή <γγζ> 

7.  /nx/  <γχ> και όχι <νχ> 

8.  /nγ/  <γγ> και όχι <νγ> 

9.  /kts/ <ξ> και όχι <κτσ> 

10. /zv/ <σβ> και όχι <ζβ> 

11. /zγ/ <σγ> και όχι <ζγ> 

12. /zl/ <σλ> και όχι <ζλ> 

13. /zm/  <σµ> και όχι <ζµ> 

14. /zn/ <σν> και όχι <ζν> 

15. /zδ/ <σδ> και όχι <ζδ> 

16. /zr/ <σρ> και όχι <ζρ> 

17. /nr/ <ρρ> και όχι <νρ> 
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Η κατηγορία αυτή παρουσίασε τη µικρότερη συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα στην προαναφερθείσα έρευνα (Καρατζά Α. 2000). 

Φαίνεται ότι η Φ.Γ.Α. των συµφωνικών συµπλεγµάτων ρυθµίζεται από τη 

συχνότητα της γραφηµατικής τους απόδοσης. Π.χ. το φωνηµατικό σύνολο  /zl/ 

αντιστοιχείται στην ελληνική γλώσσα πάντοτε µε το γραφηµατικό σύνολο <σλ> 

(αντίθετα, το ξένο δάνειο στα ελληνικά γράφεται: παζλ) . Το γεγονός αυτό 

προϋποθέτει διπλή αντιστοίχηση, η οποία ρυθµίζεται από τη Φ.Γ.Α.:  

/sl/ 

          <σλ> 

/zl/ 

Εξαίρεση παρουσιάζει η αντιστοίχηση του γγ και γκ. 

ζ) γραφηµατική απόδοση των  συνδυασµών αυ και ευ: 

   /av/   <αυ> 

   /ev/    

   /af/    

   /ef/    <ευ> 

 

Από τις παραπάνω κατηγορίες Μ.Γ.Α. επιλέξαµε για την έρευνά µας τις  

κατηγορίες µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας α, β, στ και ζ. Και οι 

τέσσερις αυτές κατηγορίες εµφανίζονται στο θεµατικό µέρος της λέξης. Έτσι, 

ως βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη µέτρηση και τον έλεγχο της δεξιότητας 

Μ.Γ.Α. των µαθητών θα χρησιµοποιήσουµε το θεµατικό µέρος των γνωστών  

σε αυτούς απλών και σύνθετων λέξεων. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά µας στις κατηγορίες µορφηµατι-

κογραφηµατικής αντιστοιχίας, το γλωσσικό υλικό που ταιριάζει για τον έλεγχο 

και τη µέτρησή της είναι οι λέξεις του βασικού λεξιλογίου. Οι µαθητές του 

δηµοτικού, από την Α΄ µέχρι και την Στ΄ τάξη, σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας (Π.∆. 583/1982 - ΦΕΚ 

107 Α΄), ασκούνται καθηµερινά στην εκµάθηση  της ορθογραφίας των λέξεων 

που απαρτίζουν το Βασικό Λεξιλόγιο. Η ορθογραφική άσκηση των µαθητών 

έχει τον τίτλο Λέξεις για την καρτέλα. Οι µαθητές πρέπει να γράψουν τις λέξεις 

αυτές σε µια καρτέλα που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου τους Η Γλώσσα 

µου, (γραφή) και να τις υπογραµµίσουν στο Βασικό Λεξιλόγιο του βιβλίου τους 

(αναγνώριση). Με τις ορθογραφικές και αναγνωστικές αυτές δραστηριότητες 
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οι συντάκτες του αναλυτικού προγράµµατος στοχεύουν στην εννοιολογική και 

ορθογραφική κατάκτηση και διεύρυνση ενός Βασικού Λεξιλογίου, το οποίο θα 

υποστηρίζει τους µαθητές στη γραφή και ανάγνωση. Η εξέταση αυτών των 

λέξεων γίνεται συνήθως την επόµενη σχολική ηµέρα από το/τη δάσκαλο/α. Ο 

δάσκαλος ζητά από τους µαθητές του την ορθογραφική απόδοση αυτών των 

λέξεων. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης της ορθογραφίας προϋποθέτει την 

επίπονη ορθογραφική εξάσκηση των µαθητών στο σπίτι τους. Έτσι, οι λέξεις 

του Βασικού Λεξιλογίου (Β.Λ.) είναι οι µόνες που µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως γνωστές για το σύνολο των µαθητών του δηµοτικού σχολείου και οι µόνες 

που µπορούν να µας χρησιµεύσουν για τη µέτρηση και τον έλεγχο της 

δεξιότητας µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των µαθητών αυτών.  
Επίσης, επειδή οι µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου έχουν διδαχθεί σχεδόν όλες τις γραµµατικές κατηγορίες, η µέτρηση 

της δεξιότητας µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας πρέπει να τις καλύπτει 

σχεδόν όλες, όπως: α) τα κλιτά µέρη του λόγου: άρθρο, ουσιαστικά, επίθετα, 

αντωνυµίες, ρήµατα και β) τα άκλιτα µέρη του λόγου: επιρρήµατα, προθέσεις, 

σύνδεσµοι, επιφωνήµατα. 

 Επιπλέον, η εγκυρότητα του τεστ Μ.Γ.Α. προϋποθέτει τον παράλληλο 

έλεγχο των παραγόντων που πιθανόν να διευκολύνουν ή να δυσχεραίνουν τη 

λειτουργία της συγκεκριµένης δεξιότητας, όπως: α) ο αριθµός συλλαβών της 

λέξης (µονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες, τετρασύλλαβες, κ.ά.), β) ο 

αριθµός λεξικών µορφηµάτων (λεξήµατα) της λέξης (απλές και σύνθετες 

λέξεις), γ) το γραµµατικό είδος λεξήµατος (ουσιαστικό, επίθετο, ρήµα, κ.ά). 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε ότι χορήγηση στην ∆΄, Ε΄ και Στ΄ ενός 

τεστ Μ.Γ.Α. µε τις ίδιες λέξεις από το Β.Λ. των τριών πρώτων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου θα µπορούσε να οδηγήσει στην επίδραση του παράγοντα 

άσκηση στη γραφή και ανάγνωση αυτών των λέξεων ως παρασιτική 

µεταβλητή. Και αυτό γιατί οι µαθητές της Ε΄ τάξης έναντι των µαθητών της ∆΄ 

τάξης έχουν πλεονέκτηµα µια ολόκληρη χρονιά άσκησης στη γραφή και 

ανάγνωση των ήδη γνωστών λέξεων του βασικού λεξιλογίου. Ανάλογα 

ισχύουν για την Στ΄ έναντι της Ε΄ και της ∆΄ τάξης. Αντίθετα, η χρήση 

παραλλαγών του ίδιου τεστ θα έθετε θέµα ισοδυναµίας των παραλλαγών 

αυτών (αξιοπιστία). Τελικά, θεωρήσαµε ως βασική προϋπόθεση του τεστ 

Μ.Γ.Α. τον έλεγχο του διαφοροποιητικού παράγοντα εξάσκηση  των µαθητών 
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στη γραφή και ανάγνωση των λέξεων του βασικού λεξιλογίου µε χορήγηση 

παραλλαγής του τεστ για κάθε τάξη. 

Με βάση τις κατηγορίες µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και τις 

παραπάνω προϋποθέσεις προχωρήσαµε στην κατασκευή του τεστ Μ.Γ.Α. ως 

εξής. Στην αρχή, αφαιρέσαµε τις λέξεις του Β.Λ. για τις οποίες κάθε µαθητής 

θα µπορούσε να στηριχθεί µόνο στη Φ.Γ.Α. (π.χ. µαµά, σκάλα) και στους 

γραµµατικούς κανόνες (π.χ. λαγός, λάδι). Στη συνέχεια, δηµιουργήσαµε από 

το Β.Λ. τρεις οµάδες λέξεων, µια για κάθε τάξη. Κάθε οµάδα λέξεων του Β.Λ. 

περιείχε όλες τις λέξεις του Β.Λ. που είχαν µάθει οι µαθητές µέχρι και την τάξη 

στην οποία φοιτούσαν. Τέλος, κατηγοριοποιήσαµε τις λέξεις κάθε οµάδας του 

Β.Λ. µε κριτήρια: α) τον αριθµό των συλλαβών, β) τον αριθµό των λεξικών 

µορφηµάτων και τέλος γ) το γραµµατικό είδος των λεξηµάτων. Έτσι, οι λέξεις 

που χρησιµοποιήθηκαν στο τεστ προήλθαν από τις τρεις αυτές οµάδες λέξεων 

του Β.Λ. είτε µε τη διαδικασία της συστηµατικής δειγµατοληψίας (Σ.∆./ Β.Λ.) 

είτε κατόπιν επιλογής µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια (Ε.Β.Λ./Κ). 

Κατασκευάσαµε, µε τον τρόπο αυτό, ένα τεστ Μ.Γ.Α. µε δύο ενότητες. Η α΄ 

ενότητα παρουσιάζει τρεις ελαφρά διαφοροποιηµένες παραλλαγές, µια για 

κάθε τάξη, ενώ η β΄ ενότητα είναι η ίδια και για τις τρεις τάξεις. Παρακάτω, 

παρουσιάζουµε αναλυτικά κάθε ενότητα του τεστ Μ.Γ.Α. 

 

Α΄ ενότητα: Κλιτές λέξεις 
α’ υποενότητα, Κ.Λ./(Λ): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 32 απλά λεξήµατα (10 ουσιαστικά, 8 ρήµατα, 10 επίθετα, 4 αντωνυµίες) 

ελέγχοντας την επίδραση των παραγόντων αριθµός συλλαβών και γραµµατικό 

είδος µε σταθερό τον αριθµό των λεξηµάτων (βλ. Πίνακες 18-20).  

β΄ υποενότητα, Κ.Λ./(Σ): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 18 απλά και σύνθετα λεξήµατα (6 ουσιαστικά, 6 ρήµατα και 6 επίθετα) 

ελέγχοντας την επίδραση του αριθµού λεξηµάτων. (βλ. Πίνακες 21-23). 

γ΄ υποενότητα, Κ.Λ./(σ): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 32 λέξεις (15 ουσιαστικά, 12 ρήµατα, 4 επίθετα και 1 αντωνυµία) που 

περιέχουν τους συνδυασµούς <αυ> και <ευ> (16 λέξεις µε συνδυασµό, 16 

χωρίς συνδυασµό) ελέγχοντας την ικανότητα των µαθητών να υπερβαίνουν τη 

Φ.Γ.Α., η οποία τους οδηγεί στη χρήση των συµφώνων <φ> και <β> και να 

χρησιµοποιούν  τη  µορφηµατικογραφηµατική  αντιστοιχία  µε  την απ’ ευθείας  
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Πίνακας 18: Κ.Λ./(Λ) για την Στ΄ 

Αριθµός 
Συλλαβών 

Ουσιαστικά Ρήµατα Επιρρήµατα Αντων. Σύνολο 

1 φως δυο  4 
 χολ µοβ   

2 κρύο πεινώ πολύς άλλος 8 
 κύβος χωρώ κοινός τέτοιος  

3 εργάτης κολυµπώ αλειµµένος εκείνος 8 
 αρχηγός δανείζω δίκαιος εαυτός  

4 βασίλισσα σχηµατίζω γυαλιστερός  6 
 πωλήτρια ξυρίζοµαι καλύτερος   

5 ελευθερία αιχµαλωτίζω πολιτισµένος  6 
 δηλητήριο χαρακτηρίζω ετοιµασµένος   
 10 8 10 4 32 

(Σ.∆./ Β.Λ.) 

Πίνακας 19: Κ.Λ./(Λ) για την Ε΄ 

Αριθµός 
Συλλαβών 

Ουσιαστικά Ρήµατα Επιρρήµατα Αντων. Σύνολο 

1 φως δυο  4 
 χολ µοβ   

2 κρύο πεινώ πολύς άλλος 8 
 κύβος χωρώ κοινός τέτοιος  

3 εργάτης κολυµπώ ορεινός εκείνος 8 
 αρχηγός δανείζω ζωηρός εαυτός  

4 βασίλισσα σχηµατίζω γυαλιστερός  6 
 πωλήτρια σηµαδεύω καλύτερος   

5 ελευθερία δοκιµάζοµαι κυβερνητικός  6 
 εργαστήριο χαρακτηρίζω ετοιµασµένος   
 10 8 10 4 32 

            (Σ.∆./ Β.Λ.) 

Πίνακας 20: Κ.Λ./(Λ)  για την ∆΄  

Αριθµός 
Συλλαβών 

Ουσιαστικά Ρήµατα Επιρρήµατα Αντων. Σύνολο 

1 φως δυο  4 
 χολ µοβ   

2 κρύο πεινώ πολύς άλλος 8 
 κύβος χωρώ ξινός τέτοιος  

3 εργάτης κολυµπώ σπουδαίος εκείνος 8 
 αρχηγός δανείζω δύσκολος τίποτα  

4 βασίλισσα σηµειώνω γυαλιστερός  6 
 πωλήτρια πληµµυρίζω καλύτερος   

5 ελευθερία δυναµώνοµαι φοβιτσάρικος  6 
 δεσποινίδα τραµαυτίζοµαι ετοιµασµένος   
 10 8 10 4 32 

            (Σ.∆./ Β.Λ.) 
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Πίνακας 21: Κ.Λ.(Σ) για την Στ΄ 

Αριθµός 
Μορφηµάτων / 
Γραµµατικό είδος 

λέξης 

Ουσιαστικά Ρήµατα Επιρρήµατα Σύνολο 

Α αγοράστρια ονειρεύοµαι ανοιξιάτικος  
 εξωτερικό σχηµατίζοµαι χειµωνιάτικος 6 

Σ1 συγκοινωνία προσεγγίζοµαι περιζήτητος  
 αµφιβολία ευχαριστιέµαι τηλεγραφικός 6 

Σ2 αστυφύλακας δικαιολογώ ιδιότροπος  
 λεωφορείο πληροφορούµαι χειροποίητος 6 
 6 6 6 18 

Α=Απλές, δηλ. 1 λέξηµα, Σ1=Σύνθετες, δηλ. 2 λεξήµατα, το 1ο πρόθηµα (πρόθεση,  

µόριο), Σ2=Σύνθετες, δηλ. 2 λεξήµατα, το ένα ουσιαστικό ή επίθετο ή ρήµα. (Σ.∆./ Β.Λ.) 

 
Πίνακας 22: Κ.Λ.(Σ) για την Ε΄  

Αριθµός 
Μορφηµάτων / 
Γραµµατικό είδος 

λέξης 

Ουσιαστικά Ρήµατα Επιρρήµατα Σύνολο 

Α αγοράστρια ονειρεύοµαι ανοιξιάτικος  
 εξωτερικό σχηµατίζοµαι χειµωνιάτικος 6 

Σ1 συγκοινωνία ξεθαρρεύοµαι προηγούµενος  
 τηλεφώνηµα υποχρεώνω ευτυχισµένος 6 

Σ2 αστυφύλακας δικαιολογώ ιδιότροπος  
 λεωφορείο πληροφορούµαι οικονοµικός 6 
 6 6 6 18 

(Σ.∆./ Β.Λ.)   

Πίνακας 23: Κ.Λ.(Σ) για την ∆΄  

Αριθµός 
Μορφηµάτων / 
Γραµµατικό είδος 

λέξης 

Ο Ρ Ε Σύνολο 

Α αγοράστρια ονειρεύοµαι ανοιξιάτικος  
 εξωτερικό ψιχαλίζοµαι χειµωνιάτικος 6 

Σ1 συγκοινωνία επισκέπτοµαι προηγούµενος  
 τηλεγράφηµα ξεκλειδώνοµαι ευτυχισµένος 6 

Σ2 αστυφύλακας στενοχωριέµαι ιδιότροπος  
 λεωφορείο χειροκροτιέµαι παιδίατρος 6 
 6 6 6 18 

(Σ.∆./ Β.Λ.)   

άντληση των ορθογραφικών πληροφοριών από την οπτική παράσταση της 

λέξης που βρίσκεται αποθηκευµένη στο ορθογραφικό τους λεξικό (βλ. Πίνακες 

24-26). 
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Πίνακας 24: Κ.Λ.(σ) για την ∆΄ 

 /av/ /af/ /ev/ /ef/ Σύν. 

<-β> ράβω 

γαβγίζω 

σκάβω 

στραβός 

 ανεβάζω 

έβαλα 

κλέβω 

έβγαλα 

 8 

<-υ> σταυρός 

τραυµατίζω 

υδραυλικός 

διασταύρωση 

 απόγευµα 

αλεύρι 

πιστεύω 

πλευρά 

 8 

<-φ>  καφενείο 

ελαφρός 

ράφτης 

αστράφτει 

 εφηµερίδα 

κλέφτης 

πέφτω 

τηλεφώνηµα 

8 

<-υ>  ναύτης 

αυτί 

αυτός 

αυτοκίνητο 

 τελευταίος 

ελευθερία 

ψεύτης 

εύκολος 

8 

       8         8          8       8 32 

(Ε.Β.Λ./Κ) 

Πίνακας 25: Κ.Λ.(σ) για την Ε΄  
 /av/ /af/ /ev/ /ef/ Σύν. 

<-β> άβυσσος 

θάβω 

ραβδί 

λαβώνω 

 ανεβάζω 

έβαλα 

κλέβω 

έβγαλα 

 8 

<-υ> κεραυνός 

ναύλα 

αυγή 

αναπαύοµαι 

 ρεύµα 

λατρεύω 

κοντεύω 

ευρύχωρος 

 8 

<-φ>  άφθονος 

ξαφνιάζω 

δάφνη 

εξαφάνιση 

 καθρέφτης 

βλέφαρο 

περιστρέφω 

ανατρέφοµαι 

8 

<-υ>  αυτόµατα 

εαυτός 

αύξηση 

αυστηρός 

 λευκός 

γεύµα 

εύθυµος 

πευκώνας 

8 

       8         8          8       8 32 
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Πίνακας 26: Κ.Λ.(σ) για την Στ΄  
 /av/ /af/ /ev/ /ef/ Σύν. 

<-β> καβγάς 

στάβλος 

άβγαλτος 

σαράβαλο 

 φλέβα 

ρεβίθι 

κλέβω 

λεβέντης 

 8 

<-υ> κεραυνός 

ναύλα 

αυγή 

αναπαύοµαι 

 νευριάζω 

ευγενικός 

εκµεταλλεύοµαι 

οινόπνευµα 

 

 8 

 

 

<-φ>  αναφιλητό 

αφαιρώ 

διαφήµιση 

πιλάφι 

 κεφτές 

ελέφαντας 

γέφυρα 

ξέφυγα 

8 

<-υ>  καύσιµα 

αυθόρµητα 

ναυπηγείο 

καυτός 

 βουλευτής 

γεύση 

µετανάστευση 

συνέντευξη 

8 

 8 8 8 8 32 

   (Ε.Β.Λ./Κ) 

δ΄ υποενότητα, Κ.Λ./(δ): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 18 λέξεις (6 ουσιαστικά, 6 επίθετα και 8 ρήµατα) από τις οποίες οι µισές 

λέξεις κάθε γραµµατικής κατηγορίας έχουν διπλό γράµµα, ελέγχοντας την 

ικανότητα υπέρβασης της Φ.Γ.Α. και αξιοποίησης της Μ.Γ.Α. για την 

προσθήκη ενός άφωνου γράµµατος.  Με  την υποενότητα αυτή ελέγχεται και 

πάλι ο παράγοντας αριθµός συλλαβών (βλ. Πίνακες 27-29). 
 

      Πίνακας 27: Κ.Λ.(δ) για την Στ΄ 

 Ο Ε Ρ Σύν. 

δ/2 πίσσα εννιά γεννώ 3 

δ/3 κάλυµµα βυσσινής ξεκολλώ 3 

δ/4 ιππόδροµος κυπελλούχος αµφιβάλλω 3 

µ/2 νήµα ωµός φιλώ 3 

µ/3 καλύβι κανελής φιλεύω 3 

µ/4 κεραµίδι καλύτερος ροκανίζω 3 

 6 6 6 18 

                 (Ε.Β.Λ./Κ) 
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      Πίνακας 28: Κ.Λ.(δ) για την Ε΄ 

 Ο Ε Ρ Συν. 

δ/2 βλέµµα εννιά γεννώ 3 

δ/3 κοµµάτι µάλλινος αλλάζω 3 

δ/4 κοµµώτρια κατάλληλος πληµµυρίζω 3 

µ/2 ρεύµα όρος πετώ 3 

µ/3 παλάµη καλάµι µελετώ 3 

µ/4 κεραµίδι καλύτερος ροκανίζω 3 

 6 6 6 18 

                  (Ε.Β.Λ./Κ) 

      Πίνακας 29: Κ.Λ.(δ) για την ∆΄  
 Ο Ε Ρ Συν. 

δ/2 άµµος εννιά γεννώ 3 

δ/3 κοµµάτι µάλλινος ξεκολλώ 3 

δ/4 κοµµώτρια αλλιώτικος πληµµυρίζω 3 

µ/2 αίµα θολός κυλώ 3 

µ/3 κρεβάτι βόρειος βελάζει 3 

µ/4 φακελάκι σιδερένιος ψιχαλίζει 3 

              6             6                                   6 18 

                 (Ε.Β.Λ./Κ) 

ε΄ υποενότητα, Κ.Λ./(α): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 2 λέξεις (1 ουσιαστικό και 1 επίθετο) που περιέχουν τα άφωνα γράµµατα 

<π> και <υ> (βλ. Πίνακα 30). 

  

 Πίνακας 30: Κ.Λ.(α) κατά τάξη 

 Στ΄ Ε΄ ∆΄ 

π άµεµπτος συµπτωµατικός πέµπτος 

υ ευφορία Ευφράτης Εύβοια 

Συν. 2 2 2 

                        (Ε.Β.Λ./Κ) 

 

στ΄ υποενότητα, Κ.Λ./(ρ): Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. 

σε 8 λέξεις (4 ουσιαστικά και 4 ρήµατα) που περιέχουν τα ρινικά συµπλέγµατα 

γγ και γκ (βλ. Πίνακα 31). 
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    Πίνακας 31: Κ.Λ.(ρ) κατά τάξη 

 Στ΄ Ε΄ ∆΄  

γγ αγγαρεία 

σάλπιγγα 

στραγγίζω 

εγγίζω 

αγγίζω 

ίλιγγος 

φεγγάρι 

εγγυώµαι 

στρογγυλεύω 

φεγγάρι 

σφίγγω 

συγγενείς 

 

γκ αγκοµαχώ 

µαγκούρα 

τσίγκος 

συγκινώ 

σαλιγκάρι 

αγκυροβολώ 

λαγκάδι 

συγκρούοµαι 

κάγκελο 

µαραγκός 

αγκαλιάζω 

συγκοινωνώ 

 

Σύν. 8 8 8 24 

                           (Ε.Β.Λ./Κ) 

 

Β΄ ενότητα: Άκλιτες λέξεις 

 Α.Λ.: Εξετάζει τη δεξιότητα των µαθητών για Μ.Γ.Α. σε 30 άκλιτες λέξεις 

(5 επιρρήµατα, 5 αντωνυµίες, 5 αριθµητικά, 5 σύνδεσµοι, 5 προθέσεις και 5 

επιφωνήµατα) (βλ. Πίνακα 32). 

 
Πίνακας 32: Α.Λ. 

Επιρρήµατα Αντωνυµίες Αριθµητικά Σύνδεσµοι Προθέσεις Επιφωνήµατα 

αλλιώς κάτι δυο/δύο µήπως αντί άντε 

βέβαια τι; είκοσι επειδή µέχρι  ποπό 

επίσης όσος τρία καθώς ώσπου οχ 

περισσότερο πως/πώς έξι ενώ χωρίς αντίο 

πέρυσι κάποιος οχτώ προτού ως µπράβο 

5 5 5 5 5 5 

30 

   (Ε.Β.Λ./Κ.) 

Η βαθµολογία του τεστ  

 Η επίδοση των µαθητών στο τεστ προκύπτει από την κατηγορική 

αξιολόγηση της ανακωδικοποίησης των λεξηµάτων που χρησιµοποιούµε µε 

τις εξής κατηγορίες: σωστό, λάθος, αναπάντητο. Ο συνολικός βαθµός 

απόλυτης επιτυχίας στο τ.Μ.Γ.Α. είναι 150 και προκύπτει από το άθροισµα της 

βαθµολογίας στις επιµέρους υποενότητες του τεστ ως εξής: 

τ. Μ.Γ.Α. = Κ.Λ.(Λ)+Κ.Λ.(Σ)+Κ.Λ.(σ)+Κ.Λ.(δ)+Κ.Λ.(α)+Κ.Λ.(ρ)+Α.Λ. = 

     =   32     +   18     +    32   +    18    +     2    +     8     + 30  = 140 
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6.2.4 Τεστ µέτρησης της φωνολογικής συνείδησης (Φ.Σ.) 

Ένα τεστ µέτρησης της φωνολογικής συνείδησης µαθητών, που έχουν 

µάθει να διαβάζουν και να γράφουν, διαφέρει σηµαντικά από αντίστοιχα τεστ 

µέτρησης της δεξιότητας αυτής µαθητών που δεν έχουν έρθει, ακόµα, σε 

επαφή µε τη γραπτή µορφή της γλώσσας. Έτσι, πριν προχωρήσουµε στην 

παρουσίαση του τεστ, θα κάνουµε µια ιδιαίτερη αναφορά στην εγκυρότητα του 

τεστ µέτρησης της φωνολογικής συνείδησης, όταν αυτό απευθύνεται σε 

µαθητές που γνωρίζουν, ήδη, να διαβάζουν και να γράφουν τη µητρική τους 

γλώσσα. 

Κατά το σχεδιασµό της έρευνάς µας προέκυψε το εξής µεθοδολογικό 

ερώτηµα σε σχέση µε το τεστ φωνολογικής συνείδησης: ποια είναι η 

εγκυρότητα των, ήδη, εφαρµοζόµενων τεστ αξιολόγησης της φωνολογικής 

συνείδησης, όταν αυτά χορηγούνται σε µαθητές που έχουν αναπτύξει σε 

ικανοποιητικό βαθµό τις γλωσσικές δεξιότητες φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας; Η απάντηση στο παραπάνω ερώτη-

µα δεν είναι απλή, πόσο µάλλον η αποδοχή της από τον επιστηµονικό χώρο 

που καταγίνεται µε τη µάθηση της γραπτής γλώσσας, και αυτό, επειδή όλη η 

µέχρι σήµερα έρευνα, απ’ όσο γνωρίζουµε, πάνω στην φωνολογική 

συνείδηση και τη σχέση της µε τον γραπτό λόγο, στηρίζεται στην a priori 

παραδοχή της δυνατότητας εφαρµογής των τεστ αξιολόγησης της 

φωνολογικής συνείδησης σε οποιαδήποτε ηλικία µε την ίδια εγκυρότητα!  

Η µέχρι σήµερα ερευνητική αξιολόγηση της φωνολογικής συνείδησης 

στηρίχτηκε κυρίως στις εξής προϋποθέσεις: α) στη δυνατότητα 

συνειδητοποίησης από τα παιδιά  µιας διαδοχής φωνηµάτων, ως αφηρηµένης 

ποσότητας, β) στην έλλειψη γνώσης  από τα παιδιά του γραφηµικού κώδικα 

της οµιλούµενης γλώσσας, και γ)  στην υπόθεση ότι η φωνολογική συνείδηση, 

ως διαδικασία και έλεγχος επεξεργασίας, υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων αναγνώρισης και γραφής των λέξεων (Tunmer W., 1989, 197).  

Η ταυτόχρονη, όµως, και παράλληλη λειτουργία των γλωσσικών 

δεξιοτήτων φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντι-

στοιχίας κατά την αναγνώριση µιας λέξης,  ως βασική θεωρητική συνέπεια του 

µοντέλου των δυο διόδων και του θεωρητικού µας πλαισίου, προβάλλει 

ενστάσεις για την εγκυρότητα των µέχρι σήµερα γνωστών τεστ ελέγχου της 

φωνολογικής συνείδησης, όταν αυτά χορηγούνται σε µαθητές που έχουν 
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αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας για τον εξής λόγο:  Σύµφωνα µε τους 

ερευνητές η διάκριση των φωνηµάτων στηρίζεται στη συνειδητοποίηση µιας 

«ποσότητας τελείως αφηρηµένης» (Tunmer W., 1989, 199). Τα φωνήµατα, 

όµως, θεωρούνται αφηρηµένη ποσότητα µόνο για τα παιδιά που δεν έχουν 

µάθει ακόµα γραφή και ανάγνωση, δηλαδή, τον γραφηµικό κώδικα της 

προφορικής τους γλώσσας. Η παραδοχή αυτή διευρύνθηκε και περιέλαβε 

µαθητές που έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Αντίθετα, και σύµφωνα µε το µοντέλο 

των δυο δρόµων ο µαθητής, που έχει διδαχθεί τον γραφηµικό κώδικα της 

προφορικής του γλώσσας, στο άκουσµα µιας λέξης ενεργοποιεί, είτε το 

µηχανισµό της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (όταν πρόκειται για 

άγνωστη λέξη, σπάνια ή ψευδολέξη) είτε το µηχανισµό της µορφηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοιχίας (όταν πρόκειται για γνωστή και µε υψηλή 

συχνότητα λέξη) µε αποτέλεσµα την παρουσία στο νου του µιας γραφηµατικής 

παράστασης. Αυτή η γραφηµατική παράσταση αποτελεί πλέον τη φυσική 

βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο µαθητής για την επιτέλεση διαφόρων 

φωνολογικών ενεργειών. Πιο συγκεκριµένα, η παρουσία της γραφηµατικής 

παράστασης (προϊόν της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης) προϋπο-

θέτει την ικανότητα του µαθητή για φωνολογική επεξεργασία του προφορικού 

σήµατος – µηνύµατος  (διάκριση φωνηµάτων) και την µετατροπή του σε 

διαδοχή γραφηµάτων, ενώ η ικανότητα του µαθητή να εκτελεί διάφορες 

ενέργειες πάνω στα φωνήµατα εφαρµόζεται πάνω σ’αυτή τη γραφηµατική 

παράσταση και εξαρτάται, έτσι, από την ποιότητα αυτής της παράστασης. 

Όταν, λοιπόν, ο µαθητής έχει κατακτήσει σε υψηλό βαθµό τη δεξιότητα 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, η γραφηµατική παράσταση που 

δηµιουργεί στο άκουσµα µιας λέξης έχει υψηλό βαθµό αντιστοιχίας µε το 

προφορικό σήµα – µήνυµα. Αντίθετα, όταν ο µαθητής έχει αδυναµίες, 

ελλείψεις και δυσκολίες σε σχέση µε τη λειτουργία της φωνηµα-

τικογραφηµατικής αντιστοιχίας, τότε η γραφηµατική παράσταση που 

δηµιουργεί στο νου του παρουσιάζει χαµηλό βαθµό αντιστοιχίας µε το 

προφορικό σήµα, βρίσκεται σε διάσταση, αναντιστοιχία, απόκλιση από το 

προφορικό σήµα. Στην περίπτωση αυτή οι ενέργειες που θα εκτελέσει ο 

µαθητής πάνω στα φωνήµατα µε βάση τη µη ποιοτική  γραφηµατική τους 
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παράσταση θα αντανακλούν την κακή λειτουργία της φωνηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοιχίας και όχι αυτή καθαυτή τη φωνολογική του 

συνείδηση. Επιπλέον, σύµφωνα µε το θεωρητικό µας πλαίσιο που  δέχεται 

την ταυτόχρονη και παράλληλη λειτουργία των µηχανισµών 

φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, η 

γραφηµατική παράσταση ως φυσική βάση επιτέλεσης των δοκιµασιών 

φωνολογικής συνείδησης µπορεί να παραµορφώσει τα αποτελέσµατα της 

φωνολογικής συνείδησης. Όταν, δηλαδή, ο µαθητής έχει αδυναµίες, ελλείψεις 

και δυσκολίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία των παραπάνω µηχανισµών 

αντιστοίχησης παράγει, όπως είδαµε, γραφηµατικές παραστάσεις των λέξεων 

του προφορικού λόγου µε µικρές ή µεγάλες αποκλίσεις, που παραµορφώνουν 

τα αποτελέσµατα µέτρησης της φωνολογικής συνείδησης.  Ακόµα και στην 

περίπτωση που έχει αναπτύξει ικανοποιητικά τις δεξιότητες 

φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και 

υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάµεσα στη γραφηµατική παράσταση και το 

προφορικό σήµα / λέξη έχουµε παραµόρφωση των αποτελεσµάτων µέτρησης 

της φωνολογικής συνείδησης.   Για παράδειγµα θα αναφέρουµε τη λέξη /ema/.  

Η λέξη αυτή αποτελείται από  τρία φωνήµατα: /e/-/m/-/a/.  Στο άκουσµά της ο 

µαθητής που γνωρίζει τη λέξη σχηµατίζει τη γραφηµατική παράσταση <αίµα>. 

Αν ζητήσουµε τώρα από το µαθητή να µας απαριθµήσει τα φωνήµατα της 

λέξης το πιο φυσικό γι’ αυτόν είναι να απαντήσει: «η λέξη έχει τέσσερα 

φωνήµατα», επειδή έχει τέσσερα γράµµατα.  Για να βρει τη σωστή απάντηση 

πρέπει να καταβάλει µεγάλη γνωστική προσπάθεια ώστε να υπερβεί τη 

γραφηµατική παράσταση, να επιστρέψει στο προφορικό σήµα/λέξη/άκουσµα 

και µε βάση αυτό να απαριθµήσει τα φωνήµατα.   

Η κριτική αυτή προσέγγιση αποσκοπεί στο να ερµηνεύσει τα  εκ 

διαµέτρου αντίθετα ερευνητικά αποτελέσµατα για το ρόλο της φωνολογικής 

συνείδησης στη µάθηση της γραπτής γλώσσας (βλ. σ. 128) και να υποστη-

ρίξει την παρακάτω επιλογή - πρότασή µας για τροποποίηση των τεχνικών 

αξιολόγησης της φωνολογικής συνείδησης, ως προϋπόθεση χορήγησης του 

τεστ Φ.Σ. σε µαθητές που έχουν αναπτύξει ήδη τις γλωσσικές δεξιότητες 

φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις θέτουν περιορισµούς στον τρόπο 

κατασκευής και χορήγησης ενός τεστ φωνολογικής συνείδησης σε µαθητές 
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που έχουν διδαχθεί τον γραφηµικό κώδικα της µητρικής τους γλώσσας. Οι 

περιορισµοί αυτοί αναλύονται στις εξής προϋποθέσεις:  

1. Μείωση της επίδρασης της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. Μια δυσλειτουργία 

της Φ.Γ.Α. ή της Μ.Γ.Α. έχει ως συνέπεια πλασµατική δυσλειτουργία της Φ.Σ. 

Για παράδειγµα, αν ένας µαθητής, στο άκουσµα της λέξης /dzami/, σχηµατίσει 

µέσω σύνθεσης ατοµικών γραφηµατικών πληροφοριών ή αναζήτησης και 

σύνδεσης ολικών γραφηµατικών µορφών την οπτική γραφηµατική παράσταση  

<ντζάµι> και του ζητηθεί σε µια δοκιµασία Φ.Σ. να αφαιρέσει την πρώτη φωνή 

(φώνηµα), η απάντηση που θα δώσει  θα είναι πιθανότατα <ζάµι> και όχι το 

αναµενόµενο <άµι>. Εκ του αποτελέσµατος θα θεωρηθεί ότι δεν µπορεί να 

διακρίνει φωνολογικά πως το /dz/  είναι δίψηφο σύµφωνο και αντιπροσωπεύει 

ένα φώνηµα, ενώ στην πραγµατικότητα έχει διακρίνει σωστά το πρώτο 

φώνηµα του δισυµφωνικού συµπλέγµατος /dz/. Γι’ αυτό πρέπει να 

περιοριστούν οι παράγοντες Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. Ένας τρόπος για να 

περιορίσουµε την επίδραση των παραπάνω παραγόντων είναι να 

υποβάλουµε τους µαθητές σε γραπτές και όχι προφορικές δοκιµασίες Φ.Σ.  

Με φυσικό στήριγµα τη γραπτή λέξη, ο παραπάνω µαθητής, θα στηριχθεί στα 

αντίστοιχα γραφήµατα και µέσω της ανάγνωσής τους θα αναχθεί στον 

προφορικό λόγο, όπου θα πρέπει να διακρίνει το φώνηµα /dz/ και αφαιρώντας 

το να γράψει <άµι>. Με τη χρήση γραπτών λέξεων αποσκοπούµε στην 

καλύτερη ποιοτικά γραφηµατική παράσταση της λέξης και τον περιορισµό 

φωνηµατικογραφηµατικών και µορφηµατικογραφηµατικών αποκλίσεων που 

θα αλλοίωναν τα αποτελέσµατα µέτρησης / αξιολόγησης της φωνολογικής 

συνείδησης, όπως τονίσαµε παραπάνω. 

2.  Οι λέξεις πρέπει να είναι φωνηµατικά και γραφηµατικά γνωστές. Αν 

οι δοκιµασίες Φ.Σ. γίνουν µε γραπτές λέξεις, ο µαθητής πρέπει να γνωρίζει 

πολύ καλά τις λέξεις αυτές, ώστε κατά την αναγνώρισή τους να είναι 

περιορισµένη η πιθανότητα αναγνωστικών λαθών. Η ανάγκη υποβοήθησης 

των γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών για όσο το δυνατό πληρέστερη 

αντιστοιχία µεταξύ των προφορικών λέξεων και των γραφηµατικών 

παραστάσεών τους προϋποθέτει την καλή φωνηµατική (ανάγνωση) και 

γραφηµατική (γραφή) γνώση των λέξεων αυτών. Έτσι, οι λέξεις του τεστ 

πρέπει να είναι γνωστές λέξεις για όλους τους µαθητές που θα πάρουν µέρος 

στην έρευνά µας. Αυτές οι λέξεις δεν µπορεί να είναι άλλες από τις λέξεις του 
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βασικού λεξιλογίου της Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξης. Επίσης, η χρήση γραπτών 

λέξεων περιορίζει τον παράγοντα βραχυπρόθεσµη µνήµη ή µνήµη εργασίας 

και µάλιστα όταν οι δοκιµασίες φωνολογικής συνείδησης απαιτούν την 

παράλληλη επεξεργασία τριών ή τεσσάρων λέξεων. Για παράδειγµα, όταν 

ζητάµε από το µαθητή να αναγνωρίσει µια συλλαβή ή ένα φώνηµα µιας 

προφορικής λέξης- ερεθίσµατος µέσα σε ένα πλήθος προφορικών λέξεων 

(δύο ή τριών) το αποτέλεσµα της δοκιµασίας αυτής δεν αντανακλά µόνο την 

ικανότητα Φ.Σ. αλλά και την ικανότητα συγκράτησης στη µνήµη εργασίας των 

επεξεργαζοµένων λέξεων. Η επιλογή γνωστών λέξεων και όχι ψευδολέξεων, 

ως υλικού αξιολόγησης της φωνολογικής συνείδησης, στηρίχθηκε εκτός των 

παραπάνω και στο ότι οι µαθητές έχουν αναπτύξει τη φωνολογική τους 

συνείδηση πάνω σε γνωστές λέξεις και όχι ψευδολέξεις. Η χρήση 

ψευδολέξεων θα απαιτούσε µια προηγούµενη συστηµατική εξάσκηση των 

µαθητών για να εξουδετερώσουµε τη δυσκολία συγκράτησης στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη ή µνήµη εργασίας των ψευδολέξεων, δυσκολία που 

θα λειτουργούσε ως παρασιτική µεταβλητή. 

3. Οι λέξεις πρέπει να ελέγχουν βασικές κατηγορίες φωνηµατικογραφη-

µατικής αντιστοιχίας. Η χρήση γνωστών γραφηµατικά λέξεων µας παρέχει τη 

δυνατότητα να ελέγξουµε τη Φ.Σ. σε λέξεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

κατηγορίες Φ.Γ.Α. Φωνολογικές δοκιµασίες σε λέξεις όπως <γκλίτσα>, 

<ψάρι>, <τσίχλα>, <αίµα>, <νευριάζεις>, <άλλος>, κ.ά., µας επιτρέπουν να 

διερευνήσουµε εκτός των ποσοτικών αλλαγών και τις ποιοτικές αλλαγές που 

υφίσταται η Φ.Σ. των µαθητών. ∆υο από τις ποιοτικές αλλαγές της Φ.Σ. είναι η 

δέσµευση ή αποδέσµευσή της στις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες και 

στο συλλαβικό χωρισµό των λέξεων. Για παράδειγµα, όταν ο µαθητής χωρίζει 

σε συλλαβές τη λέξη <άλλος>, σύµφωνα µε τους κανόνες συλλαβισµού θα 

χωρίσει ως εξής: <άλ-λος>. Στην περίπτωση αυτή έχει φωνολογική συνείδηση 

ότι το ένα από τα δυο σύµφωνα είναι άφωνο; Και αν ναι σε ποια ηλικία την 

αποκτά; Επιπλέον, όταν ο µαθητής γράφει τη γνωστή και µε εµπειρικά υψηλή 

συχνότητα λέξη <όλα> µε τη µορφή <όλλα>, το λάθος προέρχεται από 

ανεπαρκή Φ.Σ. ή από Φ.Σ. δεσµευµένη σε λανθασµένο συλλαβισµό της λέξης 

<όλα>, π.χ. <όλ-λα>. Επίσης, όταν του ζητηθεί να διακρίνει ένα φώνηµα που 

περιέχεται µέσα σε καταχρηστικό δίφθογγο και συνεκφωνείται ή όχι, π.χ. 

<ποια>, <χιόνι> είναι ικανός και πότε να επιτελέσει αυτή τη δοκιµασία; Οι 
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λέξεις που θα χρησιµοποιηθούν για να µετρηθεί και να αξιολογηθεί η Φ.Σ. 

πρέπει να πραγµατώνουν τις τρεις πρώτες κατηγορίες φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοιχίας. 

4.   Να εξετάζεται η Φ.Σ. σε συλλαβικό και φωνηµατικό επίπεδο. Η 

µέτρηση της Φ.Σ. πρέπει να γίνει σε επίπεδο συλλαβών και επίπεδο 

φωνηµάτων. Έτσι, θα είναι δυνατό να αξιολογήσουµε τη Φ.Σ. σταδιακά 

περνώντας από το φυσικό φωνολογικό χωρισµό των λέξεων (συλλαβή) στο 

γλωσσολογικό χωρισµό (φώνηµα). 

5.   ∆ιάθρωση των γραπτών λέξεων σε οµάδες ανάλογα µε τον αριθµό 

των συλλαβών τους. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατός ο έλεγχος του 

παράγοντα γνωστικό φορτίο, αφού η γνωστική προσπάθεια των µαθητών για 

φωνολογική ανάλυση, διάκριση και εντοπισµό της συλλαβής ή του φωνήµατος  

αυξάνεται παράλληλα µε την αύξηση των συλλαβών της λέξης.  

6.  ∆ιδακτική παρέµβαση για την επισήµανση της διαφοράς ανάµεσα 

στη συλλαβή και το φώνηµα. Ο έλεγχος της Φ.Σ. σε επίπεδο φωνηµάτων 

προϋποθέτει εκφωνήσεις/οδηγίες που περιέχουν µεταγλωσσολογικούς όρους, 

όπως ο όρος φώνηµα/φωνή. Ο µαθητής πρέπει να κατανοεί τον όρο και το 

αντίστοιχο γλωσσολογικό του περιεχόµενο και να επικεντρώνεται συνεχώς 

στην ανάγκη εκτέλεσης των ενεργειών/δοκιµασιών στον προφορικό λόγο. Για 

το σκοπό αυτό η επιλογή των παραδειγµάτων κάθε άσκησης και η επεξήγησή 

τους πρέπει να φανερώνει την ανάγκη υπέρβασης τόσο της συλλαβικής 

δοµής όσο και των  γραφηµατικών παραστάσεων. Το παράδειγµα, δηλαδή, 

πρέπει να λειτουργεί ως διδακτική επισήµανση της αλλοίωσης των 

αποτελεσµάτων των ενεργειών του στην περίπτωση που θα εκτελέσει την 

άσκηση µε βάση τη συλλαβική δοµή και τις γραφηµατικές παραστάσεις των 

λέξεων πάνω στις οποίες εργάζεται.  

 Το τεστ φωνολογικής συνείδησης (τ.Φ.Σ.), που κατασκευάσαµε,  για τη 

σχετική αξιολόγηση των µαθητών του δείγµατος της έρευνάς µας, φροντίσαµε 

να ανταποκρίνεται στους παραπάνω περιορισµούς – προϋποθέσεις.  

Συγκροτείται, έτσι, από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος (1.Φ.Σ.) αξιολογεί τη 

φωνολογική συνείδηση των µαθητών σε γραπτό περιβάλλον, ενώ το δεύτερο 

µέρος (2 Φ.Σ.) αξιολογεί τη φωνολογική συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον. 

Κάθε µέρος αποτελείται, από έντεκα (11) ασκήσεις/δοκιµασίες, η κάθε µια από 

τις οποίες διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα : εκφώνηση, παράδειγµα, λέξη-
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ερέθισµα και λέξεις-εργασίας. Το σύνολο των ασκήσεων καθενός υποτέστ 

κατανέµεται σε τρεις ενότητες. Η α΄ ενότητα του 1 Φ.Σ. αποτελείται από πέντε 

(5) δοκιµασίες, ενώ του 2 Φ.Σ. από έξι (6), που αξιολογούν τη φωνολογική 

συνείδηση µε βάση εργασίες που εκτελούνται στη συλλαβική δοµή της λέξης. 

Η β΄ ενότητα του 1 Φ.Σ. περιλαµβάνει πέντε (5) δοκιµασίες, ενώ του 2 Φ.Σ. 

τέσσερις (4), που αξιολογούν τη φωνολογική συνείδηση στη φωνηµατική δοµή 

της λέξης. Η γ΄ ενότητα και των δυο µερών περιλαµβάνει µια (1) δοκιµασία 

που αξιολογεί τη φωνολογική συνείδηση στη φωνηµατική δοµή µετά από 

συλλαβικό χωρισµό της λέξης.  

 

Γραπτό µέρος του τεστ Φ.Σ. (1Φ.Σ.) 

Οι ασκήσεις της α΄ ενότητας του 1 Φ.Σ. αξιολογούν: 1. τη δεξιότητα για 

διάκριση της πρώτης συλλαβής µιας γραπτής λέξης, 2. τη δεξιότητα για 

διάκριση της αρχικής  συλλαβής µιας λέξης και τον εντοπισµό της µέσα σε ένα 

σύνολο τριών γραπτών λέξεων, 3. τη δεξιότητα για διάκριση της τελευταίας 

συλλαβής µιας γραπτής λέξης,  4. τη δεξιότητα για διαχωρισµό των αρχικών 

συλλαβών ενός ζευγαριού λέξεων και τη συνένωσή τους για τη δηµιουργία 

µιας νέας λέξης και 5. τη δεξιότητα για διαχωρισµό της αρχικής και της 

τελευταίας συλλαβής ενός ζευγαριού γραπτών λέξεων, και την αντιµετάθεσή 

τους για τη δηµιουργία µιας νέας λέξης. Οι ασκήσεις της β΄ ενότητας 

αξιολογούν: 1. τη δεξιότητα για απαλοιφή του πρώτου φωνήµατος µιας λέξης 

για τη δηµιουργία µιας νέας λέξης, 2. τη δεξιότητα για αντιµετάθεση των 

φωνηµάτων της πρώτης συλλαβής µιας λέξης και δηµιουργία µιας 

ψευδολέξης, 3. τη δεξιότητα για διάκριση και αναγνώριση των φωνηµάτων 

µιας λέξης, 4. τη δεξιότητα  για διάκριση και αναγνώριση των αρχικών 

φωνηµάτων ενός συνόλου λέξεων και τη συνάθροισή τους για τη δηµιουργία 

µιας νέας λέξης, και 5. τη δεξιότητα για υπολογισµό των φωνηµάτων µιας 

γραπτής λέξης. Η άσκηση της γ΄ ενότητας αξιολογεί τη δεξιότητα των µαθητών 

για εντοπισµό του τελικού φωνήµατος της πρώτης συλλαβής µιας λέξης. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι ασκήσεις του 1 Φ.Σ. κατά ενότητα, ενώ 

παραδείγµατα σωστών απαντήσεων εµφανίζονται είτε σε αγκύλες είτε µε 

υπογράµµιση.  
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Α΄ ενότητα:  Έλεγχος της Φ.Σ. σε γραπτό περιβάλλον και σε επίπεδο  

συλλαβών  

Άσκηση 1 

(Μέτρηση Φ.Σ. και έλεγχος: α) κατηγοριών Φ.Γ.Α., β) αριθµού συλλαβών 

Φωνολογική ανάλυση, διάκριση της πρώτης συλλαβής ενός µορφηµατικο-

γραφηµατικού συνόλου/λέξης ερεθίσµατος και αναζήτηση µέσω φωνολογικής 

αναλογίας ενός άλλου µορφηµατικογραφηµατικού συνόλου /λέξης στόχου µε 

ίδια (φωνολογικά) την πρώτη συλλαβή) 

Εκφώνηση: 

Να βρίσκετε και να γράφετε µια λέξη που αρχίζει µε την ίδια συλλαβή-

/ήχο, όπως και η λέξη µε τα έντονα γράµµατα 

 

Παράδειγµα:   µπερδεύω  [µπαίνω] 

   µέγεθος  [µελάνι] 

Λέξεις: 

1φ       1γ     

  1. βάθος  [βάζο, βαγόνι, βαρέλι] 

  2. άνεµος  [ανάσα, από, άρρωστος] 

  3. παιχνιδάκι  [παιδί, πεδιάδα, πέντε] 

  4. ισοπαλία  [ύψος, ήχος, ειρήνη]   

1φ             2γ  

  5. µπογιά  [µπόι,  µπόρα, µπόγος] 

  6. τσιµέντο  [τσιµπώ, τσιρίζω, τσιγάρο] 

  7. τζαµαρία  [τζατζίκι, τζάκι, τζάµι] 

  8. ντυνόµαστε [ντύσιµο, ντυµένος, ντύνω] 

9. ουρά  [ουρανός, ούτε, Ουρανία, ουρανίσκος, ούλο] 

         10. αίθουσα  [έχω, αίµα, έτσι] 

         11. οικοδόµος  [οικόπεδο, είκοσι, ίσιος] 

          12. εισιτήριο  [είχα, ήλιος, ήτα] 

2φ       1γ   

          13. ξύλο  [ξηλώνω, ξυράφι, ξύστρα] 

          14. ξαδέρφη  [ξάστερος, ξανά, ξαπλώνω] 

          15. ξεχασµένος [ξέρω, ξερός, ξεκινώ] 

          16. ξενοδοχείο [ξέπεσα, ξενοδόχος, ξέβγαλα] 
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         17. ψόφιος  [ψώνια, ψωνίζω] 

          18. ψυγείο  [ψητό, ψύξη, ψίχουλο, ψιχάλα] 

          19. ψαράδικο  [ψάρι, ψάθα, ψάχνω] 

          20. ψαχουλεύω [ψάρι, ψάθα, ψάχνω] 

Άσκηση 2 

(Μέτρηση Φ.Σ. και έλεγχος κατηγοριών Φ.Γ.Α. µε σταθερό τον αριθµό 

συλλαβών- τρισύλλαβες λέξεις. Φωνολογική ανάλυση, διάκριση της πρώτης 

συλλαβής ενός µορφηµατικογραφηµατικού συνόλου/λέξη-ερέθισµα και 

αναζήτησή της µέσω φωνολογικής αναλογίας µέσα σε τρία µορφηµατικο-

γραφηµατικά σύνολα /λέξεις εργασίας) 

Εκφώνηση: 
Παρακάτω σας δίνονται κάθε φορά µια λέξη µε έντονα γράµµατα και 

στη συνέχεια άλλες τρεις λέξεις. Να υπογραµµίζετε κάθε φορά µια από 

τις τρεις λέξεις που αρχίζει µε την πρώτη συλλαβή/ήχο της λέξης µε τα 

έντονα γράµµατα. 

 

Παράδειγµα:  παιδί  πάνω, φαίνοµαι, πεδινός 

   είκοσι  εκατό, έχω, οικογένεια 

Λέξεις:   

 1. ανάβω αίµατα, άνεµος, αίνιγµα 

 2. καρότο κεράσι, κοµµάτι, κάµαρα 

 3. σταρένιος στεφάνι, στρατηγός, σταµατώ 

 4. πρόεδρος πρωινός, πράσινος, µπροστινός 

 5. αυλάκι άβγαλτος, αυριανός, αυστηρός 

 6. ειρήνη ίλιγγος, εκείνη, ορεινή 

 7. αηδόνι αέριο, αίσθηση, αϊτός 

Άσκηση 3 

(Μέτρηση Φ.Σ. και έλεγχος: α) κατηγοριών Φ.Γ.Α., β) αριθµού συλλαβών. 

Φωνολογική ανάλυση, διάκριση της τελευταίας συλλαβής ενός 

µορφηµατικογραφηµατικού συνόλου / λέξης και αναζήτηση µέσω φωνολογικής 

αναλογίας ενός άλλου µορφηµατικογραφηµατικού συνόλου/λέξης µε ίδια 

(φωνολογικά) την τελευταία συλλαβή) 

Εκφώνηση: 

Να βρίσκετε και να γράφετε µια λέξη που τελειώνει στην ίδια συλλαβή /  
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ήχο, όπως η λέξη µε τα έντονα γράµµατα 

 

Παράδειγµα: ποδήλατο   [ζαχαρωτό, πετώ] 

  βουίζω  [σφυρίζω, βάζο]  

Λέξεις:   

1φ       1γ  

   1. ώµος  [δρόµος, άµµος] 

   2. αθλητής  [ποιητής, αγρότης] 

   3. απάντηση  [συνάντηση, συζήτηση]  

1φ   2γ 

   4. µπαµπάς  [ρόµπας, µπέµπας, σόµπας] 

   5. µαραγκός  [τσίγκος, ίλιγγος] 

 6. ελέφαντας  [βεράντας, κουβέντας, τσάντας] 

   7. µοιάζεις  [ζεις, κουράζεις]   

   8. αρχηγοί  [αργοί, γη, κραυγή] 

   9. τσακώνοµαι [µε, πλένοµαι, πάµε] 

2φ  1γ 

  10. ταξί  [τάξη, έξι, όρεξη] 

  11. άνοιξε  [ψάξε, ρίξε, σφίξε] 

12. αποδείξω  [λοξό, τόξο, παίξω] 

  13. ταψί  [έλλειψη, κάψει, σκέψη] 

  14. άναψα  [κάψα, έπαψα, έραψα] 

15. επισκέψεις [στέψης, επιστρέψεις, πιστέψεις] 

Άσκηση 4 

(Μέτρηση Φ.Σ. και έλεγχος κατηγοριών Φ.Γ.Α. Φωνολογική ανάλυση, 

διάκριση των πρώτων συλλαβών δύο µορφηµατικογραφηµατικών συνόλων 

λέξεις-ερέθισµα και σύνθεσή τους µέσω φωνολογικής αναλογίας σε ένα νέο 

µορφηµατικογραφηµατικό σύνολο/λέξη στόχος) 

Εκφώνηση: 
 Παρακάτω σας δίνονται ζευγάρια λέξεων. Να ενώνετε κάθε φορά τον 

ήχο της αρχικής συλλαβής της πρώτης λέξης µε τον ήχο της αρχικής 

συλλαβής της δεύτερης λέξης και να γράφετε την καινούρια λέξη δίπλα, 

προσέχοντας την ορθογραφία. 
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Παράδειγµα:  καπάκι - λαµαρίνα  [καλά] 

   φυτεύω - λιβάδι  [φιλί, φυλή, φίλη, φίλοι] 

Λέξεις:   1. ώµος - λίπασµα  [όλοι, όλη] 

2. παπάκι - τότε  [πατώ, πάτο] 

   3. πρώτος - κανέλα  [πρόκα] 

   4. χρώµα - νοιάζοµαι [χρονιά, χρόνια] 

   5. αυτός - τοίχος  [αυτί, αυτή, αυτοί] 

   6. οικοδόµος – χαζεύω [είχα] 

   7. γιατί - λοιπόν  [γυαλί] 

Άσκηση 5 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση, διάκριση και εντοπισµός της αρχικής συλλαβής της 

λέξης ερεθίσµατος στο µέσο ενός εκ τριών µορφηµατικογραφηµατικών 

συνόλων) 

Εκφώνηση: 
Παρακάτω σας δίνεται κάθε φορά µια λέξη µε έντονα γράµµατα και στη  

συνέχεια άλλες τρεις λέξεις. Να υπογραµµίζετε κάθε φορά µια από τις 

τρεις λέξεις που ο ήχος της µεσαίας της συλλαβής είναι ίδιος µε τον ήχο 

της πρώτης συλλαβής της λέξης µε τα έντονα γράµµατα. 

 

Παράδειγµα:  νοµός  σύνορο, συνάχι, τεντώνω 

   φιλάω  σκουλήκι, τριφύλλι, φυλακή 

 

Λέξεις:   1. ωραίος  ιδρώνω, χρεώνω , οργώνω 

   2. ρωτάω  ιδρώτας, καρφώνω, όροφος  

   3. ξυλουργός  τρέξιµο, βάψιµο, εξάδα     

4. ντύνοµαι   σκαµπίλι, κονταίνω, καντήλι 

5. νεαρός  συγνώµη, γυναίκα, πάνινος  

 

Β΄ ενότητα: Έλεγχος της Φ.Σ. σε γραφικό περιβάλλον και σε επίπεδο  

φωνηµάτων 

Άσκηση 1 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση, διάκριση και αποκοπή  του πρώτου φωνήµατος µιας 

λέξης ερεθίσµατος για τη δηµιουργία µιας νέας λέξης  στόχου). 
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Εκφώνηση:  

Να βγάζετε την πρώτη φωνή της λέξης που είναι γραµµένη µε έντονα  

γράµµατα και να γράφετε την καινούρια λέξη στη διπλανή στήλη µε τη 

σωστή της ορθογραφία. 

 

Παράδειγµα:  κάρτα   [Άρτα] 

  βέλος   [έλος] 

 

Λέξεις:  1. γύψος   [ύψος]  6. ράφτης  [αυτής] 

  2. κλήση  [λύση]  7. σειρά  [Ήρα] 

  3. τρίξιµο  [ρίξιµο]  8. κλαίω  [λέω] 

  4. αύλακας  [βλάκας] 9. καλός  [άλλος] 

  5. ευγενής  [βγαίνεις] 10. φορά  [ώρα] 

Άσκηση 2 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση, διάκριση και αντιµετάθεση  των φωνηµάτων της 

πρώτης συλλαβής µιας λέξης ερεθίσµατος) 

Εκφώνηση: 

 Να αντιµεταθέσετε τις δύο πρώτες φωνές κάθε λέξης που είναι  

γραµµένη µε έντονα γράµµατα και να γράψετε στη διπλανή στήλη την 

καινούρια λέξη που θα δηµιουργηθεί. 

 

Παράδειγµα: λαλώ    [άλλω] 

  έναρξη   [νέαρξη] 

 

Λέξεις:  1. µάτι    [άµτι] 

  2. φούστα   [ούφστα] 

  3. στέγη   [τσέγη] 

  4. ψώνια   [σπώνια] 

  5. είµαι   [µείαι] 

  6. τσάντα   [άτσντα] 

  7. άντρας   [ντάρας] 

  8. αυλή   [βαλή] 

  9. πεύκο   [επφκο] 

10.αυτή   [φατή] 
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Άσκηση 3 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση και διάκριση των φωνηµάτων µιας λέξης ερεθίσµατος 

και παραγωγή νέων λέξεων στόχου που να αρχίζουν από τα παραπάνω 

φωνήµατα ) 

Εκφώνηση: 
 Να παίρνετε µε τη σειρά µία µία τις φωνές της λέξης µε έντονα  

γράµµατα και να γράφετε από µια λέξη κάθε φορά που να αρχίζει µε τη 

συγκεκριµένη φωνή. 

 

Παράδειγµα:  σαπίζω   σανίδα 

       αρχίζω 

       πίσω 

       ήταν 

       ζυγαριά 

       όλα 

Λέξεις:   1. βάρκα 

2. βορράς 

3.µπέµπα 

4. γονείς 

5. θαύµα   

Άσκηση 4 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση και διάκριση του αρχικού φωνήµατος κάθε λέξης- 

ερεθίσµατος και η συνάθροισή τους για τη δηµιουργία µιας νέας λέξης-στόχου) 

Εκφώνηση: 

 Να παίρνετε την πρώτη φωνή από κάθε λέξη, να τις ενώνετε και να 

γράφετε τη λέξη που δηµιουργούν. 

 

Παράδειγµα:  νερό, Άννα, ορεινός, συρτάρι  [ ναός] 

 

Λέξεις:  1. νησί, άγιος, φανάρι, τηγάνι, ύπνος, σόµπα  [ναύτης] 

  2.  σούπα, φυτό, είναι, γκαράζ, όλα   [σφίγγω] 

  3.  τσάι, Ειρήνη, ρίζα, κυπαρίσσι, ως   [τσίρκο] 

  4.  χειµώνας, ρούχα, όπως, νέος, ιδρώτας, ανάσα [χρονιά] 

  5.  απλά, λόγια, όπου, τελικά, αίσθηση   [άλλοτε] 
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Άσκηση 5 

(Μέτρηση Φ.Σ. Ανάλυση, διάκριση και απαρίθµηση των φωνηµάτων µιας λέξης 

ερεθίσµατος) 

Εκφώνηση: 

 Να κυκλώσετε τον αριθµό που δείχνει πόσες φωνές έχει  καθε λέξη. 

 

Παράδειγµα:   φασόλι  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

και   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

 

Λέξεις:   1. σώζω  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

2. νοίκι  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

3. γενναίος  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

4. γυάλινος  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

5. γκρεµίζω  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

6. ευγενικός  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

7. ελληνικός  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

8. λουτρό  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

9. ξύστρα  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

10. ψητό  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

 

Γ΄ ενότητα: Έλεγχος της Φ.Σ. σε επίπεδο φωνηµάτων µετά από συλλαβικό 

χωρισµό της λέξης ερεθίσµατος 

Άσκηση 1 

(Μέτρηση Φ.Σ., έλεγχος του συλλαβικού χωρισµού. Ανάλυση και διάκριση του 

τελικού φωνήµατος της πρώτης συλλαβής κάθε λέξης ερεθίσµατος  για τη 

δηµιουργία µιας νέας λέξης στόχου) 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να ελέγξει αν οι µαθητές έχουν 

συνείδηση ότι: α) ο συλλαβικός χωρισµός της λέξης δεν αλλοιώνει τη 

φωνηµατική αξία των συλλαβών τους, και β) το πρώτο από τα δύο όµοια 

σύµφωνα είναι άφωνο.  Πρέπει να αναφέρουµε ότι, όπως είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε από προσωπικές παρατηρήσεις, οι δάσκαλοι όταν διδάσκουν το 

συλλαβισµό λέξεων µε άφωνα γράµµατα προφέρουν και τα δυο όµοια 

σύµφωνα. Η άσκηση αυτή προήλθε από εµπειρική παρατήρηση  ότι ένα 
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υψηλό ποσοστό παιδιών παρουσιάζουν ορθογραφικά λάθη στις λέξεις 

<αλλά>, [αλά] και <όλα>, [όλλα]. 

Εκφώνηση: 

 Να διαβάσετε σιωπηρά τις παρακάτω λέξεις και να γράψετε στη  

διπλανή στήλη µια λέξη που να αρχίζει από την τελευταία φωνή της 

πρώτης συλλαβής.  

 

Παράδειγµα:   παντελόνι  [αρνί] 

   κλέφτης  [ένεση] 

 

Λέξεις:  1. άµµος   [άµ-µος]  [άγιος] 

2. όλα    [ό-λα]   [όρος] 

3. αίµα   [αί-µα]   [έκτος] 

4. ίσκιος   [ί-σκιος]  [ίσως] 

5. καρδιά   [καρ-διά]  [ρούχο] 

6. άστρο   [ά-στρο]  [ανάσα] 

7. άνθρωπος   [άν-θρω-πος]  [νέος] 

8. ναύτης   [ναύ-της]  [φτερό] 

9. θαύµα   [θαύ-µα]  [βέλος] 

         10. µπαρµπούνι  [µπαρ-µπού-νι] [ρόµπα] 

         11. ξεπλέκω   [ξε-πλέ-κω]  [έχω] 

         12. συµµαθητής  [συµ-µα-θη-τής] [ύψος] 

         13. εκκλησία   [εκ-κλη-σί-α]  [Ελένη] 

         14. αλλά   [αλ-λά]  [ανάσα] 

         15. γάλα   [γά-λα]  [άνεση] 

 

Προφορικό µέρος του τεστ Φ.Σ. (2 Φ.Σ.) 

Οι ασκήσεις της α΄ ενότητας του 2 Φ.Σ. αξιολογούν: 1. τη δεξιότητα για 

διάκριση της πρώτης συλλαβής µιας προφορικής λέξης, 2. τη δεξιότητα για 

διάκριση της τελευταίας συλλαβής µιας προφορικής λέξης, 3. τη δεξιότητα για 

διάκριση της αρχικής  συλλαβής µιας λέξης και τον εντοπισµό της µέσα σε ένα 

σύνολο τριών προφορικών λέξεων (η συλλαβή βρίσκεται στην αρχή µιας εκ 

των τριών λέξεων), 4. τη δεξιότητα για διαχωρισµό των αρχικών συλλαβών 

ενός ζευγαριού προφορικών λέξεων και τη συνένωσή τους για τη δηµιουργία 
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µιας νέας λέξης, 5. τη δεξιότητα για διαχωρισµό της αρχικής και της τελευταίας 

συλλαβής ενός ζευγαριού προφορικών λέξεων, και την αντιµετάθεσή τους για 

τη δηµιουργία µιας νέας λέξης και 6. τη δεξιότητα για διάκριση της αρχικής  

συλλαβής µιας λέξης και τον εντοπισµό της µέσα σε ένα σύνολο δυο 

προφορικών λέξεων (η συλλαβή βρίσκεται στη µέση µιας εκ των τριών 

λέξεων). Οι ασκήσεις της β΄ ενότητας αξιολογούν: 1. τη δεξιότητα για 

απαλοιφή του πρώτου φωνήµατος µιας λέξης για τη δηµιουργία µιας νέας 

λέξης, 2. τη δεξιότητα για αντιµετάθεση των φωνηµάτων της πρώτης 

συλλαβής µιας προφορικής λέξης και δηµιουργία µιας ψευδολέξης, 3. τη 

δεξιότητα  για διάκριση και αναγνώριση µιας σειράς φωνηµάτων και τη 

συνάθροισή τους για τη δηµιουργία µιας λέξης και 4. τη δεξιότητα για 

υπολογισµό των φωνηµάτων µιας καθ’ υπαγόρευση λέξης. Η άσκηση της γ΄ 

ενότητας αξιολογεί τη δεξιότητα των µαθητών για εντοπισµό του τελικού 

φωνήµατος της πρώτης συλλαβής µιας προφορικής λέξης. 

Για την α΄ και β΄ ενότητα χρησιµοποιήσαµε το τ.Φ.Σ. προηγούµενης 

έρευνάς µας (Καρατζά Α., 2000), επειδή διαθέταµε ήδη τον έλεγχο αξιοπιστίας 

του. 

 

Α΄ ενότητα: Έλεγχος της Φ.Σ. σε προφορικό περιβάλλον και σε επίπεδο 

συλλαβών  

Άσκηση 1 

Εκφώνηση:  Να βρίσκετε και να γράφετε µια λέξη, που αρχίζει µε την ίδια 

συλλαβή, όπως η λέξη που θα ακούτε. 

 

Παράδειγµα:    µπερδεύω  [µπαίνω] 

  µέγεθος  [µελάνι] 

Λέξεις:   1. βάτραχος [βα-   ] 

2. αλυσίδα [α-   ] 

3. γκαρίζω [γκα- ] 

4. δελφίνι [δελ- ] 

5. λεκάνη [λε- ] 

Άσκηση 2 

Εκφώνηση: Να βρίσκετε και να γράφετε µια λέξη, που τελειώνει στην ίδια  

συλλαβή, όπως η λέξη που θα ακούτε. 
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Παράδειγµα: πόρτα  παλτά 

  Βουίζω σφυρίζω 
 

Λέξεις:  1. µύγα  [ -γα] 

2. γδέρνω [ -νω] 

3. µασχάλη [ -λη] 

4. ακρίδα [ -δα] 

5. αθώος  [ -ος] 

Άσκηση 3 

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε µια λέξη και ύστερα από µικρή παύση  

άλλες τρεις λέξεις. Να διαλέγετε κάθε φορά µια από τις τρεις 

λέξεις, που αρχίζει µε την ίδια συλλαβή της µεµονωµένης λέξης, 

και να την γράφετε στην παρακάτω στήλη. 

 

Παράδειγµα:     παιδί πινέζα, µπίρα, Πέτρος  [Πέτρος] 

 

Λέξεις:  1. καρότο γλυκό, καπέλο, γκρεµίζω  [καπέλο] 

  2. σήµα σίγουρος, σβούρα, βουβάλι [σίγουρος] 

   3. πρώτος κρότος, πρωινός, εµπρός  [πρωινός] 

  4. ψάρι λινάρι, ψάχνω, σειρά  [ψάχνω] 

  5. κεφάλι χέλι, κεφτές, µέλι   [κεφτές] 

Άσκηση 4 

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε ζευγάρια λέξεων. Να ενώνετε την αρχική  

συλλαβή της πρώτης λέξης µε την αρχική συλλαβή της δεύτερης 

λέξης και να γράφετε την καινούργια λέξη στην παρακάτω 

στήλη. 

 

Παράδειγµα:  καπάκι – λαµαρίνα  [καλά] 

 

Λέξεις:  1. παπάκι – τώρα  [πατώ] 

  2. δώσε – ρόπαλο  [δώρο] 

  3. πρόθυµος – κανέλα [πρόκα] 

  4. χελώνα – ρίγανη   [χέρι] 

  5. σκέψη – πηγή   [σκεπή] 



 252

Άσκηση 5 

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε µια λέξη και ύστερα από µικρή παύση  

άλλες δυο λέξεις. Να διαλέγετε κάθε φορά µια από τις δυο λέξεις 

που η µεσαία της συλλαβή είναι ίδια µε την πρώτη συλλαβή της 

µεµονωµένης λέξης και να την γράφετε στην παρακάτω στήλη. 

 

Παράδειγµα:  νοµός  σύνορο – συνάχι  [σύνορο] 

   φυτεύω τριφύλλι – σκουλήκι  [τριφύλλι] 

 

Λέξεις:  1. µοιράζω  αµοιβή – αλείφω  [αµοιβή] 

  2. ταβέρνα  γαρίδα – βότανο  [βότανο] 

  3. παγίδα  φασόλια – τσοπάνης [τσοπάνης] 

  4. δόντι  κορδόνι – µπαούλο  [κορδόνι] 

  5. µαρµαράς  νοµάρχης – µαραίνω [νοµάρχης] 

 

Β΄ ενότητα:  Έλεγχος της Φ.Σ. σε προφορικό περιβάλλον και σε επίπεδο  

φωνηµάτων 

Άσκηση 1 

Εκφώνηση: Να βγάζετε την πρώτη φωνή της λέξης που θα ακούτε και να 

γράφετε την καινούρια λέξη στην παρακάτω στήλη. 

 

Παράδειγµα:  κάρτα  [Άρτα] 

   βέλος  [έλος] 

 

Λέξεις:  1. γάντι [αντί] 

  2. γύψος [ύψος] 

  3. θόλος [όλος] 

4.  καυτός [αυτός] 

5.  λίπος [ίππος] 

6.  κλήση [λύση] 

Άσκηση 2 

Εκφώνηση: Να αντιµεταθέτετε τις φωνές της πρώτης συλλαβής στις λέξεις 

που θα ακούτε και να καταγράφετε κάθε φορά τη νέα λέξη στην 

παρακάτω στήλη. 
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Παράδειγµα:  λαλώ  [άλλω] 

   νεαρός [εναρός] 

 

Λέξεις:  1. µάτι   [άµτι] 

  2. συκώτι  [υσκώτι] 

  3. χαράµι  [αχράµι] 

  4. φώτα  [ωφτά] 

  5. µπαρούτι  [αµπρούτι] 

Άσκηση 3 

Εκφώνηση: Θα ακούτε µερικές φωνές. Να τις ενώνετε και να γράφετε τη λέξη 

που δηµιουργούν στην παρακάτω στήλη. 

 

Παράδειγµα:  v/a/l/e  [βάλε] 

   x/e/r/i  [χέρι] 

Λέξεις:  1. v/a/r/e/l/i [βαρέλι] 

  2. x/n/a/r/i [χνάρι] 

  3. v/a/r/k/a [βάρκα] 

4. g/l/i/t/s/a [γκλίτσα] 

5. n/i/k/o/s [Νίκος] 

Άσκηση 4 

Εκφώνηση: Να κυκλώνετε τον αριθµό που δείχνει πόσες φωνές έχει κάθε 

λέξη που θα ακούτε. 

 

Παράδειγµα:  κουλούρι [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

   και  [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

 

Λέξεις:  1. αέριο   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

2. πανέρι   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10]  

3. αιτία   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

4. Εύβοια   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

5. ψαρεύεις   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

6. ακρίδα   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 

7. άρρωστος   [1   2   3   4   5   6   7   8   9   10] 
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Γ΄ ενότητα:  Έλεγχος της Φ.Σ. σε επίπεδο φωνηµάτων µετά από  

συλλαβικό χωρισµό της λέξης ερεθίσµατος 

Άσκηση 1  

(Μέτρηση Φ.Σ., έλεγχος του συλλαβικού χωρισµού. Ανάλυση και διάκριση του 

τελικού φωνήµατος της πρώτης συλλαβής κάθε λέξης ερεθίσµατος για τη 

δηµιουργία µιας νέας λέξης στόχου) 

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε κάποιες λέξεις. Για κάθε λέξη να βρίσκετε  

και να γράφετε µια νέα λέξη που να αρχίζει από την τελευταία 

φωνή της πρώτης συλλαβής της λέξης που ακούτε. 

 

Παράδειγµα:   παντελόνι  [αρνί] 

   κλέφτης  [ένεση] 

    

Λέξεις:   1. θαρρώ   [αγνός] 

2. έχω    [επίσης] 

3. αίθουσα   [έτος] 

   4. λάσπη   [άσπρο] 

   5. περπατώ   [ράβω] 

   6. αστραπή   [ανάσα] 

   7. εχθρός   [χιόνι] 

   8. αύξηση [φ]  [φαγητό] 

   9. νευριάζω [β]  [βόλος] 

10. άγγελος   [αρνί] ή [ νερό] 

11. πέντε   [ένα] ή [νωρίς] 

12. µπάρµπας  [ρόδα] 

13. µπουµπούκι  [ουρανός] 

14. συµµαθήτρια  [υπόγειο] 

15. εκκλησάκι  [έλεγχος] 

 

Η βαθµολογία του τεστ  

Η επίδοση των µαθητών στο τεστ προκύπτει από την κατηγορική 

αξιολόγηση των απαντήσεων µε τις εξής κατηγορίες: σωστό, λάθος, 

αναπάντητο. Ο συνολικός βαθµός απόλυτης επιτυχίας στο τ. Φ.Σ. είναι 177 
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και προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των ασκήσεων στα δυο 

υποτέστ ως εξής: 

τ. Φ.Σ.= 1Φ.Σ.  +    2Φ.Σ. = 

=[20+7+15+7+5+10+10+5+5+10+15]+[5+5+5+5+5+5+6+5+5+7+15]= 

= 109    + 68     =   177 

 

6.2.4.1   ∆ιδακτική Παρέµβαση 

Το πέρασµα από την α΄ στη β΄ ενότητα ασκήσεων µεσολαβείται από τη 

διδακτική επισήµανση της έννοιας φωνή (φώνηµα) µε χρήση συγκεκριµένων 

παραδειγµάτων που έχουν ως σκοπό να θυµίσουν στους µαθητές ότι οι λέξεις 

δεν χωρίζονται µόνο σε συλλαβές αλλά και σε µικρότερα κοµµάτια, τα 

φωνήµατα (φωνές) και ότι δυο γράµµατα πολλές φορές παρουσιάζουν µια 

φωνή (φώνηµα). Οι διδακτικές ενέργειες και τα συγκεκριµένα παραδείγµατα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι, σ. 46. 

 

6.2.5 Τεστ µέτρησης της µορφολογικής συνείδησης (Μ.Σ.) 

Η µορφολογική συνείδηση εκδηλώνεται ως ικανότητα του µαθητή να 

αναγνωρίζει ένα φωνηµατικό σύνολο ως µόρφηµα, να κατατέµνει µια λέξη στα 

µορφήµατα που την συναπαρτίζουν και να εκτελεί διάφορες εργασίες πάνω σ’ 

αυτά. Η ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης αν και αρχίζει ταυτόχρονα µε 

την ανάπτυξη της φωνολογικής συνείδησης, εντούτοις αναπτύσσεται µε 

αργότερους ρυθµούς. Έτσι, στο τέλος του δηµοτικού σχολείου οι µαθητές 

πρέπει να έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά την ικανότητα αναγνώρισης –

διάκρισης των µορφηµάτων και σε επαρκή βαθµό την ικανότητα άντλησης 

σηµασιολογικών και γραµµατικών πληροφοριακών στοιχείων από τα 

µορφήµατα, κυρίως των καταληκτικών µορφηµάτων.  Ειδικότερα, πρέπει να 

έχουν συνειδητοποιήσει τις τρεις βασικές κατηγορίες των µορφηµάτων: 

προθήµατα, θέµατα, υποθήµατα και σε ένα δεύτερο επίπεδο να έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι τα µορφήµατα είναι φορείς σηµασιολογικών και 

γραµµατικών πληροφοριών µε συγκεκριµένη συντακτική λειτουργία. Η 

δεξιότητα επιτέλεσης ενεργειών µε βάση τα µορφήµατα, επειδή προϋποθέτει 

την πλήρη ανάπτυξη των προηγούµενων ικανοτήτων αναµένουµε να 

κατακτηθεί στα επόµενα του δηµοτικού σχολείου µαθητικά χρόνια, δηλαδή στο 

γυµνάσιο.  
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Ειδικότερα, οι µαθητές που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο πρέπει να 

είναι ικανοί : 

1. να διακρίνουν µια διαδοχή φωνηµάτων ή γραφηµάτων ως µόρφηµα: 

Παράδειγµα: 

/χikostis/   /-ikostis/ ή /-kostis/ ή /-stis/ ή /-tis/ ή /-ikos-/ 

  [εικοστή/ς] ή [Κωστή/ς] ή [στη/στης / στις/στις] ή [της/τις] ή   

  [οίκος (σπίτι)] 

<χοικοστή>         < -οικοσ-> ή <-στη>  

  [οίκος (σπίτι)] ή [δοτική προσωπική θηλυκού γένους] 

Από το παραπάνω παράδειγµα γίνεται φανερό ότι η ορθογραφία ως 

ορθογραφική κοινωνική σύµβαση - περιορίζει στο ελάχιστο την πολυσηµία του 

προφορικού λόγου. Εξαίρεση αποτελούν οι οµόηχες λέξεις / καταλήξεις. 

 

2.  να αναγνωρίζουν τα µορφήµατα ως φορείς συγκεκριµένων και 

διακεκριµένων πληροφοριών: 

Παράδειγµα: 

α) χορ- [χορός] αντοφ              [  -  ] 

        χωρ- [χώρος] 

β) -εις [ρηµατική κατάληξη, δεύτερο πρόσωπο, ενικός αριθµός] ή 

[ονοµατική κατάληξη, ονοµαστική ή αιτιατική πληθυντικού 

αριθµού, γένους θυληκού] 

-ης [ονοµατική κατάληξη, ονοµαστική ενικού αριθµού, γένους 

αρσενικού]  

 

3.  να κατατέµνουν µια λέξη στα τρία βασικά της µορφήµατα: 

Παράδειγµα: 

αναχωρώ     ανα-(πρόθηµα)-χωρ-(θέµα)-ώ (επίθηµα / κατάληξη).  

4.  να προσλαµβάνουν βασικές γραµµατικές πληροφορίες από τα 

καταληκτικά µορφήµατα (υποθήµατα): 

Παράδειγµα: 

λαπίο      -ίο  γένος ουδέτερο, αριθµός ενικός, πτώση  

  ονοµαστική  

 

 



 257

5. να αποδίδουν γραφηµατικά τις οµόηχες λέξεις 

Παράδειγµα: 

  <Θέλεις σύκο;>  = <Σήκω και φύγε!> 

         [φρούτο]  [προστακτική κίνησης] 

 

 Οι παραπάνω ενέργειες στηρίζονται σε ένα µεγάλο µέρος στη 

µετασηµαντική δεξιότητα που έχει αναπτύξει ο µαθητής. Ως µετασηµαντική 

δεξιότητα εννοούµε τη συνειδητή ή ασυνείδητη ικανότητα που επιδεικνύει ο 

µαθητής όταν αναγνωρίζει, διακρίνει και χειρίζεται σηµασίες – έννοιες  

στηριζόµενος σε φωνηµατικά ή γραφηµατικά σύνολα µε σκοπό την κατανόηση 

ή παραγωγή νοηµατικά αποδεκτών προτάσεων του προφορικού ή γραπτού 

λόγου. Από τον πρόχειρο αυτό ορισµό µπορούµε να κατανοήσουµε ότι η 

µετασηµαντική δεξιότητα του µαθητή επηρεάζει άµεσα και αναλογικά τη 

µορφολογική του συνείδηση ως προς την αναγνώριση, τη διάκριση 

µορφηµάτων και την άντληση από αυτά ποικίλων σηµασιολογικών και 

γραµµατικών πληροφοριών. Για παράδειγµα, ο µαθητής δεν µπορεί να 

αναγνωρίσει ένα φωνηµατικό ή γραφηµατικό σύνολο ως µόρφηµα (φορέα 

πληροφοριών) αν αγνοεί τη σηµασία του: π.χ. <αµφιβολία> (από το βασικό 

λεξιλόγιο της Στ΄), ο µαθητής γνωρίζει την έννοια του µορφηµατικού συνόλου 

<αµφιβολία>, αφού έχει διδαχθεί αυτή τη λέξη, δε γνωρίζει όµως ότι τα 

µορφήµατα <αµφί-> και <-βολία> έχουν συγκεκριµένο νοηµατικό-σηµαντικό 

περιεχόµενο, σηµασιολογική γνώση που θα του ανέπτυσσε τη µορφολογική 

του συνείδηση σε άλλες λέξεις όπως: αµφίβιος, ευθυβολία, κ.ά. Επίσης, δεν 

µπορεί να διακρίνει µεταξύ δυο οµόηχων µορφηµάτων, αν δεν γνωρίζει τις 

πολλαπλές σηµασίες µιας οµοηχίας. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να διακρίνει 

µεταξύ του <φίλο> και <φύλο>, αν δε γνωρίζει τις σηµασίες των αντίστοιχων 

λέξεων. Έτσι, βασική προϋπόθεση για την κατασκευή του τεστ είναι ο 

περιορισµός του σηµασιολογικού παράγοντα για τη µέτρηση της 

µορφολογικής συνείδησης. Για το λόγο αυτό προσανατολιστήκαµε στη χρήση 

γνωστών µορφηµατικών συνόλων και γνωστών µορφηµάτων (λέξεων) στους 

µαθητές του δείγµατός µας.  Με τον τρόπο αυτό, κάθε µαθητής καλείται να 

διακρίνει και να αναγνωρίσει γνωστά, σαφή και συγκεκριµένα σηµασιολογικά 

σε αυτόν µορφηµατικά σύνολα.  
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Επίσης, επειδή η µορφολογική συνείδηση επηρεάζεται από τη Μ.Γ.Α., 

όλες οι λέξεις που θα χρησιµοποιήσουµε θα είναι γνωστές γραφηµατικά στους 

µαθητές του δείγµατός µας. Έτσι, όλες οι λέξεις του τεστ θα προέρχονται από 

το βασικό λεξιλόγιο των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δηµοτικού.  

Με το τεστ αυτό αποσκοπούµε µόνο στην αξιολόγηση της δεξιότητας 

των µαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου για 

διάκριση και αναγνώριση των µορφηµάτων. Συγκεκριµένα, αποσκοπούµε στη 

µέτρηση της δεξιότητας των µαθητών αυτών για διάκριση και αναγνώριση 

εκείνων των µορφηµάτων (πρόθηµα, ριζικό ή παράγωγο θέµα, επίθηµα) για 

τα οποία έχουν ή θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει συνείδηση της γλωσσικής 

λειτουργικότητάς τους (δοµικά στοιχεία, εννοιολογικά και γραµµατικά, της 

λέξης), έπειτα από µάθηση – διδασκαλία και εξάσκηση στη γραφή και 

ανάγνωσή τους.   

 Τέλος, το τεστ µορφολογικής συνείδησης  προϋποθέτει παράλληλα τον 

έλεγχο των παρακάτω παραγόντων που πιθανόν να διευκολύνουν ή να 

δυσκολεύουν τη λειτουργία της συγκεκριµένης δεξιότητας: α) είδος 

µορφήµατος: πρόθηµα, ριζικό ή παράγωγο θέµα, επίθηµα – κατάληξη, β) 

θέση µορφήµατος: αρχή, µέση, τέλος λέξης, γ) πλήθος µορφηµάτων της λέξης: 

ένα, δυο ή τρία µορφήµατα, δ) θέση τόνου στη λέξη: οξύτονη, παροξύτονη, 

προπαροξύτονη, ε) θέση τόνου στο µόρφηµα : 1. ο τόνος ανήκει στο 

µόρφηµα, π.χ. πανί, 2. ο τόνος βρίσκεται πάνω στο µόρφηµα αλλά δεν ανήκει 

σε αυτό, π.χ. πάνι, 3.  το µόρφηµα είναι άτονο: , π.χ. λιγόλογος. 

Επειδή δεν έχουµε στη διάθεσή µας προηγούµενα τεστ αξιολόγησης 

της µορφολογικής συνείδησης, ερευνητικού τοµέα που µόλις αρχίζει να 

αναπτύσσεται, η προσπάθειά µας για την κατασκευή ενός τεστ µορφολογικής 

συνείδησης στηρίζεται αποκλειστικά στη λειτουργική αξιοποίηση των 

θεωρητικών υποθέσεων στις οποίες έχουµε, ήδη, αναφερθεί και στα εµπειρικά 

δεδοµένα προηγούµενης έρευνάς µας (Καρατζά Α., 2000). Έτσι, 

προχωρήσαµε στην κατασκευή ενός τεστ µορφολογικής συνείδησης (τ.Μ.Σ.) 

που αποτελείται από 5 ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να αξιολογήσουν 

το βαθµό κατάκτησης και ανάπτυξης της µορφολογικής συνείδησης µαθητών 

των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι ασκήσεις του τεστ. 
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Άσκηση 1: Ακουστική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος (Α.Α.Θ.Μ.) 

 Η δοκιµασία αυτή είναι προφορική. Έχει απλά ως στόχο να ελέγξει τη 

δεξιότητα των µαθητών για αναγνώριση µορφηµάτων (ρίζες ή θέµατα) που 

εµφανίζονται στον προφορικό λόγο. ∆ίνονται στους µαθητές πέντε ζευγάρια 

λέξεων καθ’ υπαγόρευση που περιέχουν ενά λεξικό µόρφηµα και ένα 

ψευδολεξικό µόρφηµα, για παράδειγµα οµουχ, κανατ και ζητείται από αυτούς 

να επιλέξουν εκείνο που τους παρέχει κάποιες πληροφορίες. Όλα τα θέµατα / 

ρίζες είναι παρµένα από το λεξιλόγιο της Β΄ τάξης. Η άσκηση αυτή ελέγχει τη 

δεξιότητα των µαθητών να διακρίνουν ακουστικά ακολουθίες φωνηµάτων που 

παρέχουν πληροφορίες ή όχι, που είναι ή δεν είναι, δηλαδή, µορφήµατα. 

Επειδή το τεστ είναι οµαδικό, η απάντηση δεν δίνεται από κάθε µαθητή µε 

µόνη την επιλογή του πραγµατικού µορφήµατος, αλλά επιπλέον του ζητείται η 

καταγραφή µιας λέξης που περιέχει αυτό το µόρφηµα, ως απόδειξη γνώσης 

του µορφήµατος αυτού.  

 

Εκφώνηση: Θα ακούσετε µερικά ζευγάρια από τµήµατα λέξεων. Γράφετε  

στην παρακάτω στήλη εκείνο το τµήµα που έχει κάποιο νόηµα. 

Στη διπλανή στήλη γράφετε µια λέξη που έχει  αυτό το τµήµα. 

 

Παράδειγµα:   καπ, χρωµ  [χρώµα, χρωµατίζω] 

   γκαγί, ηθήκαµε [αγαπηθήκαµε, ρωτηθήκαµε] 

   ερουκά, πινελ [πινέλο, πινελιά, Πηνελόπη] 

 

Λέξεις:  1. ακθάρ, καθάρ  [καθαρός, καθαρίζω, καθαριότητα] 

  2. γλάστρ, κλάστρ  [γλάστρα] 

  3. σήµερ, µησέρ  [σήµερα, σηµερινός] 

  4. γατρούδ, τραγούδ [τραγούδι, τραγουδώ] 

  5. νυχτών, χυντών  [νυχτώνει] 

 

Άσκηση 2:   Οπτική µορφηµατική κατάτµηση λέξης (Ο.Μ.Κ.Λ.) 

Με αυτή τη δοκιµασία στοχεύουµε στον έλεγχο της δεξιότητας κάθε 

µαθητή να κατατέµνει µια γνωστή του γραφηµατικά λέξη στα βασικά 

µορφήµατα (ρίζα-θέµα/κατάληξη) που τη συνθέτουν. Η άσκηση 

πραγµατοποιείται σε γραπτό περιβάλλον. Κάθε µαθητής, δηλαδή, καλείται να 
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επεξεργαστεί οπτικά τις λέξεις της άσκησης και να διακρίνει τα δυο βασικά 

µορφήµατά τους. Η άσκηση περιλαµβάνει 36 λέξεις, από τις οποίες 15 λέξεις 

είναι ουσιαστικά, 15 λέξεις ρήµατα και 6 λέξεις επιρρήµατα που λειτουργούν 

ως ακυρωτικές ερωτήσεις. 

 

Εκφώνηση: Χωρίστε τις παρακάτω λέξεις σε τµήµατα, τα οποία σας δίνουν 

διάφορα πληροφοριακά στοιχεία ή σας θυµίζουν κάτι. 

 

Παράδειγµα:  καλοσύνη  [καλοσ / ύνη]  

ριζικό θέµα και παραγωγική  

κατάληξη 

     ή  [καλοσύν / η] 

      παραγωγικό θέµα και κατάληξη 

 

   πετεινός  [πετ / εινός] 

     ή  [πετειν / ός] 

Λέξεις: 

α) ονοµατικό θέµα / κατάληξη 

αρσενικά   Περικλής [Περικλ / ής] 

αιώνα  [αιών / α] 

     πατεράδες [πατερ(ά) / δες] 

     αριθµούς [αριθµ / ούς] 

     αγαπητών [αγαπ / ητών ή αγαπητ / ών] 

 

 θηλυκά   τύχες  [τύχ / ες] 

     βούρτσας [βούρτσ / ας] 

     γλάστρες [γλάστρ / ες] 

     πλατείες [πλατ / είες] 

     αγροτικών [αγροτ / ικών ή αγροτικ / ών] 

 ουδέτερα   µοσχάρι [µοσχάρ / ι] 

     γαρίφαλου  [γαρίφαλ / ου] 

γυαλιά  [γυαλ / ιά] 

     κουρεία [κουρ / εία] 

     ασηµένιων [ασηµ / ένιων ή ασηµέν /ιων] 
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β) ρηµατικό θέµα / κατάληξη 

 ενεστώτας   βόσκω [βόσκ / ω] 

     διώχνεις [διώχν / εις] 

     βιάζεσαι [βιάζ / εσαι] 

     ντρέπονται [ντρέπ / ονται] 

     λέγοντας [λέγ / οντας] 

 

 παρατατικός   νυστάζαµε [νυστ / άζαµε ή νυστάζ / αµε] 

     οδηγούσαν [οδηγ / ούσαν ή οδηγούσ / αν] 

     πάγωνε [πάγ / ωνε ή πάγων / ε] 

     σάπιζα [σάπι / ζα ή σάπιζ /α] 

     ακολουθούσαν [ακολουθ / ούσαν] 

 

 αόριστος   σχόλασαν [σχόλ / ασαν ή σχόλασ / αν] 

     τιµωρήσατε [τιµωρ / ήσατε ή τιµώρησ / αν] 

     τρύπωνε [τρύπ / ωνε ή τρύπων / ε] 

     φαινόµουν [φαιν / όµουν]  

     εργάστηκα [εργ / άστηκα ή εργάσ / τηκα] 

 

Τα επιρρήµατα εκτός, ξανά, πέρυσι, σχεδόν, εµπρός, έπειτα, νωρίς θα 

προστεθούν από ένα σε κάθε οµάδα λέξεων για να λειτουργήσουν ως 

ακυρωτικές ερωτήσεις. 

 

Άσκηση 3:   Οπτική αναγνώριση προθήµατος (Ο.Α.Π.) 

Με αυτή τη δοκιµασία στοχεύουµε στον έλεγχο της δεξιότητας κάθε 

µαθητή να κατατέµνει µια γνωστή του γραφηµατικά λέξη στα τρία κύρια είδη 

µορφηµάτων που τη συνθέτουν (πρόθηµα, ρίζα / θέµα, επίθηµα), κυρίως στο 

να εντοπίζει το πρόθηµα της λέξης.  

Εκφώνηση: Χωρίστε τις παρακάτω λέξεις σε τµήµατα, τα οποία σας δίνουν 

διάφορα πληροφοριακά στοιχεία. 

Παράδειγµα:  υπόστεγο [υπο / στεγ / ο] 

   τετράγωνο [τετρά / γων / ο] 

   αεροπλάνο [αερο / πλάν / ο] 

   ταχυδροµείο [ταχύ / δροµ / είο] 
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Λέξεις:   

Ουσιαστικά  1. τηλέφωνο  [τηλε / φων / ο] ή [τηλέφων / ο] 

   2. συγγενείς  [συν / γεν / είς] ή [συγγεν / είς] 

   3. συννεφιά  [συν / νεφ / ιά] ή [συννεφ / ιά] 

   4. αποθήκες  [από / θηκ / ες] ή [αποθήκ / ες] 

   5. ενοίκιο  [εν / οικ / ιο] ή [ενοίκ / ιο] 

 

Επίθετα  6. δύσκολος  [δύσ / κολ / ος] ή [δύσκολ / ος] 

   7. αδύνατος  [α / δύνατ / ος] ή [αδύνατ / ος] 

   8. απογευµατινή  [απο/ γευµατ /ινή] ή [απογευµατιν/ός] 

   9. έξυπνη  [έξ / υπν / η] ή [έξυπν / η] 

   10.  επικίνδυνο [επι / κίνδυν / ο] ή [επικίνδυν / ο] 

 

Ρήµατα  11. διαλέγει  [δια / λέγ / ει] ή [διαλέγ / ει] 

   12. ξεγελά  [ξε / γελ / ά] ή [ξεγελ / ά] 

   13. ξοδεύουµε [ξ(ε) / οδ / εύουµε ή ξ(ε) / οδεύ / ουµε]  

ή  [ ξοδ / εύουµε ή ξοδεύ / ουµε] 

   14. προτιµάς  [προ / τιµ / άς] ή [προτιµ / άς] 

   15. καταφέρνω [κατά / φέρν / ω] ή [καταφέρν / ω] 

 

Επιρρήµατα  16. ανάποδα  [ανά / ποδ / α] ή [ανάποδ / α] 

   17. µεθαύριο  [µεθ (µετά) / αύριο / -] 

   18. παραλίγο  [παρα / λίγο / -]  

   19. τριγύρω  [τρι / γύρω / -] 

20.ευτυχώς  [ευ / τυχ / ώς] ή [ευτυχ / ώς] 

 

Άσκηση 4:   Ακουστική αναγνώριση λεξήµατος (Α.Α.Λ.) 

Με τη δοκιµασία αυτή καλείται κάθε µαθητής να αναγνωρίσει γνωστά 

του µορφήµατα (λεξήµατα) ως φωνηµατικά υποσύνολα µέσα σε µια 

ψευδολέξη. Κάθε ψευδολέξη έχει δηµιουργηθεί µε τη συνένωση τριών λέξεων. 

Για παράδειγµα,  η ψευδολέξη λεγώνιατα προήλθε από τις λέξεις λέγω-γωνία-

νιάτα  µε αφαίρεση των όµοιων συλλαβών τους. Έτσι, κατά την ακρόαση της 

ψευδολέξης κάθε µαθητής πρέπει να ελέγξει µορφολογικά κάθε φωνηµατικό 

υποσύνολο της λέξης µε στόχο τον εντοπισµό ενός γνωστού σε αυτόν 
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λεξήµατος. Για να δηλώσει την επιλογή του πρέπει να γράψει το φωνηµατικό 

υποσύνολο που θεωρεί ότι είναι λέξη. Στην άσκηση αυτή λαµβάνεται υπόψη η 

θέση του τόνου (πάνω στο µόρφηµα ή όχι) και το πλήθος των µορφηµάτων 

(ένα ή τρία).  

 

Εκφώνηση: 

Θα ακούσετε κάποιες ψευδολέξεις. Γράφετε στην παρακάτω στήλη 

εκείνο το τµήµα της ψευδολέξης που νοµίζετε ότι αποτελεί / είναι λέξη.  

 

Παράδειγµα:  πουλίκαµα [πουλί] 

ψανξερόπα [ξερό] 

   κετάργα [αργά] 

 

Προφορικές ψευδολέξεις:   

α) Ο τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα και δεν ανήκει σε κανένα 

µόρφηµα. 1. λεγώνιατα   [λέγω, γωνιά, νιάτα] 

 2. λακίλογος   [λάκκοι, κιλό, λόγος] 

 3. ποπήγηρω  [Πόπη, πηγή, γύρω] 

 4. ταστίγµηκα  [στιγµή] 

β) Ο τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα και ανήκει στο αρχικό µόρφηµα. 

5. πανίσικο   [πανί, νησί, σύκο / σήκω] 

6. ταξίνονος   [ταξί, ξινό, νονός] 

7. αλλάγενα   [αλλά, λαγέ, γέννα] 

8. στεριάκοβα  [στεριά] 

γ) Ο τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα και ανήκει στο µεσαίο µόρφηµα.  

9. παλίγοµα   [πάλι, λίγο, γόµα] 

  10. λειπόληγα  [λείπω, πόλη, λίγα] 

 11. παµέσανα  [πάµε, µέσα, σανά] 

 12. καρίζαφα   [ρίζα] 

δ) Ο τόνος βρίσκεται στην παραλήγουσα και δεν ανήκει σε κανένα µόρφηµα. 

 13. πισωµάλια  [πίσω, σώµα, µαλλιά] 

14. µπροστασήγα  [µπροστά, στάση, σιγά] 

15. τζαµιγάτια  [τζάµι, µύγα, γατιά] 

 16. λυχαπιάµα  [χάπια] 
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ε) ο τόνος βρίσκεται στην παραλήγουσα και ανήκει στο µεσαίο µόρφηµα. 

17. καλεπτόχος  [καλέ, λεπτό, πτωχός] 

18. τριχαλίπον  [τρίχα, χαλί, λοιπόν] 

19. βηχωρώτω  [βήχω, χωρώ, ρωτώ] 

 20. πρισπαθίφα  [σπαθί] 

στ) ο τόνος βρίσκεται στην παραλήγουσα και ανήκει στο τελικό µόρφηµα. 

 21. αυλειπότε   [αυλή, λείπω, πότε] 

 22. µεσακάπου   [µέσα, σάκα, κάπου] 

 23. βηχαπιάτο   [βήχα, χάπια, πιάτο] 

 24. πεβερέστα   [ρέστα] 

ζ) Ο τόνος βρίσκεται στη λήγουσα και δεν ανήκει σε κανένα µόρφηµα.  

 25. µαζητωρά  [µαζί, ζήτω, τώρα] 

 26. εδοντιµά   [εδώ, δόντι, ντύµα] 

 27. νησειραβώ  [νησί, σειρά, ράβω] 

 28. κεζεσπιρτό  [σπίρτο] 

η) Ο τόνος βρίσκεται στη λήγουσα και ανήκει στο τελικό µόρφηµα. 

 29. µπορασωρός  [µπόρα, ράσο, σωρός] 

 30. δεκαστραβός  [δέκα, κάστρα, στραβός] 

 31. τραβασυκιά  [τράβα, βάση, συκιά] 

 32. πεχατιµή   [τιµή] 

 

Άσκηση 5:   Οπτική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος (Ο.Α.Θ.Μ.) 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο τον έλεγχο της δεξιότητας κάθε µαθητή 

να διακρίνει και να αναγνωρίζει ως µόρφηµα  (ρίζα ή θέµα) ένα γραφηµατικό 

σύνολο. Κάθε φορά ζητείται από τους µαθητές η αναγραφή µιας λέξης µε το 

µόρφηµα – στόχο που έχει εντοπίσει: α) για να αποφευχθεί πιθανή παράληψη 

του ερευνητικού µας εργαλείου, π.χ. στο γραφηµατικό σύνολο χερπανερχα 

εµείς θεωρούµε ως µόρφηµα-στόχο το πανερ [πανέρι], όµως, ο µαθητής 

πιθανόν να εντοπίσει ως µόρφηµα ένα άλλο τµήµα του γραφηµατικού 

συνόλου, όπως το χερ [χέρι], και β) για να βεβαιωθεί η µορφολογική αξία της 

επιλογής του µαθητή, ότι, δηλαδή, για τον µαθητή η συγκεκριµένη του επιλογή 

είναι µόρφηµα. Στην άσκηση αυτή λαµβάνεται υπόψη η εµφάνιση ή όχι του 

τόνου πάνω στο µόρφηµα.  
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Εκφώνηση: Στις παρακάτω οµάδες γραµµάτων κάποιο τµήµα τους σας δίνει  

συγκεκριµένες πληροφορίες. Κυκλώστε το τµήµα που νοµίζετε 

ότι σας θυµίζει κάτι και γράψτε δίπλα µια λέξη µε αυτό το τµήµα. 

 

Παράδειγµα:  χαγκαριζπχ   [γκαρίζω]  

 πεµηθηκεµε  [κοιµήθηκε] 

 καχπιτης  [κοπρίτης] 

Λέξεις:   

α) έλεγχος διάκρισης και αναγνώρισης ριζικού  θέµατος µε συµβολή ή όχι του 

τόνου 

 1. ραµαναβκα [µανάβ-]  6. γαγυναίκσα [γυναίκ-] 

 2. κσοροφτα  [όροφ-]  7. ψεκέκθεσο  [έκθεσ-] 

 3. ξεποταµκα  [ποτάµ-]  8. σακουζίνκα [κουζίν-] 

 4. ρεταξιδπα  [ταξίδ-]  9. παµπακάλρα [µπακάλ-] 

 5. χοτσιµπβα  [τσιµπ-]  10. χεφούρνις [φούρν-] 

β) έλεγχος διάκρισης και αναγνώρισης παράγωγου θέµατος µε συµβολή ή όχι 

του τόνου 

 11. νεκερδιζρα [κερδιζ-]  16. πεχαζεύχα [χαζεύ-] 

12. ψεχοντραινχα [χοντραιν-]  17. φαψηλώνρα [ψηλών-] 

13. τραναπτηρµα [αναπτηρ-]  18. πεσαπίλρα   [σαπιλ-] 

 14. γαπλατειβα [πλατει-]  19. ραγγείπα      [αγγει-] 

15. λεκοκκινπα [κοκκιν-]  20. θαπατριώτρα  [πατριωτ-] 

 

Η βαθµολογία του τεστ   

Η επίδοση των µαθητών στο τεστ προκύπτει από την κατηγορική 

αξιολόγηση των απαντήσεων µε τις εξής κατηγορίες: σωστό, λάθος, 

αναπάντητο. Ο συνολικός βαθµός απόλυτης επιτυχίας στο τεστ Μ.Σ. είναι 113 

και προκύπτει από το άθροισµα των σωστών απαντήσεων σε κάθε επιµέρους 

άσκηση ως εξής: 

 τ.Μ.Σ.= 5 + 36 + 20 + 32 + 20= 113 

 

6.2.6. Τεστ µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας καταλήξεων (τ. Μ.Γ.Α.-Κ.) 

 Το τεστ αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί συµπλήρωµα του τεστ 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, αφού και εδώ ελέγχεται η δεξιότητα 
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των µαθητών να αντιστοιχούν ένα µόρφηµα προφορικού λόγου που κατέχει τη 

θέση επιθήµατος µε ένα γράφηµα ή γραφηµατικό σύνολο. Η δεξιότητα 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας ριζικού – θέµατος  και υποθήµατος – 

κατάληξης διαφοροποιείται, όµως, ως προς το είδος των γνώσεων που την 

υποστηρίζουν. Ενώ, δηλαδή, η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία ριζικού – 

θέµατος υποστηρίζεται από τις οπτικές παραστάσεις των λέξεων που διαθέτει 

ο µαθητής στο νοητικό του λεξικό, η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

καταλήξεων υποστηρίζεται σηµαντικά από ένα σύνολο γραµµατικών γνώσεων 

και ορθογραφικών κανόνων του τυπικού και του παραγωγικού µέρους της 

γραµµατικής ή ορθογραφικών αναλογιών που έχει µάθει ο µαθητής. Πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι οι καταλήξεις είναι δυο ειδών: α) τυπική κατάληξη: η 

κατάληξη αυτή ρυθµίζει το κλιτό µέρος των λέξεων, βοηθά στην αλλαγή των 

πτώσεων, των προσώπων και του αριθµού και συµβάλλει ουσιαστικά στη 

σύνταξη των λέξεων, π.χ. παίζ-ω, παίζ-εις, παίζ-ει, κ.ά., β) παραγωγική 

κατάληξη: η κατάληξη αυτή ρυθµίζει το παράγωγο µέρος της λέξης και 

συµβάλλει στην αλλαγή του γραµµατικού είδους, π.χ. παιδ-ί / παιδ-ικός, χαζ-

ός / χαζ-εύω, ζυγ-ός / ζυγ-ίζω, αγρ-ός / αγρ-ότης. Η παραγωγική κατάληξη, 

όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγµατα, περιλαµβάνει και την τυπική 

κατάληξη. Επίσης, οι ορθογραφικοί κανόνες που ρυθµίζουν το καταληκτικό 

µέρος των λέξεων είναι συµβάσεις που µεταδίδονται µε τη µορφή 

γραµµατικών γνώσεων ή αναλογιών και αφορούν: 1) τις αντιστοιχίες 

φωνηµάτων – γραφηµάτων. Π.χ. το φώνηµα /z/ γράφεται µε το γράµµα <ζ>.  

2) τις αντιστοιχίες µορφηµάτων που επέχουν θέση υποθήµατος ή σπανιότερα 

προθήµατος. Π.χ. το επιθηµατικό µόρφηµα /-is/ στα ουσιαστικά και επίθετα 

γένους αρσενικού γράφεται µε <-η-> και το προθηµατικό µόρφηµα /e-/ που 

δηλώνει το παρελθόν διαρκείας (παρατατικός) γράφεται µε <ε->. Εδώ, ο 

µαθητής εκτός από τη γνώση συγκεκριµένων ορθογραφικών κανόνων πρέπει 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει: α) τη σηµασία της λέξης, το εννοιολογικό της 

περιεχόµενο και β) το γραµµατικό είδος της λέξης την οποία ορθογραφεί. Για 

παράδειγµα, ενώ στα ουσιαστικά και επίθετα γένους αρσενικού το 

επιθηµατικό µόρφηµα /-is/ γράφεται µε <-ης>, στα ρήµατα γράφεται µε <-εις> 

και δηλώνει το β΄ πρόσωπο ενικού αριθµού. 3) τις µορφοφωνολογικές 

µετατροπές που υφίσταται ένα θέµα. Π.χ. ράβω / ράβ-µα / ράµµα. 
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Έτσι, για την ορθή γραφή µιας λέξης, π.χ. /siko/, ο µαθητής  πρέπει να 

προβεί στις εξής ενέργειες: α) ακουστικοαρθρωτική πρόσληψη της λέξης  

ερεθίσµατος, β) σηµασιολογική αναγνώριση της λέξης ερεθίσµατος και, τέλος,  

γ) µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. Με στήριγµα το συγκείµενο της λέξης 

ο µαθητής πρέπει να αποφασίσει για το εννοιολογικό περιεχόµενο της λέξης 

/siko/: κάνω κάτι (ρήµα, ενεργητικής φωνής, προστακτική β΄ προσώπου) ή 

πράγµα (ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πτώση ονοµαστική/αιτιατική/κλητική, 

ενικού αριθµού); Οι αποφάσεις του προηγούµενου σταδίου προσδιορίζουν τη 

λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των καταλήξεων. Έτσι, 

η απόφαση κάνω κάτι  οδηγεί στην επιλογή της παράστασης <σήκω> και 

απόρριψη της παράστασης <σύκο>. Επίσης, η απόφαση κάνω κάτι 

ενεργοποιεί παράλληλα την αναγνώριση του γραµµατικού είδους (ρήµα) και 

τον αντίστοιχο ορθογραφικό κανόνα (τα ρήµατα που τελειώνουν σε /-ο/ 

γράφονται µε <–ω>) ή την αναλογία (γράφεται µε –ω γιατί και το παίζω που 

είναι ρήµα γράφεται µε –ω). Αντίθετα, η απόφαση είναι πράγµα ενεργοποιεί 

την αναγνώριση του γραµµατικού είδους (ουδέτερο) και τον ορθογραφικό 

κανόνα (τα ουδέτερα που τελειώνουν σε /-ο/ γράφονται µε <–ο>) ή την 

αναλογία (γράφεται µε –ο γιατί και το ποδήλατο γράφεται µε <–ο>). 

Ο µαθητής του δηµοτικού µαθαίνει: α) ρητούς ορθογραφικούς κανόνες 

όπως: π.χ. τα επίθετα που τελειώνουν σε -ικός, γράφονται µε –ι, ή τα 

αρσενικά που τελειώνουν σε -ος, γράφονται µε –ο και β) ορθογραφικές 

αναλογίες όπως: π.χ. η λέξη πράσινος γράφεται µε -ινός όπως και η λέξη 

κόκκινος ή η λέξη ράβει γράφεται µε -ει όπως και η λέξη γράφει. Παράλληλα, 

οι ορθογραφικοί κανόνες και αναλογίες προϋποθέτουν συγκεκριµένες 

γραµµατικές γνώσεις (µεταγλώσσα), όπως, για παράδειγµα, επίθετο είναι µια 

λέξη που φανερώνει την ιδιότητα του ουσιαστικού, ουσιαστικό είναι η λέξη που 

φανερώνει πρόσωπο, ζώο ή πράγµα, αρσενικό είναι ένα από τα τρία 

γραµµατικά γένη των ουσιαστικών ή επιθέτων.  

 Με το τεστ αυτό στοχεύουµε στη µέτρηση της δεξιότητας των µαθητών 

για µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση του καταληκτικού µέρους των 

κλιτών και άκλιτων λέξεων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στον έλεγχο της γνώσης / 

κατοχής των ορθογραφικών κανόνων και αναλογιών που ρυθµίζουν το 

καταληκτικό µέρος (τυπικής και παραγωγικής κατάληξης) των λέξεων. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο έλεγχος των ορθογραφικών κανόνων 

που ρυθµίζουν τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των υποθηµάτων 

(τυπικών και παραγωγικών καταλήξεων) πρέπει: α) να περιλαµβάνει ασκήσεις 

– δοκιµασίες  τόσο στις τυπικές όσο και στις παραγωγικές καταλήξεις, β) να 

περιορίζει την επίδραση του σηµασιολογικού παράγοντα µε τον αποκλεισµό 

οµόηχων λέξεων, γ) να αποκλείει τη λειτουργία του νοητικού λεξικού και των 

οπτικών παραστάσεων των λεξηµάτων µε τη χρήση ψευδολέξεων, δ) να  

χρησιµοποιεί το άρθρο ή την προσωπική αντωνυµία ως µέσο εννοιολογικού 

προσδιορισµού των ψευδολέξεων. 

Το τεστ Μ.Γ.Α-Κ., που κατασκευάσαµε, για τη σχετική αξιολόγηση των 

µαθητών του δείγµατος της έρευνάς µας, φροντίσαµε να ανταποκρίνεται στις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Έτσι, προχωρήσαµε σε µια αποδελτίωση των 

γραµµατικών γνώσεων (τυπικό και παραγωγικό µέρος της γραµµατικής) που 

έχουν διδαχθεί οι µαθητές µέχρι και την ∆΄ τάξη βάσει του αναλυτικού 

προγράµµατος διδασκαλίας της γλώσσας. Καταγράψαµε τις διδαγµένες 

τυπικές καταλήξεις των ουσιαστικών και των ρηµάτων καθώς και τις 

παραγωγικές καταλήξεις. Στη συνέχεια, αφαιρέσαµε τις καταλήξεις που 

µπορούν να αποδοθούν µόνο µε τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, π.χ. 

τη γυναίκ-α, την πιατ-άρα. Τέλος, ενσωµατώσαµε τις εξεταζόµενες καταλήξεις 

σε ψευδολέξεις συγκροτώντας µε τον τρόπο αυτό τρεις ενότητες 

ψευδολέξεων. Η 1η ενότητα περιλαµβάνει ψευδολέξεις  που επέχουν θέση 

ουσιαστικών, η 2η ενότητα περιλαµβάνει  ψευδολέξεις που επέχουν θέση 

ρηµάτων και η 3η ενότητα περιλαµβάνει ψευδολέξεις που επέχουν θέση 

ουσιαστικών, επιθέτων, ρηµάτων και επιρρηµάτων. Οι εξεταζόµενες 

καταλήξεις των τριών ενοτήτων παρουσιάζονται στους Πίνακες 33-35. 

Όλες οι ψευδολέξεις είναι προφορικές και συνοδεύονται από άρθρο ή 

προσωπική αντωνυµία. Παράλληλα, στο έντυπο του µαθητή (Παράρτηµα ΙΙ) οι 

ψευδολέξεις µε το άρθρο ή την προσωπική αντωνυµία αναγράφονται χωρίς 

την κατάληξη για να αποφευχθούν οµοηχίες άρθρων, π.χ. τον ή των και για να 

περιορίσουµε το γνωστικό φορτίο. Με τον τρόπο αυτό, οι µαθητές καλούνται 

να συµπληρώσουν στο έντυπο που έχουν την κατάληξη της ψευδολέξης που 

ακούν.  
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Πίνακας 33: Εξεταζόµενες καταλήξεις αρσενικών, θηλυκών και ουδετέρων 
αρσενικά 

 Ενικός Πληθυντικός 

ονοµαστική -ος, -ης, -ές, -έας -έδες, -οι, -ες, -εις 

γενική -έ, -έα, -η -ών, -έδων, -έων 

αιτιατική -έα, -ό, -η, -έ -ες, -εις, -έδες 

κλητική -έ  

θηλυκά 

 Ενικός Πληθυντικός 

ονοµαστική -η, -ος, -ω, -ιά,  -ες, -ιές, -εις, -οι, ές, -άδες 

γενική -ως, -η, -ης -ών, έων, -άδων, -ιών 

αιτιατική -ιάς, -ο, -ω, -ιά -ες, -εις, -άδες, -ιές 

κλητική   

ουδέτερα 

 Ενικός Πληθυντικός 

ονοµ./αιτ./κλητ.  -ό, -εν, -ί, -ος, -ον, -ιµο -οντα, -εντα, -ιά, -η, -ίµατα 

γενική -ιµου, -ών, -ιών, -ιµάτων 

 

Πίνακας 34: Εξεταζόµενες καταλήξεις ρηµάτων  

 

 

α΄ και β΄ συζυγία 

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

ενεστώτας παρατατικός αόριστος ενεστώτας παρατατικός αόριστος 

-ω,  
-ώ 

(έ-) -α (έ-) -σα,    
      -ησα 

-οµαι,  
-ιέµαι,  
-ούµαι 

-όµουν 
-ιόµουν 

-ηκα 
-θηκα 
-ήθηκα 
-ίστηκα

-εις,  
-είς 

(έ-) -ες (έ-) -σες,   
      -ησες 

-εσαι,  
-ιέσαι, 
-άσαι 

-όσουν 
-ιόσουν 

-ηκες 
-θηκες 
-ήθηκες 
-ίστηκες

-ει, 
-εί 

(έ-) -ε (έ-) -σε,    
      -ησε 

-εται,  
-ιέται, 
 -άται 

-όταν 
-ιόταν 

-ηκε 
-θηκε 
-ήθηκε 
-ίστηκε

-ουµε,       -
ούµε, 
-άµε 

-αµε -σαµε,    
-ήσαµε 

-όµαστε,    -
ιόµαστε,    -
ούµαστε 

-όµαστε 
-ιόµαστε 

-ήκαµε 
-θήκαµε 
-ηθήκαµε 
-ιστήκαµε

-ετε,  
-είτε, 
-άτε 

-ατε -σατε,     
-ήσατε 

-όσαστε,   -
ιόσαστε 

-όσαστε 
-ιόσαστε 

-ήκατε 
-θήκατε 
-ηθήκατε 
-ιστήκατε

 (έ-) -αν (έ-) -σαν, 
      -ησαν 

-ονται,       -
ιούνται,      -
ούνται 

-ονταν 
-ιόνταν 

-ήκαν 
-θηκαν 
-ήθηκαν 
-ίστηκαν
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Πίνακας 35:  Εξεταζόµενες παραγωγικές καταλήξεις 
Ουσιαστικά Επίθετα Ρήµατα Επιρρήµατα 

-ηµα -ινος -ιάζω -ώς 

-ίδι -ινός -ίζω -ιά 

-ία -ίδα -εύω  

-ιά -ιά -ώνω  

-εία -ικός -αίνω  

-εια -ένιος   

-ίτσα -ωτός   

-αριό -ικός   

-άδικο -ικος   

-ήδικο -ούλικο   

-ιάς -ωπός   

-ώνας -ινός   

 -ύτερος   

 -ότερος   

 

Η βαθµολογία του τεστ   

Η επίδοση των µαθητών στο τεστ προκύπτει από την κατηγορική 

αξιολόγηση των απαντήσεων µε τις εξής κατηγορίες: σωστό, λάθος, 

αναπάντητο. Ο συνολικός βαθµός απόλυτης επιτυχίας στο τεστ Μ..Γ.Α.-Κ. 

είναι 113 και προκύπτει από το άθροισµα των σωστών απαντήσεων σε κάθε 

επιµέρους άσκηση ως εξής: 

 τ. Μ.Γ.Α.-Κ.= 22 + 24 + 15 + 12 + 8 + 12 + 18 + 12 + 24 + 33= 180 

 

6.3.0 Πληθυσµός και δείγµα της έρευνάς µας 
 Ο πληθυσµός, για τον οποίο σχεδιάστηκε η συγκεκριµένη έρευνα είναι 

οι µαθητές της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης (ηλικίας 9 έως 12 ετών) που φοιτούν σε 

δηµόσια δηµοτικά σχολεία, έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική και δεν 

παρουσιάζουν ακουστικά, οπτικά ή κινητικά προβλήµατα των άνω άκρων. Οι 

µαθητές αυτοί σύµφωνα µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα έχουν διδαχθεί 

τη γραπτή ελληνική γλώσσα στις τρεις πρώτες τάξεις του δηµοτικού και έχουν 

ασκηθεί σ’ αυτή σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους. Ειδικότερα δε, θα 

πρέπει να έχουν «οικειοποιηθεί» τον αλφαβητικό κώδικα της ελληνικής 
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γλώσσας, ένα βασικό λεξιλόγιο, και επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί 

µε γραµµατικά, µορφολογικά, συντακτικά, κ.τ.λ., φαινόµενα της ελληνικής 

γλώσσας, ανάλογα µε την τάξη στην οποία βρίσκονται.  Πρέπει, λοιπόν, να 

έχουν αναπτύξει τη γλωσσολογική τους συνείδηση (κυρίως τη φωνολογική και 

τη µορφολογική συνείδηση), τις γλωσσικές τους δεξιότητες (φωνηµατικο-

γραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία) καθώς και τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα (γνώση γραµµατικής) και να έχουν κατακτήσει την 

ορθογραφική δεξιότητα σε ικανοποιητικό βαθµό. Παρόλα αυτά η ερευνητική 

επισκόπηση της ορθογραφικής δεξιότητας έδειξε ότι οι µαθητές αυτοί 

παρουσιάζουν ορθογραφικά προβλήµατα, αδυναµίες, ελλείψεις, γεγονός που 

χρήζει περισσότερης διερεύνησης.   

Οι  διαγνωστικές έρευνες ή έρευνες συσχετίσεων δεν απαιτούν µεγάλα 

δείγµατα (Βάµβουκα Μ., 1998, 82 : Cohen L. et Manion L.,1997, 194).  

Επειδή, όµως, ο έλεγχος των συσχετίσεων των µελετώµενων µεταβλητών 

αποσκοπεί  στη διερεύνηση του ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών και 

στην προσπάθεια παρουσίασης ενός νέου µοντέλου λειτουργίας του, 

θεωρήσαµε απαραίτητο οι συσχετίσεις µας να στηρίζονται σε όσο το δυνατό 

µεγαλύτερο δείγµα. Έτσι,  προσανατολιστήκαµε στην εξέταση περίπου 250 

µαθητών από κάθε τάξη, µε γενικό σύνολο τους 714 µαθητές.  

Το δείγµα µας είναι εµπειρικό και όχι επιλεγµένο (Βάµβουκα Μ., 1998, 

165) για τους εξής λόγους. Πρώτο, επειδή η συγκεκριµένη έρευνα συσχέτισης 

έχει περισσότερο το χαρακτήρα µιας πληρέστερης κατανόησης της 

πολυπλοκότητας της ορθογραφικής δεξιότητας και του ορθογραφικού 

συστήµατος των µαθητών της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης και τα αποτελέσµατά της 

µπορούν κατόπιν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για περαιτέρω έρευνα ή ως 

πηγή συµπληρωµατικών υποθέσεων και όχι τόσο για γενικεύσεις πάνω στον 

πληθυσµό. ∆εύτερο, επειδή συντρέχουν και αντικειµενικοί λόγοι,  όπως π.χ. 

έλλειψη οικονοµικών πόρων για τη συγκρότηση τυχαίου δείγµατος, κ.ά.  
Προσπαθήσαµε να εξετάσουµε την ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη σχολείων από 

διάφορα διαµερίσµατα. Εξετάσαµε έτσι ένα σχολείο από την Κεντρική 

Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), ένα σχολείο από τη Στερεά Ελλάδα (Αθήνα), τρία 

σχολεία από τη ∆υτική Ελλάδα (δύο από την Πάτρα και ένα από τον Πύργο), 

ένα σχολείο από την Πελοπόννησο (Σπάρτη) καθώς και ένα σχολείο από κάθε  
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Πίνακας 36: Κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος σε σχέση µε το  

         διαµέρισµα, την πόλη και το σχολείο διεξαγωγής της έρευνας. 

∆ιαµέρισµα Πόλη Σχολείο f rf crf 
Κρήτη Χανιά        ∆.Σ. Βαρυπέτρου 27   3,8   3,8
 Ρέθυµνο   5ο  ∆.Σ. Ρεθύµνου 45   6,3 10,1
 Ηράκλειο 15ο  ∆.Σ. Ηρακλείου 85 11,9 22,0
 Άγ. Νικόλαος   3ο  ∆.Σ. Αγ. Νικολάου 87 12,2 34,2
   244 34,2 34,2 
Πελοπόννησος Σπάρτη   5ο  ∆.Σ. Σπάρτης 82 11,5 45,7
   82 11,5 45,7 
∆υτική Ελλάδα Πάτρα 34ο  ∆.Σ. Πατρών 91 12,7 58,4
 Πάτρα 51ο  ∆.Σ. Πατρών 60   8,4 66,8
 Πύργος   7ο  ∆.Σ. Πύργου 30   4,2 71,0
   181 25,4 71,0 
Στερεά Ελλάδα Αθήνα 69ο  ∆.Σ. Αθηνών 130 18,2 89,2
   130 18,2 89,2 
Κεντρική Μακεδονία  Θεσσαλονίκη 83ο  ∆.Σ. Θεσσαλονίκης 77 10,8 100,0 
   77 10,8 100,0 

Σύνολο    714 100,0   

 

πρωτεύουσα νοµού της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο και Άγιος 

Νικόλαος).  

Το δείγµα, αρχικά, περιλάµβανε 897 µαθητές που συµµετείχαν στις 

∆οκιµασίες των Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων. Από το αρχικό δείγµα 

αφαιρέθηκαν 39 µαθητές γιατί δεν συµµετείχαν και τις τρεις ηµέρες στη 

χορήγηση των ∆οκιµασιών Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων (∆.Ο.∆.).  Επίσης, 

αφαιρέθηκαν 67 µαθητές γιατί δεν πληρούσαν τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού ( 40 αλλοδαποί και 17 µαθητές µε σοβαρά οπτικά προβλήµατα, 

κ.ά.) καθώς και 77 µαθητές στις τάξεις των οποίων η χορήγηση των ∆.Ο.∆. 

διακόπηκε   για    διάφορους λόγους.   Τελικά,   το δείγµα   µας   περιλάµβανε 

συνολικά 714 µαθητές. Σε αναφορά µε το διαµέρισµα, την πόλη και το σχολείο 

διεξαγωγής της έρευνας, από το σύνολο αυτό, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

36, 244 µαθητές προέρχονται από την Κρήτη, ποσοστό 34,2 %, 82 µαθητές 

από την Πελοπόννησο, ποσοστό 11,5%, 181 µαθητές από τη ∆υτική Ελλάδα, 

ποσοστό 25,4 %, 130 µαθητές από τη Στερεά Ελλάδα, ποσοστό 18,2 % και 

77 µαθητές από την Κεντρική Μακεδονία, ποσοστό 10,8 % . 
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∆ιαµέρισµα

34,2%

11,5% 25,4%

10,8%

18,2%

Κρήτη

Πελοπόννησος ∆. Ελλάδα

K. Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα

 Πόλη

12,2%

11,9%

6,3%

3,8%

11,5%

4,2%

21,1% 

10,8% 
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Αϊ-Νικόλαος

Ηράκλειο

Ρέθυµνο

Χανιά

Σπάρτη

Πύργος

Πάτρα 

Θεσσαλονίκη 

Αθήνα 

 
Γράφηµα 1: Κυκλικά διαγράµµατα απλής κατανοµής των µαθητών του  

                   δείγµατος κατά διαµέρισµα και κατά πόλη. 

 

Στο Γράφηµα 1 είναι ευδιάκριτη η ανοµοιογένεια του δείγµατος ως 

προς το διαµέρισµα και την πόλη, όπου έγινε η χορήγηση των ∆.Ο.∆. 

Αντίθετα, στο Γράφηµα 2 φαίνεται ότι το δείγµα µας είναι οµοιογενές ως προς 

την τάξη και το φύλο των υποκειµένων της έρευνά µας. 

Τάξη

36,0%

31,4%

32,6%

Στ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

∆΄ τάξη

 
 

Φύλο

47,6%

52,4%

Κορίτσι

Αγόρι

 

Γράφηµα  2:  Κυκλικά διαγράµµατα απλής κατανοµής των µαθητών του  

δείγµατος κατά τάξη και κατά φύλο 
 
 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 37, από το σύνολο των 

714 µαθητών, οι 374, ποσοστό 52,4 % ήταν αγόρια, και οι 340, ποσοστό 
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47,6% κορίτσια. Το ποσοστό συµµετοχής, δηλαδή, αγοριών και κοριτσιών στη 

συγκρότηση του δείγµατος είναι σχεδόν το ίδιο. 

 

Πίνακας 37: Κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος σύµφωνα µε 

                     το φύλο 

Φύλο f rf crf 
Αγόρια 374 52,4 52,4 
Κορίτσια 340 47,6 100,0 
Σύνολο 714 100,0   

 

Σε αναφορά µε την ηλικία, τα υποκείµενα κάθε τάξης χωρίστηκαν σε 

δυο ηλικιακές κατηγορίες. Στην κατηγορία των µικρών έχουν περιληφθεί όσοι 

µαθητές της ∆΄ τάξης είχαν ηλικία κάτω των 9 ετών και 6 µηνών, όσοι µαθητές 

της Ε΄ τάξης είχαν ηλικία κάτω των 10 ετών και 6 µηνών και όσοι µαθητές της 

Στ΄ τάξης είχαν ηλικία κάτω των 11 ετών και 6 µηνών. Στην κατηγορία των 

µεγάλων έχουν περιληφθεί όσοι µαθητές της ∆΄ τάξης είχαν ηλικία άνω των 9 

ετών και 6 µηνών, όσοι µαθητές της Ε΄ τάξης είχαν ηλικία άνω των 10 ετών 

και 6 µηνών και όσοι µαθητές της Στ΄ τάξης είχαν ηλικία άνω των 11 ετών και 

6 µηνών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 38 και στο Γράφηµα 3, η κατηγορία των 

µεγάλων µαθητών εµφανίζεται στο δείγµα µας σχεδόν τριπλάσια από την 

κατηγορία των µικρών. Παράλληλα, παρατηρούµε ότι στο δείγµα µας 

συµµετέχουν σχεδόν µε το ίδιο ποσοστό µαθητές ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. 

 

Πίνακας 38:  Κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος σε σχέση µε  

                     την ηλικία και την τάξη 

Ηλικία / Τάξη ∆΄ f Ε΄ f Στ΄ f Σύνολο  f 
Μικροί 39    5,5 46   6,4 76 10,6 161 22,5 
Μεγάλοι 194 27,1 178 25,0 181 25,4 553 77,5 
Σύνολο 233 32,6 224 31,4 257 36,0 714 100,0 

 

Στο Γραφήµατα 4 και 5, παρατηρούµε ότι η ανοµοιογένεια του 

δείγµατος ως προς την ηλικία εµφανίζεται σε σχέση µε την πόλη και το φύλο. 

Η ανοµοιογένεια ως προς την ηλικία παρουσιάζεται πιο µεγάλη στην Αθήνα 

και στην Πάτρα, όπου οι µεγάλοι µαθητές είναι σχεδόν πενταπλάσιοι από τους 

µικρούς. Επίσης, παρουσιάζεται και µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι µεγάλοι  
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Γράφηµα 3: Κυκλικό διάγραµµα απλής κατανοµής των µαθητών του δείγµατος  

         κατά ηλικία. 
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Γράφηµα  4 : Ραβδόγραµµα απλής κατανοµής των µαθητών του δείγµατος  

κατά πόλη και κατά ηλικία 
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Γράφηµα  5 : Ραβδόγραµµα απλής κατανοµής των µαθητών του δείγµατος  

κατά ηλικία και φύλο 

 

µαθητές είναι τριπλάσιοι από τους µικρούς, είτε πρόκειται για αγόρια είτε για 

κορίτσια. 

Από τη συγκριτική παρουσίαση των δηµογραφικών δεδοµένων του 

δείγµατός µας (Πίνακας 39) µπορούµε να χαρακτηρίσουµε το δείγµα µας 

οµοιογενές ως προς την τάξη φοίτησης των υποκειµένων και ως προς το 

φύλο τους.  Αντίθετα, το δείγµα µας χαρακτηρίζεται ανοµοιογενές ως προς την 

ηλικία των υποκειµένων που το συγκροτούν και ως προς το διαµέρισµα που 

βρίσκονται. 
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Πίνακας 39: Κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος σύµφωνα µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

∆ιαµέρισµα        /  Τάξη, Φύλο, Ηλικία  

                                                                    ∆΄ τάξη  
  Αγόρια      Κορίτσια       

  
Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % 

Γενικό 
Σύνολο % 

Κρήτη 7 7,9 41 14,4 48 20,6 8 11,1 25 9,3 33 14,2 81 34,8 
∆υτική Ελλάδα 3 3,4 29 10,2 32 13,7 3 4,2 19 7,1 22 9,4 54 23,2 
Πελοπόννησος   11 3,9 11 4,7 6 8,3 9 3,4 15 6,4 26 11,2 
Στερεά Ελλάδα 4 4,5 15 5,3 19 8,2 3 4,2 28 10,4 31 13,3 50 21,5 
Κ. Μακεδονία 2 2,2 9 3,2 11 4,7 3 4,2 8 3,0 11 4,7 22 9,4 
Σύνολο 16 18,0 105 36,8 121 51,9 23 31,9 89 33,2 112 48,1 233 100,0 
                           

∆ιαµέρισµα        /  Τάξη, Φύλο, Ηλικία  

                                                                    Ε΄ τάξη  
  Αγόρια      Κορίτσια       

  
Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % 

Γενικό 
Σύνολο % 

Κρήτη 12 13,5 29 10,2 41 18,3 8 11,1 33 12,3 41 18,3 82 36,6 
∆υτική Ελλάδα 1 1,1 25 8,8 26 11,6 2 2,8 19 7,1 21 9,4 47 21,0 
Πελοπόννησος 3 3,4 12 4,2 15 6,7 4 5,6 9 3,4 13 5,8 28 12,5 
Στερεά Ελλάδα 2 2,2 14 4,9 16 7,1 4 5,6 20 7,5 24 10,7 40 17,9 
Κ. Μακεδονία 9 10,1 10 3,5 19 8,5 1 1,4 7 2,6 8 3,6 27 12,1 
Σύνολο 27 30,3 90 31,6 117 52,2 19 26,4 88 32,8 107 47,8 224 100,0 
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∆ιαµέρισµα        /  Τάξη, Φύλο, Ηλικία  

                                                                    Στ΄ τάξη  
  Αγόρια      Κορίτσια       

  
Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % Μικρά % Μεγάλα % Σύνολο % 

Γενικό 
Σύνολο % 

Κρήτη 20 22,5 21 7,4 41 16,0 10 13,9 30 11,2 40 15,6 81 31,5 
∆υτική Ελλάδα 12 13,5 34 11,9 46 17,9 10 13,9 62 23,1 34 13,2 80 31,1 
Πελοπόννησος 5 5,6 8 2,8 13 5,1 6 8,3 9 3,4 15 5,8 28 10,9 
Στερεά Ελλάδα 4 4,5 14 4,9 18 7,0 2 2,8 20 7,5 22 8,6 40 15,6 
Κ. Μακεδονία 5 5,6 13 4,6 18 7,0 2 2,8 8 3,0 10 3,9 28 10,9 
Σύνολο 46 51,7 90 31,6 136 52,9 30 41,7 91 34,0 121 47,1 257 100,0 
Γενικό Σύνολο 89 23,8 285 76,2 374 100,0 72 21,2 268 78,8 340 100,0 714 100,0 
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6.4.0. Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνάς µας 
6.4.1. ∆ιαδικασία χορήγησης των ∆οκιµασιών Ορθογραφικών 

∆εξιοτήτων 
Οι ∆οκιµασίες Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων (∆.Ο.∆.) της έρευνάς µας 

χορηγήθηκαν τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2002 µε τη συνεργασία 

φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων Κρήτης και 

Πατρών.   Στους παραπάνω φοιτητές δόθηκε ο Οδηγός για τον εξεταστή (βλ. 

Παράρτηµα I) µε συγκεκριµένες οδηγίες για τη χορήγηση των ∆.Ο.∆.  

Ακολούθησαν δυο  συναντήσεις, µια στην Κρήτη και µια στην Πάτρα. Σ’ αυτές  

τις συναντήσεις ενηµερώθηκαν οι φοιτητές για τις ιδιαιτερότητες και τις 

δυσκολίες της έρευνάς µας καθώς και για τα σηµεία που έπρεπε να 

προσεχθούν περισσότερο (π.χ. προφορά των ψευδολέξεων). Παράλληλα,  

έγινε δειγµατική χορήγηση των ∆.Ο.∆. και δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις σε ερωτήµατα που διατυπώνονταν από τους φοιτητές. Την 

εποπτεία των φοιτητών στην Κρήτη είχαν δυο εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

αντιµετώπιζαν σε συνεργασία µε εµένα κάθε οργανωτικό θέµα ή απορία που 

ανέκυπτε κατά τη διάρκεια της χορήγησης των ∆.Ο.∆. Την εποπτεία των 

φοιτητών στην Πάτρα είχα ο ίδιος.  

Η χορήγηση έγινε οµαδικά σε µαθητές ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης  δηµόσιων 

δηµοτικών σχολείων της Κρήτης, της ∆υτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, 

της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αναγκαίος χρόνος για 

την ολοκλήρωση της χορήγησης των ∆.Ο.∆. ήταν συνολικά έξι διδακτικές 

ώρες του γλωσσικού µαθήµατος. Η χορήγηση των ∆.Ο.∆. σε κάθε σχολείο 

έγινε σε τρεις συνεχόµενες σχολικές ηµέρες κατά τη διάρκεια του δίωρου 

γλωσσικού µαθήµατος σύµφωνα µε το Πρόγραµµα χορήγησης των ∆.Ο.∆. 

(βλ. Παράρτηµα I).   Σε σχολεία όπου µια τάξη είχε δυο τµήµατα τα  τµήµατα 

αυτά ήταν ενωµένα κατά τη διάρκεια των έξι διδακτικών ωρών χορήγησης των 

∆.Ο.∆. Κάθε τάξη αναλάµβανε οµάδα δυο φοιτητών/τριών. Η καταγραφή των 

απαντήσεων γινόταν από τους ίδιους τους µαθητές σε συγκεκριµένο έντυπο 

που είχαν µπροστά τους (βλ. Παράρτηµα II). 

 Όλες οι ασκήσεις των ∆.Ο.∆. αποτελούνταν από τρία τµήµατα: την 

εκφώνηση, το παράδειγµα και τις λέξεις ή ψευδολέξεις. Ο εξεταστής 
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ανακοίνωνε στους µαθητές το σκοπό και τη διαδικασία23 του τεστ. Στη 

συνέχεια εκφωνούσε την άσκηση και εξηγούσε το παράδειγµα της άσκησης 

στον πίνακα. Μετά προχωρούσε στην εκφώνηση των λέξεων ή ψευδολέξεων.  

Για λόγους ησυχίας, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την σωστή ακρόαση 

των καθ’ υπαγόρευση λέξεων από τους µαθητές, αυξηµένης προσοχής και 

αποφυγής των αυτοδιορθώσεων, κατά τη διάρκεια χορήγησης των ∆.Ο.∆. 

παρευρισκόταν µέσα στην αίθουσα ένας από τους δασκάλους της τάξης και 

βοηθούσε στη δηµιουργία ήρεµου κλίµατος.  

 
6.4.2 ∆ιαδικασία ανάλυσης των δεδοµένων 

Η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνάς 

µας έγινε µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού 

προγράµµατος S.P.S.S. 11. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία ανάλυσης ήταν η 

εξής: 

• εισαγωγή των δεδοµένων σε στατιστικό πίνακα (S.P.S.S.), 

• έλεγχος των δεδοµένων µε τη χρήση των πινάκων συχνότητας και 

συγκεκριµένα µε έλεγχο µέγιστης – ελάχιστης τιµής και απουσίας 

αποτελέσµατος, 

• έλεγχος αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων των οργάνων µέτρησης, 

• δηµιουργία συγκριτικών πινάκων των δεδοµένων σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που αναζητούσαµε, 

• συγκρίσεις (σχολιασµός των συγκριτικών πινάκων, των 

ιστογραµµάτων, κ.ά.),  

  Για τη στατιστική επεξεργασία λάβαµε υπόψη µας τους παρακάτω 

δείκτες:  

α) τον µέσο όρο (x), κεντρική τάση, που είναι όµως πολύ ευαίσθητος 

στις ακραίες τιµές, µε σκοπό να διακρίνουµε τις υψηλές και χαµηλές 

επιδόσεις, 

β) τη διάµεσο, επίσης δείκτη κεντρικής τάσης, επειδή δεν επηρεάζεται 

από τις ακραίες τιµές και προσφέρεται για το χωρισµό του δείγµατος σε δυο 

ίδιες οµάδες,  

                                                 
23 Λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου χορήγησης καθενός τεστ  περιλαµβάνεται στο Παράρ-
τηµα Ι.   
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γ) την ενδοτεταρτηµοριακή δειγµατική διακύµανση για τον υπολογισµό 

των τεταρτηµορίων : Qα= ανώτερο, Qκ= κατώτερο,                                            

δ) την τυπική απόκλιση (sd), που φανερώνει τη διασπορά  των 

αποτελεσµάτων και είναι χρήσιµη για την επισήµανση της οµοιογένειας ή 

ανοµοιογένειας των αποτελεσµάτων, 

 ε) το δείκτη Alpha (enter) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

αποτελεσµάτων των οργάνων µέτρησης, 

 στ) συντελεστές συσχέτισης αριθµητικών δεδοµένων, για την 

επαλήθευση των υποθέσεων της έρευνάς µας. Συγκεκριµένα, για να 

διαπιστώσουµε αν υπάρχει συνάφεια µεταξύ δυο συνεχών µεταβλητών 

χρησιµοποιήσαµε το δείκτη συνάφειας Pearson r.  Για να καθοριστεί η σχέση 

ανάµεσα σε δυο συνεχείς µεταβλητές, µε το αποτέλεσµα της τρίτης συνεχούς 

µεταβλητής να διατηρείται σταθερό χρησιµοποιήσαµε το δείκτη  απλής 

παλινδροµικής συσχέτισης r12,3 (R2). Τέλος, για να προβλεφθεί µια 

µεταβλητή από ένα γραµµικό συνδυασµό δυο ή περισσότερων ανεξάρτητων 

µεταβλητών χρησιµοποιήσαµε το δείκτη πολλαπλής παλινδροµικής 

συσχέτισης r1,234 (R2), 

 ζ) το στατιστικό κριτήριο t, για να συγκρίνουµε τους µέσους όρους δυο 

ανεξάρτητων δειγµάτων και να καθοριστεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των τιµών των µέσων όρων δυο οµάδων, 

 η) τη στατιστική τεχνική one way ANOVA και το στατιστικό κριτήριο F 

για να συγκρίνουµε τους µέσους όρους πολλών ανεξάρτητων δειγµάτων και 

να καθοριστεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών 

των µέσων όρων περισσότερων από δύο οµάδων. 

θ) τη στατιστική τεχνική ανάλυσης παραγόντων για να εντοπίσουµε 

υποκείµενα σχήµατα που ευθύνονται για τις τιµές µιας εξαρτηµένης 

µεταβλητής. 

 
6.5.0. Περιορισµοί της έρευνάς µας 

1. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής µπορούν να γενικευθούν σε 

πληθυσµούς που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε εκείνα του 

δείγµατός µας, όπως διαµέρισµα, ηλικία, φύλο, σχολική τάξη, επειδή το δείγµα 

µας είναι συµπτωµατικό (Παρασκευόπουλου Ι., 1993, 17).  



 282

2.  Η έρευνα αυτή µελετά τη σχέση της ορθογραφικής δεξιότητας µε 

ειδικότερες µορφές της γλωσσολογικής συνείδησης (φωνολογική και 

µορφολογική) του µαθητή και όχι µε τη γενική γλωσσολογική του συνείδηση. 

3.  Επίσης, µελετά τη σχέση της ορθογραφικής δεξιότητας µε ειδικότερη 

µορφή της µεταγλωσσικής δεξιότητας (εφαρµογή γραµµατικών κανόνων) και 

όχι µε τη γενική µεταγλωσσική δεξιότητα των µαθητών.  

4.  Επιπλέον, µελετά τη σχέση της ορθογραφικής δεξιότητας µε 

συγκεκριµένες µορφές των γλωσσικών δεξιοτήτων (φωνηµατικογραφηµατική 

και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία) και όχι µε τη γενική γλωσσική 

δεξιότητα.  

5.  Τέλος, στην έρευνα αυτή, οι σχέσεις της ορθογραφικής δεξιότητας 

(εξαρτηµένη µεταβλητή) µε τη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση, τη 

φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, τη 

γλωσσολογική συνείδηση, τις γλωσσικές δεξιότητες, τη φωνολογική και 

µορφολογική δεξιότητα και τη µεταγλωσσική δεξιότητα (ανεξάρτητες 

µεταβλητές) µπορούν να θεωρηθούν ως αιτιακές σχέσεις µε τις εξής 

προϋποθέσεις: α) κάθε ορθογραφική δεξιότητα (ανεξάρτητη µεταβλητή) 

προηγείται χρονικά της ορθογραφικής επίδοσης (εξαρτηµένη µεταβλητή). β) 

υπάρχει εµπειρική συνάφεια (σχέση) µεταξύ των µεταβλητών και γ) δεν 

υπάρχει άλλη µεταβλητή η οποία να ευθύνεται για την εµπειρική συνάφεια 

(Κατσίλη Ι, 2003, σ. 111). Η ικανοποίηση της πρώτης προϋπόθεσης είναι 

άµεση συνέπεια της αποδοχής του θεωρητικού µας µοντέλου. Η ικανοποίηση 

της δεύτερης και τρίτης προϋπόθεσης θα αποφασιστεί από τη στατιστική 

ανάλυση που θα ακολουθήσει. Η µη ικανοποίηση των παραπάνω 

προϋποθέσεων συνεπάγεται ότι τα ευρήµατα της έρευνάς µας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο ως ενδεικτικά στοιχεία σχέσεων και όχι αιτιακών 

σχέσεων, γιατί «δύο µεταβλητές δεν είναι απαραίτητα (ή ίσως και συνήθως) το 

‘αίτιο’ και το ‘αιτιατό’. Η συσχέτιση ανάµεσα στο Χ και στο Ψ συχνά δεν είναι 

τίποτε περισσότερο από την αντανάκλαση της επενέργειας ενός τρίτου 

παράγοντα» (Mouly, 1978, στο Cohen L. et Manion L.,1997, 188). 
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7.0.0. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ 
7.1.0. Η επίδοση στις ∆οκιµασίες Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων  
 Στην έρευνα αυτή προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τις σχέσεις που 

υπάρχουν ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

τις ανεξάρτητες µεταβλητές: α) Γλωσσολογική Συνείδηση (φωνολογική και 

µορφολογική), β) Γλωσσικές ∆εξιότητες (φωνηµατικογραφηµατική και 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία), γ) Μεταγλωσσική ∆εξιότητα               

(γνώσεις γραµµατικής κατά αναλογία), δ) Μορφολογική ∆εξιότητα (Μ.Γ.Α. και 

Μ.Σ.), ε) Φωνολογική ∆εξιότητα (Φ.Γ.Α. και Φ.Σ.), καθώς και τις σχέσεις που 

παρουσιάζονται µεταξύ των ανεξάρτητων αυτών µεταβλητών. 

Η περιγραφή των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατός µας και η 

ερµηνεία των ποσοτικών  δεδοµένων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η 

διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων προϋποθέτουν κριτήρια δηλωτικά της 

ικανοποιητικής κατοχής και λειτουργίας της δεξιότητας που εξετάζουµε. Με 

τον όρο ικανοποιητική κατοχή µιας ορθογραφικής δεξιότητας εννοούµε ότι 

ένας µαθητής, µε την επίδραση του περιβάλλοντος, της µάθησης και του 

κοινωνικοπολιτισµικού συγκείµενου, χειρίζεται την αντίστοιχη γλωσσική ή 

γλωσσολογική του ικανότητα σε βαθµό που του επιτρέπει να επικοινωνεί 

µέσω του γραπτού λόγου µε την κοινότητα µέσα στην οποία ζει. Παράλληλα, 

µε τον όρο ικανοποιητική λειτουργία µιας ορθογραφικής δεξιότητας εννοούµε 

ότι ένας µαθητής, µε την επίδραση του περιβάλλοντος, της µάθησης και του 

κοινωνικοπολιτισµικού συγκείµενου, χειρίζεται την αντίστοιχη γλωσσική ή 

γλωσσολογική του ικανότητα σε τέτοιο βαθµό που η επικοινωνία του µε τη 

γλωσσική κοινότητα µέσω του γραπτού λόγου πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερη 

ευκολία. Εποµένως, ο όρος ικανοποιητική κατοχή παραπέµπει στο βαθµό - 

ποσό ανάπτυξης µιας ορθογραφικής δεξιότητας, ενώ ο όρος ικανοποιητική 

λειτουργία παραπέµπει στην ποιότητα µιας ορθογραφικής δεξιότητας.  

           Ως κριτήριο, λοιπόν, κατοχής (Κκ) των δεξιοτήτων που ερευνούµε 

προσδιορίσαµε το 80%, των σωστών απαντήσεων στις απαιτήσεις τόσο του 

ορθογραφικού κριτηρίου όσο και του καθενός ξεχωριστά από τα  τεστ που   

χορηγήθηκαν στους µαθητές του δείγµατός µας24. Ένας µαθητής, δηλαδή, 

                                                 
24 Το κριτήριο αυτό προτείνει και ακολουθεί ο καθηγητής µας Μ. Βάµβουκας σε σχετική 
έρευνα που πραγµατοποίησε για την αξιολόγηση της Φ.Γ.Α. σε µαθητές Ε΄ και Στ ΄τάξης 
δηµοτικού σχολείου (Βάµβουκα Μ., 1999α, 87). 
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θεωρείται στην έρευνά µας ότι έχει αποκτήσει την ορθογραφική δεξιότητα σε 

ικανοποιητικό βαθµό, όταν σε ένα κείµενο 100 λέξεων αποδίδει 

ορθογραφηµένα τις 80 λέξεις. Επίσης, ένας µαθητής θεωρείται ότι έχει 

αναπτύξει µια δεξιότητα, για παράδειγµα τη φωνολογική του συνείδηση, 

ικανοποιητικά όταν σε ένα τεστ φωνολογικής συνείδησης απαντά σωστά στο 

80% των ερωτήσεων. Όταν ο µαθητής δεν απαντά σωστά στο 80% των 

ερωτήσεων θεωρείται ότι δεν έχει κατακτήσει ικανοποιητικά τη συγκεκριµένη 

δεξιότητα και έχει ανάγκη επιπλέον εκπαιδευτικής υποστήριξης. 

Επίσης, ως κριτήριο ικανοποιητικής λειτουργίας (Κλ) µιας 

ορθογραφικής δεξιότητας προσδιορίσαµε το 90%, των σωστών απαντήσεων 

στις απαιτήσεις τόσο του ορθογραφικού κριτηρίου όσο και του καθενός 

ξεχωριστά από τα  τεστ που χορηγήθηκαν στους µαθητές του δείγµατός 

µας25. Ένας µαθητής, δηλαδή, θεωρείται, στην έρευνά µας, ότι έχει 

λειτουργική ορθογραφική δεξιότητα, όταν σε ένα κείµενο 100 λέξεων αποδίδει 

ορθογραφηµένα τις 90 λέξεις. Επίσης, σ’ έναν µαθητή θεωρείται ότι είναι 

λειτουργική µια δεξιότητα, για παράδειγµα η µορφολογική του συνείδηση, όταν 

σε ένα τεστ µορφολογικής συνείδησης απαντά σωστά στο 90% των 

ερωτήσεων. Αντίθετα, όταν ο µαθητής δεν απαντά σωστά στο 90% των 

ερωτήσεων θεωρείται ότι η συγκεκριµένη δεξιότητα του δεν λειτουργεί 

ικανοποιητικά.  

Το κριτήριο ικανοποιητικής κατοχής (Κκ) δηλωνεί ότι ο µαθητής έχει 

κατακτήσει µια συγκεκριµένη ορθογραφική δεξιότητα η οποία τον υποστηρίζει 

στην ορθογραφία µε ανοχή 1 ως 20 λάθη στις 100 λέξεις. Ανοχή, όµως, µε 

αυτό το εύρος, αν και νοµιµοποπιείται σε µια ποσοτική εκτίµηση, δεν µπορεί να 

γίνεται δεκτή σε µια ποιοτική εκτίµηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Έτσι, το  

κριτήριο  ικανοποιητικής  λειτουργίας   (Κλ90%)   περιορίζει  την  ανοχή  των 

ορθογραφικών λαθών από 20 σε 10 για κάθε 100 λέξεις για να ξεχωρίσει 

µεταξύ των µαθητών, που κατέχουν ικανοποιητικά µια ορθογραφική 

δεξιότητα, εκείνους στους οποίους αυτή η ορθογραφική δεξιότητα λειτουργεί 

µε υψηλότερη πιστότητα – ποιότητα. 

 
                                                 
25 Ορίσαµε το Κλ 10 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το Κκ, στο 90%, δηλαδή, των σωστών 
απαντήσεων σε µια ορθογραφική δοκιµασία, γιατί, πρώτο, η λειτουργικότητα µιας δεξιότητας 
προϋποθέτει την ικανοποιητική κατοχή της και, δεύτερο, γιατί η διαφορά των 10 ποσοστιαίων 
µονάδων µπορεί να σκιαγραφήσει ευκολότερα τις διαφορές µεταξύ Κκ και Κλ. 
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 Πίνακας 1:  Μέσοι όροι  ( x ), τυπικές αποκλίσεις (sd), διάµεσοι (Mdn)   

και  τεταρτηµόρια (Qκ, Qα) των επιδόσεων των µαθητών 
                   του  δείγµατος στις ∆οκιµασίες Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων   

Ο.∆.= Ορθογραφική δεξιότητα, Γ.Σ.= Γλωσσολογική συνείδηση (Μ.Σ. και Φ.Σ.),  Γ.∆.= 

Γλωσσικές δεξιότητες (Μ.Γ.Α. και Φ.Γ.Α.), Μ.∆.= Μορφολογική δεξιότητα (Μ.Γ.Α. και Μ.Σ.), 

Φ.∆.= Φωνολογική δεξιότητα (Φ.Γ.Α. και Φ.Σ.), Φ.Γ.Α.= Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, 

Μ.Γ.Α.= Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, Φ.Σ.= Φωνολογική συνείδηση, Μ.Σ.= 

Μορφολογική συνείδηση, Μ.Γ.Α.–Κ.= Μεταγλωσσική δεξιότητα, Μ.Γ.Α.- Κ.1 = υποτέστ Μ.Γ.Α.- 

Κ. στα ουσιαστικά, Μ.Γ.Α.- Κ.2 = υποτέστ Μ.Γ.Α.- Κ. στα ρήµατα,  Μ.Γ.Α.- Κ.3 = υποτέστ 

Μ.Γ.Α.- Κ. στις παράγωγες λέξεις, 1 Φ.Σ. = υποτέστ Φ.Σ. σε γραφικό περιβάλλον, 2 Φ.Σ. = 

υποτέστ Φ.Σ. σε προφορικό περιβάλλον. 

 

                x  sd Qκ Mdn Qα Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Ο.∆. 89,67 10,20 87,00 93,00 97,00 39 100 

Γ.Σ. 197,60 24,40 185,00 201,00 214,25 83 252 

Γ.∆. 172,79 23,69 161,00 179,00 190,00 63 209 

Μ.∆. 183,13 25,14 170,00 187,50 201,00 73 231 

Φ.∆. 187,26 21,93 177,00 192,00 202,00 75 228 

 Μ.Γ.Α.-Κ 144,87 17,60 137,00 149,00 157,00 72 180 

Μ.Γ.Α.-Κ1 51,80 5,16 50,00 53,00 55,00 20 61 

Μ.Γ.Α.-Κ2 68,25 11,87 62,75 72,00 77,00 25 90 

Μ.Γ.Α.-Κ3 24,82 3,35 23,00 25,00 27,00 9 33 

Μ.Γ.Α. 110,16 18,46 100,00 115,00 124,00 26 138 

Μ.Σ. 72,98 11,01 65,00 74,00 81,00 25 101 

Φ.Γ.Α. 62,64 8,81 58,00 65,00 69,00 2 75 

Φ.Σ. 124,62 16,70 115,00 127,00 137,00 44 160 

1 Φ.Σ. 72,95 11,35    66,75 74,50 81,00 28 96 

2 Φ.Σ. 51,68 7,11 49,00 53,00 56,00 16 64 
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Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προέκυψαν οι 

µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι διάµεσοι και τα τεταρτηµόρια Qκ 

(κατώτερο) και Qα (ανώτερο).  Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τους παραπάνω 

στατιστικούς δείκτες αναλυτικά για κάθε ∆.Ο.∆. και επιπλέον για τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές Γ.Σ.,  Γ.∆., Μ.∆. και Φ.∆. 

 

7.1.1 Η επίδοση των υποκειµένων στο κριτήριο ορθογραφικής 
δεξιότητας  
Η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στην ορθογραφική 

δεξιότητα αξιολογήθηκε µε την αριθµητική κλίµακα 0-100. Με βάση τα στοιχεία 

του Πίνακα 1, παρατηρούµε ότι, µε µέσο όρο 89,67 στο κριτήριο Ο.∆., οι 

µαθητές του δείγµατος κάνουν κατά µέσο όρο 10,33 λάθη.  Τα λάθη αυτά είναι 

είτε Φ.Γ.Α. είτε Μ.Γ.Α. και αντιστοιχούν στο 10,33% επί του βαθµού απόλυτης 

επιτυχίας στο ορθογραφικό κριτήριο.  Η διάµεσος παρουσιάζεται µεγαλύτερη 

από το µέσο όρο κατά 3,33 µονάδες και δηλώνει ότι η οµαδοποιηµένη κατά- 

νοµή µας είναι ασύµµετρη δεξιά. Η τυπική απόκλιση είναι 10,20 και 

παρουσιάζεται αρκετά υψηλή, γεγονός που δείχνει σηµαντική διασπορά των 

αποτελεσµάτων. Στο Ιστόγραµµα 1, που παρουσιάζει τις συχνότητες της 

οµαδοποιηµένης κατανοµής των βαθµών στην Ο.∆. των µαθητών του 

δείγµατος, βλέπουµε ότι η επίδοση των µαθητών στην Ο.∆. εξαρτάται από 

σηµαντικές ενδοατοµικές διαφορές.  

Παράλληλα, το Ραβδόγραµµα 1 παρουσιάζει την κατανοµή επιδόσεων 

των µαθητών σε σχετικές αθροιστικές συχνότητες µε βάση τις σωστές 

απαντήσεις στην Ο.∆.  Από την εξέταση των τεταρτηµορίων προκύπτει ότι: το 

25% των µαθητών του δείγµατός µας έχει επίδοση µικρότερη του 87,00 και  το 

25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 97,00. Όπως φαίνεται από τα κριτήρια  

Κκ   και   Κλ,  το 85,3% παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής 

ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 67,4 %, όταν πρόκειται για ικανοποιητικό 

επίπεδο λειτουργίας της Ο.∆. Αντίθετα, το 14,7% δεν έχει κατακτήσει την Ο.∆. 

σε ικανοποιητικό βαθµό, ενώ το ποσοστό των µαθητών που δεν επιτυγχάνουν 

επιδόσεις πάνω από το 90% αυξάνεται στο 32,6 %. 

Αναλυτικότερα, από την εξέταση της επίδοσης στην ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας κατά τάξη (βλ. Πίνακα 2)  

προκύπτει ότι ο µέσος όρος και η διάµεσος αυξάνονται από τάξη σε τάξη.   
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Βαθµοί στην Ορθογραφική  ∆εξιότητα   
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Ιστόγραµµα 1:  Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών των  

   µαθητών του δείγµατος στο κριτήριο ορθογραφικής δεξιότητας  
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Ραβδόγραµµα 1: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

      των µαθητών του δείγµατος στο κριτήριο ορθογραφικής   

      δεξιότητας 

Qκ=87,00

Κλ= 90 

Qα=97,00 

Κκ= 80 
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Σηµαντική αύξηση της διαµέσου εντοπίζεται κυρίως από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη. Επίσης, η συγκριτική παράθεση των τυπικών αποκλίσεων των 

επιδόσεων κατά τάξη δείχνει ότι από τάξη σε τάξη αυξάνεται και η οµοιογένεια 

των επιδόσεων και συνεπώς µειώνεται η εξάρτησή τους από ενδοατοµικές 

διαφορές. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι ικανοποιητική λειτουργία 

της ορθογραφικής δεξιότητας αρχίζει να εµφανίζεται από την Ε΄ τάξη, όπου ο 

µέσος όρος επίδοσης των µαθητών ξεπερνά το Κλ. 

 
Πίνακας 2: Επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 86,71 11,351 90,00 39 100 233 32,63

Ε΄ 90,27 9,077 93,00 54 100 224 31,37

Στ΄ 91,84 9,389 95,00 44 100 257 35,99

Σύνολο 89,67 10,199 93,00 39 100 714 100,00
 

Εποµένως, από την εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός 

µας στην ορθογραφική δεξιότητα παρατηρούµε ότι: α) οι µαθητές του 

δείγµατός µας που προέρχονται από τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου παρουσιάζουν ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής δεξιότητας 

σε ποσοστό 85,3%, β) επίσης, παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία της 

ορθογραφικής δεξιότητας σε ποσοστό 67,40%, γ) οι επιδόσεις στην 

ορθογραφική δεξιότητα βελτιώνονται αισθητά από τάξη σε τάξη, γεγονός που 

δείχνει την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών 

του δείγµατος.  

 

7.1.2 Η επίδοση των υποκειµένων στη γλωσσολογική συνείδηση 
συνθετικά 

 Η γλωσσολογική συνείδηση στην έρευνά µας παρουσιάζεται ως η 

συνισταµένη της φωνολογικής και της µορφολογικής συνείδησης. Τα 

αποτελέσµατα των τεστ Φ.Σ. και Μ.Σ. αθροιστικά παρουσιάζουν τις επιδόσεις 

των υποκειµένων στη  Γλωσσολογική Συνείδηση (Γ.Σ.) µε αριθµητική κλίµακα 

0-290.  Το εύρος της κατανοµής των σωστών απαντήσεων στη Γ.Σ. είναι 169.  
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Οι µαθητές, δηλαδή, παρουσίασαν επιδόσεις µεταξύ των βαθµών 83 και 252.   

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 1 , παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος της επίδοσης 

των µαθητών του δείγµατός µας είναι 197,60. Συνεπώς, οι µαθητές του 

δείγµατός µας κάνουν κατά µέσο όρο 92,40 λάθη που αντιστοιχούν στο 

31,86% επί του βαθµού απόλυτης επιτυχίας στη Γλωσσολογική Συνείδηση.  

Επίσης, η διάµεσος παρουσιάζει απόκλιση  από το µέσο όρο προς τα πάνω 

κατά 4 µονάδες και φανερώνει µικρή ασυµµετρία της κατανοµής προς τα 

δεξιά. Στο Ιστόγραµµα 2, που παρουσιάζει τις συχνότητες της 

οµαδοποιηµένης κατανοµής των βαθµών στη Γ.Σ. των µαθητών του 

δείγµατος, βλέπουµε ότι η κατανοµή των επιδόσεων παρουσιάζει ακραίες 

τιµές στα αριστερά. Όπως φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 2, που παρουσιάζει την 

κατανοµή των επιδόσεων των µαθητών στη Γ.Σ. σε σχετικές αθροιστικές 

συχνότητες, και όπως προκύπτει από την εξέταση των τεταρτηµορίων (πρβλ. 

Πίνακα 1), το 25% των µαθητών του δείγµατός µας έχει επίδοση µικρότερη 

του 180 και το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 214,25. Αν και  ένα µικρό 

ποσοστό 4,5% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει ικανοποιητική 

κατάκτηση της Γ.Σ., είναι άξιο παρατήρησης, ότι κανένας από τους µαθητές 

του δείγµατός µας δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητική λειτουργία της 

γλωσσολογικής του συνείδησης, αφού οι επιδόσεις όλων βρίσκονται κάτω του 

Κλ= 261.   

Αναλυτικότερα, από την εξέταση των επιδόσεων των µαθητών του 

δείγµατός µας στη Γλωσσολογική Συνείδηση σε σχέση µε την τάξη (βλ. 

Πίνακα 3) παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση του µέσου όρου των 

επιδόσεων των µαθητών από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, της τάξης των 10 

µονάδων.  Από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη η αύξηση είναι σαφώς µικρότερη και της 

τάξης περίπου των 2 µονάδων. Επίσης, συγκρίνοντας τις διάµεσους φαίνεται 

µια σταθερή βελτίωση από τάξη σε τάξη της επίδοσης των µαθητών του 

δείγµατος. Παράλληλα, η συγκριτική παράθεση των τυπικών αποκλίσεων των 

επιδόσεων κατά τάξη δείχνει ότι από τάξη σε τάξη αυξάνεται η οµοιογένεια 

των επιδόσεων και συνεπώς µειώνεται η εξάρτησή τους από ενδοατοµικές 

διαφορές. 
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Πίνακας 3: Επίδοση στη Γλωσσολογική Συνείδηση κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 190,01 25,51 195,00 83 239 233 32,63

Ε΄ 200,37 21,53 202,00 120 247 224 31,37

Στ΄ 202,06 22,78 206,00 115 252 257 35,99

Σύνολο 197,60 24,39 93,00 83 252 714 100,00

 

 Από την παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας 

στη γλωσσολογική συνείδηση παρατηρούµε ότι:α) το ποσοστό ικανοποιητικής 

κατάκτησης της δεξιότητας αυτής είναι σηµαντικά µικρό (4,5%), β) στο σύνολό 

του το δείγµα µας δεν ικανοποιεί το κριτήριο Κλ. Οι µαθητές, δηλαδή, δεν 

παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία της γλωσσολογικής συνείδησης, γ) η 

επίδοση των µαθητών του δείγµατος στη γλωσσολογική συνείδηση αυξάνεται 

από τάξη σε τάξη, δ)  Η επίδοση της ∆΄ τάξης είναι σηµαντικά χαµηλότερη 

από την επίδοση της Ε΄ και Στ΄ τάξης.  

 

7.1.3 Η επίδοση των υποκειµένων στις γλωσσικές δεξιότητες συνθετικά 
 Οι γλωσσικές δεξιότητες στην έρευνά µας παρουσιάζονται ως 

συνισταµένη των δεξιοτήτων φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοιχίας. Τα αποτελέσµατα των τεστ Φ.Γ.Α και Μ.Γ.Α. αθροι- 

στικά παρουσιάζουν τις επιδόσεις των υποκειµένων στις Γλωσσικές 

∆εξιότητες (Γ.∆.) µε αριθµητική κλίµακα 0-215. Το εύρος της κατανοµής των 

σωστών απαντήσεων στις Γ.∆. είναι 146.  Οι µαθητές, δηλαδή, παρουσίασαν 

επιδόσεις µεταξύ των βαθµών 63 και 209. Από τα δεδοµένα του Πίνακα 1, 

παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας 

είναι 172,79.  Συνεπώς, οι µαθητές του δείγµατός µας κάνουν κατά µέσο όρο 

42,21 λάθη που αντιστοιχούν στο 19,63% επί του βαθµού απόλυτης επιτυχίας 

στις Γλωσσικές ∆εξιότητες. Επίσης η διάµεσος παρουσιάζει απόκλιση  από το 

µέσο όρο προς τα πάνω κατά 6,21 µονάδες και φανερώνει µικρή ασυµµετρία 

της κατανοµής προς τα δεξιά.   
Η τυπική απόκλιση της κατανοµής είναι 23,69 και φανερώνει µεγάλη 

διασπορά των αποτελεσµάτων, όπως φαίνεται και στο Ιστόγραµµα 3, καθώς 

και  τη  σχέση  της  επίδοσης  στις  Γλωσσικές  ∆εξιότητες  µε τις ενδοατοµικές  
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Βαθµοί στις Γλωσσικές ∆εξιότητες  
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διαφορές των µαθητών.  Επιπλέον, στο Ραβδόγραµµα 3, βλέπουµε ότι το 

25% των µαθητών του δείγµατος έχει επίδοση στις Γλωσσικές ∆εξιότητες 

µικρότερη του 161 και το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 190. 

Παράλληλα, παρατηρούµε ότι το ποσοστό 61,90% των µαθητών που 

κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις γλωσσικές δεξιότητες µειώνεται στο 

16,15%, όταν πρόκειται για την ικανοποιητική  λειτουργία τους. Αντίθετα, οι 

µαθητές του δείγµατος σε ποσοστό 83,85% δεν φαίνεται να έχουν αναπτύξει 

ικανοποιητική λειτουργία των γλωσσικών τους δεξιοτήτων.  

Αναλυτικότερα, από την εξέταση των επιδόσεων των µαθητών του 

δείγµατός µας στις Γλωσσικές ∆εξιότητες σύµφωνα µε την τάξη (βλ. Πίνακα 4) 

παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση του µέσου όρου των επιδόσεων των 

µαθητών από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, της τάξης των 10 µονάδων.  Αντίθετα, από 

την Ε΄ στην Στ΄ τάξη παρατηρείται µείωση της τάξης περίπου των 2 µονάδων.  

Παράλληλα, η συγκριτική παράθεση των τυπικών αποκλίσεων των επιδόσεων 

δείχνει ότι η οµοιογένεια των επιδόσεων στις γλωσσικές δεξιότητες αυξάνεται 

σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. 

 

Πίνακας 4: Επίδοση στις Γλωσσικές ∆εξιότητες κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 166,72 25,50 173,00 86 207 233 32,63

Ε΄ 176,70 21,53 182,00 102 209 224 31,37

Στ΄ 174,89 22,77 180,00 63 206 257 35,99

Σύνολο 172,79 24,39 93,00 63 209 714 100,00

 

Εποµένως, για την επίδοση των µαθητών στις γλωσσικές δεξιότητες 

παρατηρούµε ότι:α) σε ένα υψηλό ποσοστό (61,90%) οι µαθητές του 

δείγµατός µας κατέχουν ικανοποιητικά τις γλωσσικές δεξιότητες, β) 

ικανοποιητική λειτουργία των δεξιοτήτων αυτών έχει παρουσιάσει ένα αρκετά 

σηµαντικό ποσοστό (16,15%) µαθητών – υποκειµένων , γ) η επίδοση στις 

γλωσσικές δεξιότητες αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄τάξη προς την Ε΄, ενώ 

από την Ε΄ τάξη προς την Στ΄ παρουσιάζει µικρή µείωση. 
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7.1.4 Η επίδοση των υποκειµένων στο τεστ φωνηµατικογραφηµατικής  
αντιστοιχίας  

 Η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στις γλωσσικές δεξιότητες 

µπορεί να διερευνηθεί περισσότερο µε την εξέταση της επίδοσής τους στη 

Φ.Γ.Α και τη Μ.Γ.Α.  Η επίδοση των µαθητών στο τεστ Φ.Γ.Α. βαθµολογήθηκε 

µε αριθµητική κλίµακα 0-75. Το εύρος κατανοµής των αποτελεσµάτων είναι 73 

µε µικρότερη βαθµολογία το 2 και µεγαλύτερη το 75.  Από τα δεδοµένα του 

Πίνακα 1, παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών είναι 62,64. 

Ο µέσος όρος παρουσιάζεται χαµηλός λόγω των ακραίων τιµών της 

κατανοµής.  Η διάµεσος µε τιµή 65 αποκλίνει πάνω από το µέσο όρο 2,36 

µονάδες. Η µικρή απόκλιση της διαµέσου παρουσιάζει την οµαδοποιηµένη 

κατανοµή µας, όπως φαίνεται και στο Ιστόγραµµα 4, µερικώς ασύµµετρη 

δεξιά. Η τυπική απόκλιση της κατανοµής των βαθµών στη Φ.Γ.Α. είναι 8,81 

και επιβεβαιώνει τη διασπορά των αποτελεσµάτων, καθώς και το γεγονός της 

επίδρασης ενδοατοµικών διαφορών στην επίδοση των µαθητών του 

δείγµατός µας. Επιπλέον, η εξέταση των τεταρτηµορίων (βλ. Πίνακα 1 και 

Ραβδόγραµµα 4) δείχνει ότι το 25% των µαθητών του δείγµατος έχει επίδοση 

κάτω του 58, ενώ, αντίθετα, το 25% αυτών παρουσιάζει επίδοση πάνω από το 

69.   Το  Κλ βρίσκεται στο 67,5 και υποδηλώνει ότι σε ποσοστό 31,15 % η 

δεξιότητα αυτή λειτουργεί ικανοποιητικά στους µαθητές του δείγµατός µας, 

παρότι σύµφωνα µε το Κκ, το οποίο τοποθετείται στο 60, το ποσοστό των 

µαθητών που έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά τη δεξιότητα αυτή ανέρχεται 

στο 70,60%. Έτσι, από την εξέταση των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων 

(Ραβδόγραµµα 4) βλέπουµε ότι το 29,4% των µαθητών του δείγµατος δεν έχει 

κατακτήσει τη δεξιότητα Φ.Γ.Α. σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το ποσοστό αυτό 

σχεδόν διπλα σιάζεται σε αναφορά µε το επίπεδο ικανοποιητικής λειτουργίας 

και ανέρχεται στο 68,85%. 

Επιπλέον, η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στη Φ.Γ.Α. κατά 

τάξη (Πίνακας 5) παρουσιάζει σηµαντική αύξηση του µέσου όρου από την ∆΄ 

στην Ε΄ τάξη, ενώ από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη παρατηρείται µικρή µείωση. Η 

διάµεσος αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄, παραµένοντας στα ίδια 

επίπεδα στην Στ΄ τάξη. Οι διαφορές στις τυπικές αποκλίσεις είναι πολύ µικρές, 

γεγονός που δηλώνει ότι ο βαθµός οµοιογένειας ή ανοµοιογένειας παραµένει 

σταθερός από τάξη σε τάξη.  
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Πίνακας 5: Επίδοση στη Φωνηµατικογραφηµατική Αντιστοιχία κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 60,17 8,54 62,00 24 74 233 32,63

Ε΄ 64,08 8,46 66,00 31 75 224 31,37

Στ΄ 63,61 8,90 66,00 2 75 257 35,99

Σύνολο 62,64 8,81 65,00 2 75 714 100,00

 

Από την παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας 

στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία παρατηρούµε ότι: α) ένα ποσοστό 

70,60% των µαθητών του δείγµατός µας κατέχει ικανοποιητικά τη δεξιότητα 

αυτή, β) επίσης, ένα ποσοστό 31,15% των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει ικανοποιητική λειτουργία της Φ.Γ.Α., γ) η επίδοση των µαθητών 

αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄τάξη προς την Ε΄, ενώ από την Ε΄ τάξη προς 

την Στ΄ παραµένει σταθερή. 

.  

7.1.5 Η επίδοση των υποκειµένων στο τεστ µορφηµατικογραφηµατικής 
αντιστοιχίας   

Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στο τεστ της Μ.Γ.Α. βαθµολογήθηκε µε 

αριθµητική κλίµακα 0-140. Το εύρος της κατανοµής των αποτελεσµάτων είναι 

112 µε µικρότερη βαθµολογία το 26 και µεγαλύτερη το 138.  Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του Πίνακα 1, ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών του δείγµατος 

είναι 110,15 µε τη διάµεσο να αποκλίνει από αυτόν προς τα πάνω κατά 5 

περίπου µονάδες.  Η κατανοµή των αποτελεσµάτων στο   τεστ   είναι   

ασύµµετρη  δεξιά   µε  ακραίες τιµές στο αριστερό της τµήµα(Ιστόγραµµα 5).  

Η τυπική απόκλιση της κατανοµής µε τιµή 18,46 δείχνει µεγάλη διασπορά των 

αποτελεσµάτων και υποδηλώνει µεγάλη επίδραση των ενδοατοµικών 

διαφορών.  
Παράλληλα, σύµφωνα µε τις τιµές των τεταρτηµορίων του Πίνακα 1, το 

25% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει επίδοση µικρότερη του 100, 

ενώ το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 124.  Όπως φαίνεται στο 

Ραβδόγραµµα 5, σύµφωνα µε τα κριτήρια  Κκ   και   Κλ, ενώ το 41,3% 

παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της Μ.Γ.Α., το 58,7% δεν παρουσιάζει 

ικανοποιητική κατοχή αυτής της δεξιότητας.  
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Βαθµοί στο τεστ Μορφηµατικογραφηµατικής Αντιστοιχίας  
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Επίσης, το  80,8%  των  µαθητών  του  δείγµατος  δεν  έχει  αναπτύξει    

ικανοποιητική λειτουργία της δεξιότητας αυτής, αφού οι επιδόσεις τους δεν 

ξεπερνούν το Κλ, που έχει τιµή 126, ενώ το 19,2% των µαθητών παρουσιάζει 

επιδόσεις που ξεπερνούν το Κλ. 

Από τη συγκριτική µελέτη των µέσων όρων των επιδόσεων των 

µαθητών στη Μ.Γ.Α. κατά τάξη (Πίνακας 6) προκύπτει ότι έχουµε µια 

σηµαντική αύξηση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, ενώ, αντίθετα, µια µικρή µείωση 

από την Ε΄ στην Στ΄. Οι τυπικές αποκλίσεις των ανεξάρτητων δειγµάτων των 

τάξεων ακολουθούν την αντίστροφη πορεία και φανερώνουν µια µικρή 

εξοµάλυνση της εξάρτησης των επιδόσεων από τις ενδοατοµικές διαφορές. 
 

Πίνακας 6: Επίδοση στη Μορφηµατικογραφηµατική Αντιστοιχία κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 106,55 19,95 112,00 47 136 233 32,63

Ε΄ 112,61 17,01 117,00 62 138 224 31,37

Στ΄ 111,28 17,82 115,00 26 137 257 35,99

Σύνολο 110,15 18,46 115,00 26 138 714 100,00

 

 Εποµένως, από την εξέταση των επιδόσεων των µαθητών του 

δείγµατός µας στη δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

παρατηρούµε ότι: α) οι µαθητές του δείγµατος κατέχουν ικανοποιητικά τη 

δεξιότητα Μ.Γ.Α. σε ποσοστό 58,7%, β) Παράλληλα, παρουσιάζουν 

ικανοποιητική λειτουργία αυτής της δεξιότητας σε ποσοστό 19,2%, γ) η 

επίδοσή τους αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄ τάξη προς την Ε΄, ενώ από την 

Ε΄ τάξη προς την Στ΄ παρουσιάζει µικρή µείωση. 

 

7.1.6 Η επίδοση των υποκειµένων στο τεστ φωνολογικής συνείδησης   
Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στα τεστ Φ.Σ. και Μ.Σ. µπορεί 

να ερµηνεύσει περισσότερο την επίδοσή τους στη γλωσσολογική συνείδηση.  

Η ικανότητα Φ.Σ. βαθµολογήθηκε µε αριθµητική κλίµακα 0-177. Το εύρος της 

κατανοµής των βαθµών που παρουσίασαν οι µαθητές του δείγµατος είναι 

116, µε µικρότερο βαθµό το 44 και µεγαλύτερο το 160. Τα δεδοµένα του 

Πίνακα  1  παρουσιάζουν  ως  µέσο  όρο  της  κατανοµής  το  124,62   και   ως  
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Βαθµοί στο τεστ Φωνολογικής Συνείδησης  
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Ιστόγραµµα 5: Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών των  

   µαθητών του δείγµατος στο τεστ Φωνολογικής Συνείδησης  
 

Βαθµοί στο τεστ Φωνολογικής Συνείδησης 
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Ραβδόγραµµα 5: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

των µαθητών του δείγµατος στο τεστ Φωνολογικής 

Συνείδησης 

 

Κκ=141,6 

Qκ= 115 

Qα=137 

Κλ=159,3 
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Στο Ιστόγραµµα 6 βλέπουµε ότι παρουσιάζονται ακραίες τιµές στο 

αριστερό τµήµα της κατανοµής, ενώ το πλήθος των τιµών συγκεντρώνεται 

γύρω από τη διάµεσο. Η τυπική απόκλιση είναι 16,70 και επιβεβαιώνει τη 

µεγάλη διασπορά των τιµών και την, επίσης, µεγάλη επίδραση των 

ενδοατοµικών διαφορών στα αποτελέσµατα. 

 Επίσης, στο Ραβδόγραµµα 6, βλέπουµε ότι το 25% των µαθητών του 

δείγµατος έχει επίδοση κάτω από το 115, ενώ το 25% αυτών επίδοση πάνω 

από το 137.  Επιπλέον, όλοι οι µαθητές του δείγµατος εκτός από ένα 

(ποσοστό 0,07%) παρουσιάζουν επίδοση κατώτερη από το Κλ που βρίσκεται 

στο 159,3. Αντίθετα, ένα σηµαντικό ποσοστό 10,16% παρουσιάζει 

ικανοποιητική κατοχή της Φ.Σ. 

Από τη συγκριτική αντιπαράθεση των µέσων όρων επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατός µας στο τεστ Φ.Σ. κατά τάξη (Πίνακας 7) παρατηρείται 

σηµαντική αύξηση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη από τη µια και από την άλλη µικρή 

µείωση από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη.  Οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων στα 

 
Πίνακας 7: Επίδοση στη Φωνολογική Συνείδηση κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 121,24 17,25 125,00 44 148 233 32,63

Ε΄ 126,57 16,05 127,00 69 160 224 31,37

Στ΄ 125,98 16,35 129,00 68 154 257 35,99

Σύνολο 124,62 16,70 127,00 44 160 714 100,00

 

επιδόσεων στα ανεξάρτητα δείγµατα είναι σχεδόν της ίδιας τάξης, γεγονός 

που δηλώνει ότι οι ενδοατοµικές διαφορές που επηρεάζουν την επίδοση στη 

Φ.Σ. δεν µεταβάλλονται από τάξη σε τάξη. 

Συνεπώς, για την επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στη 

φωνολογική συνείδηση παρατηρούµε ότι: α) ικανοποιητική κατοχή 

παρουσιάζει ένα 10,16% του δείγµατος, β) σχεδόν όλοι οι µαθητές του 

δείγµατός µας δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία της φωνολογικής 

συνείδησης, γ) η επίδοσή τους αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, 

ενώ µειώνεται ελάχιστα από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη.  
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Όπως έχουµε αναφέρει στην παρουσίαση των τεστ, το τεστ 

Φωνολογικής Συνείδησης αποτελείται από δυο µέρη. Το πρώτο, µε ονοµασία 

1 Φ.Σ., είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει συνεχώς 

γραφικό υπόβαθρο για την εκτέλεση των φωνολογικών ασκήσεων. Αντίθετα, 

το δεύτερο, µε ονοµασία 2 Φ.Σ., είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε 

όλες οι φωνολογικές ασκήσεις να γίνονται σε προφορικό περιβάλλον. Γι’ αυτό, 

θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε εδώ αναλυτικά την επίδοση των 

µαθητών του δείγµατός µας και στα δυο αυτά µέρη του τεστ. 

 

7.1.6.1 Η επίδοση  των υποκειµένων στο γραπτό και προφορικό 
µέρος του τεστ φωνολογικής συνείδησης  

 Η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στο 1ο µέρος του τεστ Φ.Σ. 

βαθµολογήθηκε µε κλίµακα 1-109, ενώ στο 2ο µε κλίµακα 1-68. Το εύρος του 

1ου Φ.Σ. είναι 68 και του 2ου Φ.Σ.  το εύρος είναι 48. Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 1 οι µέσοι όροι των επιδόσεων στα τεστ αυτά είναι 72,95 και 51,68 

αντίστοιχα. ∆ηλαδή, οι µαθητές κάνουν κατά µέσο όρο 36,05 λάθη, ποσοστό 

33,07%, στο 1ο Φ.Σ. και 16,32 λάθη, ποσοστό 24% στο 2ο Φ.Σ. Επίσης, οι 

διάµεσοι και των δυο µερών αποκλίνουν προς τα πάνω των µέσων όρων κατά 

1,5 περίπου µονάδα δείχνοντας ίσο ποσό δεξιάς ασυµµετρίας. Οι τυπικές 

αποκλίσεις (11,35 και 7,11 αντίστοιχα) δείχνουν ότι στο 1ο Φ.Σ. έχουµε 

µεγαλύτερη διασπορά των αποτελεσµάτων, ενώ στο 2ο Φ.Σ. µικρότερη. Στα 

Ιστογράµµατα 6α και 6β παρατηρούµε ότι και στα δυο µέρη οι επιδόσεις των 

µαθητών παρουσιάζουν ακραίες προς τα αριστερά τιµές. 

Επιπλέον, στα Ραβδογράµµατα 6α και 6β, όπου παρουσιάζονται οι 

κατανοµές επιδόσεων των µαθητών σε σχετικές αθροιστικές συχνότητες µε 

βάση τις σωστές απαντήσεις στα δυο µέρη, παρατηρείται ότι για το 1ο Φ.Σ. 

δεν έχουµε ικανοποιητική λειτουργία της Φ.Σ. µε Κλ=98,1. Αντίθετα, στο 2ο 

Φ.Σ. ένα µικρό ποσοστό 1,18% φαίνεται να ικανοποιεί το Κλ.  Παράλληλα, ένα 

ποσοστό 6,86% των µαθητών του δείγµατος στο 1ο Φ.Σ. και ένα ποσοστό 

36,76% στο 2ο Φ.Σ. φαίνεται να έχει κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθµό τη 

δεξιότητα φωνολογικής συνείδησης. 
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α)        
 

Βαθµοί στο 1 Φ.Σ.

959085807570656055504540 35 30 

 

Συ
χν
ότ
ητ
α 

300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 
0 

 
 
β) 

 

Βαθµοί στο 2 Φ.Σ.
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Ιστογράµµατα 6α και 6β:Οµαδοποιηµένες κατανοµές συχνοτήτων των βαθµών  

     των µαθητών του δείγµατος στο 1 Φ.Σ. και 2 Φ.Σ. 
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α)        
 

 

Βαθµοί στο  1 Φ .Σ
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β) 
 

 

Βαθµοί στο 2 Φ.Σ.
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Ραβδογράµµατα 6α και 6β:  Κατανοµές σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των  

βαθµών των µαθητών του δείγµατος στο1Φ.Σ. και 

2Φ.Σ. 

 

Κκ=87,2 

Κλ=61,2 

Κκ=54,4 

Qκ=49

Qα=81 

Qκ=66,75 

Qα=56 
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Πίνακας 8: Επίδοση στο  1 Φ.Σ.  κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 71,36 11,20 73,00 28 91 233 32,63

Ε΄ 74,39 11,19 75,00 40 96 224 31,37

Στ΄ 73,11 11,48 76,00 32 95 257 35,99

Σύνολο 72,95 11,35 72,95 28 96 714 100,00

 

Πίνακας 9: Επίδοση στο 2 Φ.Σ. κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 49,87 7,95 51,00 16 62 233 32,63

Ε΄ 52,18 7,01 54,00 18 64 224 31,37

Στ΄ 52,86 5,99 54,00 28 63 257 35,99

Σύνολο 51,68 7,11 51,68 16 64 714 100,00

 

Ειδικότερα, οι µέσοι όροι και οι διάµεσοι στα µέρη του τεστ 

φωνολογικής συνείδησης κατά τάξη, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 8 

και 9, δείχνουν σηµαντική βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών του 

δείγµατός µας και στα δυο µέρη από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. Επίσης, από την Ε΄ 

στην Στ΄ τάξη, παρατηρείται µικρή µείωση των µέσων όρων για το 1ο Φ.Σ. και 

σταθερότητα των µέσων όρων για το 2ο Φ.Σ., ενώ οι διάµεσοι φανερώνουν για 

το 1ο Φ.Σ. βελτίωση και για το 2ο Φ.Σ. σταθερότητα της.  Οι τυπικές 

αποκλίσεις παραµένουν σταθερές για όλα τα ανεξάρτητα δείγµατα που 

συµµετείχαν στο 1ο Φ.Σ. υποδηλώνοντας ότι οι ενδοατοµικές διαφορές που 

επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται από τάξη σε τάξη. 

∆ιαφοροποίηση παρουσιάζει η µείωση της τυπικής απόκλισης από την Ε΄ 

στην Στ΄ τάξη στο 2ο Φ.Σ., που υποδηλώνει µια µείωση της επίδρασης των 

ενδοατοµικών διαφορών στη συγκεκριµένη επίδοση των µαθητών του 

δείγµατός µας. 

Από τα παραπάνω σχετικά µε την επίδοση των µαθητών του δείγµατός 

µας στα δυο µέρη του τεστ φωνολογικής συνείδησης παρατηρούµε ότι: α) το 

ποσοστό 36,76% ικανοποιητικής επίδοσης στη δεξιότητα αυτή είναι 6 φορές 

µεγαλύτερο, όταν το περιβάλλον της εξέτασής της είναι προφορικό, από το 

ποσοστό 6,86% που εµφανίζεται, όταν το περιβάλλον εξέτασης είναι γραπτό, 
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β) ποσοστό ικανοποιητικής λειτουργίας (1,18%) παρατηρείται µόνο κατά την 

εξέταση της φωνολογικής συνείδησης σε προφορικό περιβάλλον, γ) η 

επίδοση των µαθητών του δείγµατος αυξάνεται από τάξη σε τάξη, όταν αυτή 

προέρχεται από µέτρηση σε γραπτό περιβάλλον, ενώ αυξάνεται σηµαντικά 

από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη και παραµένει σταθερή, όταν η µέτρηση της 

επίδοσης γίνεται σε προφορικό περιβάλλον. 

 

7.1.7 Η επίδοση των υποκειµένων στο τεστ µορφολογικής συνείδησης  
 Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στο τεστ Μ.Σ. βαθµολογήθηκε 

µε αριθµητική κλίµακα 0-113. Το εύρος της κατανοµής των βαθµών είναι 76 

µε µικρότερο βαθµό το 25 και µεγαλύτερο το 101.  Ο µέσος όρος επίδοσης 

των µαθητών του δείγµατος σ’ αυτό το τεστ είναι 72,98, ενώ η διάµεσος είναι 

74, µεγαλύτερη κατά 1 σχεδόν µονάδα και δείχνει µια πολύ µικρή ασυµµετρία 

της κατανοµής προς τα δεξιά.  Η τυπική απόκλιση της κατανοµής είναι 11,01 

και υποδηλώνει µεγάλη διασπορά των αποτελεσµάτων και µεγάλη επίδραση 

των ενδοατοµικών διαφορών των µαθητών του δείγµατός µας. 

 

 

Βαθµοί στο τεστ Μορφολογικής Συνείδησης 
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Ιστόγραµµα 7: Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών των  

   µαθητών του δείγµατος στο τεστ Μορφολογικής Συνείδησης   
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Βαθµοί στο τεστ Μορφολογικής Συνείδησης 
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Ραβδόγραµµα 7: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

των µαθητών του δείγµατος στο τεστ Μορφολογικής 

Συνείδησης 

 

Ειδικότερα, όσο αφορά τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας 

στο συγκεκριµένο τεστ κατά τάξη, η συγκριτική αντιπαράθεσή τους (βλ. 

Πίνακα 10) δείχνει ότι οι µέσοι όροι και οι διάµεσοι αυξάνονται σηµαντικά από 

τάξη σε τάξη, ενώ οι τυπικές αποκλίσεις µειώνονται ελαφρώς. Παρατηρούµε, 

δηλαδή, µια βελτίωση των επιδόσεων στο τεστ Μ.Σ. από τάξη σε τάξη και µια 

µείωση των ενδοατοµικών διαφορών που τις επηρεάζουν. 

 

Πίνακας 10: Επίδοση στη Μορφολογική Συνείδηση κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 68,76 11,31 70,00 25 91 233 32,63

Ε΄ 73,80 9,87 74,00 48 95 224 31,37

Στ΄ 76,08 10,49 77,00 47 101 257 35,99

Σύνολο 72,98 11,01 74,00 25 101 714 100,00

 
Εποµένως, από την εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός 

µας στη µορφολογική συνείδηση παρατηρούµε ότι: α) ένα µικρό ποσοστό 

Qκ=65

Qα= 81 

Κκ=90,4 
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3,74% παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής, β)  στο 

σύνολό του το δείγµα µας δεν εµφανίζει ικανοποιητική λειτουργία της 

µορφολογικής συνείδησης, γ) η επίδοση στη δεξιότητα αυτή αυξάνεται από 

τάξη σε τάξη. 

 

7.1.8 Η επίδοση των υποκειµένων στο τεστ µορφηµατικογραφηµατικής 
αντιστοιχίας – καταλήξεων  

Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στο τεστ Μ.Γ.Α. – Κ. 

βαθµολογήθηκε µε αριθµητική κλίµακα 0-180.  Το εύρος της κατανοµής των 

αποτελεσµάτων είναι 108 µε µικρότερη βαθµολογία το 72 και µεγαλύτερη το 

180. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1 και όπως φαίνεται στο Ιστόγραµµα 

8, ο µέσος όρος επίδοσης είναι 144,87 µε τη διάµεσο να αποκλίνει από αυτόν 

προς τα πάνω κατά 4 περίπου µονάδες. Η κατανοµή των αποτελεσµάτων στο 

τεστ είναι ασύµµετρη δεξιά µε ακραίες τιµές στο αριστερό της τµήµα. Η τυπική 

απόκλιση της κατανοµής µε τιµή 17,60 είναι αρκετά υψηλή και δηλώνει µεγάλη 

διασπορά των αποτελεσµάτων. 

 

 

Βαθµοί στο τεστ Μ.Γ.Α.- Κ 
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Ιστόγραµµα 8: Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών των  

   µαθητών του δείγµατος στη Μορφηµατικογραφηµατική  

   Αντιστοιχία – Καταλήξεων 
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Βαθµοί στο τεστ Μ.Γ.Α.- Κ 
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Ραβδόγραµµα 8: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

      των µαθητών του δείγµατος στη Μορφηµατικογραφηµατική  

                        Αντιστοιχία – Καταλήξεων 

 
Παράλληλα, σύµφωνα µε τις τιµές των τεταρτηµορίων του Πίνακα 1, το 

25% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει επίδοση µικρότερη του 137, 

ενώ το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 157. Όπως φαίνεται και στο 

Ιστόγραµµα 8, το 64,10% των µαθητών του δείγµατος έχει κατακτήσει σε 

ικανοποιητικό βαθµό τη δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας - 

καταλήξεων, ενώ µόνο το 12,20% αυτών παρουσιάζει ανάπτυξη ικανο-

ποιητικής λειτουργίας της δεξιότητας αυτής, αφού οι επιδόσεις του ξεπερνούν 

το Κλ µε τιµή 162. 

Ειδικότερα, από τη συγκριτική αντιπαράθεση της επίδοσης στο τεστ 

Μ.Γ.Α.-Κ. κατά τάξη (Πίνακας 11) προκύπτει σηµαντική αύξηση του µέσου 

όρου και της διαµέσου από τάξη σε τάξη.  Επίσης, η τυπική απόκλιση της κα-

τάνοµής της Ε΄ τάξης ισαπέχει από τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις της ∆΄ 

και της Στ΄ τάξης. Σηµαντική αύξηση από τάξη σε τάξη παρουσιάζεται και κατά 

την εξέταση της επίδοσης στα τµήµατα του τεστ Μ.Γ.Α.- Κ. (βλ. Πίνακα 12). 

Εποµένως, η εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας 

στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία καταλήξεων µας δίνει τα εξής: α) οι 

µαθητές αυτοί κατέχουν ικανοποιητικά και σε ποσοστό 64,10% την εξεταζόµε- 

 

Qκ=137 

Qα=157 

Κλ=162 

Κκ=144 
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Πίνακας 11: Επίδοση στη Μ.Γ.Α. – Κ. κατά  τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 139,03 17,64 144,00 75 165 233 32,63

Ε΄ 144,72 15,35 148,00 77 175 224 31,37

Στ΄ 150,31 17,72 153,00 72 180 257 35,99

Σύνολο 144,87 17,60 149,00 72 180 714 100,0

 

Πίνακας 12: Επίδοση στα τµήµατα του τεστ  Μ.Γ.Α. – Κ. κατά τάξη 

Μ.Γ.Α. – Κ., Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

Μ.Γ.Α. – Κ. 1      ∆΄ 

ουσιαστικά         Ε΄ 

                          Στ΄ 

Σύνολο 

50,07

51,99

53,23

51,80 

4,89

4,36

5,59

5,16 

51,00

53,00

54,00

53,00 

28

36

20

20 

58 

59 

61 

61 

233

224

257

714 

32,63

31,37

35,99

100,00 

Μ.Γ.Α. – Κ. 2      ∆΄ 

ρήµατα              Ε΄ 

                          Στ΄ 

Σύνολο 

65,06

68,06

71,33

68,25 

12,84

10,90

10,99

11,87 

70,00

71,00

74,00

68,25 

25

32

27

25 

84 

90 

86 

90 

233

224

257

714 

32,63

31,37

35,99

100,00 

Μ.Γ.Α. – Κ. 3      ∆΄ 

παράγωγες        Ε΄ 

    λέξεις             Στ΄ 

Σύνολο 

23,91

24,68

25,76

24,82 

2,87

3,13

3,69

3,35 

24,08

25,00

26,00

25,00 

13

9

12

9 

30 

30 

33 

33 

233

224

257

714 

32,63

31,37

35,99

100,00 

Μ.Γ.Α. – Κ.  144,87 17,60 149,00 72 180 714 100,0 

 

νη δεξιότητα, β) παράλληλα, παρουσιάζουν ένα σηµαντικό ποσοστό (12,2%) 

ικανοποιητικής λειτουργίας αυτής της δεξιότητας, γ) η επίδοσή τους αυξάνεται 

σηµαντικά από τάξη σε τάξη. 

Στη συνέχεια, επειδή στην έρευνά µας η µορφολογική δεξιότητα, ως 

ταυτόχρονη λειτουργία µορφολογικής συνείδησης και µορφηµατικογραφηµα-

τικής αντιστοιχίας, από τη µια και από την άλλη η φωνολογική δεξιότητα, ως 

ταυτόχρονη λειτουργία φωνολογικής συνείδησης και φωνηµατικογραφηµα-

τικής αντιστοιχίας, συνιστούν δυο υπό έρευνα λειτουργικούς παράγοντες του 

ορθογραφικού συστήµατος, θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε 

παρακάτω τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας σε αυτές συνθετικά.  
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7.1.9 Η επίδοση των υποκειµένων στη µορφολογική δεξιότητα 
συνθετικά 

Η µορφολογική δεξιότητα είναι η συνδυασµένη λειτουργία της 

µορφολογικής συνείδησης και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Τα 

αποτελέσµατα των τεστ Μ.Γ.Α και Μ.Σ. αθροιστικά παρουσιάζουν τις 

επιδόσεις των υποκειµένων στη µορφολογική δεξιότητα (Μ.∆.) µε αριθµητική 

κλίµακα 0-253. Το εύρος της κατανοµής των σωστών απαντήσεων στην Μ.∆. 

είναι 158. Οι µαθητές, δηλαδή, παρουσίασαν επιδόσεις µεταξύ των βαθµών 

73 και 231.  Από τα δεδοµένα του Πίνακα 1 , παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος 

της  επίδοσης  των  µαθητών  του  δείγµατός  µας  είναι 183,13.  Συνεπώς,  οι 

 

Βαθµοί στη Μορφολογική ∆εξιότητα 
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Ιστόγραµµα 10: Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών των  

      

µαθητών του δείγµατος στη Μορφολογική ∆εξιότητα µαθητές του δείγµατός 

µας κάνουν κατά µέσο όρο 69,87 λάθη που αντιστοιχούν στο 27,61% επί του 

βαθµού απόλυτης επιτυχίας στη Μ.∆.  Επίσης, η διάµεσος παρουσιάζει 

απόκλιση από το µέσο όρο προς τα πάνω κατά 4 περίπου µονάδες και 

φανερώνει µικρή ασυµµετρία της κατανοµής προς τα δεξιά. Στο Ιστόγραµµα 

10, που παρουσιάζει τις συχνότητες της οµαδοποιηµένης κατανοµής των 

βαθµών των µαθητών του δείγµατος στη Μ.∆., βλέπουµε ότι η κατανοµή των  
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Βαθµοί στη Μορφολογική ∆εξιότητα 
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Ραβδόγραµµα 10: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

        των µαθητών του δείγµατος στη Μορφολογική ∆εξιότητα 

 

επιδόσεων µε τυπική απόκλιση 25,14 παρουσιάζει µεγάλη διασπορά µε 

ακραίες τιµές στο αριστερό άκρο της. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τις τιµές των τεταρτηµορίων του Πίνακα 1, το 

25% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει επίδοση µικρότερη του 170, 

ενώ το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 201. Όπως φαίνεται και στο 

Ραβδόγραµµα 10, το 77,46% των µαθητών του δείγµατος δεν παρουσιάζει 

ικανοποιητική κατοχή, ενώ το 99,84% των µαθητών του δείγµατος δεν έχει 

αναπτύξει ικανοποιητική λειτουργία της µορφολογικής δεξιότητας.  

 

Πίνακας 13: Επίδοση στη Μορφολογική ∆εξιότητα κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 175,32 26,84 182,00 95 219 233 32,63

Ε΄ 186,41 22,35 189,00 118 231 224 31,37

Στ΄ 187,36 24,27 192,00 73 226 257 35,99

Σύνολο 183,13 25,14 183,14 73 231 714 100,0
 

Qα=201

Qκ=170

Κλ=227,7 

Κκ=202,4 
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Ειδικότερα, η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στη 

µορφολογική δεξιότητα βελτιώνεται από κατά τάξη (βλ. Πίνακα 13) 

παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. Επίσης, η τυπι-

κή απόκλιση της κατανοµής των επιδόσεων της Ε΄ τάξης ισαπέχει από την ∆΄ 

και την Στ΄ τάξη. 

 Συνεπώς, από την εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός 

µας στη µορφολογική δεξιότητα παρατηρούµε ότι: α) ένα σηµαντικό ποσοστό 

(22,54%) κατέχει ικανοποιητικά τον παράγοντα αυτό, β) Παράλληλα, η 

ικανοποιητική λειτουργία αυτού του παράγοντα εµφανίζεται µε ελάχιστο 

ποσοστό (0,16%), γ) η επίδοση των µαθητών του δείγµατος αυξάνεται 

σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, ενώ ελάχιστα από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη. 

 

7.1.10     Η  επίδοση   των   υποκειµένων   στη    φωνολογική   δεξιότητα  
    συνθετικά 
Η φωνολογική δεξιότητα είναι η συνδυασµένη λειτουργία της 

φωνολογικής συνείδησης και της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Τα 

αποτελέσµατα των τεστ Φ.Γ.Α και Φ.Σ. αθροιστικά παρουσιάζουν τις 

επιδόσεις των υποκειµένων στη Φωνολογική ∆εξιότητα (Φ.∆.) µε αριθµητική 

κλίµακα 0-252. Οι µαθητές παρουσίασαν επιδόσεις µεταξύ των βαθµών 75 και 

228. Από τα δεδοµένα του Πίνακα 1, παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος της 

επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας είναι 187,26.  Συνεπώς, οι µαθητές 

του δείγµατός µας κάνουν κατά µέσο όρο 65,74 λάθη που αντιστοιχούν στο 

26,08% επί του βαθµού απόλυτης επιτυχίας στη Φ.∆.  Επίσης, η διάµεσος 

παρουσιάζει απόκλιση από το µέσο όρο προς τα πάνω κατά 5 περίπου 

µονάδες και φανερώνει µικρή ασυµµετρία της κατανοµής προς τα δεξιά. Στο 

Ιστόγραµµα 11, που παρουσιάζει τις συχνότητες της οµαδοποιηµένης 

κατανοµής των βαθµών στη Φ.∆. των µαθητών του δείγµατος, βλέπουµε ότι η 

κατανοµή των επιδόσεων µε τυπική απόκλιση 25,14 παρουσιάζει µεγάλη 

διασπορά µε ακραίες τιµές στο αριστερό άκρο της. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τις τιµές των τεταρτηµορίων του Πίνακα 1, το 

25% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει επίδοση µικρότερη του 177, 

ενώ το 25% αυτών επίδοση µεγαλύτερη του 202. Όπως φαίνεται και στο 

Ραβδόγραµµα 11, οι µαθητές του δείγµατός µας, παρόλο  που παρουσιάζουν 

ικανοποιητική κατοχή σε ποσοστό 24,64%, δεν έχουν αναπτύξει 
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ικανοποιητική λειτουργία της φωνολογικής δεξιότητας, αφού µόλις ένα 0,06% 

παρουσίασε επίδοση πάνω από το Κλ. 
 

Βαθµοί στη Φωνολογική ∆εξιότητα
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Ιστόγραµµα 11: Οµαδοποιηµένη κατανοµή συχνοτήτων των βαθµών  

           των µαθητών του δείγµατος στη Φωνολογική ∆εξιότητα 

 

 

Βαθµοί στη Φωνολογική ∆εξιότητα 
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Ραβδόγραµµα 11: Κατανοµή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων των βαθµών  

        των µαθητών του δείγµατος στη Φωνολογική ∆εξιότητα 

Qα=202

Qκ=177

Κλ=226,8 

Κκ=201,6 
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Ειδικότερα, η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στη 

φωνολογική δεξιότητα κατά τάξη (βλ. Πίνακα 14) παρουσιάζει σηµαντική 

αύξηση από τάξη σε τάξη. Παράλληλα, η τυπική απόκλιση της κατανοµής των 

επιδόσεων της Ε΄ τάξης παρουσιάζεται µικρότερη της ∆΄ τάξης κατά 3 

µονάδες και της Στ΄ τάξης κατά 1,5 µονάδα περίπου.  

Εποµένως, η εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας 

στη φωνολογική δεξιότητα µας δίνει συγκεντρωτικά τα εξής: α) ένα σηµαντικό 

ποσοστό (24,64%) κατέχει ικανοποιητικά αυτή τη δεξιότητα, β) η 

ικανοποιητική   λειτουργία   αυτής  της  δεξιότητας  παρουσιάζεται  στο  δείγµα 

 

Πίνακας 14: Επίδοση στη Φωνολογική ∆εξιότητα κατά τάξη 

Τάξη x  sd Mdn Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 
f rf 

∆΄ 181,42 23,01 185,00 75 221 233 32,63

Ε΄ 190,66 19,90 194,00 117 228 224 31,37

Στ΄ 189,59 21,63 194,00 105 228 257 35,99

Σύνολο 187,26 21,93 192,00 75 228 714 100,00

 

µας σχεδόν µηδενική (0,06%), γ) η επίδοση των µαθητών του δείγµατος 

αυξάνεται σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, ενώ µειώνεται ελάχιστα από 

την Ε΄ στην Στ΄ τάξη. 

 
7.1.11 Συνολική θεώρηση της επίδοσης στις ∆.Ο.∆. 

 Η παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος για κάθε 

µία ορθογραφική δοκιµασία ξεχωριστά είχε τρεις στόχους. Πρώτο, να 

περιγράψει όσο το δυνατόν καλύτερα το δείγµα και τις επιδόσεις του για 

καθεµιά από τις ορθογραφικές δεξιότητες πάνω στις οποίες θα στηρίξουµε 

την διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνάς µας. ∆εύτερο, να τονίσει την 

επίδοση των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη για να διαφανεί πιθανή 

διαφοροποίηση της επίδοσης σε κάθε ορθογραφική δοκιµασία κατά τη 

φοίτηση των µαθητών στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 

Τέλος, τρίτο, να γίνει εµφανής η διαφοροποίηση του δείγµατός µας ως προς 

την ικανοποιητική κατοχή και ικανοποιητική λειτουργία µεµονωµένα για κάθε 

ορθογραφική δεξιότητα. 
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Εδώ, θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τις επιδόσεις στις 

δοκιµασίες ορθογραφικών δεξιοτήτων µε µια συγκριτική θεώρηση ώστε να  

αποκτήσουµε πληρέστερη εικόνα της ορθογραφικής δεξιότητας των  

µαθητών του δείγµατός µας. Στην προσπάθειά µας αυτή θα στηριχθούµε στα 

στοιχεία του Πίνακα 15 και στα Σχήµατα 1 - 326.  

 

1)   Ικανοποιητική λειτουργία των ορθογραφικών δεξιοτήτων 

Οι περισσότεροι µαθητές του δείγµατός µας (67,4%) παρουσίασαν 

ικανοποιητική λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας. Απέδωσαν, δηλαδή, 

λανθασµένα λιγότερες από 10 στις 100 λέξεις ενός κειµένου καθ’ 

υπαγόρευση. Αντίθετα, ένα σηµαντικό ποσοστό (32,6%) φαίνεται ότι δεν είναι 

ικανό να αποδίδει ορθογραφηµένα ένα κείµενο µε λιγότερα από 10 ορθο-

γραφικά λάθη. Ειδικότερα, Σχήµα 1, από τους εξεταζόµενους παράγοντες της 

ορθογραφικής δεξιότητας εµφανίζονται µε µεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιη-

τικής λειτουργίας πρώτα η Φ.Γ.Α. (31,15%), στη συνέχεια η  Μ.Γ.Α. (19,2%), η 

Μ.Γ.Α.-Κ. (12,2%) και, τέλος, η Φ.Σ. (0,07%). Ως οµάδα, δηλαδή, οι µαθητές 

του δείγµατός µας φαίνεται να έχουν αναπτύξει σε χαµηλά ποσοστά κυρίως 

τις γλωσσικές τους δεξιότητες (16,15%) και τη µεταγλωσσική τους δεξιότητα 

για εφαρµογή γραµµατικών γνώσεων (Μ.Γ.Α.-Κ.:12,2 %), ενώ φαίνεται να 

υστερούν στην ανάπτυξη της γλωσσολογικής τους συνείδησης (0%). 

Παράλληλα, φαίνεται ότι µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης παρουσιάζουν οι 

δεξιότητες Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α., γεγονός που διαφοροποιεί το επίπεδο ικανο-

ποιητικής λειτουργίας από το επίπεδο ικανοποιητικής κατοχής. Στο επίπεδο 

ικανοποιητικής λειτουργίας µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης παρουσιάζει η 

Φ.Γ.Α. και η Μ.Γ.Α. µε τρίτη τη Μ.Γ.Α.-Κ., ένδειξη ότι οι µαθητές αυτοί ορθο-

γραφούν στηριζόµενοι κυρίως στη φωνηµατικογραφηµατική και στη µορφη-

µατικογραφηµατική αντιστοίχηση. Φαίνεται, δηλαδή, ότι προστρέχουν δευτε-

ρευόντως στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση καταλήξεων είτε βάσει 

αναλογίας είτε βάση συστηµατικής εφαρµογής γραµµατικών κανόνων πιθανόν 

γιατί έχουν αναπτύξει το νοητικό ορθογραφικό τους λεξικό µε τις µορφές που 

µπορεί να πάρει µια λέξη στο κλιτικό σύστηµα. Αντίθετα, όπως θα δούµε πα-

ρακάτω, στο επίπεδο ικανοποιητικής κατοχής µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης 

παρουσιάζει η Φ.Γ.Α. και η Μ.Γ.Α.-Κ. µε τρίτη κατά σειρά τη Μ.Γ.Α.,   

                                                 
26 Το Σχήµα 3 µε τα ποσοστά µη ικανοποιητικής κατοχής δίνεται συµπληρωµατικά. 
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Ικανοποιητική λειτουργία Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1:   Γραφική απεικόνιση των ποσοστών ικανοποιητικής λειτουργίας  

      των ορθογραφικών δεξιοτήτων που παρουσίασαν οι µαθητές του  

       δείγµατός µας στις ∆.Ο.∆. 

 

 

Φ.Γ.Α 
31,15% 

 

Μ.Γ.Α. 
19,2% 

Προφορικός λόγος

Φ.Σ. 
0,07%    Μ.Σ. 

   0% 

Γραπτός λόγος 

Ο.∆. 
 

67,4 % 

 

Μ.Γ.Α.-Κ. 
12,2% 

Γλωσσολογική Συνείδηση 
0 % 

Φωνολογική ∆εξιότητα 
0,06% 

Μορφολογική ∆εξιότητα 
0,16% 

Γλωσσικές δεξιότητες 
16,15 % 
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ένδειξη ότι οι µαθητές ορθογραφούν ικανοποιητικά στηριζόµενοι κυρίως στη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση καταλήξεων είτε βάσει αναλογίας είτε βάση συστηµατικής 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων.  

Επίσης, στο δείγµα µας η µορφολογική και φωνολογική δεξιότητα 

παρουσιάζονται µε πολύ µικρά ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας, 0,06% 

και 0,16% αντίστοιχα, όπου ελαφρώς υπερτερεί η φωνολογική δεξιότητα. 

 
2)   Ικανοποιητική κατοχή των ορθογραφικών δεξιοτήτων 

Συγκριτικά µεγαλύτερο είναι το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της 

ορθογραφικής δεξιότητας που παρουσίασαν οι µαθητές του δείγµατός µας. Το 

85,3% των µαθητών του δείγµατός µας παρουσίασε ικανοποιητική κατοχή της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Αποδίδει, δηλαδή, λανθασµένα λιγότερες από 20 

στις 100 λέξεις ενός κειµένου καθ’ υπαγόρευση. Αντίθετα, το 14,7% των 

µαθητών αυτών δεν ικανοποιεί το κριτήριο Κκ και παρουσιάζει περισσότερα 

από 20 ορθογραφικά λάθη. Ειδικότερα, Σχήµα 2, από τους εξεταζόµενους 

παράγοντες της ορθογραφικής δεξιότητας εµφανίζονται µε ικανοποιητική 

κατοχή πρώτα η Φ.Γ.Α. (70,6%) και στη συνέχεια η Μ.Γ.Α. – Κ. (64,10%), η  

Μ.Γ.Α. (58,70%), η Φ.Σ. (10,16%) και, τέλος, η Μ.Σ. (3,75%). Ως οµάδα, 

δηλαδή, οι µαθητές του δείγµατός µας  φαίνεται να έχουν αναπτύξει κυρίως τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες (61,90%) και τη µεταγλωσσική τους δεξιότητα – 

εφαρµογή γραµµατικών γνώσεων (Μ.Γ.Α. – Κ.: 64,10%), ενώ φαίνεται να 

υστερούν στην ανάπτυξη της γλωσσολογικής τους συνείδησης (4,5%). 

Παράλληλα, φαίνεται να έχουν αναπτύξει τη δεξιότητα Φ.Γ.Α., τη δεξιότητα 

Μ.Γ.Α.-Κ. και τη δεξιότητα Μ.Γ.Α. σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι µαθητές αυτοί ορθογραφούν 

χρησιµοποιώντας πρωταρχικά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και 

τους γραµµατικούς κανόνες και δευτερευόντως τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση, ίσως γιατί ακόµα δεν έχουν καταγράψει στο νοητικό τους λεξικό 

όλες τις µορφές που παίρνει µια λέξη στο κλιτικό σύστηµα. Επίσης, στο δείγµα 

µας η µορφολογική και φωνολογική δεξιότητα παρουσιάζονται σχεδόν µε τα 

ίδια ποσοστά ικανοποιητικής επίδοσης, 22,54% και 24,64% αντίστοιχα, όπου 

ελαφρώς υπερτερεί η φωνολογική δεξιότητα. 
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Ικανοποιητική κατοχή Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2:   Γραφική απεικόνιση των ποσοστών ικανοποιητικής κατοχής  

      των ορθογραφικών δεξιοτήτων, που παρουσίασαν οι µαθητές του  

      δείγµατός µας στις ∆.Ο.∆. 

 

Φ.Γ.Α 
70,6% 

 

Μ.Γ.Α. 
58,70% 

Προφορικός λόγος

Φ.Σ. 
10,16%    Μ.Σ. 

   3,74%

Γραπτός λόγος 

Ο.∆. 
 

85,3% Μ.Γ.Α. - Κ 
64,10% 

Γλωσσολογική Συνείδηση 
4,5 % 

Γλωσσικές ∆εξιότητες 
61,90 % 

Μορφολογική ∆εξιότητα 
22,54 % 

Φωνολογική ∆εξιότητα 
24,64 % 
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        Μη ικανοποιητική κατοχή Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3:   Γραφική απεικόνιση των ποσοστών µη ικανοποιητικής κατοχής  

      των ορθογραφικών δεξιοτήτων που παρουσίασαν οι µαθητές του  

             δείγµατός µας στις ∆.Ο.∆. 
  

Φ.Γ.Α 
29,4% 

 

Μ.Γ.Α. 
41,3% 

Προφορικός λόγος

Φ.Σ. 
89,4 % 

   Μ.Σ. 
   96,26% 

Γραπτός λόγος 

Ο.∆. 
 

14,7 % Μ.Γ.Α. - Κ 
35,9% 

Γλωσσολογική Συνείδηση 
95,5 % 

Γλωσσικές ∆εξιότητες 
38,1 % 

Μορφολογική ∆εξιότητα 
77,46 % 

Φωνολογική ∆εξιότητα 
75,36 % 
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3)    Η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας 

Στο Σχήµα 2 παρατηρούµε ότι όλα τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής 

των εξεταζοµένων ορθογραφικών δεξιοτήτων είναι συγκριτικά χαµηλότερα 

από το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της ορθογραφικής δεξιότητας. Αυτό 

σηµαίνει ότι η ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφίας δεν είναι αποτέλεσµα 

µιας µόνο ορθογραφικής δεξιότητας, για παράδειγµα, της Φ.Γ.Α. που 

παρουσιάζεται να έχει κατακτηθεί ικανοποιητικά από το 70,6% των µαθητών 

του δείγµατός µας. Και αυτό γιατί ένα ποσοστό 14,7% (85,3%-70,6%) φαίνεται 

να στηρίζει την ικανοποιητική του επίδοση στην ορθογραφία σε µια άλλη 

δεξιότητα, για παράδειγµα, στην Μ.Γ.Α. ή στη Μ.Γ.Α.-Κ. Παράλληλα, οι 

περισσότεροι µαθητές του δείγµατός µας (61,90%) παρουσίασαν 

ικανοποιητική κατοχή των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, ποσοστό µικρότερο 

κατά 23,4 ποσοστιαίες µονάδες από εκείνο της ικανοποιητικής κατοχής στην 

ορθογραφική δεξιότητα (85,3%). ∆ηλαδή, ένα 23,4 % των µαθητών του 

δείγµατος δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α. για να 

παρουσιάσει επιδόσεις πάνω από το Κκ. Εποµένως, η ικανοποιητική κατοχή 

της ορθογραφικής δεξιότητας φαίνεται να µην είναι αποτέλεσµα δύο µόνο 

δεξιοτήτων. 

Ανάλογες παρατηρήσεις εξάγονται αν εξετάζουµε τα ποσοστά της 

επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας ως προς την ικανοποιητική 

λειτουργία των ορθογραφικών δεξιοτήτων (βλ. Σχήµα 1). 

Η ορθογραφική δεξιότητα, λοιπόν, των µαθητών του δείγµατός µας 

φαίνεται ότι στηρίζεται στη συνεργία περισσότερων από δυο δεξιοτήτων. 

 

4)   Η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στις δοκιµασίες ορθογραφικών  

      δεξιοτήτων κατά τάξη 
Η σύγκριση των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατός µας στις 

δοκιµασίες ορθογραφικών δεξιοτήτων βάσει της διαµέσου για κάθε δοκιµασία 

εµφανίζει µια συνεχή βελτίωση από τάξη σε τάξη της ορθογραφικής 

δεξιότητας και των εξεταζόµενων παραγόντων της. Εξαίρεση αποτελεί η 

µείωση της επίδοσης των µαθητών στις γλωσσικές δεξιότητες από την Ε΄ 

στην Στ΄ τάξη (Ραβδόγραµµα 12). Ειδικότερα, η µείωση αυτή φαίνεται να 

οφείλεται στη µείωση της επίδοσης στη Μ.Γ.Α.  που παρουσιάζεται από την Ε΄ 

στην Στ΄ τάξη (Ραβδόγραµµα 13).  
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Ραβδόγραµµα 12:Αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας και  

       των επιµέρους συνθετικών ορθογραφικών δεξιοτήτων   

       κατά τάξη 
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Ραβδόγραµµα 13:Αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας και  

      των πρωταρχικών ορθογραφικών δεξιοτήτων κατά τάξη 

 

Αντίθετα, η εξέταση των ποσοστών ικανοποιητικής κατοχής των 

µαθητών του δείγµατός µας στις ορθογραφικές δεξιότητες κατά τάξη (βλ. 
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Πίνακα 15 και Ραβδογράµµατα 14-15) αναδεικνύει τις παρακάτω σηµαντικές 

λεπτοµέρειες της αναπτυξιακής πορείας της ορθογραφικής τους δεξιότητας.: 

- Το ποσοστό των µαθητών του δείγµατός µας που παρουσιάζει 

ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής δεξιότητας αυξάνεται 

σηµαντικά από τάξη σε τάξη. 

- Σηµαντική αύξηση του ποσοστού των µαθητών µε ικανοποιητική 

κατοχή στη γλωσσολογική συνείδηση παρουσιάζεται από την ∆΄ 

στην Ε΄ τάξη.  

- Τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής στις γλωσσικές δεξιότητες της 

∆΄ και της Ε΄ τάξης βρίσκονται στα ίδια επίπεδα (66,50%) ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό µειώνεται στην Στ΄ τάξη (52,60%). 

- Το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της Μ.Σ. αυξάνεται από τάξη 

σε τάξη µε µεγαλύτερη αύξηση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. 

- Το ίδιο παρατηρείται και για τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής 

της µορφολογικής και φωνολογικής δεξιότητας. 

- Το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της Μ.Γ.Α.-Κ αυξάνεται από 

τάξη σε τάξη µε µεγαλύτερη αύξηση από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη. 

- Ενώ από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση του 

ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής της Μ.Γ.Α., παρατηρείται µικρή 

µείωσή του από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη. 

- Το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της Φ.Γ.Α. αυξάνεται 

σηµαντικά από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη και παραµένει στα ίδια σχεδόν 

επίπεδα και στην Στ΄ τάξη. 

- Το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της Μ.Σ. αυξάνεται σηµαντικά 

από τάξη σε τάξη µε µεγαλύτερη αύξηση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. 

- Το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της Φ.Σ. αυξάνεται 

κατακόρυφα από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη ενώ µειώνεται σηµαντικά 

στην Στ΄ τάξη. 

Ίδιες παρατηρήσεις προκύπτουν και από την εξέταση των ποσοστών 

ικανοποιητικής λειτουργίας µε διαφοροποίηση τη σηµαντική αύξηση του 

ποσοστού της Μ.Γ.Α.-Κ  στην Στ΄ τάξη. 

Συνεπώς, κατά την εξέταση των ποσοστών ικανοποιητικής κατοχής και 

ικανοποιητικής λειτουργίας των ορθογραφικών δεξιοτήτων που παρουσιάζουν 

οι µαθητές του δείγµατός κατά τάξη παρατηρείται µια αύξηση αυτών από τάξη  
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Ραβδόγραµµα 13 : Ικανοποιητική κατοχή των συνθετικών ορθογραφι- 

         κών δεξιοτήτων κατά τάξη 
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Ραβδόγραµµα 14: Ικανοποιητική κατοχή των επιµέρους ορθογραφικών δεξι- 

        οτήτων κατά τάξη  

 

σε τάξη. Η αύξηση αυτή είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. 

Η µείωση του ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής στις Γ.∆. που εντοπίσαµε 

στην Στ΄ τάξη, φαίνεται να οφείλεται στη µείωση του ποσοστού ικανοποιητικής 

κατοχής   που   παρατηρείται   για   την  ίδια τάξη τόσο στη Μ.Γ.Α, όσο και στη 
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Φ.Γ.Α. Επιπλέον, η µείωση του ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής της Μ.Γ.Α. 

και της Φ.Γ.Α. στην Στ΄ τάξη φαίνεται να συνδυάζεται µε µια παράλληλη αύξη-

ση της Μ.Σ. και της Μ.Γ.Α.-Κ. καθώς και µε µια παράλληλη µείωση της Φ.Σ. 

Από τα παραπάνω µπορούµε να ισχυριστούµε ότι: α) η ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας βελτιώνεται από τάξη σε τάξη, β)  

σηµαντική βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας εντοπίζεται στην Ε΄ τάξη, 

γ) οι επιµέρους ορθογραφικές δεξιότητες των µαθητών του δείγµατός µας 

που υποστηρίζουν την ορθογραφική τους δεξιότητα παρουσιάζουν 

σηµαντική βελτίωση από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, δ) διαφοροποίηση στη γενική 

αναπτυξιακή πορεία των επιµέρους ορθογραφικών δεξιοτήτων 

παρουσιάζεται κατά την Στ΄ τάξη και συγκεκριµένα στην Μ.Γ.Α., τη Φ.Γ.Α. 

και τη Φ.Σ. Στις δεξιότητες αυτές τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής 

µειώνονται από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη, και ε) η Μ.Γ.Α-Κ. παρουσιάζει 

σηµαντική κατακόρυφη αύξηση κατά την Στ΄ τάξη. 
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Πίνακας 15: Επίδοση των µαθητών του δείγµατος στις ∆οκιµασίες Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων  

∆.Ο.∆. α.ε. 
_ 
x sd Mdn 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή Qκ Qα Κκ 

 
Ι.K. %  Κλ Ι.Λ.%  

Ο.∆. Ν=714                       100 89,67 10,199 93,00 39 100 87,00 97,00 80,0 85,30 90,0 67,40       

(∆΄) Ν1=233  86,71 11,351 90,00 39 100 81,50 95,00  77,30  56,20 

(Ε΄) Ν2=224  90,27 9,077 93,00 54 100 87,25 96,75  86,60  68,30 

(Στ΄)Ν3=257  91,84 9,389 95,00 44 100 90,00 98,00  91,40  76,70 

Γ.Σ. Ν=714 290 190,01 24,39 93,00 83 252 180,00 214,25 232 4,50 261,0 0 

(∆΄) Ν1=233  190,01 25,51 195,00 83 239 177,00 207,50  0,90  0 

(Ε΄) Ν2=224  200,37 21,53 202,00 120 247 189,00 216,00  5,80  0 

(Στ΄)Ν3=257  202,06 22,78 206,00 115 252 190,00 218,50  6,20  0 

Γ.∆. Ν=714 215 172,79 24,39 93,00 63 209 161,00 190,00 172 61,90 193,5 16,15 

(∆΄) Ν1=233  166,72 25,50 173,00 86 207 151,00 185,50  66,50  10,55 

(Ε΄) Ν2=224  176,70 21,53 182,00 102 206 163,00 192,75  66,50  22,30 

(Στ΄)Ν3=257  174,89 22,77 180,00 63 206 168,00 191,00  52,40  15,95 

Μ.∆. Ν=714 253 183,13 25,14 183,14 73 231 170,00 201,00 202,4 22,54 227,7 0,16 

(∆΄) Ν1=233  175,32 26,84 182,00 95 219 155,00 195,50  12,94  0 

(Ε΄) Ν2=224  186,41 22,35 189,00 118 231 172,25 203,00  25,18  0,90 

(Στ΄)Ν3=257  187,36 24,27 192,00 73 226 174,50 204,00  28,64  0 

Φ.∆. Ν=714 252 187,42 21,93 192,00 75 228 177,00 202,00 201,6 24,64 226,8 0,06 

(∆΄) Ν1=233  181,42 23,01 185,00 75 221 172,00 197,00  17,50  0 

(Ε΄) Ν2=224  190,66 19,90 194,00 117 228 179,25 202,75  26,44  0,08 

(Στ΄)Ν3=257  189,26 21,63 194,00 75 228 178,50 204,50  29,48  0,08 
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∆.Ο.∆. α.ε. 
_ 
x sd Mdn 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή Qκ Qα Κκ 

 
Ι.K. %  Κλ Ι.Λ.%  

Μ.Γ.Α.-Κ Ν=714 180 144,87 17,60 149,00 72 180 137,00 157,00 144 64,10 162,0 12,20 

(∆΄) Ν1=233  139,03 17,64 144,00 75 165 128,00 152,00  50,20  3,00 

(Ε΄) Ν2=224  144,72 15,35 148,00 77 175 137,00 156,00  61,20  7,10 

(Στ΄)Ν3=257  150,31 17,72 153,00 72 180 145,00 161,50  77,40  24,90 

Μ.Γ.Α. Ν=714 140 110,15 18,46 115,00 26 138 100,00 124,00 112 58,70 126,0 19,2 

(∆΄) Ν1=233  106,55 19,95 112,00 47 136 91,50 121,50  53,20  15,00 

(Ε΄) Ν2=224  112,61 17,01 117,00 62 138 103,00 125,75  62,90  25,00 

(Στ΄)Ν3=257  111,28 17,82 115,00 26 137 102,50 123,50  59,90  17,90 

Μ.Σ. Ν=714 113 72,98 11,01 74,00 25 101 65,00 81,00 90,4 3,74 101,7 0 

(∆΄) Ν1=233  68,76 11,31 70,00 25 91 62,00 77,00  0,40  0 

(Ε΄) Ν2=224  73,80 9,87 74,00 48 95 66,25 81,00  4,14  0 

(Στ΄)Ν3=257  76,08 10,49 77,00 47 101 69,00 84,00  6,52  0 

Φ.Γ.Α. Ν=714 75 62,64 8,81 65,00 2 75 58,00 69,00 60 70,60 67,5 31,15 

(∆΄) Ν1=233  60,17 8,54 62,00 24 74 56,00 67,00  59,20  17,20 

(Ε΄) Ν2=224  64,08 8,46 66,00 31 75 60,00 70,75  76,80  39,10 

(Στ΄)Ν3=257  63,61 8,90 66,00 2 75 60,00 70,00  75,50  36,95 

Φ.Σ. Ν=714 177 124,62 16,70 124,62 44 160 115,00 137,00 141,6 10,16 159,3 0,07 

(∆΄) Ν1=233  121,24 17,25 125,00 44 148 113,00 134,00  4,98  0 

(Ε΄) Ν2=224  126,57 16,05 127,00 69 160 118,25 138,75  16,28  0,28 

(Στ΄)Ν3=257  125,98 16,35 129,00 68 154 117,00 138,00  9,54  0 

1ο Φ.Σ. Ν=714 109 72,94 11,35 72,95 28 96 66,75 81,00 87,2 6,86 98,1 0 

(∆΄) Ν1=233  71,36 11,20 73,00 28 91 65,00 80,00  3,54  0 
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∆.Ο.∆. α.ε. 
_ 
x sd Mdn 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή Qκ Qα Κκ 

 
Ι.K. %  Κλ Ι.Λ.%  

(Ε΄) Ν2=224  74,39 11,19 75,00 40 96 68,00 82,00  11,24  0 

(Στ΄)Ν3=257  73,11 11,48 76,00 32 95 67,00 82,00  5,82  0 

2ο Φ.Σ. Ν=714 68 51,67 7,11 51,68 16 64 49,00 56,00 54,4 36,76 61,2 1,18 

(∆΄) Ν1=233  49,87 7,95 51,00 16 62 46,00 55,00  26,56  0,32 

(Ε΄) Ν2=224  52,18 7,01 54,00 18 64 50,00 57,00  38,42  1,84 

(Στ΄)Ν3=257  52,86 5,99 54,00 28 63 50,00 57,00  44,62  1,36 

∆.Ο.∆.= ∆οκιµασίες Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων, α.ε.=απόλυτη επιτυχία, Ι.Κ.=Ικανοποιητική Κατοχή, Ι.Λ.=Ικανοποιητική Λειτουργία 
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7.2.0 Τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος 
Στην έρευνα αυτή προσπαθούµε να διερευνήσουµε τις σχέσεις που 

υπάρχουν ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

τις ανεξάρτητες µεταβλητές Γλωσσολογική Συνείδηση (φωνολογική και 

µορφολογική), Γλωσσικές ∆εξιότητες (φωνηµατικογραφηµατική και 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία) και Μεταγλωσσική ∆εξιότητα 

(µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία καταλήξεων). Οι δεξιότητες αυτές και οι 

µεταξύ τους σχέσεις, όµως, εκδηλώνονται µέσα σε συγκεκριµένα 

κοινωνικοοικονοµικά πλαίσια από µαθητές διαφορετικού φύλου, ηλικίας και 

τάξης φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο. Έτσι, το διαµέρισµα, το φύλο, η ηλικία 

και η τάξη είναι χαρακτηριστικά του δείγµατός µας, τα οποία πιθανόν να 

επιδρούν σηµαντικά τόσο στις ίδιες τις δεξιότητες όσο και στις µεταξύ τους 

σχέσεις παραµορφώνοντας την πραγµατική τους εικόνα.  Γι’ αυτό, εδώ, θα 

ελέγξουµε την ύπαρξη ή όχι στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των 

οµάδων που συγκροτούν το δείγµα µας και προσδιορίζονται από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Εξάλλου, η εξίσωση παλινδρόµησης, που είναι 

και η κύρια τεχνική στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνάς 

µας, απαιτεί τον περιορισµό σφαλµάτων λόγω της επίδρασης ανεξάρτητων 

µεταβλητών που δεν προέρχονται από το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης ενός 

προβλήµατος (Κέβορκ Η., 1990, 16). Θα προσπαθήσουµε, δηλαδή, να 

διαπιστώσουµε αν οι µεταβλητές διαµέρισµα, φύλο, τάξη και ηλικία επιδρούν 

στην ορθογραφική δεξιότητα, τη γλωσσολογική συνείδηση, τις γλωσσικές 

δεξιότητες και τη µεταγλωσσική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προέκυψαν οι 

µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής για την 

ορθογραφική δεξιότητα (Ο.∆.) και των ανεξάρτητων µεταβλητών για τη 

γλωσσολογική συνείδηση (Γ.Σ.), τη φωνολογική (Φ.Σ.) και µορφολογική 

συνείδηση (Μ.Σ.), τις γλωσσικές δεξιότητες (Γ.∆.), τη φωνηµατικογραφηµατική 

(Φ.Γ.Α.) και τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (Μ.Γ.Α.), τη µορφολογική 

(Μ.∆.) και τη φωνολογική δεξιότητα (Φ.∆.) και τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία καταλήξεων (Μ.Γ.Α. – Κ.). Η συγκριτική παρουσίαση των µέσων 
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όρων και των τυπικών αποκλίσεων των µεταβλητών της έρευνάς µας (βλ. 

Πίνακες 16, 17 και 18) παρουσιάζει διαφορές  ανάµεσα  στους  µέσους  όρους  

 

Πίνακας 16:  Μέσοι όροι (x) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των µαθητών  

        του δείγµατος στις ∆.Ο.∆. κατά διαµέρισµα  
 ∆ιαµέρισµα 

∆.Ο.∆. Κρήτη Πελοπόννησος 
∆υτική 

Ελλάδα 

Στερεά 

Ελλάδα 

Κεντρική 

Μακεδονία 

  
     x 

 
   sd 

 
      x 
 

 
   sd 

 
      x 

 
   sd 

 
       x 

 
sd 

 
     x 

 
sd 

Ο.∆. 87,68 11,73 91,10 8,23 89,20 10,66 91,67 7,86 92,22 7,81

Γ.Σ. 199,48 21,56 184,08 29,72 195,94 24,73 197,64 23,62 209,90 19,76

Γ.∆. 167,95 24,91 176,06 21,98 173,60 24,84 173,32 21,00 181,84 19,62

Μ.∆. 178,72 26,43 182,59 26,43 183,24 25,87 186,78 21,78 191,31 20,21

Φ.∆. 188,71 20,72 177,59 23,20 186,30 21,71 184,18 21,39 200,44 19,28

Φ.Γ.Α 61,82 8,66 62,33 8,27 64,15 8,13 59,41 9,96 67,48 6,43

Μ.Γ.Α. 106,14 19,73 113,76 16,90 109,45 19,27 113,92 15,56 114,36 15,74

Μ.Γ.Α.-Κ 141,14 18,04 147,23 15,29 143,77 18,62 145,98 14,17 154,99 17,17

Φ.Σ. 126,90 15,00 115,26 18,23 122,14 17,46 124,77 15,60 132,96 14,60

Μ.Σ. 72,58 10,30 68,83 15,05 73,80 10,46 72,87 10,90 76,95 7,70

 
 

Πίνακας 17:  Μέσοι όροι  (x)  και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των µαθητών  

        του δείγµατος στις ∆.Ο.∆. κατά φύλο 

  ∆.Ο.∆. 

Φύλο  Ο.∆. Γ.Σ. Γ.∆. Μ.∆. Φ.∆. Φ.Γ.Α. Μ.Γ.Α. Μ.Γ.Α.-Κ. Φ.Σ. Μ.Σ. 

 x 92,61 201,26 179,20 189,79 190,67 64,00 115,20 148,24 126,68 74,59
Κορίτσια 

sd 
6,94 21,79 18,44 20,14 18,66 7,58 14,43 14,39 14,68 10,52

 x 87,00 194,28 166,97 177,09 184,16 61,41 105,57 141,83 122,75 71,52
Αγόρια 

sd 11,83 26,13 26,32 27,62 24,15 9,64 20,44 19,60 18,18 11,28
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Πίνακας 18:  Μέσοι όροι  (x)  και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των µαθητών  

          του δείγµατος στις ∆.Ο.∆. κατά τάξη και ηλικία 

 Τάξη Ηλικία 

∆΄ Ε΄ Στ΄ Μικρά Μεγάλα ∆.Ο.∆. 

 
 

  x 
 

sd 

 
 

   x 
 

sd 

 
 
x 

 
sd 

 
 
x 

 
sd 

 
 

  x 
 

sd 

Ο.∆. 86,71 11,35 90,27 9,08 91,84 9,39 89,84 10,51 89,62 10,12

Γ.Σ. 190,01 25,44 200,38 22,49 202,06 23,49 197,99 24,77 197,49 24,31

Γ.∆. 166,73 25,51 176,70 21,53 174,89 22,78 173,60 23,51 172,56 23,76

Μ.∆. 175,32 26,84 186,42 22,35 187,37 24,28 183,96 24,71 182,90 25,29

Φ.∆. 181,42 23,01 190,67 19,91 189,59 21,64 187,62 21,65 187,16 22,04

Φ.Γ.Α 60,18 8,55 64,08 8,46 63,61 8,91 63,19 8,71 62,48 8,84

Μ.Γ.Α. 106,55 19,95 112,61 17,01 111,28 17,83 110,41 18,87 110,08 18,35

Μ.Γ.Α.-Κ 139,03 17,65 144,73 15,36 150,32 17,73 143,52 18,77 145,27 17,24

Φ.Σ. 121,24 17,26 126,58 16,05 125,98 16,35 124,44 16,91 124,68 16,66

Μ.Σ. 68,77 11,32 73,80 9,88 76,09 10,50 73,55 10,70 72,82 11,11

 

και τις τυπικές αποκλίσεις των αποτελεσµάτων επίδοσης των υποοµάδων του 

δείγµατός µας σε σχέση µε το διαµέρισµα, το φύλο, την τάξη και την ηλικία. Οι 

διαφορές αυτές, αν είναι στατιστικά σηµαντικές µπορεί να δηµιουργήσουν 

σφάλµατα στην παλινδροµική ανάλυση.  Έτσι,  προχωρήσαµε σε στατιστικό 

έλεγχο των διαφορών αυτών µε την απλή ανάλυση διασποράς (One way 

ANOVA) και το κριτήριο t  για ανεξάρτητα δείγµατα. 

Η απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων κατά 

διαµέρισµα (βλ. Πίνακα 19) και οι έλεγχοι Scheffé, Tykey HSD  και Duncan 

δείχνουν τα εξής: 

α) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στην Ο.∆. (F4.709= 5.41, p= 0,000). Η 

οµάδα Κρήτη διαφέρει από την οµάδα Στερεά Ελλάδα (p= 0,003) και Κεντρική 

Μακεδονία (p= 0,005). 

β) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Γ.Σ. (F4.709= 12.52, p= 0,000). Η 

οµάδα Πελοπόννησος διαφέρει από τις οµάδες: Στερεά Ελλάδα (p= 0,001), ∆.  
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Πίνακας 19:  Απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων επίδοσης  

        στις ∆.Ο.∆.  κατά διαµέρισµα 

Έλεγχος οµοιογένειας One way ANOVA Στατιστική 
 σηµαντικότητα 

∆.Ο.∆. 

Levene  
statistic 

df1 df2 p Οµοιογέν. F4.709 p F4.709= 2,38  για p<0,05 

Ο.∆. 9,411 4 709 ,000 Όχι 5,413 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.Σ. 3,033 4 709 ,017 Όχι 12,524 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.∆. 2,974 4 709 ,019 Όχι 5,980 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.∆. 3,499 4 709 ,008 Όχι 4,707 ,001 σηµαντική διαφορά 

Φ.∆. 0,861 4 709 ,487 Ναι 12,722 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Γ.Α 3,069 4 709 ,016 Όχι 12,888 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α 3,866 4 709 ,004 Όχι 6,262 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α.-Κ. 2,965 4 709 ,019 Όχι 10,290 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Σ. 2,344 4 709 ,053 Ναι 14,370 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Σ 9,247 4 709 ,000 Όχι 5,903 ,000 σηµαντική διαφορά 

 

Ελλάδα (p= 0,002), Κρήτη (p= 0,000) και Κ. Μακεδονία (p= 0,000). Επίσης, 

εντοπίστηκε διαφορά µεταξύ της οµάδας Κ. Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα (p= 

0,003), ∆. Ελλάδα (p= 0,000), Πελοπόννησος (p= 0,000), Κρήτη (p= 0,007).   

γ) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στις Γ.∆. (F4.709= 5.98, p= 0,000). Η 

οµάδα Κ. Μακεδονία διαφέρει από την οµάδα Κρήτη (p= 0,000).  

δ) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στον Μ.∆. (F4.709= 4.71, p= 0,000). Η 

οµάδα Κρήτη διαφέρει από την οµάδα Στερεά Ελλάδα (p= 0,024) και Κεντρική 

Μακεδονία (p= 0,001). 

ε) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στον Φ.∆. (F4.709= 12.72, p= 0,000). Οι 

οµάδες είναι οµοιογενείς. 

στ) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Φ.Γ.Α. (F4.709= 12.89, p= 0,000). 

Η οµάδα Στερεά Ελλάδα διαφέρει από την οµάδα Κεντρική Μακεδονία (p= 

0,000) και την οµάδα ∆. Ελλάδα (p= 0,000). Επίσης, η οµάδα Κρήτη διαφέρει 

από την οµάδα ∆. Ελλάδα (p= 0,042) και η οµάδα Κ. Μακεδονία διαφέρει από 

τις οµάδες Στερεά Ελλάδα (p= 0,000), ∆. Ελλάδα (p= 0,035),  Πελοπόννησος 

(p= 0,001), Κρήτη (p= 0,000). 
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ζ) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Μ.Γ.Α. (F4.709= 6.26, p= 0,000). Η 

οµάδα Κρήτη διαφέρει από την οµάδα Στερεά Ελλάδα (p= 0,001), Κεντρική 

Μακεδονία (p= 0,005) και Πελοπόννησος (p= 0,010). 

η) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Μ.Γ.Α.- Κ. (F4.709= 10.29, p= 

0,000). Η οµάδα Κ. Μακεδονία διαφέρει από την οµάδα Στερεά Ελλάδα (p= 

0,003), ∆. Ελλάδα (p= 0,000), Πελοπόννησος (p= 0,036) και Κρήτη (p= 

0,000). Επίσης, εντοπίστηκε διαφορά µεταξύ της οµάδας Κρήτη και 

Πελοπόννησος (p= 0,044) 

θ) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Φ.Σ. (F4.709= 14.37, p= 0,000). Οι 

οµάδες είναι οµοιογενείς. 

ι) Συνολική επίδραση του διαµερίσµατος στη Μ.Σ. (F4.709= 5.90, p= 0,000). Η 

οµάδα Κ. Μακεδονία  διαφέρει από την οµάδα Πελοπόννησος (p= 0,000) και 

Κρήτη (p= 0,019). Επίσης, εντοπίστηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ της οµάδας 

∆. Ελλάδα και Πελοπόννησος (p= 0,006). 

Η απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων κατά 

τάξη (βλ. Πίνακα 20) και οι έλεγχοι Scheffé, Tykey HSD  και Duncan δείχνουν 

τα εξής: 

α) Συνολική επίδραση της τάξης στην Ο.∆. (F2.711= 16.722, p= 0,000). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,001) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

β) Συνολική επίδραση της τάξης στη Γ.Σ. (F2.711= 17.833, p= 0,000). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

γ) Συνολική επίδραση της τάξης στις Γ.∆. (F2.711= 12.046, p= 0,000). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,001). 

δ) Συνολική επίδραση της τάξης στον Μ.∆. (F2.711= 17.575, p= 0,001). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

ε) Συνολική επίδραση της τάξης στον Φ.∆.  (F2.711= 12.820, p= 0,000). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

στ) Συνολική επίδραση της τάξης στη Φ.Γ.Α. (F2.711= 14.211, p= 0,000). Η ∆’ 

τάξη διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

ζ) Συνολική επίδραση της τάξης στη Μ.Γ.Α. (F2.711= 7.011, p= 0,001). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,001) και την Στ΄ τάξη (p= 0,012). 
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Πίνακας 20:  Απλή µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων επίδο-         

       σης στις ∆.Ο.∆. κατά τάξη 

Έλεγχος οµοιογένειας One way 
ANOVA 

Στατιστική  
σηµαντικότητα 

∆.Ο.∆. 

Levene 
 statistic 

df1 df2 p Οµοιογέν. F2.711 p F2.711= 3,00  για p<0,05 

Ο.∆. 9,486 2 711 ,000 Όχι 16,722 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.Σ. 1,099 2 711 ,334 Ναι 17,833 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.∆. 5,357 2 711 ,005 Όχι 12,046 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.∆. 5,265 2 711 ,005 Όχι 17,575 ,001 σηµαντική διαφορά 

Φ.∆. 0,935 2 711 ,393 Ναι 12,820 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Γ.Α 0,067 2 711 ,936 Ναι 14,211 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α 6,917 2 711 ,001 Όχι 7,011 ,001 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α.-Κ. 2,064 2 711 ,128 Ναι 26,962 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Σ. 0,456 2 711 ,634 Ναι 7,268 ,001 σηµαντική διαφορά 

Μ.Σ 0,961 2 711 ,383 Ναι 30,179 ,000 σηµαντική διαφορά 

 

η) Συνολική επίδραση της τάξης στη Μ.Γ.Α. – Κ.  (F2.711= 26.962, p= 0,000). Η 

∆’ τάξη διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,001) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). 

Επίσης εντοπίστηκε διαφορά ανάµεσα στην Ε΄ τάξη και την Στ΄ τάξη (p= 

0,001).  

θ) Συνολική επίδραση της τάξης στη Φ.Σ.  (F2.711= 7.268, p= 0,001). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,002) και την Στ΄ τάξη (p= 0,005).  

ι) Συνολική επίδραση της τάξης στη Μ.Σ.  (F2.711= 30.179, p= 0,000). Η ∆’ τάξη 

διαφέρει από την Ε΄ τάξη (p= 0,000) και την Στ΄ τάξη (p= 0,000). Επίσης 

εντοπίστηκε διαφορά ανάµεσα στην Ε΄ τάξη και την Στ΄ τάξη (p= 0,049). 

Η µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων κατά φύλο 

(βλ. Πίνακα 21) δείχνει ότι το φύλο επιδρά στατιστικά σε σηµαντικό βαθµό σε 

όλες τις εξεταζόµενες ορθογραφικές δεξιότητες. Αντίθετα, η µη συσχετισµένη 

ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων κατά ηλικία (βλ. Πίνακα 22) έδειξε ότι 

η ηλικία δεν επιδρά σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό σε καµία από τις 

εξεταζόµενες ορθογραφικές δεξιότητες. 
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 Πίνακας 21:  Μη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων  

           επίδοσης στις ∆.Ο.∆.  κατά φύλο 
Έλεγχος οµοιογένειας t test groups Στατιστική  

σηµαντικότητα 
∆.Ο.∆. 

Levene 
 statistic 

p Οµοιογέν. t712  p t712 = 1,960  για p<0,05  

Ο.∆. 82,720 ,000 Όχι -7,804 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.Σ. 6,812 ,009 Όχι -3,894 ,000 σηµαντική διαφορά 

Γ.∆. 45,408 ,000 Όχι -7,240 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.∆. 34,436 ,000 Όχι -7,066 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.∆. 18,224 ,000 Όχι -4,053 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Γ.Α 10,143 ,002 Όχι -4,009 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α 49,091 ,000 Όχι -7,327 ,000 σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α.-Κ. 28,755 ,000 Όχι -5,012 ,000 σηµαντική διαφορά 

Φ.Σ. 12,309 ,000 Όχι -3,184 ,002 σηµαντική διαφορά 

Μ.Σ 1,097 ,295 Ναι -3,751 ,000 σηµαντική διαφορά 

  

Πίνακας 22:  Μη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης των µέσων όρων  

επίδοσης στις ∆.Ο.∆.  κατά ηλικία 
Έλεγχος οµοιογένειας t test groups Στατιστική  

σηµαντικότητα 
∆.Ο.∆. 

Levene 
 statistic 

p Οµοιογέν. t712  p t712 = 1,960  για p<0,05  

Ο.∆. 0,133 ,716 Ναι 0,244 ,808 µη σηµαντική διαφορά 

Γ.Σ. 0,220 ,639 Ναι 0,227 ,821 µη σηµαντική διαφορά 

Γ.∆. 0,582 ,446 Ναι 0,487 ,626 µη σηµαντική διαφορά 

Μ.∆. 0,391 ,532 Ναι 0,473 ,636 µη σηµαντική διαφορά 

Φ.∆. 0,000 ,988 Ναι 0,236 ,814 µη σηµαντική διαφορά 

Φ.Γ.Α 0,74 ,786 Ναι 0,894 ,372 µη σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α 0,107 ,744 Ναι 0,199 ,843 µη σηµαντική διαφορά 

Μ.Γ.Α.-Κ. 1,219 ,270 Ναι -1,112 ,266 µη σηµαντική διαφορά 

Φ.Σ. 0,185 ,667 Ναι -0,161 ,872 µη σηµαντική διαφορά 

Μ.Σ 0,069 ,792 Ναι 0,747 ,455 µη σηµαντική διαφορά 

 



 335

Ο στατιστικός έλεγχος των διαφορών των µέσων όρων, όπως 

παρουσιάζεται από τα δεδοµένα των Πινάκων 19, 20 και 21,  έδειξε ότι οι 

επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας επηρεάζονται από τους 

ανεξάρτητους παράγοντες διαµέρισµα, τάξη και φύλο. Αντίθετα, οι διαφορές 

των µέσων όρων των αποτελεσµάτων των µαθητών του δείγµατος κατά ηλικία 

παρουσιάζονται στατιστικά ασήµαντες, γεγονός που δηλώνει ότι η ηλικία δεν 

επηρεάζει τις επιδόσεις στις ορθογραφικές δεξιότητες.  

Η διερεύνηση, συνεπώς, των συσχετίσεων των ορθογραφικών 

δεξιοτήτων  πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τους παράγοντες διαµέρισµα, 

τάξη και φύλο.  Για το σκοπό αυτό στη συνέχεια κατά την ανάλυση πολλαπλής 

παλινδρόµησης θα ελέγξουµε την ιεράρχηση των σχέσεων ανάµεσα στις 

µελετώµενες µεταβλητές µε ελεγχόµενους ή µη τους προαναφερόµενους 

παράγοντες. 

 

7.3.0 Εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 
 Για τη διασφάλιση υψηλού βαθµού εγκυρότητας των οργάνων 

µέτρησης της έρευνάς µας φροντίσαµε οι ερωτήσεις των τεστ να 

αντιπροσωπεύουν τα περιεχόµενα για τη µέτρηση των οποίων έχουν 

σχεδιαστεί.  Προσπαθήσαµε, δηλαδή, να εξασφαλίσουµε κατά το δυνατό την 

εγκυρότητα περιεχοµένου (Παπαναστασίου Κ., 1996, 93) ώστε τα τεστ, όχι 

µόνο να καλύπτουν όλες τις περιοχές της κάθε ορθογραφικής δεξιότητας που 

επιθυµούµε να µετρήσουµε, αλλά και οι περιοχές αυτές να αντιπρο-

σωπεύονται σ' αυτά τα τεστ ανάλογα µε τη σπουδαιότητα και την έκτασή τους 

(βλ. σ.209 κ. εξ.).  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων των οργάνων 

µέτρησης (Μ.Γ.Α., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α.-Κ., Μ.Σ. και Φ.Σ.) χρησιµοποιήσαµε τον 

δείκτη αξιοπιστίας α (alpha reliability) και τη σταθµισµένη τιµή του. Επειδή 

στην έρευνά µας λαµβάνουµε υπόψη και τις µεταβλητές Φωνολογική και 

Μορφολογική ∆εξιότητα, καθώς και τους παράγοντες Γλωσσολογική 

Συνείδηση και Γλωσσικές ∆εξιότητες, που προκύπτουν από τη συνένωση δύο 

τεστ, στον Πίνακα 24 παρουσιάζουµε τον έλεγχο αξιοπιστίας για αυτές τις 

συνδυασµένες µορφές των τεστ. 

 Από τον έλεγχο αξιοπιστίας (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακες 1-11) και την 

αξιολόγηση των συντελεστών αξιοπιστίας και των σταθµισµένων τιµών τους, 
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προέκυψε (Πίνακας 23) ότι τα αποτελέσµατα όλων των τεστ, εκτός του τεστ 

M.Σ., έχουν ικανοποιητικό βαθµό αξιοπιστίας, δηλαδή, περίπου ίσο και 

µεγαλύτερο του 0,80. Γι’ αυτό το λόγο προχωρήσαµε στον έλεγχο της  

αξιοπιστίας του τεστ Μ.Σ. µε τη µέθοδο της επαναληπτικής χορήγησης του 

τεστ και τη συσχέτιση των επιδόσεων που προέκυψαν από τις δύο µετρήσεις         

( Βάµβουκα Μ., 1998, 286). Οι ∆.Ο.∆. χορηγήθηκαν επαναληπτικά τον Μάρτιο 

– Απρίλιο του 2003 σε δείγµα 55 µαθητών (βλ. Παράρτηµα IV).  

 
    Πίνακας 23: Συντελεστές αξιοπιστίας των τεστ 

Τεστ Τεµάχια  Alpha 
Σταθµισµένη 
τιµή Alpha Παράρτηµα ΙΙΙ 

Μ.Γ.Α. 7 0,8794 0,8936 Πίνακας 1 
Φ.Γ.Α 6 0,8120 0,8302 Πίνακας 2 
Μ.Γ.Α.-Κ 10 0,8012 0,8179 Πίνακας 3 
Μ.Σ. 5 0,3666 0,4825 Πίνακας 4 
1ο Φ.Σ. 11 0,7315 0,7735 Πίνακας 5 
2ο Φ.Σ. 11 0,7537 0,7894 Πίνακας 6 
Φ.Σ. 22 0,8257 0,8592 Πίνακας 7 

 
Πίνακας 24: Συντελεστές αξιοπιστίας των συνδυασµένων τεστ 

Τεστ 
Συνδυασµένα 

τεστ Τεµάχια 
Alpha 

 
Σταθµισµένη 
τιµή Alpha Παράρτηµα ΙΙΙ 

Μορφολογική 
∆εξιότητα 

Μ.Γ.Α. και Μ.Σ. 12 0,7983 0,8363 Πίνακας 8 

Φωνολογική 
δεξιότητα 

Φ.Γ.Α. και Φ.Σ. 28 0,8555 0,8824 Πίνακας 9 

Γλωσσολογική 
Συνείδηση 

Μ.Σ. και Φ.Σ. 27 0,7858 0,8706 Πίνακας 10 

Γλωσσικές 
∆εξιότητες 

Μ.Γ.Α. και 
Φ.Γ.Α. 

13 0,8730 0,8843 Πίνακας 11 

 

Πίνακας 25:  Συσχέτιση των αποτελεσµάτων στο τεστ Μ.Σ. των δυο ανεξάρτητων  

δειγµάτων 

 ∆είγµατα Levene’s Test 
for equality of 

Variance 

T  test groups Στατιστική 
σηµαντικότητα 

 ∆είγµα 1 
Ν = 714 

∆είγµα 2 
Ν = 55 

F p t p p<0,05 

  _   
x 

 
sd 

_ 
x 

 
sd 

     

Μ.Σ. 72,9818 11,01069 74,1091 11,93916 1,657 0,198 t=-0,727        
df 767 

p=0,467 όχι στατιστικά  

σηµαντική διαφορά 
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Η συσχέτιση των δύο ανεξάρτητων δειγµάτων, ∆είγµα 1: Ν=714 και 

∆είγµα 2: Ν=55, ως προς τις επιδόσεις στη Μ.Σ. έδειξε, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 25, ότι τα δείγµατά µας είναι ανοµοιογενή µε λόγο διακύµανσης 

F=1,657 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,198. Επίσης, η σύγκριση 

των παραπάνω δειγµάτων ως προς τις επιδόσεις τους στη Μ.Σ. µε το κριτήριο 

t  για ανεξάρτητα και ανοµοιογενή δείγµατα και µε t=-0,727 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=0,467 δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,05. 

Εποµένως, µπορούµε να δεχθούµε ότι το τεστ Μ.Σ. έχει υψηλή αξιοπιστία.  
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8.0.0.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προέκυψαν οι 

µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής 

Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.) και των ανεξάρτητων µεταβλητών 

Γλωσσολογική Συνείδηση (Γ.Σ.), Γλωσσικές ∆εξιότητες (Γ.∆.), Μορφολογική 

∆εξιότητα (Μ.∆.) και Φωνολογική ∆εξιότητα (Φ.∆.), όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1:  Μέσοι  όροι  (x)  και  τυπικές  αποκλίσεις (sd) της επίδοσης  

των µαθητών του δείγµατος στις δοκιµασίες Ο.∆., Γ.Σ., Γ.∆., Μ.∆. 

και Φ.∆. 

Μεταβλητές x sd 

Ο.∆. 89,67 10,20 

Γ.Σ. 197,60 24,40 

Γ.∆. 172,79 23,69 

Μ.∆. 183,13 25,14 

Φ.∆. 187,26 21,93 

 

Πίνακας 2:   Μέσοι όροι  (x)  και  τυπικές  αποκλίσεις  (sd)  της  επίδοσης  

των µαθητών του δείγµατος στις δοκιµασίες Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., 

Μ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. – Κ. 

Μεταβλητές x sd 

Φ.Σ. 124,62 16,70 

Μ.Σ. 72,98 11,01 

Φ.Γ.Α. 62,64 8,81 

Μ.Γ.Α. 110,16 18,46 

Μ.Γ.Α.-Κ. 144,87 17,60 

 
Οι ανεξάρτητες αυτές µεταβλητές, στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, 

χρησιµοποιούνται και ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Έτσι, υπολογίστηκαν 

επίσης  οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και των ανεξάρτητων µεταβλη- 

των: Φωνολογική Συνείδηση (Φ.Σ.), Μορφολογική Συνείδηση (Μ.Σ.), 

Φωνηµατικογραφηµατική Αντιστοιχία (Φ.Γ.Α.), Μορφηµατικογραφηµατική 
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Αντιστοιχία (Μ.Γ.Α.) και Μορφηµατικογραφηµατική Αντιστοιχία Καταλήξεων 

(Μ.Γ.Α.-Κ.). Ο Πίνακας 2 δείχνει τους µέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις 

των παραπάνω µεταβλητών. Επίσης, στους Πίνακες 3-7, παρουσιάζονται οι 

µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των µεταβλητών που αναφέρονται στους 

ειδικότερους τοµείς των εξεταζόµενων δεξιοτήτων. 

 

Πίνακας 3:   Μέσοι όροι (x)  και  τυπικές  αποκλίσεις  (sd)  της  επίδοσης  

των µαθητών του δείγµατος στους ειδικότερους τοµείς Μ.Γ.Α.-Κ.  

Μεταβλητές x sd 

Μ.Γ.Α.-Κ1 43,15 6,21 

Μ.Γ.Α.-Κ2 43,53 7,46 

Μ.Γ.Α.-Κ3 51,09 12,88 

Μ.Γ.Α.-Κ1.=Καταλήξεις ουσιαστικών,Μ.Γ.Α.-Κ2=Καταλήξεις ρηµάτων, Μ.Γ.Α.-

Κ3=Παραγωγικές καταλήξεις. 

                              
 

Πίνακας 4:  Μέσοι όροι  (x) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατος στους ειδικότερους τοµείς Μ.Γ.Α.  

Μεταβλητές x sd 

Κ.Λ.(Λ) 24,23 5,69 

Κ.Λ.(Σ) 12,38 3,99 

Κ.Λ.(σ) 28,56 3,21 

Κ.Λ.(δ) 14,12 2,61 

Κ.Λ.(α) 0,95 0,74 

Κ.Λ.(ρ) 5,87 1,41 

Α.Λ. 24,04 4,08 

Κ.Λ.(Λ)=Κλιτές λέξεις (Λέξηµα), Κ.Λ.(Σ)=Κλιτές λέξεις (Σύνθετες), Κ.Λ.(σ)= 

Κλιτές λέξεις (συνδυασµοί), Κ.Λ.(δ)=Κλιτές λέξεις (διπλά γράµµατα), 

Κ.Λ.(α)=Κλιτές λέξεις (άφωνα γράµµατα), Κ.Λ.(ρ)=Κλιτές λέξεις (ρινικά 

συµπλέγµατα), Α.Λ.= Άκλιτες λέξεις 
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Πίνακας 5:   Μέσοι όροι  (x) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των  

µαθητών του δείγµατος στους ειδικότερους τοµείς Φ.Γ.Α.  

Μεταβλητές x sd 

Α.∆.Σ.1 14,76 1,54 

Α.∆.Σ.2 9,65 1,64 

Ε.∆.Σ.1 13,14 2,07 

Ε.∆.Σ.2 11,83 2,92 

Τ.Σ. 8,61 2,60 

∆.Σ. 4,64 0,69 

 
Α.∆.Σ.1=Αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 1ης κατηγορίας, Α.∆.Σ.2=Αρχικά 

δισυµφωνικά συµπλέγµατα 2ης κατηγορίας, Ε.∆.Σ.1=∆ισυµφωνικά συµπλέ-

γµατα στην αρχή και στο εσωτερικό της λέξης, Ε.∆.Σ.2=Εσωτερικά 

δισυµφωνικά συµπλέγµατα, Τ.Σ.= Τρισυµφωνικά συµπλέγµατα, ∆.Σ.= 

∆ίψηφα σύµφωνα 

 
Πίνακας 6:   Μέσοι όροι (x) και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατος στους ειδικότερους τοµείς Φ.Σ.  

Μεταβλητές x sd 

1 Φ.Σ./Σ. 43,12 6,97 

1 Φ.Σ./Φ 24,28 4,67 

1 Φ.Σ./σ.χ. 5,55 2,50 

2 Φ.Σ./Σ. 25,97 3,59 

2 Φ.Σ./Φ 18,63 3,02 

2 Φ.Σ./σ.χ. 7,08 2,22 

1 Φ.Σ./Σ.= Φωνολογική συνείδηση σε γραφικό περιβάλλον και σε επίπεδο 

συλλαβών,1 Φ.Σ./Φ.= Φωνολογική συνείδηση σε γραφικό περιβάλλον και σε 

επίπεδο φωνήµατος, 1 Φ.Σ./σ.χ.= Φωνολογική συνείδηση σε γραφικό περι-

βάλλον και µετά από συλλαβικό χωρισµό, 2 Φ.Σ./Σ.= Φωνολογική συνείδηση 

σε προφορικό περιβάλλον και σε επίπεδο συλλαβών, 2 Φ.Σ./Φ= Φωνολογική 

συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον και σε επίπεδο φωνήµατος,                    

2 Φ.Σ./σ.χ.= Φωνολογική συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον και µετά από 

συλλαβικό χωρισµό.  
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Πίνακας 7:   Μέσοι όροι (x)  και τυπικές αποκλίσεις (sd) της επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατος στους ειδικότερους τοµείς Μ.Σ.  

Μεταβλητές x sd 

Α.Α.Θ.Μ. 4,67 0,70 

Ο.Μ.Κ.Λ. 11,78 6,90 

Ο.Α.Π. 11,69 3,53 

Α.Α.Λ. 28,85 3,77 

Ο.Α.Θ.Μ. 15,99 3,31 

Α.Α.Θ.Μ.= Ακουστική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος, Ο.Μ.Κ.Λ.= Οπτική 

µορφηµατική κατάτµηση λέξεως, Ο.Α.Π.= Οπτική αναγνώριση προθήµατος, 

Α.Α.Λ.= Ακουστική αναγνώριση λεξήµατος,  Ο.Α.Θ.Μ.= Οπτική αναγνώριση 

θεµατικού µορφήµατος  

 

Για τη  διερεύνηση των υποθέσεών µας χρησιµοποιούµε κατά τη 

στατιστική ανάλυση, που ακολουθεί, το συντελεστή συνάφειας Pearson r και 

την ανάλυση απλής και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης και συσχέτισης 

(Γναρδέλλη Χ., 2003, 450 κ. εξ., Μακράκη Β., 1997, 175 κ. εξ., Cohen L. et 

Manion L.,1997, 180 κ. εξ., Κέβορκ Η., 1990, 124 κ. εξ.,), καθώς και την 

παραγοντική ανάλυση.   

Τα κυριότερα στατιστικά µέτρα της ανάλυσης πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης που θα εξετάσουµε στη συνέχεια είναι:  

1. Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης (R), που εκφράζει τη 

συνολική γραµµική σχέση που υπάρχει µεταξύ µιας (εξαρτηµένης) 

µεταβλητής Ψ και ενός συνόλου άλλων (ανεξάρτητων) µεταβλητών 

Χ1, Χ2, …., Χk. Ο συντελεστής αυτός µας δίνει το βαθµό συσχέτισης 

µιας εξαρτηµένης µεταβλητής, π.χ. Ορθογραφικής ∆εξιότητας, µε τις 

εξεταζόµενες ανεξάρτητες µεταβλητές, π.χ. διάφορες ορθογραφικές 

δεξιότητες. Έτσι, µπορούµε να αξιολογήσουµε τον βαθµό 

συσχέτισης της ορθογραφικής επίδοσης µε δοµικά στοιχεία του 

ορθογραφικού συστήµατος ή µε το ορθογραφικό σύστηµα στο 

σύνολό του. 

2. Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού (R2), που εκφράζει το 

βαθµό προσαρµογής της εξίσωσης της πολλαπλής παλινδρόµησης 

στα δειγµατικά δεδοµένα. Ο συντελεστής αυτός µας δίνει το 

ποσοστό εκτίµησης των τιµών µιας εξαρτηµένης µεταβλητής που 
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εξηγείται από τις τιµές ενός συνόλου άλλων ανεξάρτητων 

µεταβλητών. Έτσι, µπορούµε να αξιολογούµε το βαθµό πρόβλεψης 

π.χ. της ορθογραφικής επίδοσης, από δύο ή περισσότερες 

ορθογραφικές δεξιότητες, π.χ. φωνολογική και µορφολογική 

συνείδηση. 

3. Ο µερικός συντελεστής παλινδρόµησης (Β), που εκφράζει την  κλίση 

της ευθύγραµµης παλινδρόµησης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή, την «καθαρή» επίδραση που 

ασκεί η αντίστοιχη ανεξάρτητη µεταβλητή Χi στην Ψ, απαλλαγµένη 

από τις πιθανές επιδράσεις των υπόλοιπων µεταβλητών, τόσο επί 

της ίδιας της Χi όσο και επί της Ψ. 

4. Ο κανονικοποιηµένος µερικός συντελεστής παλινδρόµησης Beta, 

που είναι αµερόληπτος συντελεστής συσχέτισης. Η τιµή του 

συντελεστή παλινδρόµησης Beta, όπου είναι στατιστικά σηµαντική, 

δηλώνει τη διαφορά κατά µέσο όρο µεταξύ ενός παιδιού της εν 

λόγω κατηγορίας (ανεξάρτητης µεταβλητής) κι ενός παιδιού της 

κατηγορίας αναφοράς (εξαρτηµένης µεταβλητής), εφόσον όλες οι 

άλλες µεταβλητές παραµένουν σταθερές. Τον συντελεστή αυτό θα 

χρησιµοποιούµε για την αξιολόγηση του βαθµού επίδρασης  µιας 

ανεξάρτητης µεταβλητής, π.χ. Φωνηµατικογραφηµατική Αντιστοιχία, 

σε µια εξαρτηµένη µεταβλητή, π.χ. Ορθογραφική ∆εξιότητα. Έτσι, 

µπορούµε να αξιολογούµε το βαθµό λειτουργικότητας µιας 

ορθογραφικής δεξιότητας µέσα στο ορθογραφικό σύστηµα.   

5. Το τυπικό σφάλµα (se) εκτιµήσεως στην εξίσωση πολλαπλής 

παλινδρόµησης, που εκφράζει τη µέση απόκλιση τετραγώνου των 

τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις θεωρητικές τιµές της.  

6. Το κριτήριο t για τον έλεγχο της στατιστικής σηµαντικότητας της 

διαφοράς που παρατηρείται µεταξύ της ευθείας της παλινδρόµησης 

των δειγµατικών δεδοµένων και του πληθυσµιακού υποδείγµατος 

της παλινδρόµησης τόσο για την τεταγµένη (α) όσο και για την 

κλίση της ευθύγραµµης παλινδρόµησης (Β) µιας ανεξάρτητης 

µεταβλητής.  

7. Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για το συντελεστή Β. 
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8. Η εξίσωση απλής παλινδρόµησης ψ= α+βχ+ε, όπου ψ είναι µια 

οποιαδήποτε τιµή του υπο-πληθυσµού των τιµών της Ψ (µιας 

εξαρτηµένης µεταβλητής) που αντιστοιχεί στην τιµή χ (µιας 

ανεξάρτητης µεταβλητής), α, β οι πληθυσµιακοί συντελεστές της 

παλινδρόµησης, και ε το τυπικό σφάλµα εκτίµησης. 

9. Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόµησης που περιγράφει την κατά 

µέσο όρο σχέση εξάρτησης της εξαρτηµένης µεταβλητής από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές: ψ=α+β1Χ1+β2Χ2+…+βκΧκ+ε,. 

 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα ευρήµατα της έρευνάς µας 

σύµφωνα µε τις υποθέσεις τις οποίες έχουµε διατυπώσει. 

 

8.1.0 Υπόθεση 1η γενική. Σχέσεις και επιδράσεις της γλωσσολογικής 
συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής 
δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα  
Σύµφωνα µε την πρώτη γενική υπόθεση της έρευνάς µας: α) υπάρχει 

θετική συνάφεια ανάµεσα στη γλωσσολογική συνείδηση (φωνολογική και 

µορφολογική), τις γλωσσικές δεξιότητες (φωνηµατικογραφηµατική και 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία), τη µεταγλωσσική δεξιότητα27 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων και την ορθογραφική δεξιότητα µαθητών 

∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης και β) η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό 

αλληλεπίδρασης των παραγόντων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

Την υπόθεση αυτή θα υποβάλουµε παρακάτω σε διµεταβλητό και 

πολυµεταβλητό στατιστικό έλεγχο.  

 

8.1.1 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Γλωσσολογική 

Συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.Κ. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων επίδοσης στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές έδωσε τις εξής τιµές του Pearson r (Πίνακας 8):  Ορθογραφική 

∆εξιότητα  και  Γλωσσολογική  Συνείδηση  r=0,464,  Ορθογραφική  ∆εξιότητα    

και  Γλωσσικές δεξιότητες  r=0,877  και  Ορθογραφική  ∆εξιότητα και Μ.Γ.Α.-Κ. 

 
                                                 
27 Η µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής των γραµµατικών κανόνων έχει µετρηθεί µε το τεστ 
Μ.Γ.Α.-Κ., γι’ αυτό και στος εξής θα χρησιµοποιούµε την ονοµασία του τεστ (Μ.Γ.Α.-Κ.) όταν 
αναφερόµαστε στη συγκεκριµένη µεταβλητή και τον όρο µεταγλωσσική δεξιότητα όταν 
αναφερόµαστε στη δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας. 
 



 344

Πίνακας 8:  Συνάφειες γλωσσολογικής συνείδησης και γλωσσικών  

        δεξιοτήτων µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Γ.Σ. 0,464              p<0,001 

Γ.∆. 0,877              p<0,001 

Μ.Γ.Α.-Κ. 0,763              p<0,001 

                  Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

r=0,763. Οι τιµές αυτές του δείκτη Pearson r αντιστοιχούν στο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 
 

8.1.1.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Γλωσσολογική Συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

Οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας στην ορθογραφική 

δεξιότητα θεωρούνται ως εξαρτώµενες από τις επιδόσεις τους στη 

γλωσσολογική συνείδηση, τις γλωσσικές δεξιότητες και τη µεταγλωσσική 

δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων κατά τη µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοιχία, γι’ αυτό ακολουθεί έλεγχος των µεταξύ τους 

συναφειών µε απλή και πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. Τα αποτελέσµα-

τα της γραµµικής παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών Γλωσ-

σολογική Συνείδηση, Γλωσσικές δεξιότητες και Μ.Γ.Α.-Κ. µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.  

Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης της ανεξάρτητης µεταβλητής 

Γλωσσολογική Συνείδηση (µοντέλο 1) παρουσιάζει ασθενή συνάφεια µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα. Ο συντελεστής παλινδρόµησης είναι Β=0,194 µε 

τυπικό σφάλµα 0,014 και διάστηµα εµπιστοσύνης 95% που κυµαίνεται από 

0,167 ως 0,221, ενώ ο Beta=0,464 µε τιµή t=13,99 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001. Ο έλεγχος των υπολοίπων (βλ. Παράρτηµα V:  

Ιστόγραµµα 1 και ∆ιάγραµµα 1) υποδηλώνει την ύπαρξη κανονικότητας, 

οµοσκεδαστικότητας και γραµµικότητας. Από τις τιµές αυτές προκύπτει ότι η 

επίδοση στη γλωσσολογική   συνείδηση  παρουσιάζει   ασθενή    γραµµική  

σχέση µε την επίδοση στην ορθογραφία και µπορεί να προβλέπει µόνη της το 

21,6%  (R2=0,216)  των  τιµών της ορθογραφικής επίδοσης µε τυπικό σφάλµα 
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Πίνακας 9:  Ανάλυση απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές Γλωσσολογική Συνείδηση, Γλωσσικές 

∆εξιότητες και Μ.Γ.Α.-Κ. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,464 0,216 9,039 0,194 0,014 0,167 0,221 0,464 13,987 ,000 

1 

Γ.Σ. 

  (α) 51,320 2,763 45,896 56,745  18,576 ,000 

0,877 0,769 4,910 0,377 0,008 0,362 0,393 0,877 48,620 ,000 
2 

Γ.∆. 

   (α) 24,467 1,354 21,809 27,124  18,074 ,000 

0,763 0,583 6,591 0,442 0,014 0,415 0,470 0,763 31,543 ,000 
3 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

   (α) 25,579 2,047 21,561 29,598  12,497 ,000 

0,889 0,789 4,690 

-8,257 

0,307 

0,132 

0,009 

0,012 

0,016 

-0,025 

0,283 

0,101 

0,009 

0,330 

0,163 

-0,020 

0,713 

0,228 

-0,964 

25,750 

8,383 

,335 

,000 

,000 
4 

Γ.Σ. 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

  (α) 19,177 1,670 15,899 22,455  11,486 ,000 

Π.Μ.=Παλινδροµικό µοντέλο, α=Τεταγµένη R=Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης, R2=Συντελεστής 
προσδιορισµού, seE.=Τυπικό σφάλµα εκτίµησης, Β=Παλινδροµικός συντελεστής, se=Τυπικό σφάλµα, 
Beta=Σταθµισµένος παλινδροµικός συντελεστής, t=t-κριτήριο, p=Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

 

εκτίµησης 9,039 και µε εξίσωση παλινδρόµησης Ο.∆΄.=51,32+(0,194 Γ.Σ.) + 

9,039. 

Αντίθετα, η παλινδρόµηση της ανεξάρτητης µεταβλητής Γλωσσικές 

∆εξιότητες µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα (βλ. Πίνακα 

9, µοντέλο 2) παρουσιάζει υψηλή συνάφεια. Ο συντελεστής παλινδρόµησης 

είναι Β=0,377 µε τυπικό σφάλµα 0,008 και διάστηµα εµπιστοσύνης 95% που 

κυµαίνεται από 0,362 ως 0,393, ενώ ο Beta=0,877 µε τιµή t=48,620 σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Ο έλεγχος των υπολοίπων (βλ. 

Παράρτηµα V: Ιστόγραµµα 2 και ∆ιάγραµµα 2) υποδηλώνει την ύπαρξη 

υψηλής κανονικότητας, οµοσκεδαστικότητας και γραµµικότητας. Από τις τιµές 

αυτές προκύπτει ότι η επίδοση στις γλωσσικές δεξιότητες παρουσιάζει ισχυρή 

γραµµική σχέση µε την επίδοση στην ορθογραφία και µπορεί να προβλέπει 

µόνη της το 77% (R2=0,769) των τιµών της ορθογραφικής επίδοσης µε τυπικό  
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σφάλµα εκτίµησης 4,910 και µε εξίσωση παλινδρόµησης Ο.∆΄.=24,47+(0,377 

Γ.∆.)+ 4,910.  

Επίσης, η παλινδρόµηση της ανεξάρτητης µεταβλητής Μ.Γ.Α.-Κ. µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα (βλ. Πίνακα 9, µοντέλο 3) 

παρουσιάζει υψηλή συνάφεια. Ο συντελεστής παλινδρόµησης είναι Β=0,422 

µε τυπικό σφάλµα 0,014 και διάστηµα εµπιστοσύνης 95% που κυµαίνεται 

από0,415 ως 0,470, ενώ ο Beta=0,763 µε τιµή t=31,543 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Ο έλεγχος των υπολοίπων (βλ. 

Παράρτηµα V: Ιστόγραµµα 3 και ∆ιάγραµµα 3) υποδηλώνει την ύπαρξη 

υψηλής κανονικότητας, οµοσκεδαστικότητας και γραµµικότητας. Από τις τιµές 

αυτές προκύπτει ότι η επίδοση στην εξεταζόµενη µεταγλωσσική δεξιότητα 

παρουσιάζει ισχυρή γραµµική σχέση µε την επίδοση στην ορθογραφία και 

µπορεί να προβλέπει µόνη της το 58,3% (R2=0,583) των τιµών της 

ορθογραφικής επίδοσης µε τυπικό σφάλµα εκτίµησης 6,591 και µε εξίσωση 

παλινδρόµησης Ο.∆΄.=25,58+(0,442 Μ.Γ.Α.-Κ.)+6,591. 

Παράλληλα, η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης και των τριών 

παραπάνω ανεξάρτητων µεταβλητών (Πίνακας 9, µοντέλο 4) δεν τροποποιεί 

σηµαντικά  την εικόνα των συγκεκριµένων συναφειών.  Με συντελεστές παλιν-

δρόµησης για τις ανεξάρτητες µεταβλητές Γλωσσολογική Συνείδηση: Β=4,290 

µε τυπικό σφάλµα 0,009, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες: Β=0,375 µε τυπικό 

σφάλµα 0,009 και τη Μ.Γ.Κ.-Κ.: Β=0,132 µε τυπικό σφάλµα 0,016, οι 

διορθωµένοι συντελεστές Beta είναι -0,020 µε  t=-0,964 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=0,335, 0,713 µε t=25,750 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 και 0,228 µε t=8,383 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001αντίστοιχα. Από τα παραπάνω, 

προκύπτει ότι: α) η συνεκτίµηση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος 

στη γλωσσολογική συνείδηση ως όρου αλληλεπίδρασης δεν συµβάλλει στην 

προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 4 γιατί το διάστηµα εµπιστοσύνης του 

95% για το Β=-8,257 κυµαίνεται από –0,025 ως 0,009 και περιλαµβάνει το 

0,00 γεγονός που υποδηλώνει ότι η κλίση της ευθύγραµµης παλινδρόµησης 

δεν διαφέρει από την οριζόντια γραµµή, β) η µεταγλωσσική δεξιότητα αυξάνει 

την ικανότητα  του  µοντέλου  4  να προβλέπει τις τιµές της ορθογραφικής επί- 

δοσης από το 77% στο 79% (R2=0,789) µειώνοντας ταυτόχρονα το τυπικό 

σφάλµα   εκτίµησης από το  6,591 στο  4,690. Με συντελεστή πολλαπλής πα-
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συσχέτισης R=0,889 το µοντέλο  4 παρουσιάζει ισχυρή θετική συνάφεια µε 

την Ορθογραφική ∆εξιότητα και εξίσωση πολλαπλής παλινδρόµησης 

Ο∆΄=19,177+(-8,257Γ.Σ.) +(0,307Γ.∆.) +(0,132Μ.Γ.Α.-Κ.) + 4,690. 

Από τον µέχρι τώρα στατιστικό έλεγχο των δεδοµένων της έρευνάς µας 

για τον έλεγχο της πρώτης γενικής υπόθεσής µας προκύπτει ότι: 1) υπάρχει 

ασθενής θετική συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τη γλωσσολογική 

συνείδηση (r=0,464), η οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως µόνος 

εκτιµητής της ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,219), 2) υπάρχει ισχυρή θετική 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τη µεταγλωσσική δεξιότητα (r=0,763) 

η οποία συµβάλλει στην εκτίµηση (R2= 0,582) της ορθογραφικής επίδοσης 

των µαθητών των τριών ανώτερων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, 3) 

υπάρχει πολύ ισχυρή θετική συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τις 

γλωσσικές δεξιότητες (r=0,877), η οποία είναι ο καλύτερος εκτιµητής της 

ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,769), 4) οι παραπάνω συνάφειες µέσα σε ένα 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο µεταβάλλονται (πρβλ. Πίνακα 8 και Πίνακα 9, 

στήλη δείκτη Beta, 4ο µοντέλο) και δείχνουν ότι: α) όταν µειώνεται η επίδοση 

στη γλωσσολογική συνείδηση παρουσιάζεται αύξηση της ορθογραφικής 

επίδοσης (Beta=-0,020), β) όταν αυξάνεται η µεταγλωσσική δεξιότητα 

παρουσιάζεται αύξηση της ορθογραφικής επίδοσης (Beta=0,228) και γ) όταν 

αυξάνεται η επίδοση στις γλωσσικές δεξιότητες παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση 

της ορθογραφικής επίδοσης (Beta=0,713), 5) Η ορθογραφική επίδοση 

παρουσιάζει ισχυρή θετική συνάφεια µε τις γλωσσικές δεξιότητες και τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα (R=0,889). 

Εποµένως, η πρώτη γενική υπόθεσή µας, σύµφωνα µε την οποία 

υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και της 

γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου 

και η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό αλληλεπίδρασης 

γλωσσολογικής συνείδησης, γλωσσικών δεξιοτήτων και µεταγλωσσικής 

δεξιότητας, επαληθεύεται. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

ορθογραφική επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας είναι το αποτέλεσµα 

ενός γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 
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8.1.2 Συσχέτιση Ορθογραφικής ∆εξιότητας, Γλωσσολογικής Συνείδησης, 

Γλωσσικών ∆εξιοτήτων και Μ.Γ.Α.-Κ. µε τις µεταβλητές διαµέρισµα, 

φύλο και τάξη 

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές διαµέρισµα, φύλο και τάξη διαφοροποιούν 

τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας (βλ. σ. 328 κ. εξ.), γι’ αυτό είναι 

απαραίτητο να προστεθούν στην παλινδροµική εξίσωση ως όροι 

αλληλεπίδρασης ώστε να ελεγχθεί η πιθανή επίδρασή τους στις εξεταζόµενες 

συνάφειες. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων επίδοσης στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές έδωσε τις παρακάτω τιµές του Pearson r  (βλ. Πίνακα 10). Οι τιµές 

αυτές του δείκτη Pearson r αντιστοιχούν στο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001.  Εποµένως, θεωρούµε τη διαφορά του δείκτη από 

το µηδέν στατιστικά σηµαντική για τις συσχετίσεις: α) Ο.∆. µε διαµέρισµα, 

φύλο, τάξη, β) Γ.Σ. µε φύλο, τάξη, γ) Γ.∆. µε διαµέρισµα, φύλο, τάξη, δ) 

Μ.Γ.Α.-Κ. µε διαµέρισµα, φύλο , τάξη.   

 

Πίνακας 10: Συνάφειες των µεταβλητών Ο.∆., Γ.Σ., Γ.∆., Μ.Γ.Α.-Κ µε  τις µεταβλη-  

         τές διαµέρισµα,  φύλο και τάξη 

 Ο.∆. p Γ.Σ. p Γ.∆. p Μ.Γ.Α.-Κ. p 

∆ιαµέρισµα -0,145 ,000 -0,044 ,236 -0,116 ,002 -0,144 ,000

Φύλο 0,275 ,000 0,143 ,000 0,258 ,000 0,182 ,000

Τάξη 0,207 ,000 0,202 ,000 0,139 ,000 0,266 ,000
Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

8.1.2.1  Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας   µε τη  

  Γλωσσολογική Συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-Κ.    

  µε όρους αλληλεπίδρασης το διαµέρισµα, το φύλο και   την τάξη 

Στον Πίνακα 11, παρατηρούµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

πολλαπλής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας µε τη Γλωσσολογική Συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη 

Μ.Γ.Α.-Κ. σε σχέση µε τις µεταβλητές διαµέρισµα, τάξη και φύλο. Οι 

ανεξάρτητες αυτές µεταβλητές επιδρούν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό στις 

επιδόσεις των µαθητών στις διάφορες ορθογραφικές δοκιµασίες.  Η εισαγωγή, 

λοιπόν, αυτών των όρων αλληλεπίδρασης στην εξίσωση παλινδρόµησης είναι 

απαραίτητη   για να περιορίσει   πιθανά  σφάλµατα της εξίσωσης, αλλά και για  
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Πίνακας 11:   Ανάλυση   πολλαπλής παλινδρόµησης  της εξαρτηµένης  µεταβλητής  

        Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Γλωσσολογική  

        Συνείδηση, Γλωσσικές ∆εξιότητες  και Μ.Γ.Α.-Κ. σε σχέση µε τις   ανε- 

        ξάρτητες  µεταβλητές διαµέρισµα, φύλο και τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,888 0,789 4,690 
0,297 

0,131 

0,012 

0,015 

0,274 

0,100 

0,320 

0,161 

  0,690 

0,225 

25,479 

8,471 

,000 

,000 1 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

  (α) 18,435 1,481 15,527 21,343  12,446 ,000 

0,890 0,792 4,660 

0,297 

0,131 

1,139 

0,012 

0,015 

0,362 

0,274 

0,100 

0,429 

0,320 

0,161 

1,848 

0,690 

0,225 

0,056 

25,479 

8,471 

3,149 

,000 

,000 

,002 
2 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

Φύλο 

  (α) 17,769 1,487 14,849 20,688  11,948 ,000 

0,892 0,795 4,631 

0,300 

0,118 

1,186 

0,690 

0,012 

0,016 

0,360 

0,219 

0,278 

0,087 

0,480 

0,261 

0,323 

0,149 

1,892 

1,119 

  0,698 

0,204 

0,058 

0,056 

25,822 

7,473 

3,297 

3,156 

,000 

,000 

,001 

,002 

3 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

Φύλο 

Τάξη 

  (α) 17,500 1,480 14,594 20,406  11,822 ,000 

 

διασαφηνίσει περισσότερο το βαθµό αυτών των συναφειών σε 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. 

Η ανάλυση παλινδρόµησης έγινε µε την τεχνική stepwise (βλ. Πίνακα 

11) και έδειξε όχι στατιστικά σηµαντική επίδραση των ανεξάρτητων 

µεταβλητών Γλωσσολογική Συνείδηση και διαµέρισµα, οι οποίες εξαιρούνται 

από όλα τα µοντέλα παλινδρόµησης, γιατί η γραµµή ευθύγραµµης 

παλινδρόµησής τους περιλαµβάνει το 0.00 και δεν διαφέρει από την οριζόντια 

γραµµή.  Επίσης, η συνεκτίµηση του φύλου των µαθητών του δείγµατός µας 

ενώ συµβάλλει στην προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 2 ελάχιστα 

αυξάνοντας τον R2 κατά 0,003 µονάδες, δεν επηρεάζει τους συντελεστές 

παλινδρόµησης Beta των Γλωσσικών ∆εξιοτήτων και της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα οι οποίοι παραµένουν στα ίδια επίπεδα (Beta=0,690 

και t=25,479 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000 και Beta=0,225 

και t=8,471 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000 αντίστοιχα). 
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Αντίθετα, η συνεκτίµηση της τάξης φοίτησης των µαθητών του δείγµατός µας 

ενώ συµβάλλει στην προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 2 ελάχιστα 

αυξάνοντας τον R2 κατά 0,003 µονάδες, επηρεάζει τους συντελεστές 

παλινδρόµησης Beta των Γλωσσικών ∆εξιοτήτων και της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα. Ο συντελεστής παλινδρόµησης των Γλωσσικών 

∆εξιοτήτων (Beta=0,698 και t=25,822 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,000) αυξάνεται κατά 0,008 µονάδες και ο αντίστοιχος συντελεστής για τη 

Μ.Γ.Α.-Κ. (Beta=0,225 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000) 

µειώνεται κατά 0,021 µονάδες. Παράλληλα, οι συντελεστές  Beta, οι οποίοι 

εκφράζουν τη συσχέτιση των µεταβλητών  φύλου και τάξης µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα µέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό πλαίσιο που 

περιλαµβάνει και τις υπόλοιπες εξεταζόµενες µεταβλητές, µειώνονται 

σηµαντικά (Beta=0,058 και t=3,297 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001 και  Beta=0,056 και t=3,156 στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,002 αντίστοιχα). Η ερµηνευτική συµβολή των 

ανεξάρτητων µεταβλητών φύλο και τάξη φαίνεται να είναι ο κύριος 

παράγοντας που αυξάνει το συντελεστή προσδιορισµού R2=0,795. Έτσι, η 

ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των Γλωσσικών ∆εξιοτήτων, της Μ.Γ.Α.-Κ. του 

φύλου και της τάξης φαίνεται να ερµηνεύει το 79,5% των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής ορθογραφική δεξιότητα. Το µοντέλο 3 παρουσιάζει 

τη µεγαλύτερη ως τώρα διακριβωµένη θετική συνάφεια µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα (R=0,892).  

 Το ερώτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω δεδοµένα έχει σχέση 

µε τον προσδιορισµό της κατηγορίας του φύλου και της τάξης.  ∆ηλαδή, το να 

είναι ένας µαθητής αγόρι ή κορίτσι έχει επίδραση στη συνάφεια της επίδοσής 

του στην Ορθογραφική δεξιότητα µε  τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-

Κ. που παρουσιάζει; Επίσης, η τάξη φοίτησης, η οποία υποδηλώνει διαφορά 

ηλικίας πάνω από ένα έτος των µαθητών του δείγµατός µας, έχει επίδραση 

στη συνάφεια της επίδοσης στην Ορθογραφική δεξιότητα µε  τις Γλωσσικές 

∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-Κ. που παρουσιάζουν; 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων πραγµατοποιήσαµε 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής 

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις Γλωσσικές ∆εξιότητες, τη Μ.Γ.Α.-Κ και την τάξη 

σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου (αγόρι, κορίτσι). Από τα δεδοµένα 
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αυτής της στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 12, 

προκύπτει ότι: 1) η συνάφεια της επίδοσης των αγοριών στην Ορθογραφική 

∆εξιότητα και τις Γλωσσικές ∆εξιότητες παρουσιάζεται µεγαλύτερη 

(Beta=0,882) από την αντίστοιχη συνάφεια της επίδοσης των κοριτσιών 

(Beta=0,837), 2) η ανεξάρτητη µεταβλητή τάξη δεν επιδρά στις συνάφειες της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-Κ. των 

αγοριών και δεν συµπεριλαµβάνεται στα µοντέλα Α1 και Α2. Αντίθετα, η 

µεταβλητή αυτή επιδρά στις αντίστοιχες συνάφειες των επιδόσεων των 

κοριτσιών  και αυξάνει τον R2  από 0,724 σε 0,735, 3) η συνάφεια της 

επίδοσης των αγοριών στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη Μ.Γ.Α.-Κ. 

παρουσιάζεται µεγαλύτερη (Beta=0,240) από την αντίστοιχη συνάφεια της 

επίδοσης των κοριτσιών (Beta=0,213), 4) η προβλεπτική ικανότητα του 

µοντέλου 2, του Πίνακα 11 αυξάνεται από 79,2% σε 80,1%  όταν η εκτίµηση 

γίνεται για την ορθογραφική επίδοση των αγοριών, ενώ µειώνεται στο 72,4% 

όταν η εκτίµηση γίνεται για τα κορίτσια. 

Παράλληλα, οι συνάφειες ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών του 

δείγµατος στην ορθογραφική δεξιότητα και στις επιδόσεις τους στις γλωσσικές 

δεξιότητες και τη µεταγλωσσική δεξιότητα φαίνεται να µειώνονται υπό την 

επίδραση του παράγοντα φύλου. Τα κορίτσια φαίνεται να παρουσιάζουν 

συνάφεια ανάµεσα στις Γλωσσικές ∆εξιότητες και την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

µικρότερη από την αντίστοιχη των αγοριών κατά 0,008 µονάδες. Επίσης, τα 

κορίτσια παρουσιάζουν συνάφεια ανάµεσα στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

τη Μ.Γ.Α.-Κ. µικρότερη από την αντίστοιχη των αγοριών κατά 0,027 µονάδες. 

Τέλος, η επίδοση των αγοριών του δείγµατος στις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη 

Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ως τώρα διαπιστωµένη συνάφεια µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα. 

Εποµένως, οι συνάφειες γλωσσικών δεξιοτήτων, µεταγλωσσικής 

δεξιότητας και ορθογραφίας επηρεάζονται από το φύλο και παρουσιάζονται 

µεγαλύτερες στα αγόρια. Επίσης, οι συνάφειες αυτές επηρεάζονται από την 

τάξη στην οποία φοιτούν οι µαθήτριες του δείγµατός µας. Γενικά, µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι γλωσσικές δεξιότητες και η µεταγλωσσική δεξιότητα 

επιδρούν θετικά στην ορθογραφική επίδοση των αγοριών ανεξάρτητα από την 

τάξη στην οποία φοιτούν  από  τη µια και από την άλλη ότι αυξάνουν τη θετική 

τους επίδραση στην ορθογραφική επίδοση των κοριτσιών από τάξη σε τάξη. 



 352

Πίνακας 12:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

        θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Γλωσσικές ∆εξιότη- 

        τες, Μ.Γ.Α.-Κ., τάξη σε σχέση µε τις κατηγορίες αγόρι και κορίτσι της µε- 

        ταβλητής φύλο 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,882 0,778 5,577 
0,397 0,011 0,375 0,418 0,882 36,155 ,000 

Α1 

Αγόρι 

Γ.∆. 

  (α) 

20,757 1,855 17,110 24,405  11,191 ,000 

0,895 0,801 5,294 

 

0,313 

0,145 

 

0,017 

0,022 

 

0,280 

0,101 

 

0,345 

0,189 

 

  0,695 

0,240 

 

18,761 

6,471 

 

,000 

,000 
Α2 

Αγόρι 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

  (α) 14,280 2,025 10,298 18,263  7,051 ,000 

0,837 0,701 3,799 
0,315 0,011 0,293 0,337 0,837 28,175 ,000 Κ1 

Κορίτσι 

Γ.∆. 

  (α) 
17,769 1,487 14,849 20,688  11,948 ,000 

0,851 0,724 3,657 0,259 

0,103 

0,015 

0,019 

0,229 

0,064 

0,289 

0,141 

0,687 

0,213 

17,040 

5,275 

 

,000 

,000 
Κ2 

Κορίτσι 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

  (α) 31,031 2,167 26,768 35,293  14,320 ,000 

0,857 0,735 3,591 

 

0,264 

 8,501Ε-02 

0,897 

 

0,015 

0,020 

0,244 

 

0,234 

0,046 

0,416 

 

0,293 

0,124 

1,378 

 

0,700 

0,176 

0,107 

 

17,609 

4,315 

3,668 

 

,000 

,000 

,000 
Κ3 

Κορίτσι 

Γ.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ. 

Τάξη 

                    

(α) 30,954 2,128 26,768 35,140  14,546 ,000 

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι, για τα κορίτσια, οι δεξιότητες αντιστοίχησης και η 

µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων είναι πιθανόν 

συνέπεια άσκησης µε άµεσα θετικά αποτελέσµατα στην ορθογραφική τους 

επίδοση, ενώ, για τα αγόρια, πιθανόν συνέπεια γενικότερης νοητικής 

συγκρότησης. 
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8.1.3 Ανακεφαλαίωση 

 Από τη στατιστική ανάλυση των συναφειών ανάµεσα στις επιδόσεις 

των µαθητών του δείγµατός µας στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και στη 

Γλωσσολογική Συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-Κ. 

προκύπτει ως απάντηση στη γενική υπόθεση της έρευνάς µας ότι υπάρχει 

συνάφεια ανάµεσα στις παραπάνω µεταβλητές.  

 Η συνάφεια ανάµεσα στις επιδόσεις στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

τις Γλωσσικές ∆εξιότητες είναι ισχυρή και θετικής κατεύθυνσης (r=0,877). 

Αυτό σηµαίνει ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων έχει ως άµεση 

συνέπεια τη βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του 

δείγµατος. Η προγνωστική ικανότητα αυτής της συνάφειας είναι υψηλή και 

ανέρχεται, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνάς µας, στο 76,9%. Η επίδοση, 

δηλαδή, στην ορθογραφία µπορεί να προβλεφθεί σε ποσοστό 76,9% µε βάση 

την επίδοση στις γλωσσικές δεξιότητες. Επίσης, η συνάφεια στην 

Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη Μ.Γ.Α.-Κ. είναι ισχυρή (r=0,763). Η συνάφεια 

αυτή δηλώνει ότι καθώς βελτιώνεται η µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων βελτιώνεται και η ορθογραφική επίδοση. Η 

προγνωστική ικανότητα αυτής της συνάφειας είναι µέτρια. Η επίδοση σ’ αυτή 

τη µεταγλωσσική δεξιότητα µπορεί να προβλέψει το 58,3% της επίδοσης στην 

ορθογραφία. Αντίθετα, η συνάφεια ανάµεσα στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

τη Γλωσσολογική Συνείδηση είναι µικρότερη (r=0,464). Η βελτίωση, δηλαδή, 

της γλωσσολογικής συνείδησης επιφέρει µικρή βελτίωση της ορθογραφικής 

επίδοσης. Η ερµηνευτική δυνατότητα αυτής της συνάφειας ως προς την 

ορθογραφική επίδοση  είναι µικρή, αφού µπορεί να προβλέψει µόνο το 21,6% 

των επιδόσεων στην ορθογραφία.  

 Παράλληλα, οι συνάφειες της Ορθογραφικής ∆εξιότητας  µε τη 

Γλωσσολογική συνείδηση, τις Γλωσσικές ∆εξιότητες και τη Μ.Γ.Α.-Κ. µέσα σε 

ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης γλωσσολογικής συνείδησης, γλωσσικών 

δεξιοτήτων, µεταγλωσσικής δεξιότητας, φύλου και τάξης παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον (βλ. Πίνακα 11, σ. 349) όσο αφορά τη λειτουργία του 

ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών των τριών ανώτερων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου. Καταρχήν, η θετικά ισχυρή συνάφεια µεταξύ 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Γλωσσικών ∆εξιοτήτων παραµένει σταθερά η 

ισχυρότερη συνάφεια που διαπιστώνεται µεταξύ των υπό εξέταση 
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ορθογραφικών δεξιοτήτων και της ορθογραφίας (Beta=0,698). Εποµένως, οι 

γλωσσικές δεξιότητες φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοιχίας παρουσιάζονται µεγιστοποιηµένες στο ορθογραφικό 

σύστηµα των µαθητών του δείγµατός µας µε συνέπεια να αυτοεπιλέγονται 

κατά την εκτέλεση ενός ορθογραφικού έργου και να παρουσιάζουν τη 

συνάφεια που διαπιστώσαµε. Επίσης, η συνάφεια µεταξύ Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσιάζεται ως η δεύτερη στατιστικά σηµαντική 

συνάφεια µεταξύ των ορθογραφικών δεξιοτήτων και της ορθογραφίας. Με 

µέγεθος Beta=0,204 και θετική κατεύθυνση η συνάφεια αυτή υποδηλώνει ότι 

στο ορθογραφικό σύστηµα των µαθητών του δείγµατός µας  η µεταγλωσσική 

δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων είναι η δεύτερη ορθογραφική 

δεξιότητα που ενεργοποιείται κατά την εκτέλεση ενός ορθογραφικού έργου. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στην 

Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη Γλωσσολογική Συνείδηση.  Το εύρηµα αυτό 

δηλώνει ότι στην οργάνωση του ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών του 

δείγµατός µας η γλωσσολογική συνείδηση δεν  ενεργοποιείται σε σηµαντικό 

βαθµό κατά την εκτέλεση ενός ορθογραφικού έργου.  

 Επιπλέον, από τις δηµογραφικές µεταβλητές που εξετάσαµε, 

προκύπτει ότι: α) η περιοχή προέλευσης των µαθητών του δείγµατός µας δεν 

επιδρά στη γλωσσολογική συνείδηση από τη µια και από την άλλη επιδρά 

αρνητικά σε πρακτικά ασήµαντο βαθµό στην ορθογραφική δεξιότητα και στις 

γλωσσικές δεξιότητες (βλ. Πίνακα 10, σ. 348) , β) η τάξη φοίτησης (∆΄, Ε΄ και 

Στ΄) των µαθητών του δείγµατος, η οποία διαφοροποιεί τους µαθητές 

χρονολογικά κατά ένα περίπου έτος σε αντίθεση µε την ανεξάρτητη µεταβλητή 

ηλικία, η οποία τους διαφοροποιεί κατά ένα περίπου εξάµηνο, επιδρά θετικά 

σε πολύ µικρό βαθµό στην ορθογραφία, τη γλωσσολογική συνείδηση και τις 

γλωσσικές δεξιότητες από τη µια και από την άλλη ασκεί πολύ µικρή θετική 

επίδραση στη µεταγλωσσική δεξιότητα των κοριτσιών του δείγµατός µας 

(Beta=0,056 και t=3,156 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µικρότερο 

του p<0,01 (p=0,002), γ) το φύλο των µαθητών του δείγµατός µας, το οποίο 

παρουσιάζει πολύ µικρές συνάφειες µε τις εξεταζόµενες δεξιότητες, 

παρουσιάζει πολύ µικρή επίδραση στη λειτουργία του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος (Beta=0,058 και t=3,297 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας µικρότερο του p<0,01 (p=0,001). Επίσης, κατά την εκτίµηση 



 355

της ορθογραφικής δεξιότητας από τις γλωσσικές δεξιότητες και τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα η ερµηνευτική συµβολή του φύλου για τα αγόρια είναι 

πάρα πολύ µικρή  (βλ. Πίνακα 12, µοντέλο Α2, σ. 352) και θεωρείται πρακτικά 

ασήµαντη. Στα κορίτσια η συνάφεια της Ορθογραφικής ∆εξιότητας και των 

Γλωσσικών ∆εξιοτήτων  είναι µόλις µεγαλύτερη από την αντίστοιχη  συνάφεια 

που παρουσιάζεται στα αγόρια. Μπορούµε να ισχυριστούµε, λοιπόν, ότι ο 

παράγοντας φύλο, αν και επιδρά στη συγκεκριµένη συνάφεια της επίδοσης 

στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τις Γλωσσικές ∆εξιότητες, παρουσιάζει 

βαθµό επίδρασης ο οποίος δεν είναι πρακτικά σηµαντικός. Επίσης, επειδή η 

συνάφεια ανάµεσα στην επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη Μ.Γ.Α.-

Κ., τόσο για τα αγόρια (Beta=0,240) όσο και για τα κορίτσια (Beta=0,213) 

διαφέρει µόλις 0,027, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η επίδραση του φύλου 

είναι πολύ µικρή και πρακτικά ασήµαντη. 

 Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, επαληθεύεται η πρώτη γενική 

υπόθεσή µας σύµφωνα µε την οποία η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών 

του δείγµατός µας είναι αποτέλεσµα ενός γνωστικού ορθογραφικού  

συστήµατος που συνδιαµορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις της 

γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσ-

σικής δεξιότητας. Επίσης, προσδιορίζεται η συµβολή των παραγόντων του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος (της γλωσσολογικής συνείδησης, των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής δεξιότητας) καθώς και του 

φύλου και της τάξης φοίτησης στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών. 

Συγκεκριµένα, η ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια µε το 

σχήµα αλληλεπίδρασης των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας (R=0,889), συνάφεια που αυξάνει ελάχιστα κάτω από την 

αλληλεπίδραση του φύλου και της τάξης (R=0,892). Επιπλέον, επισηµαίνεται 

ότι η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη γλωσσολογική συνείδηση 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική όταν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των 

υπόλοιπων παραγόντων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

 Έτσι, έχουµε µια πρώτη απάντηση ως προς τη γενική υπόθεση της 

έρευνάς µας για την ύπαρξη συνάφειας µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας, 

γλωσσολογικής συνείδησης, γλωσσικών δεξιοτήτων και µεταγλωσσικής 

δεξιότητας. Η διερεύνηση, όµως, των σχέσεων αυτών απαιτεί τον έλεγχό τους 

σε σχέση µε άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές, που τυχόν επιδρούν στον 



 356

προσδιορισµό των σχέσεων αυτών. Επίσης, επιβάλλει τον προσδιορισµό 

προβλεπτικότητας των ανεξάρτητων αυτών µεταβλητών ως προς την 

εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα.  

 

8.2.0 Σχέσεις και επιδράσεις της γλωσσολογικής συνείδησης 
(φωνολογικής και µορφολογικής) µε την ορθογραφική δεξιότητα 
(1η ειδική υπόθεση). 
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας 

προέκυψε, όπως είδαµε (βλ. Πίνακα 8, σ. 344), συνάφεια ανάµεσα στις 

επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στη γλωσσολογική συνείδηση και την 

ορθογραφική δεξιότητα µε r=0,464 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001. Η συνάφεια αυτή στα πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης παρουσιάζεται 

σχεδόν ασήµαντη µε Beta = -0,020 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=0,335.  Η διερεύνηση, όµως, των σχέσεων γλωσσολογικής συνείδησης και 

ορθογραφικής δεξιότητας µπορεί να προχωρήσει σε ένα δεύτερο επίπεδο 

εξετάζοντας τις συνάφειες που δηµιουργούνται ανάµεσα στις επιδόσεις στην 

ορθογραφική δεξιότητα και στις επιδόσεις σε συγκεκριµένους τοµείς της 

γλωσσολογικής συνείδησης, δηλαδή, τη φωνολογική συνείδηση και τη 

µορφολογική συνείδηση. Ένα τρίτο επίπεδο διερεύνησης  µπορεί να 

επισηµάνει τις συνάφειες ανάµεσα στην επίδοση στην ορθογραφική δεξιότητα 

και στις επιδόσεις σε ειδικότερους υποτοµείς τόσο της φωνολογικής όσο και 

της µορφολογικής συνείδησης. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα ευρήµατα 

των στατιστικών αναλύσεων στο δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο διερεύνησης. 

 

8.2.1 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Φωνολογική Συνείδηση 

και τη Μορφολογική Συνείδηση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έδωσε τις παρακάτω τιµές του 

Pearson r (Πίνακας 13): Ορθογραφική ∆εξιότητα και Φωνολογική Συνείδηση: 

r=0,393 και Ορθογραφική ∆εξιότητα και Μορφολογική Συνείδηση: r=0,433. Οι 

τιµές αυτές του Pearson r αντιστοιχούν σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001. 

Με  βάση τα παραπάνω στοιχεία, γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές 

υποθέσεις κατά τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής  δεξιό-

τητας και της φωνολογικής συνείδησης αφενός και της µορφολογικής συνείδη- 
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Πίνακας 13:   Συνάφειες φωνολογικής συνείδησης και µορφολογικής  

συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Φ.Σ 0,393           p<0,001 

Μ.Σ. 0,433           p<0,001 

  Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

  

σης αφετέρου.  Η συνάφεια της  επίδοσης  των µαθητών του δείγµατος στην 

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τη Φωνολογική Συνείδηση παρουσιάζεται 

µικρότερη από τη συνάφεια µε τη Μορφολογική Συνείδηση. Έτσι, µπορούµε 

να ισχυριστούµε ότι η συνάφεια που παρουσιάζεται ανάµεσα στην ορθογρα-

φική δεξιότητα και τη γλωσσολογική συνείδηση εξαρτάται λιγότερο από τη 

φωνολογική συνείδηση των µαθητών του δείγµατος και περισσότερο από τη 

µορφολογική τους συνείδηση. 

 Οι παραπάνω συνάφειες, όµως, επηρεάζονται από όρους 

αλληλεπίδρασης (ανεξάρτητες µεταβλητές), που τυχόν επιδρούν στον 

καθορισµό των σχέσεων αυτών; Επίσης, ποια είναι η προβλεπτικότητα των 

συναφειών αυτών για την επίδοση στην ορθογραφία; Τέλος, οι συνάφειες 

αυτές τι υποδηλώνουν για τη λειτουργία του ορθογραφικού συστήµατος; Η 

απλή και πολλαπλή γραµµική παλινδροµική ανάλυση, που ακολουθεί, 

προσπαθεί να διερευνήσει αυτά τα ερωτήµατα µε τα στοιχεία που προσκο-

µίζουν τα δεδοµένα µας. 

 

8.2.1.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Φωνολογική και τη Μορφολογική Συνείδηση 

Τα αποτελέσµατα της απλής και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

των ανεξάρτητων µεταβλητών Φωνολογική Συνείδηση και Μορφολογική 

Συνείδηση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιά-

ζονται στον Πίνακα 14.  

Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης της ανεξάρτητης µεταβλητής 

Μορφολογική Συνείδηση (µοντέλο 1) φαίνεται να ερµηνεύει µόνη της το 18,6% 

των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα (R2=0,186), 

αφήνοντας ανερµήνευτο το 81,4% των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής. Με 

συντελεστή παλινδρόµησης Β=0,401, τυπικό σφάλµα 0,031 και t=12,810 σε 
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επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 προκύπτει ότι η ανεξάρτητη 

µεταβλητή Μορφολογική Συνείδηση παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια µε την 

εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα (R=0,433). Επίσης, η είσοδος 

στην παλινδροµική εξίσωση και της ανεξάρτητης µεταβλητής Φωνολογική 

Συνείδηση (µοντέλο 2) φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό των ερµηνευµένων 

τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µόνο κατά 0,036 

µονάδες (R2=0,222). ΄Έτσι, η ερµηνευτική συµβολή της φωνολογικής συνείδη-

σης θεωρείται πρακτικά ασήµαντη.  Από τις τιµές  Beta  προκύπτει  ότι 

µεγαλύτερη συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα διατηρεί  η  επίδοση των 

µαθητών στη Μορφολογική Συνείδηση ακόµα και µέσα σε πλαίσια 

αλληλεπίδρασης. Ο έλεγχος των υπολοίπων (βλ. Παράρτηµα V: Ιστόγραµµα 4 

και ∆ιάγραµµα 4) φανερώνει την ύπαρξη µεγάλης κανονικότητας, 

οµοσκεδαστικότητας και γραµµικότητας των υπολοίπων.  

 

Πίνακας 14:  Ανάλυση απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλη- 

τής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φωνολογική Συ- 

νείδηση και Μορφολογική Συνείδηση 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. 

Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,433 0,186 9,201 0,401 0,031 0,339 0,462 0,433 12,810 ,000

1 

Μ.Σ. 

(α) 60,417 2,310 55,882 64,951  26,158 ,000

0,474 0,222 8,994 0,289 

0,139 

0,036

0,024

0,219

0,092

0,360 

0,185 

0,312 

0,227 

8,026

5,838

,000

,0002 

Μ.Σ. 

Φ.Σ. 

(α) 51,261 2,749 45,864 56,658  18,647 ,000

 

Εποµένως, από τον µέχρι τώρα στατιστικό έλεγχο της ειδικής 

υπόθεσής µας για την ύπαρξη συνάφειας της ορθογραφίας µε τη φωνολογική 

και τη µορφολογική συνείδηση προκύπτει ότι: 1) υπάρχει σηµαντική θετική 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τη µορφολογική συνείδηση (R 

=0,433),  η  οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως µεµονωµένος εκτιµητής 

της ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,186), 2) υπάρχει σηµαντική θετική 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τη φωνολογική συνείδηση (r=0,393), 
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η οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως µεµονωµένος εκτιµητής της 

ορθογραφικής επίδοσης, 3) η φωνολογική συνείδηση λειτουργεί ως όρος 

αλληλεπίδρασης επιφέροντας  συγχυτικές επιδράσεις στη µορφολογική συνεί- 

δηση, 4) παρόλο που η φωνολογική συνείδηση επιδρά συγχυτικά στη 

µορφολογική συνείδηση, η τελευταία παρουσιάζει υψηλότερη συνάφεια 

(Beta=0,312) από τη φωνολογική συνείδηση (Beta=0,227) µε την 

ορθογραφία, 5) η επίδοση στην ορθογραφία µπορεί να εκτιµηθεί από τις 

επιδόσεις στη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση σε ποσοστό 22,2%, 6) 

η ήδη διαπιστωµένη συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη γλωσσολο-

γική συνείδηση εξαρτάται περισσότερο από τη µορφολογική συνείδηση και 

λιγότερο από τη φωνολογική συνείδηση. 

 

8.2.2 Συσχέτιση της Φωνολογικής και της Μορφολογικής Συνείδησης µε τις 

µεταβλητές διαµέρισµα, φύλο και τάξη 

 Η συσχέτιση της Φωνολογικής Συνείδησης και της Μορφολογικής 

Συνείδησης µε το διαµέρισµα παρουσίασε τιµές Pearson r (βλ. Πίνακα 15) οι 

οποίες δεν είναι σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, 

διπλής κατεύθυνσης. Αντίθετα, οι ανεξάρτητες µεταβλητές φύλο και τάξη 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές τιµές συσχέτισης µε τις παραπάνω  µετα- 

 

Πίνακας 15:   Συνάφειες των µεταβλητών Φωνολογική Συνείδηση και  

Μορφολογική Συνείδηση µε τις µεταβλητές: διαµέρισµα,   

φύλο και τάξη 

 Φ.Σ. p Μ.Σ. p 

∆ιαµέρισµα -0,019 ,611 -0,069 ,064

Φύλο 0,117 ,002 0,139 ,000

Τάξη 0,115 ,002 0,274 ,000
                     Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

βλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001. Εποµένως, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη συσχέτισης της φωνολογικής 

συνείδησης και της µορφολογικής συνείδησης µόνο για τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές τάξη και φύλο. Έτσι, η ανεξάρτητη µεταβλητή διαµέρισµα δεν θα 

προστεθεί στην εξίσωση παλινδρόµησης που ακολουθεί. 
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8.2.2.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Φωνολογική και τη Μορφολογική Συνείδηση µε όρους 

αλληλεπίδρασης την  τάξη και το φύλο 

Στον Πίνακα 16, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, µε την τεχνική enter, της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

Φωνολογική Συνείδηση και Μορφολογική Συνείδηση, και µε όρους 

αλληλεπίδρασης την τάξη και το φύλο, οι οποίες παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις των επιδόσεων, όπως είδαµε κατά τον έλεγχο 

των αποτελεσµάτων ως προς τα χαρακτηριστικά του δείγµατος.  

Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των παλινδροµικών αναλύσεων 

(βλ. Πίνακα 14, µοντέλο 2, και Πίνακα 16, µοντέλο 1) παρατηρούµε ότι οι 

συνάφειες των ανεξάρτητων µεταβλητών Φωνολογική Συνείδηση και 

Μορφολογική Συνείδηση µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µειώνονται υπό την 

επίδραση του φύλου των µαθητών του δείγµατος. Ο συντελεστής 

παλινδρόµησης της Μορφολογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότη- 

τα µειώνεται από  Β=0,289 σε Β=0,269, ενώ ο συντελεστής παλινδρόµησης 

της Φωνολογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µειώνεται από 

Β=0,139 σε Β=0,131. Αντίθετα, η παλινδρόµηση της µεταβλητής τάξη µε τις 

παραπάνω µεταβλητές (βλ. Πίνακα 16, µοντέλο 2) µειώνει τη συνάφεια της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Μορφολογική Συνείδηση από Β=0,289 σε 

Β=0,261 και, παράλληλα, αυξάνει τη συνάφεια της Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

µε τη Φωνολογική Συνείδηση από Β=0,139 σε 0,141.  

Επίσης, η εισαγωγή στην παλινδροµική εξίσωση και των δυο 

µεταβλητών  τάξη  και φύλο παρουσιάζει µείωση της συνάφειας της  Ορθο-

γραφικής ∆εξιότητας µε τη Μορφολογική Συνείδηση από Β=0,289 σε Β=0,237 

και της συνάφειας της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Φωνολογική Συνείδηση 

από Β=0,139 σε Β=0,134. 

Το φύλο µε συντελεστή συσχέτισης Beta=0,209 και t=6,439 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας µικρότερο του p<0,001 φαίνεται ότι επηρεάζει 

αρνητικά τις συνάφειες ανάµεσα στην επίδοση των µαθητών του δείγµατος 

στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τις επιδόσεις τους στη Φωνολογική Συνείδη-

ση και τη Μορφολογική Συνείδηση, ενώ η τάξη µε συντελεστή συσχέτισης 

Beta=0,103   και  t=3,020  σε  επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  µικρότερο 
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Πίνακας 16:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο- 

γραφική ∆εξιότητα  µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φωνολογική Συνείδηση 

και Μορφολογική Συνείδηση σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές φύλο 

και τάξη  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Beta t p 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. 
   

0,517 0,267 8,749 
0,269 

4,268 

0,131 

0,035 

0,663 

0,023 

0,200 

2,967 

0,086 

0,338 

5,570 

0,176 

0,290 

0,209 

0,215 

7,628 

6,439 

5,659 

,000 

,000 

,000 

1 

Μ.Σ. 

φύλο 

Φ.Σ. 

(α) 
47,439 2,739 42,062 52,817  17,319 ,000 

0,484 0,234 8,943 
0,261 

1,271 

0,141 

0,037 

0,421 

0,024 

0,188 

0,445 

0,095 

0,334 

2,096 

0,188 

0,282 

0,103 

0,232 

7,048 

3,020 

5,978 

,000 

,000 

,000 

2 

Μ.Σ. 

τάξη 

Φ.Σ. 

(α) 
50,414 2,748 45,020 55,809  18,347 ,000 

0,528 0,279 8,683 
0,237 

4,374 

0,134 

1,398 

0,036 

0,659 

0,023 

0,409 

0,166 

3,081 

0,089 

0,595 

0,308 

5,667 

0,179 

2,201 

0,256 

0,214 

0,219 

0,114 

6,556 

6,640 

5,815 

3,418 

,000 

,000 

,000 

,000 

3 

 

Μ.Σ. 

φύλο 

Φ.Σ. 

τάξη 

(α) 
46,413 2,735 41,043 51,784  16,969 ,000 

 

του p<0,001 φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στη συνάφεια Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και Μορφολογικής Συνείδησης και θετική επίδραση στη συνάφεια 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Φωνολογικής Συνείδησης.  

Εποµένως, οι όροι αλληλεπίδρασης τάξη και φύλο επιδρούν συγχυτικά 

στη συνάφεια της ορθογραφικής επίδοσης µε τη µορφολογική και φωνολογική 

συνείδηση. Επίσης, η τάξη επιδρά θετικά στην προβλεπτική ικανότητα των 

επιδόσεων στη µορφολογική και φωνολογική συνείδηση, σε µικρότερο όµως 

βαθµό από το φύλο (πρβλ. R2 του Πίνακα 14, µοντέλο 2 και του Πίνακα 16, 

µοντέλο 2), που  παρουσιάζεται ως θετικός παράγοντας της αύξησης της 

προβλεπτικής ικανότητας του µοντέλου 2 του Πίνακα 14 κατά 0,045 µονάδες, 

και µπορεί να ερµηνεύσει το 26,7% των τιµών της επίδοσης στην 

Ορθογραφική ∆εξιότητα (βλ. Πίνακα 16, µοντέλο 1). Επίσης, οι όροι αλληλεπί-

δρασης τάξη και φύλο αυξάνουν το συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης από 
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R=0,474 σε R=0,528. Ταυτόχρονα, η είσοδος της τάξης και του φύλου στην 

εξίσωση παλινδρόµησης αυξάνει σηµαντικά την ικανότητα εκτίµησης της 

ορθογραφίας από τις επιδόσεις στη µορφολογική και φωνολογική συνείδηση 

στο 27,9% (R2=0,279).  

Τα παραπάνω ευρήµατα παρουσιάζουν κυρίως θεωρητικό ενδιαφέρον 

για την επίδραση που έχει το φύλο και η τάξη στην ορθογραφική δεξιότητα 

των µαθητών του δείγµατός µας. Γι’ αυτό, στη συνέχεια, θα διερευνήσουµε 

την επίδραση των κατηγοριών του φύλου και της τάξης στις εξεταζόµενες 

συνάφειες. 

Από τα δεδοµένα της στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 17, προκύπτει ότι: α) η επίδοση των αγοριών στη Φωνολογική 

Συνείδηση παρουσιάζει µικρότερη συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα, 

Beta=0,177 µε t=3,271 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001, ενώ 

η επίδοση των κοριτσιών σηµαντικά µεγαλύτερη συνάφεια, Beta=0,285 µε 

t=7,048  σε  επίπεδο  στατιστικής  σηµαντικότητας  p<0,001, β) η επίδοση των 

κοριτσιών στη Μορφολογική Συνείδηση παρουσιάζει µικρότερη συνάφεια µε 

την Ορθογραφική ∆εξιότητα.  Η τιµή  του  διορθωµένου συντελεστή παλινδρό- 

µησης για τα κορίτσια είναι Beta=0,186 µε t=5,978 σε επίπεδο στατιστική 

σηµαντικότητας p<0,001, ενώ για τα αγόρια είναι Beta=0,378 µε t=6,996 σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001.  

Συµπερασµατικά, οι συνάφειες ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών 

του δείγµατός µας στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και στις επιδόσεις στη 

Φωνολογική Συνείδηση και τη Μορφολογική Συνείδηση φαίνεται να 

διαφοροποιούνται από το φύλο.  Η ορθογραφική  επίδοση των κοριτσιών  

επηρεάζεται περισσότερο από τη φωνολογική τους συνείδηση. Αντίθετα, η 

ορθογραφική επίδοση των αγοριών φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από 

τη µορφολογική τους συνείδηση. Οι επιδόσεις των αγοριών του δείγµατος ως 

προς  τη  γλωσσολογική συνείδηση (φωνολογική και µορφολογική συνείδηση) 

είναι εκείνες που έχουν την υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα, αφού 

ερµηνεύουν, σύµφωνα µε το συντελεστή πολλαπλής παλινδρόµησης 

R2=0,247, το 24,7% των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική 

∆εξιότητα. Τέλος, σηµαντικά µεγαλύτερη συνάφεια της γλωσσολογικής 

συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζει η  επίδοση  των   αγο- 

ριών (R=0,497). 
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Πίνακας 17:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφι- 

κή ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φωνολογική Συνείδηση και 

Μορφολογική Συνείδηση σε σχέση µε τις κατηγορίες φύλου (αγόρι, κορίτσι) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

 

0,497 

 

0,247 

 

10,293 

 

0,115 

0,397 

0,035 

0,057 

0,046 

0,285 

0,184 

0,509 

0,177 

0,378 

3,271 

6,996 

,000 

,000 

1 

αγόρι  

Φ.Σ. 

Μ.Σ. 

(α) 44,493 4,008 36,612 52,374  11,101 ,000 

 

0,408 

 

0,166 

 

6,357 

 

0,135 

0,122 

0,027 

0,037 

0,082 

0,049 

0,187 

0,196 

0,285 

0,186 

7,048 

5,978 

,000 

,000 

2 

κορίτσι  

Φ.Σ. 

Μ.Σ. 

(α) 66,432 3,214 60,110 72,754  20,669 ,000 

 

Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης των εξεταζόµενων µεταβλητών 

σε σχέση µε τις κατηγορίες της µεταβλητής τάξη (Πίνακας 18) δείχνει ότι: α) η 

συνάφεια της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Μορφολογική Συνείδηση  αυξά- 

νεται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, ενώ µειώνεται από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη (Beta: 

∆΄=0,245, Ε’ =0,297, Στ΄=0,285), β) η συνάφεια της Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

µε τη Φωνολογική Συνείδηση µειώνεται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, ενώ 

αυξάνεται σηµαντικά  από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη (Beta: ∆΄=0,269, Ε΄ =0,113, 

Στ΄=0,303), γ) η ικανότητα εκτίµησης της Ορθογραφικής ∆εξιότητας από τις 

επιδόσεις στη Φωνολογική Συνείδηση και τη Μορφολογική Συνείδηση 

R2=0,222 (βλ. Πίνακα 14, µοντέλο 2) µειώνεται (βλ. Πίνακα 18) για την ∆΄ 

(R2=0,207) και την Ε΄ τάξη (R2=0,125), ενώ αυξάνεται για την Στ΄ τάξη 

(R2=0,260).  

Εποµένως, οι συνάφειες ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών του 

δείγµατός µας στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και στις επιδόσεις στη Φωνολογι- 

κή Συνείδηση και τη Μορφολογική Συνείδηση φαίνεται να διαφοροποιούνται 

από την τάξη στην οποία φοιτούν, δηλαδή, από τη διαφορά ηλικίας άνω του 

έτους. Η ορθογραφική επίδοση των µαθητών της ∆΄ τάξης φαίνεται να 

επηρεάζεται κυρίως από τη φωνολογική συνείδηση. Αντίθετα, η ορθογραφική 

επίδοση των µαθητών της Ε΄ τάξης φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από  
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Πίνακας 18:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φωνολογική   

Συνείδηση και Μορφολογική Συνείδηση σε σχέση µε τις κατηγορίες 

τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,455 0,207 10,151 0,177 

0,246 

0,047 

0,071 

0,085 

0,105 

0,269 

0,386 

0,269 

0,245 

3,781 

3,438 

,000 

,000 

1 

∆΄  

Φ.Σ. 

Μ.Σ. 

(α) 
48,348 5,025 38,448 58,248  9,622 ,000 

0,264 0,125 8,492 6,378Ε-02 

0,273 

0,040 

0,060 

-0,016 

0,144 

0,143 

0,402 

0,113 

0,297 

1,585 

4,171 

,000 

,000 

2 

Ε΄  

Φ.Σ. 

Μ.Σ. 

(α) 
62,069 5,123 51,974 72,164  12,117 ,000 

0,510 0,260 8,106 0,174 

0,255 

0,036 

0,056 

0,103 

0,145 

0,245 

0,365 

0,303 

0,285 

4,840 

4,553 

,000 

,000 

3 

Στ΄  

Φ.Σ. 

Μ.Σ. 

(α) 
50,537 4,399 41,874 59,200  11,489 ,000 

 

τη µορφολογική τους συνείδηση. Τέλος, η ορθογραφική επίδοση των µαθητών 

της Στ΄ τάξης φαίνεται να επηρεάζεται πάλι σε µεγαλύτερο βαθµό από τη 

φωνολογική τους συνείδηση. Στο σηµείο αυτό, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 

στην Ε΄ τάξη παρατηρείται µια διαταραχή της συνάφειας της ορθογραφίας µε 

την φωνολογική συνείδηση λόγω µιας σηµαντικής αύξησης της συνάφειας της 

ορθογραφίας µε τη µορφολογική συνείδηση η οποία εξοµαλύνεται στην Στ΄ 

τάξη. Η µεγαλύτερη ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης που παρατηρεί-

ται από τάξη σε τάξη (βλ. Πίνακες 13 και 14, σ. 375 και 378), ίσως λόγω της 

αύξησης των γραµµατικών γνώσεων που προσλαµβάνουν οι µαθητές, 

επηρεάζει τη λειτουργία της φωνολογικής συνείδησης, η οποία συνεχίζει την 

αναπτυξιακή της πορεία και εµφανίζεται σταθερά να κυριαρχεί και πάλι στην 

Στ΄ τάξη. Παράλληλα, οι επιδόσεις των µαθητών της Στ΄ τάξης ως προς τη 

γλωσσολογική συνείδηση (φωνολογική και µορφολογική συνείδηση) είναι 

εκείνες που έχουν την υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα, αφού ερµηνεύουν, 
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σύµφωνα µε το συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης R2=0,260, το 26% των 

τιµών της ορθογραφικής επίδοσης. Τέλος, η συνάφεια της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τη γλωσσολογική συνείδηση και µε όρο αλληλεπίδρασης την Στ΄ 

τάξη παρουσιάζεται σηµαντική (R=0,510). 
 
8.2.3 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

1Φ.Σ. και 2Φ.Σ. 

 Η συσχέτιση της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε 

τις ανεξάρτητες µεταβλητές 1Φ.Σ. και 2Φ.Σ. παρουσίασε τιµές Pearson r 

(Πίνακας 19) σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

Ειδικότερα, η συνάφεια της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε την 1Φ.Σ., που 

µετρά την επίδοση των µαθητών του δείγµατος σε γραφικό περιβάλλον, 

παρουσιάζεται µεγαλύτερη κατά 0,010 µονάδες από τη συνάφεια της Ορθο-

γραφικής ∆εξιότητας µε την 2Φ.Σ., που µετρά την επίδοση του δείγµατος σε 

προφορικό περιβάλλον. Εποµένως, γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές 

υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχουν θετικές συνάφειες ανάµεσα στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 

 

Πίνακας 19: Συνάφεια 1 Φ.Σ. και 2 Φ.Σ.  µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

1 Φ.Σ. 0,359           p<0,001 

2 Φ.Σ. 0,349           p<0,001 

          Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης  

 

8.2.3.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τις ανεξάρτητες µεταβλητές 1Φ.Σ. και 2Φ.Σ. 

Από τα δεδοµένα της στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 20, προκύπτει ότι: α) η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στο 1Φ.Σ. 

σε αλληλεπιδραστικό πλαίσιο παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα (Beta=0,232 µε t=5,290 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας  p<0,001)  από  την  αντίστοιχη  συνάφεια  της  επίδοσης  στο 

2Φ.Σ. (Beta=0,206 µε t=4,712 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001), β) αντιστρόφως, οι τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής 2Φ.Σ. 

φαίνεται  να  έχουν  καλύτερη ευθύγραµµη παλινδρόµηση (Β=0,296 και τυπικό  
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Πίνακας 20:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλη- 

τής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 1Φ.Σ. 

και 2Φ.Σ. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,359 0,129 9,525 0,322 0,031 0,261 0,384 0,359 10,264 ,000 

1 

1 Φ.Σ. 

(α) 
66,149 2,319 61,596 70,703  28,521 ,000 

0,394 0,155 9,387 0,208 

0,296 

0,039 

0,063 

0,131 

0,173 

0,285 

0,419 

0,232 

0,206 

5,290 

4,712 

,000 

,000 

2 

1 Φ.Σ. 

2 Φ.Σ. 

(α) 
59,197 2,720 53,856 64,538  21,761 ,000 

 

σφάλµα 0,063) µε τις τιµές της Ορθογραφικής ∆εξιότητας από τις τιµές του 

1Φ.Σ. (Β=0,208 µε τυπικό σφάλµα 0,039).  

Εποµένως, η φωνολογική συνείδηση των µαθητών του δείγµατος, η 

οποία λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον, παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια 

µε την ορθογραφική τους επίδοση. Αντίθετα, η φωνολογική τους συνείδηση, η 

οποία λειτουργεί σε προφορικό περιβάλλον, παρουσιάζει µικρότερη συνάφεια 

µε την ορθογραφική τους επίδοση.  

 

8.2.4 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Φ.Σ./Σ. και τη Φ.Σ./Φ. 

Η φωνολογική συνείδηση αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να 

εκτελούν διάφορες εργασίες τόσο πάνω στις συλλαβές, όσο και πάνω στα 

φωνήµατα. Το ερώτηµα που αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων φωνολογικής 

συνείδησης και ορθογραφικής δεξιότητας διευρύνεται και διατυπώνεται ως 

εξής: Ποια είναι η συνάφεια της συλλαβικής φωνολογικής συνείδησης 

(Φ.Σ./Σ.) και της φωνηµατικής φωνολογικής συνείδησης (Φ.Σ./Φ.) µε την 

ορθογραφική δεξιότητα;   

 Οι τιµές του Pearson r του Πίνακα 21 αντιστοιχούν σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001.  Εποµένως, θεωρούµε τη διαφορά του 

δείκτη από το µηδέν στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 1% για όλες τις εξεταζόµενες µεταβλητές. 

Με  βάση τις τιµές αυτές,  γίνονται αποδεκτές  οι ειδικότερες εναλλακτι- 
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Πίνακας 21: Συνάφεια Φ.Σ./Σ και Φ.Σ./Φ. µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

1 Φ.Σ./Σ 0,322          p<0,001 

2 Φ.Σ./Σ 0,394          p<0,001 

1Φ.Σ./Φ 0,299          p<0,001 

2Φ.Σ./Φ 0,275          p<0,001 

           Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης  
 
κές υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ της ορθογρα-

φικής δεξιότητας και της φωνολογικής συνείδησης σε επίπεδο συλλα-βών και 

µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και της φωνολογικής συνείδησης σε 

επίπεδο φωνηµάτων. Επίσης, παρατηρείται µεγαλύτερη συνάφεια της  

επίδοσης  των µαθητών του δείγµατος στην Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τη 

Φ.Σ./Σ. από τη συνάφεια µε τη Φ.Σ./Φ. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

συνάφεια που παρουσιάζεται ανάµεσα στην ορθογραφία και τη φωνολογική 

συνείδηση βασίζεται περισσότερο στη φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο 

συλλαβών και λιγότερο στη φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο φωνηµάτων. 

Οι συνάφειες, όµως, ανάµεσα στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη 

Φ.Σ./Σ. από τη µια και από την άλλη µε τη Φ.Σ./Φ. παραµένουν σταθερές 

µέσα σε αλληλεπιδραστικό πλαίσιο ή επηρεάζονται από τους όρους 

αλληλεπίδρασης τάξη και φύλο; Τέλος, ποια είναι η προβλεπτικότητα των 

συναφειών αυτών για την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα; Στα ερωτή-

µατα αυτά προσπαθήσαµε να απαντήσουµε µε την απλή και πολλαπλή 

γραµµική παλινδροµική ανάλυση, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιά-

ζονται στη συνέχεια. 

 

8.2.4.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Φ.Σ./Σ και τη Φ.Σ./Φ 

Τα αποτελέσµατα της απλής και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

µε την τεχνική stepwise των ανεξάρτητων µεταβλητών 1Φ.Σ./Σ., 1Φ.Σ/Φ., 

2Φ.Σ./Σ. και 2Φ.Σ/Φ. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 22.  

Η εξίσωση παλινδρόµησης αποδέχεται µόνο την ανεξάρτητη 

µεταβλητή2Φ.Σ./Σ. (µοντέλο 1) µε συντελεστή παλινδρόµησης Β=1,120 µε τυ- 
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Πίνακας 22:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλη- 

τής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

1Φ.Σ./Σ., 1Φ.Σ/Φ., 2Φ.Σ./Σ. και   2Φ.Σ/Φ. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,394 0,155 9,379 1,120 0,098 0,928 1,312 0,394 11,450 ,000 

1 

2 Φ.Σ./Σ. 

(α) 60,591 2,564 55,557 65,625  23,631 ,000 

0,419 0,176 9,273 0,926 

0,343 

0,107 

0,082 

0,175 

0,181 

1,137 

0,505 

0,326 

0,157 

8,626 

4,161 

,000 

,000 

2 

2 Φ.Σ./Σ. 

1 Φ.Σ./Φ. 

(α) 
57,293 2,656 52,078 62,508  21,570 ,000 

0,429 0,184 9,232 

0,806 

0,255 

0,169 

0,116 

0,088 

0,062 

0,578 

0,081 

0,047 

1,033 

0,428 

0,292 

0,284 

0,117 

0,116 

6,961 

2,880 

2,710 

,000 

,004 

,007 

3 

2 Φ.Σ./Σ. 

1 Φ.Σ./Φ. 

1 Φ.Σ./Σ. 

(α) 55,267 2,748 49,871 60,662  20,110 ,000 

 
πικό σφάλµα 0,098 και Beta=0,394 µε t=11,450 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001, ενώ απορρίπτει τις υπόλοιπες.  Από τις τιµές αυτές 

προκύπτει ότι η ανεξάρτητη µεταβλητή 2Φ.Σ./Σ. παρουσιάζει σηµαντική 

συνάφεια µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα. Παράλληλα, 

το µοντέλο 2 δείχνει ότι η συλλαβική φωνολογική συνείδηση σε προφορικό 

περιβάλλον (2Φ.Σ./Σ.).  και η φωνηµατική φωνολογική συνείδηση σε γραφικό 

περιβάλλον (1Φ.Σ./Φ.). είναι οι καλύτεροι εκτιµητές της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας (R2=0,176). Τέλος, η είσοδος στην παλινδροµική εξίσωση και των 

τριών ανεξάρτητων µεταβλητών 2Φ.Σ./Σ., 1Φ.Σ./Φ. και 1Φ.Σ./Σ. (µοντέλο 3) 

φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό των ερµηνευµένων τιµών  της   εξαρτηµένης 

µεταβλητής Ορθογραφική  ∆εξιότητα  στο 18,4%. Η ανεξάρτητη µεταβλητή 

2Φ.Σ./Σ. παρουσιάζει σηµαντικό συντελεστή παλινδρόµησης Β=0,806 µε 

τυπικό σφάλµα 0,116. Επίσης, οι διορθωµένοι συντελεστές είναι: α) 2Φ.Σ./Σ: 

Beta=0,284 µε t=6,961 και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001, β) 

1Φ.Σ./Φ.: Beta=0,117 µε t=0,117 και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001, και γ) 1Φ.Σ./Σ.: Beta=0,116 µε t=0,117 και επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001.  Από τις τιµές αυτές προκύπτει ότι µόνο η συλλαβική 

φωνολογική συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον (2Φ.Σ./Σ.) παρουσιάζει  
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ισχυρή συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα σε πλαίσια αλληλεπίδρασης 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Η φωνηµατική φωνολογική 

συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον (2Φ.Σ./Φ.) αποκλείεται και από το 

µοντέλο 3 γιατί παρουσιάζει δείκτη µερικής συσχέτισης 0,001 και Βeta=0,002 

µε t=0,034 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,972.Η προβλεπτική 

ικανότητα του µοντέλου 3 ερµηνεύει το 18,4% των τιµών της εξαρτηµένης 

µεταβλητής και, φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στη συνάφεια της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη συλλαβική φωνολογική συνείδηση σε 

προφορικό επίπεδο. Επίσης, η συνάφεια του µοντέλου 3 µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα είναι σηµαντική (R=0,429). 

 Επιπλέον, η διερεύνηση των συναφειών της Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

µε τη Φ.Σ./Σ και τη Φ.Σ./Φ δεν παρουσίασε διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές τάξη και φύλο. 

 Εποµένως, τα παραπάνω ευρήµατα δείχνουν ότι η επίδοση των 

µαθητών του δείγµατός µας στην ορθογραφία επηρεάζεται, πρώτα, από την 

ικανότητά τους να χειρίζονται τις συλλαβές των προφορικών λέξεων, µετά, 

από την ικανότητά τους να χειρίζονται τα φωνήµατα σε γραφικό περιβάλλον 

και, τέλος, από την ικανότητά τους να χειρίζονται τις συλλαβές σε γραφικό 

περιβάλλον.  

 

8.2.5 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς 

του τεστ µορφολογικής συνείδησης 

 Η µορφολογική συνείδηση αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να 

εκτελούν διάφορες εργασίες πάνω στα µορφήµατα, όπως ακουστική 

αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος (Α.Α.Θ.Μ.), οπτική µορφηµατική 

κατάτµηση λέξεως (Ο.Μ.Κ.Λ.), οπτική αναγνώριση προθήµατος (Ο.Α.Π.), 

ακουστική αναγνώριση λεξήµατος (Α.Α.Λ.), και οπτική αναγνώριση θεµατικού 

µορφήµατος (Ο.Α.Θ.Μ.) Το ερώτηµα που αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων 

µορφολογικής συνείδησης και ορθογραφικής δεξιότητας διευρύνεται και 

διατυπώνεται ως εξής: Ποια είναι η συνάφεια των ειδικότερων αυτών τοµέων 

της µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα;  Η στατιστική 

ανάλυση που ακολουθεί προσπαθεί να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν οι εξής τιµές 

του  Pearson r  σε επίπεδο  στατιστικής  σηµαντικότητας  µικρότερο p<0,001 
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Πίνακας 23:   Συνάφειες ειδικότερων τοµέων της µορφολογικής  

συνείδησης  µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Α.Α.Θ.Μ. 0,202        p<0,001 

Ο.Μ.Κ.Λ. 0,227        p<0,001 

Ο.Α.Π. 0,260        p<0,001 

Α.Α.Λ. 0,282        p<0,001 

Ο.Α.Θ.Μ. 0,327        p<0,001 

Α.Α.Θ.Μ.= Ακουστική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος, Ο.Μ.Κ.Λ.= Οπτική 

µορφηµατική κατάτµηση λέξεως, Ο.Α.Π.= Οπτική αναγνώριση προθήµατος, 

Α.Α.Λ.= Ακουστική αναγνώριση λεξήµατος,  Ο.Α.Θ.Μ.= Οπτική αναγνώριση 

θεµατικού µορφήµατος  

 

 (Πίνακας 23): α) Ορθογραφική ∆εξιότητα και Α.Α.Θ.Μ.: r=0,202, β) 

Ορθογραφική ∆εξιότητα και Ο.Μ.Κ.Λ.: r=0,227, γ) Ορθογραφική ∆εξιότητα και 

Ο.Α.Π.: r=0,260, δ) Ορθογραφική ∆εξιότητα και Ο.Μ.Κ.Λ.: r=0,282, ε) 

Ορθογραφική ∆εξιότητα και Ο.Α.Θ.Μ.: r=0,327. 

Με  βάση τα στοιχεία του Πίνακα 23, γίνονται αποδεκτές οι ειδικότερες 

εναλλακτικές υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ: 1) 

ορθογραφικής δεξιότητας και ακουστικής αναγνώρισης θεµατικού µορφή-

µατος, 2) ορθογραφικής δεξιότητας και οπτικής µορφηµατικής κατάτµησης 

λέξης, 3) ορθογραφικής δεξιότητας και οπτικής αναγνώρισης προθήµατος, 4) 

ορθογραφικής δεξιότητας και ακουστικής αναγνώρισης λεξήµατος, 5) 

ορθογραφικής δεξιότητας και οπτικής αναγνώρισης θεµατικού µορφήµατος.  

Μεγαλύτερη συνάφεια µε την  επίδοση  των µαθητών του δείγµατος 

στην Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζουν η Ο.Α.Θ.Μ. και η Α.Α.Λ. 

Ακολουθεί η Ο.Α.Π., η Ο.Μ.Κ.Λ. µε τελευταία τη συνάφεια της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας µε την Α.Α.Θ.Μ. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η συνάφεια 

που παρουσιάζεται ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη µορφολογική 

συνείδηση βασίζεται κυρίως στην οπτική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος 

και στην ακουστική αναγνώριση λεξήµατος. 

Υπάρχουν, όµως, όροι αλληλεπίδρασης (άλλες ανεξάρτητες µετα-

βλητές) που πιθανόν να επηρεάζουν τις συνάφειες αυτές; Επίσης, ποια είναι η 

προβλεπτικότητα των συναφειών αυτών για την επίδοση στην ορθογραφική 
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δεξιότητα; Στα ερωτήµατα αυτά προσπαθήσαµε να απαντήσουµε µε την απλή 

και πολλαπλή γραµµική παλινδροµική ανάλυση, τα αποτελέσµατα των 

οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

8.2.5.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τους ειδικότερους τοµείς του τεστ  µορφολογικής συνείδησης   

 Τα αποτελέσµατα της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης των ανε-

ξάρτητων µεταβλητών Α.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ., Ο.Α.Π., Α.Α.Λ. και Ο.Α.Θ.Μ. µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 24.  

 

Πίνακας 24:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο- 

γραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Α.Α.Θ.Μ., Α.Λ.Μ., 

Ο.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ. και Ο.Α.Π. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,327 0,107 9,645 1,007 0,109 0,793 1,222 0,327 9,234 ,000 

1 

Ο.Α.Θ.Μ. 

(α) 73,560 1,782 70,062 77,058  41,285 ,000 

0,389 0,151 9,408 0,903 

0,618 

0,108 

0,101 

0,691 

0,419 

1,114 

0,816 

0,293 

0,214 

8,374 

6,104 

,000 

,000 

2 

Ο.Α.Θ.Μ. 

Ο.Α.Π. 

(α) 
68,014 1,961 64,164 71,865  34,680 ,000 

0,424 0,180 9,254 

0,798 

0,625 

0,255 

0,108 

0,100 

0,051 

0,586 

0,430 

0,155 

1,010 

0,821 

0,356 

0,259 

0,216 

0,173 

7,381 

6,280 

4,984 

,000 

,000 

,000 

3 

Ο.Α.Θ.Μ. 

Ο.Α.Π. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

(α) 66,596 1,950 62,768 70,424  34,152 ,000 

0,451 0,203 9,129 

0,625 

0,600 

0,239 

0,444 

0,113 

0,098 

0,051 

0,098 

0,403 

0,407 

0,140 

0,252 

0,847 

0,794 

0,339 

0,636 

0,203 

0,208 

0,162 

0,164 

5,520 

6,105 

4,728 

4,539 

,000 

,000 

,000 

,000 

4 

Ο.Α.Θ.Μ. 

Ο.Α.Π. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

Α.Α.Λ. 

(α) 57,027 2,854 51,424 62,631  19,982 ,000 

0,462 0,214 9,076 

0,607 

0,603 

0,236 

0,355 

1,587 

0,113 

0,098 

0,50 

0,101 

0,518 

0,386 

0,411 

0,137 

0,156 

0,570 

0,828 

0,795 

0,335 

0,554 

2,604 

0,197 

0,209 

0,160 

0,131 

0,108 

5,384 

6,168 

4,686 

3,500 

3,063 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

5 

Ο.Α.Θ.Μ. 

Ο.Α.Π. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

Α.Α.Λ.  

Α.Α.Θ.Μ. 

(α) 52,480 3,202 46,193 58,767  16,388 ,000 
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Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης των παραπάνω ανεξάρτητων 

µεταβλητών µε την τεχνική stepwise φαίνεται να διαµορφώνει πέντε µοντέλα 

ερµηνείας των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο 1, η ανεξάρτητη µεταβλητή Ο.Α.Θ.Μ., µε B=0,1007 

και τυπικό σφάλµα 0,109 παρουσιάζει την καλύτερη ευθύγραµµη 

παλινδρόµηση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µικρότερο του p<0,001 ικανή να 

ερµηνεύσει το 10,7% των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής (συντελεστής 

πολλαπλής παλινδρόµησης R2=0,107).  Σηµαντικό εύρηµα αυτής  της παλιν-

δροµικής ανάλυσης είναι ότι η Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζει σηµαντι-

κές συνάφειες µε τα µοντέλα 1, 2 και 3 που περιλαµβάνουν οπτικές δοκιµα-

σίες της µορφολογικής συνείδησης. Αντίθετα, οι ακουστικές δοκιµασίες 

µορφολογικής συνείδησης, οι οποίες προστίθενται στο 4 και 5 µοντέλο, 

παρουσιάζονται ως όροι αλληλεπίδρασης µε µεγάλη συγχυτική επίδραση στις 

οπτικές δοκιµασίες µορφολογικής συνείδησης. Έτσι, το µοντέλο 5 µε 

συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης R=0,462 παρουσιάζει σηµαντική 

συνάφεια  µε  την  Ορθογραφική  ∆εξιότητα ικανή να ερµηνεύει το 21,4% των 

ορθογραφικών επιδόσεων (R2=0,214). Παράλληλα, παρατηρείται ότι  οι 

επιδόσεις  των  µαθητών  του δείγµατός µας στις οπτικές δοκιµασίες της 

µορφολογικής συνείδησης συσχετίζονται µε τις υψηλές τιµές της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας (µοντέλο 3, α=66,596). 

 

8.2.5.2 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της επίδοσης στους ειδικότερους 

τοµείς του τεστ µορφολογικής συνείδησης µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα και µε όρους αλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη 

 Στον Πίνακα 25, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της εξαρτηµέ- 

νης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

Α.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ., Ο.Α.Π., Α.Α.Λ. και Ο.Α.Θ.Μ. σε σχέση µε το φύλο και την 

τάξη, από τα οποία προκύπτει ότι: α) το φύλο αλληλεπιδρά σηµαντικά µε τους 

ειδικότερους τοµείς της Μορφολογικής Συνείδησης και αυξάνει σηµαντικά τη 

συνάφεια της ορθογραφικής επίδοσης µε τους ειδικότερους τοµείς της  

µορφολογικής συνείδησης  από  R=0,462  (Πίνακας 24, µοντέλο 5)  σε R=505, 
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Πίνακας 25:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο- 

γραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Α.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ., 

Ο.Α.Π., Α.Α.Λ. και Ο.Α.Θ.Μ. σε σχέση µε  το φύλο και την τάξη  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,401 0,161 9,365 
0,908 

4,778 

0,107 

0,708 

0,698 

3,388 

1,118 

6,168 

0,295 

0,234 

8,499 

6,750 

,000 

,000 

1 

Ο.Α.Θ.Μ. 

φύλο 

(α) 68,094 1,909 64,347 71,842  35,675 ,000 

0,448 0,201 9,138 

0,813 

4,571 

0,585 

0,106 

0,692 

0,098 

0,606 

3,212 

0,392 

1,021 

5,931 

0,778 

0,264 

0,224 

0,202 

7,703 

6,604 

5,945 

,000 

,000 

,000 

2 

Ο.Α.Θ.Μ. 

φύλο 

Ο.Α.Π. 

(α) 63,078 2,046 59,060 67,095  30,825 ,000 

0,476 0,227 8,992 

0,622 

4,558 

0,559 

0,473 

0,111 

0,681 

0,097 

0,096 

0,405 

3,221 

0,369 

0,284 

0,840 

5,895 

0,750 

0,662 

0,202 

0,223 

0,193 

0,175 

5,612 

6,692 

5,767 

4,923 

,000 

,000 

,000 

,000 

3 

Ο.Α.Θ.Μ. 

φύλο 

Ο.Α.Π. 

Α.Α.Λ. 

(α) 52,800 2,901 47,105 58,495  18,203 ,000 

0,499 0,249 8,871 

0,546 

4,401 

0,569 

0,444 

0,223 

0,111 

0,673 

0,096 

0,095 

0,049 

0,328 

3,080 

0,381 

0,257 

0,126 

0,763 

5,722 

0,756 

0,630 

0,320 

0,177 

0,216 

0,197 

0,164 

0,151 

4,931 

6,541 

5,941 

4,667 

4,522 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

4 

Ο.Α.Θ.Μ. 

φύλο 

Ο.Α.Π. 

Α.Α.Λ. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

 (α) 52,373 2,863 46,752 57,995  18,292 ,000 

0,505 0,255 8,841 

0,535 

4,220 

0,572 

0,375 

0,221 

1,236 

0,110 

0,675 

0,095 

0,099 

0,049 

0,508 

0,318 

2,895 

0,385 

0,180 

0,124 

0,239 

0,752 

5,544 

0,759 

0,569 

0,317 

2,233 

0,174 

0,207 

0,198 

0,138 

0,149 

0,084 

4,846 

6,254 

5,997 

3,787 

4,496 

2,434 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,015 

5 

Ο.Α.Θ.Μ. 

φύλο 

Ο.Α.Π. 

Α.Α.Λ. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

Α.Α.Θ.Μ. 

(α) 49,024 3,168 42,804 55,243  15,475 ,000 

 

β)  επίσης, το φύλο επιδρά συγχυτικά σε όλους τους ειδικότερους τοµείς της 

Μορφολογικής Συνείδησης µειώνοντας τη συνάφειά τους µε την Ορθογραφική  

∆εξιότητα µε εξαίρεση τη συνάφεια της ανεξάρτητης µεταβλητής Α.Α.Λ. µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα την οποία αυξάνει σηµαντικά µειώνοντας την 

αντίστοιχη συνάφεια της Ο.Μ.Κ.Λ. (πρβλ. Πίνακα 24, µοντέλο 3 και Πίνακα 25, 

µοντέλο 3), γ) η τάξη δεν παρουσιάζει συγχυτική επίδραση στις συνάφειες των  
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Πίνακας 26:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο- 

γραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές  Α.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ., 

Ο.Α.Π., Α.Α.Λ. και Ο.Α.Θ.Μ. σε σχέση µε τις κατηγορίες φύλου (αγόρι, 

κορίτσι)  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  95% 

για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,334 0,112 
11,16

7 

 

1,014 0,148 0,723 1,306 0,334 6,842 ,000 

Α1 

Αγόρι 

Α.Α.Λ. 

(α) 57,947 4,286 49,520 66,374  13,522 ,000 

0,418 0,175 
10,77

9 
0,911 

0,845 

0,144 

0,159 

0,627 

0,532 

1,195 

1,157 

0,300 

0,253 

6,309 

5,315 

,000 

,000 

Α2 

Αγόρι 

Α.Α.Λ. 

Ο.Α.Π. 

 (α) 51,230 4,325 42,725 59,736  11,844 ,000 

0,472 0,223 
10,47

2 

 

0,838 

0,813 

0,388 

0,141 

0,155 

0,081 

0,560 

0,509 

0,229 

1,115 

1,117 

0,546 

0,276 

0,244 

0,222 

5,938 

5,263 

4,808 

,000 

,000 

,000 

Α3 

Αγόρι 

Α.Α.Λ. 

Ο.Α.Π. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

 (α) 49,315 4,221 41,015 57,614  11,684 ,000 

0,488 0,238 
10,38

7 

 

0,699 

0,767 

0,363 

0,429 

0,149 

0,154 

0,081 

0,162 

0,405 

0,464 

0,205 

0,112 

0,992 

1,071 

0,521 

0,747 

0,230 

0,230 

0,208 

0,132 

4,675 

4,975 

4,509 

2,658 

,000 

,000 

,000 

,000 

Α4 

Αγόρι 

Α.Α.Λ. 

Ο.Α.Π. 

Ο.Μ.Κ.Λ. 

Ο.Α.Θ.Μ. 

 (α) 47,425 4,247 39,074 55,775  11,168 ,000 

0,355 0,126 6,498 
 

0,869 0,124 0,624 1,113 0,355 6,987 ,000 

Κ1 

Κορίτσι 

Ο.Α.Θ.Μ. 

 

(α) 78,298 2,078 74,210 82,386  37,674 ,000 

0,383 0,147 6,432 

 

0,818 

0,286 

0,124 

0,101 

0,573 

0,087 

1,062 

0,485 

0,334 

0,144 

6,571 

2,832 

,000 

,005 

Κ2 

Κορίτσι 

Ο.Α.Θ.Μ. 

Ο.Α.Π. 

 (α) 75,723 2,249 71,299 80,147  33,667 ,000 

 

ειδικότερων τοµέων της Μορφολογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα, και δ) όλες οι συνάφειες Beta παρουσιάζονται σηµαντικές σε επίπε- 

δο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001, εκτός της συνάφειας σε σχέση µε την 

Α.Α.Θ.Μ. (p=0,015). 
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Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερώτηµα σχετικά µε την 

κατηγορία του φύλου που επιδρά στις συνάφειες της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και των ειδικότερων τοµέων της Μορφολογικής Συνείδησης. Για τη 

διερεύνηση του παραπάνω ερωτήµατος πραγµατοποιήσαµε ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική 

∆εξιότητα και των ανεξάρτητων µεταβλητών  Α.Α.Θ.Μ., Ο.Μ.Κ.Λ., Ο.Α.Π., 

Α.Α.Λ. και Ο.Α.Θ.Μ. σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου. 

Από τα δεδοµένα αυτής της στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιά-

ζονται στον Πίνακα 26, προκύπτει ότι: α) µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

ορθογραφία παρουσιάζει η επίδοση των αγοριών στην ακουστική αναγνώριση 

λεξηµάτων. Αντίθετα, στα κορίτσια µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθογραφία 

παρουσιάζει η επίδοση στην οπτική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος, β) οι 

επιδόσεις των αγοριών στους ειδικότερους τοµείς της µορφολογικής 

συνείδησης σε πλαίσιο αλληλεπίδρασης παρουσιάζουν σηµαντικές συνάφειες 

µε την ορθογραφία, εκτός της συνάφειας σχετικά µε την επίδοση στη 

Α.Α.Θ.Μ., και γ) οι επιδόσεις των κοριτσιών  στην οπτική  αναγνώριση θεµατι- 

κού µορφήµατος και στην οπτική αναγνώριση προθήµατος διατηρούν 

σηµαντικές συνάφειες µε την ορθογραφία. 

 Εποµένως, η επίδοση των αγοριών στην ορθογραφία φαίνεται να 

επηρεάζεται από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ακουστικά µια λέξη 

(λέξηµα). Αντίθετα, η επίδοση των κοριτσιών στην ορθογραφία φαίνεται να 

επηρεάζεται από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν οπτικά ένα θεµατικό 

µόρφηµα. 

 

8.2.6 Ανακεφαλαίωση 

 Η διµεταβλητή στατιστική ανάλυση των συναφειών της επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατός µας στις δοκιµασίες Φωνολογικής και Μορφολογικής 

Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα επιβεβαιώνει την υπόθεση της 

έρευνάς µας για την ύπαρξη θετικής συνάφειας µεταξύ ορθογραφικής 

δεξιότητας και φωνολογικής συνείδησης (r=0,393, p<0,001) καθώς και µεταξύ 

ορθογραφικής δεξιότητας και µορφολογικής συνείδησης (r=0,433, p<0,001).  

Αυτό σηµαίνει ότι αύξηση της επίδοσης στη φωνολογική συνείδηση των 

µαθητών προκαλεί αύξηση της ορθογραφικής τους επίδοσης, όπως και 

αύξηση της επίδοσης στη µορφολογική συνείδηση των µαθητών προκαλεί, 
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επίσης, αύξηση της ορθογραφικής τους επίδοσης. Η συνάφεια ορθογραφικής 

δεξιότητας και µορφολογικής συνείδησης παρουσιάζεται µεγαλύτερη 

φανερώνοντας ότι η, ήδη, διαπιστωµένη συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας 

και γλωσσολογικής συνείδησης (r=0,464, p<0,001) εξαρτάται σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τη µορφολογική συνείδηση. 

 Επίσης, κατά την πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση των παραπάνω 

συναφειών, διαπιστώνεται ότι η φωνολογική και η µορφολογική συνείδηση 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Αποτέλεσµα 

αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η µείωση των συναφειών τους µε την 

ορθογραφική δεξιότητα. Έτσι, η παραπάνω συνάφεια της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τη φωνολογική συνείδηση µειώνεται στο Beta=0,227, µε 

p<0,001, ενώ η αντίστοιχη συνάφειά της µε τη µορφολογική συνείδηση 

µειώνεται στο Beta=0,312, µε p<0,001. Ωστόσο, η συνάφεια της 

µορφολογικής συνείδησης µε την της ορθογραφική δεξιότητα παραµένει πιο 

ισχυρή δηλώνοντας ότι η ορθογραφική επίδοση των µαθητών των τριών 

τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου εξαρτάται σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την µορφολογική τους συνείδηση. Παράλληλα, ενώ η επίδοση στη 

φωνολογική συνείδηση δεν µπορεί να προβλέπει την ορθογραφική επίδοση, η 

επίδοση στη µορφολογική συνείδηση µπορεί να προβλέπει το 18,6% αυτής. 

Απεναντίας, η φωνολογική συνείδηση σε αλληλεπίδραση µε τη µορφολογική 

συνείδηση συµβάλλει στην εκτίµηση του 22,2% της ορθογραφικής επίδοσης. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η µορφολογική συνείδηση επιδρά θετικά στην 

φωνολογική συνείδηση αυξάνοντας τη συνάφειά της µε την ορθογραφική 

δεξιότητα. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η ορθογραφική επίδοση 

επηρεάζεται από τη θετική αλληλεπίδραση φωνολογικής και µορφολογικής 

συνείδησης.  

 Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η τάξη επιδρούν στις 

συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη φωνολογική και µορφολογική 

συνείδηση. Με συνεκτίµηση της αλληλεπίδρασης του φύλου και της τάξης η 

συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας και φωνολογικής συνείδησης 

διαµορφώνεται στο Beta=0,219, µε p<0,001, ενώ η συνάφεια ορθογραφικής 

δεξιότητας και µορφολογικής συνείδησης στο Beta=0,256, µε p<0,001. 

Επιπλέον, το φύλο φαίνεται να επιδρά περισσότερο από την τάξη στις 

συνάφειες αυτές. ∆ηλαδή, η ορθογραφική επίδοση εξαρτάται από την 
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διαφοροποιηµένη κατά φύλο και τάξη επίδοση των µαθητών στη µορφολογική 

και φωνολογική συνείδηση. Ο έλεγχος αυτής της διαφοροποίησης έδειξε ότι: 

α) η ορθογραφική επίδοση των αγοριών εξαρτάται κυρίως από την επίδοσή 

τους στη µορφολογική συνείδηση (BetaΜ.Σ.=0,378 και BetaΦ.Σ.=0,177, µε 

p<0,001), ενώ των κοριτσιών κυρίως από την επίδοσή τους στη φωνολογική 

συνείδηση (BetaΜ.Σ.=0,186 και BetaΦ.Σ.=0,285, µε p<0,001) και β) η 

ορθογραφική επίδοση της ∆΄ και Στ΄ τάξης εξαρτάται κυρίως από την επίδοση 

των µαθητών στη φωνολογική συνείδηση, ενώ της Ε΄ τάξης από την επίδοση 

των µαθητών κυρίως στη µορφολογική συνείδηση.  

 Από τον έλεγχο της συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας και 

φωνολογικής συνείδησης σε προφορικό και γραφικό περιβάλλον 

διαπιστώθηκε ότι η συνάφεια αυτή είναι µεγαλύτερη όταν η επίδοση της 

φωνολογικής συνείδησης µετριέται σε γραφικό περιβάλλον και µικρότερη όταν 

µετριέται σε προφορικό περιβάλλον (Beta1Φ.Σ.=0,232 και Beta2Φ.Σ.=0,206, µε 

p<0,001). Επίσης, από τον έλεγχο της συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας 

και φωνολογικής συνείδησης σε συλλαβικό και φωνηµατικό επίπεδο 

διαπιστώθηκε ότι η συνάφεια αυτή είναι µεγαλύτερη όταν η επίδοση της 

φωνολογικής συνείδησης αφορά το συλλαβικό επίπεδο και µικρότερη όταν 

αφορά το φωνηµατικό επίπεδο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η φωνολογική 

συνείδηση σε επίπεδο συλλαβών προφορικού λόγου παρουσιάζει υψηλότερη 

συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα από τις συνάφειες ορθογραφικής 

δεξιότητας και φωνολογικής συνείδησης σε επίπεδο συλλαβών ή φωνηµάτων 

γραπτού λόγου (Beta2Φ.Σ./Σ.=0,284 µε p<0,001, Beta1Φ.Σ./Φ.=0,117, µε p=0,004, 

Beta1Φ.Σ./Σ.=0,116, µε p=0,007). Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πλαίσια 

αλληλεπίδρασης δεν παρουσιάζεται συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας και 

φωνολογικής συνείδησης σε φωνηµατικό επίπεδο προφορικού λόγου.  

Εποµένως, η ορθογραφική δεξιότητα φαίνεται ότι εξαρτάται περισσότερο από 

την επίδοση των µαθητών στη φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο συλλαβών 

προφορικού λόγου και την επίδοσή τους στη φωνολογική συνείδηση σε 

γραφικό περιβάλλον. 

 Παράλληλα, από τον έλεγχο των συναφειών ορθογραφικής δεξιότητας 

και ειδικότερων τοµέων µορφολογικής συνείδησης διαπιστώθηκε ότι οι 

γραφηµατικές δοκιµασίες µορφολογικής συνείδησης παρουσιάζουν µεγαλύ-

τερες συνάφειες µε την ορθογραφική δεξιότητα απ’ ότι οι φωνητικές δοκιµα-
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σίες. Έτσι, η ορθογραφική επίδοση φαίνεται να εξαρτάται κυρίως από την 

επίδοση των µαθητών στις γραφηµατικές δοκιµασίες της µορφολογικής 

συνείδησης. 

 Τέλος, το φύλο και η τάξη διαπιστώθηκε ότι δεν επιδρούν σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο στη συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη 

φωνολογική συνείδηση, είτε σε συλλαβικό ή φωνηµατικό επίπεδο, είτε σε 

προφορικό ή γραφικό περιβάλλον. Αντίθετα, επιδρούν στις συνάφειες της 

ορθογραφικής δεξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς της µορφολογικής 

συνείδησης. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η επίδοση των αγοριών στην 

ορθογραφία επηρεάζεται από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ακουστικά 

ένα λέξηµα, ενώ των κοριτσιών από την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν 

οπτικά ένα θεµατικό µόρφηµα. 

 Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική 

υπόθεση σύµφωνα µε την οποία υπάρχει θετική συνάφεια ορθογραφικής 

δεξιότητας και φωνολογικής συνείδησης καθώς και ορθογραφικής δεξιότητας 

και µορφολογικής συνείδησης. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι οι συνάφειες 

αυτές µεταβάλλονται από το βαθµό αλληλεπίδρασης φωνολογικής και µορφο-

λογικής συνείδησης, καθώς και από την επίδραση του φύλου και της τάξης. 

  

8.3.0 Σχέσεις και επιδράσεις των γλωσσικών δεξιοτήτων (φωνηµατικο-
γραφηµατικής και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας)  
µε την ορθογραφική δεξιότητα (2η ειδική υπόθεση). 
Οι γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή, η φωνηµατικογραφηµατική (Φ.Γ.Α.) 

και η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (Μ.Γ.Α.), παρουσίασαν, σύµφωνα 

µε τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς µας, υψηλή συνάφεια 

µε την ορθογραφική δεξιότητα (r=0,877 στατιστικά σηµαντικός µε p<0,001 (βλ. 

σ. 344). Η συνάφεια αυτή παραµένει  µεγάλη ακόµα και σε πλαίσια πολλα-

πλής συσχέτισης µε όρους αλληλεπίδρασης τη γλωσσολογική συνείδηση, τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα, το φύλο και την τάξη (Beta=0,698 µε t=25,822 σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001). Σε ποια, όµως, γλωσσική 

δεξιότητα οφείλεται αυτή η υψηλή συσχέτιση; Οφείλεται στη φωνηµατικογρα-

φηµατική αντιστοιχία, στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία ή και στις 

δύο; Η διερεύνηση, λοιπόν, των σχέσεων των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

ορθογραφικής δεξιότητας µπορεί να προχωρήσει σε ένα δεύτερο επίπεδο 
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εξετάζοντας τις συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας και της φωνηµατι-

κογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Σ’ ένα τρίτο 

επίπεδο, η διερεύνηση αυτή µπορεί να διερευνήσει τις συνάφειες της ορθο-

γραφικής δεξιότητας και των ειδικότερων τοµέων τόσο της φωνηµατικο-

γραφηµατικής όσο και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. 

 Σύµφωνα µε τη 2η ειδική υπόθεση της έρευνάς µας η ορθογραφική 

δεξιότητα έχει θετική συνάφεια µε τη φωνηµατικογραφηµατική  και τη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. Στη συνέχεια θα ελέγξουµε στατιστικά 

τη συγκεκριµένη υπόθεση της έρευνάς µας παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα 

ευρήµατα των στατιστικών αναλύσεων στο δεύτερο και στο τρίτο επίπεδο 

διερεύνησης. 
 

8.3.1 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Φ.Γ.Α και τη Μ.Γ.Α. 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έδωσε τις παρακάτω τιµές του 

Pearson r (Πίνακας 27): α) Ορθογραφική ∆εξιότητα και Φ.Γ.Α.: r=0,447, β) 

Ορθογραφική ∆εξιότητα και Μ.Γ.Α.: r=0,912. Οι τιµές αυτές του Pearson r 

αντιστοιχούν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

 

Πίνακας 27: Συνάφειες Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α  µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Φ.Γ.Α. 0,447           p<0,001 

Μ.Γ.Α. 0,912           p<0,001 

          Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

  

 Με  βάση τα παραπάνω στοιχεία, γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές 

υποθέσεις κατά τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και της Φ.Γ.Α. αφενός και της Μ.Γ.Α. αφετέρου. Η συνάφεια της 

επίδοσης  των µαθητών του δείγµατος στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και της 

επίδοσής τους στην Μ.Γ.Α. παρουσιάζεται µεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια, από 

την αντίστοιχη συνάφεια µε τη Φ.Γ.Α. Η επίδοση, δηλαδή στην Μ.Γ.Α. 

παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερη σχέση µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα των 

µαθητών από την αντίστοιχη επίδοσή τους στη Φ.Γ.Α. Έτσι, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι η συνάφεια που παρουσιάζεται ανάµεσα στην Ορθογραφική 

∆εξιότητα και τις Γλωσσικές ∆εξιότητες εξαρτάται περισσότερο από τη 
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δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των µαθητών του δείγµατος 

και λιγότερο από τη δεξιότητά τους στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. 

 Οι συνάφειες, όµως, ανάµεσα στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και τη 

Φ.Γ.Α. από τη µια και από την άλλη µε τη Μ.Γ.Α. µεταβάλλονται από την 

αλληλεπίδραση µεταξύ της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. ή από την επίδραση άλλων 

όρων (ανεξάρτητων µεταβλητών); Επίσης, ποια είναι η προβλεπτικότητα των 

συναφειών αυτών για την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα; Στα 

ερωτήµατα αυτά προσπαθήσαµε να απαντήσουµε µε την απλή και πολλαπλή 

γραµµική παλινδροµική ανάλυση, τα αποτελέσµατα των οποίων 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

8.3.1.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε   

 τη Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α 

 Τα αποτελέσµατα της απλής και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

των ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. µε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται µε τον Πίνακα 28. O έλεγχος της 

κανονικότητας και της οµοσκεδαστικότητας των υπολοίπων της πολλαπλής 

γραµµικής παλινδρόµησης µε το Ιστόγραµµα 5 και το ∆ιάγραµµα 5 του 

Παραρτήµατος V. 

Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης της ανεξάρτητης µεταβλητής 

Φ.Γ.Α. (µοντέλο 1) φαίνεται να ερµηνεύει µόνη της το 19,9% των τιµών της ε- 

ξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα. Με συντελεστή 

παλινδρόµησης Β=0,517 µε τυπικό σφάλµα 0,039 και Beta=0,447 µε t=13,319 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 προκύπτει ότι η ανεξάρτητη 

µεταβλητή Φ.Γ.Α. παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική συνάφεια µε την εξαρτη-

µένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα. Από την άλλη, η παλινδρόµηση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Μ.Γ.Α. µε την εξαρτηµένη   µεταβλητή  Ορθογραφική  

∆εξιότητα  (µοντέλο 2)  παρουσιάζει στατιστικά µεγάλη συνάφεια ικανή να ερ- 

µηνεύει το 83,1% των τιµών  της  εξαρτηµένης  µεταβλητής.  Με συντελεστή 

παλινδρόµηση  Β=0,504  µε τυπικό σφάλµα 0,008 και Beta=0,912 µε t=59,325 

και επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας µικρότερο του p<0,001 θεωρούµε ότι 

η ανεξάρτητη µεταβλητή Μ.Γ.Α. έχει πολύ ισχυρή συνάφεια µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα. 
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Πίνακας 28:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,447 0,199 9,131 0,517 0,039 0,441 0,593 0,447 13,319 ,000 

1 

Φ.Γ.Α. 

(α) 57,289 2,455 52,469 62,109  23,333 ,000 

0,912 0,831 4,186 0,504 0,008 0,487 0,521 0,912 59,325 ,000 

2 

Μ.Γ.Α. 

(α) 34,171 0,949 32,309 36,033  36,023 ,000 

0,913 0,834 4,157 0,490 

6,574Ε-02 

0,009 

0,020 

0,472 

0,027 

0,508 

0,104 

0,887 

0,057 

52,200 

3,342 

,000 

,001 

3 

Μ.Γ.Α. 

Φ.Γ.Α. 

 

(α) 31,572 1,221 29,174 33,970  25,848 ,000 

 

 Παράλληλα, η είσοδος στην παλινδροµική εξίσωση και των δυο 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. (µοντέλο 3) φαίνεται να αυξάνει 

ελάχιστα το ποσοστό των ερµηνευµένων τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής 

Ορθογραφική ∆εξιότητα στο 83,4%. Με συντελεστές παλινδρόµησης για την 

Φ.Γ.Α. Β= 6,574Ε-02 µε τυπικό σφάλµα 0,020 και τη Μ.Γ.Α. Β=0,490 µε 

τυπικό σφάλµα 0,009, οι διορθωµένοι συντελεστές Beta είναι 0,057 µε t=3,342 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=0,001, µικρότερο του p<0,05 και 

0,887 µε t=52,200 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 

αντίστοιχα. Συνεπώς, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στη Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. είναι 

µεγάλη µε καθολική συγχυτική επίδραση της Μ.Γ.Α. επί της Φ.Γ.Α. Αντίθετα, η 

συγχυτική επίδραση της Φ.Γ.Α. επί της Μ.Γ.Α. είναι πολύ µικρή.  Επίσης, ενώ 

η Φ.Γ.Α. και η Μ.Γ.Α. παρουσιάζουν µαζί συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης 

µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα R=0,913, η Μ.Γ.Α. µόνη της έχει συντελεστή 

πολλαπλής συσχέτισης  R=0,912.  

Εποµένως, από τον µέχρι τώρα στατιστικό έλεγχο της ειδικής 

υπόθεσής µας για την ύπαρξη συνάφειας της ορθογραφίας µε τη 

φωνηµατικογραφηµατική και τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

προκύπτει ότι: α) υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συνάφεια ανάµεσα 

στην ορθογραφία και τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (r=0,447, 

p<0,001), η οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως εκτιµητής της 
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ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,199), β) υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφία και τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία (r=0,912, p<0,001), η οποία µπορεί να χρησιµοποιείται µόνη της 

ως ο καλύτερος εκτιµητής της ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,832), γ) από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. µόνο η Μ.Γ.Α. παρουσιάζει υψηλή 

συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα ακόµα και µέσα σε πλαίσια 

αλληλεπίδρασης (Beta=0,887), δ) η Μ.Γ.Α. αλληλεπιδρά µε τη Φ.Γ.Α., στην 

οποία δηµιουργεί σχεδόν καθολική συγχυτική επίδραση µειώνοντας τη 

συνάφειά της µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα (Beta=0,057), τέλος ε) η 

προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 3 (Γλωσσικές ∆εξιότητες), το οποίο 

µπορεί να ερµηνεύσει το 83,4% των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής, 

φαίνεται να στηρίζεται αποκλειστικά στη συνάφεια της Μ.Γ.Α. µε  την 

εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα.  

 

8.3.2 Συσχέτιση της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

διαµέρισµα, φύλο και τάξη 

Η συσχέτιση Pearson r της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. µε το διαµέρισµα, το 

φύλο και την τάξη (Πίνακας 29) δείχνει ότι: α) δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στη Φ.Γ.Α. και το διαµέρισµα, β) η συνάφεια της 

Μ.Γ.Α. µε το διαµέρισµα είναι αρνητική (r=-0,151, p<0,001), γ) οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές φύλο  και  τάξη  παρουσίασαν  στατιστικά σηµαντικές τιµές συσχέ-  

 

Πίνακας 29:   Συνάφειες των µεταβλητών Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. µε τις  

µεταβλητές διαµέρισµα,  φύλο και τάξη 
 

                

 

 

 
   Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

τισης µε τις παραπάνω µεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Έτσι, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη 

 Φ.Γ.Α. p Μ.Γ.Α. p 

∆ιαµέρισµα 0,004 ,909 -0,151 ,000

Φύλο 0,147 ,000 0,261 ,000

Τάξη 0,158 ,000 0,103 ,006
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συσχέτισης της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές τάξη και 

φύλο. 

Εποµένως, οι ανεξάρτητες µεταβλητές τάξη και φύλο  θα προστεθούν 

ως όροι αλληλεπίδρασης στην πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση που 

ακολουθεί. Επίσης, θα προστεθεί και η ανεξάρτητη µεταβλητή διαµέρισµα 

γιατί παρουσίασε σηµαντική συνάφεια µε τη Μ.Γ.Α. 
 

8.3.2.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α. σε σχέση µε το διαµέρισµα, το φύλο και την 

τάξη 

Στον Πίνακα 29, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α. σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

διαµέρισµα, φύλο και τάξη. Οι µεταβλητές αυτές παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις των επιδόσεων στις Γλωσσικές ∆εξιότητες, όπως 

είδαµε κατά τον έλεγχο των αποτελεσµάτων ως προς τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος (βλ. σ. 328 κ. εξ.).  
 Στα δεδοµένα του Πίνακα 30, παρατηρούµε ότι: α) η συνάφεια της 

ανεξάρτητης µεταβλητής Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µειώνεται 

ελάχιστα κάτω από την επίδραση του φύλου και της τάξης φοίτησης των 

µαθητών του δείγµατος µε τον δείκτη Beta να κυµαίνεται µεταξύ 0,912 και 

0,872. Συνεπώς, η συγχυτική επίδραση της τάξης και του φύλου στη 

συγκεκριµένη συνάφεια είναι πολύ µικρή που σηµαίνει ότι αυτές οι ανεξάρτη- 

τες µεταβλητές επιδρούν ελάχιστα στη δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας των µαθητών του δείγµατος, β) η αλληλεπίδραση Μ.Γ.Α. µε την 

τάξη και το φύλο είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µε τη Φ.Γ.Α., γ) ο 

συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης της Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιό-

τητα R=0,912  και  ο  συντελεστής  πολλαπλού προσδιορισµού R2=0,832 

αυξάνεται ελάχιστα από την είσοδο στην παλινδροµική  εξίσωση των   ανεξάρ-

τητων µεταβλητών τάξης, φύλου και Φ.Γ.Α., γεγονός που προβάλλει ως 

καλύτερο εκτιµητή της ορθογραφίας τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, 

δ) η συνάφεια της Φ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα (Beta=0,057, 

t=3,342, p=0,001,  βλ. Πίνακα 28, µοντέλο 2) µειώνεται ελαφρά από την άλλη- 
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Πίνακας 30:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης τα ης εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Φ.Γ.Α. και τη Μ.Γ.Α.  

σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές διαµέρισµα, φύλο και τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,912 0,831 4,186 0,504 0,008 0,487 0,521 0,912 59,325 ,000 

1 

Μ.Γ.Α. 

(α) 34,171 0,949 32,309 36,033  36,023 ,000 

0,919 0,845 4,027 
0,497 

1,402 

0,008 

0,183 

0,481 

1,042 

0,513 

1,761 

0,900 

0,114 

60,556 

7,658 

,000 

,000 

2 

Μ.Γ.Α. 

Τάξη 

(α) 32,037 0,954 30,164 33,910  33,584 ,000 

0,920 0,846 4,006 

0,491 

1,421 

0,895 

0,008 

0,182 

0,311 

0,474 

1,063 

0,284 

0,508 

1,779 

1,506 

0,889 

0,115 

0,044 

57,963 

7,798 

2,876 

,000 

,000 

,004 

3 

Μ.Γ.Α. 

Τάξη 

Φύλο  

(α) 31,383 0,976 29,467 33,299  32,156 ,000 

0,921 0,848 3,993 

0,482 

1,365 

0,863 

4,584Ε-02 

0,009 

0,183 

0,310 

0,019 

0,464 

1,005 

0,254 

0,008 

0,500 

1,724 

1,473 

0,083 

0,872 

0,111 

0,042 

0,040 

52,052 

7,453 

2,781 

2,405 

,000 

,000 

,006 

,016 

4 

Μ.Γ.Α. 

Τάξη 

Φύλο 

Φ.Γ.Α. 

(α) 29,679 1,204 27,315 32,042  24,658 ,000 

 
αλληλεπίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών τάξη και φύλο (Beta=0,040, 

t=2,405, p=0,016), αλλά δεν είναι στατιστικά σηµαντική  σε  επίπεδο  στατιστι-

κής στατιστικής σηµαντικότητας p<0,01, ε) η ανεξάρτητη µεταβλητή 

διαµέρισµα απορρίπτεται από όλα τα µοντέλα πολλαπλού προσδιορισµού 

γιατί το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% περιλαµβάνει το 0.00 δηλώνοντας ότι η 

ευθεία παλινδρόµησής της δεν διαφέρει από την οριζόντια γραµµή. 

 Επειδή, οι ανεξάρτητες µεταβλητές τάξη και φύλο παρουσιάζουν µικρές 

αλλά στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις µόνο στη συνάφεια της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας µε τη Μ.Γ.Α. στη συνέχεια θα διερευνήσουµε πώς οι κατηγορίες 

του φύλου και της τάξης επιδρούν σ’ αυτή. 

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ερωτήµατος πραγµατοποιήσαµε 

ανάλυση απλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική 

∆εξιότητα και της ανεξάρτητης µεταβλητής Μ.Γ.Α. σύµφωνα µε τις κατηγορίες 

του φύλου (αγόρι, κορίτσι) και της τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄). 

Από  τα  δεδοµένα  αυτής  της  στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιάζο- 
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Πίνακας 31:  Ανάλυση απλής παλινδρόµησης  της  εξαρτηµένης   µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε την ανεξάρτητη µεταβλητή Μ.Γ.Α. σε σχέση 

µε τις κατηγορίες  του φύλου (αγόρι, κορίτσι)  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,921 0,848 4,615 
 

0,533 0,012 0,510 0,556 0,921 45,610 ,000 

1 

Αγόρι 

Μ.Γ.Α. 

(α) 30,710 1,257 28,238 33,182  24,430 ,000 

0,875 0,765 3,368 
0,421 0,013 0,396 0,446 0,875 33,203 ,000 

2 

Κορίτσι 

Μ.Γ.Α. 

(α) 44,138 1,471 41,244 47,032  30,001 ,000 

 

Πίνακας 32:   Ανάλυση  απλής  παλινδρόµησης της  εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε την ανεξάρτητη µεταβλητή Μ.Γ.Α. σε 

σχέση µε τις κατηγορίες  της τάξης (∆΄, Ε΄, Στ΄)  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,922 0,850 4,405 
 

0,525 0,014 0,496 0,553 0,922 36,181 ,000 

1 

∆΄ τάξη 

Μ.Γ.Α. 

(α) 30,817 1,571 27,720 33,913  19,610 ,000 

0,914 0,835 3,695 
0,488 0,015 0,459 0,516 0,914 33,524 ,000 

2 

Ε΄ τάξη 

Μ.Γ.Α. 

(α) 35,372 1,656 32,109 38,636  21,358 ,000 

0,912 0,831 3,864 
0,480 0,014 0,453 0,507 0,912 35,446 ,000 

3 

Στ΄ τάξη 

Μ.Γ.Α. 

(α) 38,411 1,526 35,405 41,417  25,164 ,000 

 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 31 και 32, προκύπτει: 1. ως προς το φύλο, η 

επίδοση των αγοριών στη Μ.Γ.Α. παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

Ορθογραφική ∆εξιότητα, Beta=0,921 και µε t=45,610 σε επίπεδο στατιστικής  

σηµαντικότητας p<0,000, ενώ η επίδοση των κοριτσιών µικρότερη συνάφεια, 

Beta=0,875 και µε t=45,610 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000, 

2. ως προς την τάξη, α) η επίδοση των µαθητών της ∆΄ τάξης στη Μ.Γ.Α. 

παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα σε σχέση 
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µε τις αντίστοιχες συνάφειες για την Ε΄ και την Στ΄ τάξη, β) η συνάφεια της 

επίδοσης στη Μ.Γ.Α. παρουσιάζει µικρή µείωση από τάξη σε τάξη σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

Συµπερασµατικά, από τις συνάφειες ανάµεσα στις επιδόσεις των 

µαθητών του δείγµατός µας στην Ορθογραφική ∆εξιότητα και στις επιδόσεις 

στη Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. φαίνεται ότι το φύλο και η τάξη επηρεάζει σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο p<0,001 µόνο τη Μ.Γ.Α. Τα αγόρια παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη συνάφεια των επιδόσεών τους στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία και την ορθογραφία σε αντίθεση µε τα κορίτσια. Επίσης, στην ∆΄ 

τάξη παρατηρείται µεγαλύτερη συνάφεια Μ.Γ.Α. και Ορθογραφικής 

∆εξιότητας, ενώ από τάξη σε τάξη η συνάφεια αυτή παρουσιάζει µια πολύ 

µικρή µείωση, αν και στατιστικά σηµαντική.  

 

8.3.3 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς 

του τεστ Φ.Γ.Α. 

 Η Φ.Γ.Α. αναφέρεται στην δεξιότητα των µαθητών να αποδίδουν 

γραφηµατικά τα αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα (Α.∆.Σ.1) και (Α.∆.Σ.2), τα 

εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα (Ε.∆.Σ.1) και (Ε.∆.Σ.2), τα τρισυµφω-

νικά συµπλέγµατα (Τ.Σ.) και, τέλος, τα δίψηφα σύµφωνα (∆.Σ.). Το ερώτηµα 

που αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας και της ορθογραφικής δεξιότητας διευρύνεται και διατυπώνεται 

ως εξής: Ποια είναι η συνάφεια των παραπάνω ειδικότερων τοµέων της Φ.Γ.Α. 

µε την ορθογραφική δεξιότητα;  Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί 

προσπαθεί να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν οι τιµές 

Pearson r  του Πίνακα 33. Οι τιµές αυτές του Pearson r αντιστοιχούν σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Με  βάση τις τιµές αυτές 

γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχει 

συνάφεια µεταξύ: α) Ορθογραφικής ∆εξιότητας  και  αρχικών δισυµφωνικών 

συµπλεγµάτων 1ης κατηγορίας (Α.∆.Σ.1), β) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και 

αρχικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας (Α.∆.Σ.2), γ) 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας και εσωτερικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 1ης 

κατηγορίας (Ε.∆.Σ.1), δ) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και εσωτερικών δισυµ-

φωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας (Ε.∆.Σ.2),  ε)  Ορθογραφικής ∆εξιότη- 
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Πίνακας 33:   Συνάφειες των ειδικότερων τοµέων της Φ.Γ.Α. µε την  

ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Α.∆.Σ.1 0,194                p<0,001 

Α.∆.Σ.2 0,438                p<0,001 

Ε.∆.Σ.1 0,301                p<0,001 

Ε.∆.Σ.2 0,400                p<0,001 

Τ.Σ. 0,344                p<0,001 

∆.Σ. 0,341                p<0,001 

   Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

τας  και  τρισυµφωνικών  συµπλεγµάτων (Τ.Σ.),  και στ) Ορθογραφικής ∆εξιό-

τητας και δίψηφων συµφώνων (∆.Σ.). 

 

8.3.3.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τους ειδικότερους τοµείς του τεστ Φ.Γ.Α. 

Τα αποτελέσµατα της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Α.∆.Σ.1, Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.1, Ε.∆.Σ.2, Τ.Σ. και  ∆.Σ. µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 34. Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης των παραπάνω 

ανεξάρτητων µεταβλητών µε την τεχνική stepwise διαµορφώνει τρία µοντέλα 

εκτίµησης των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα για 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001.  

Από τις τιµές αυτές προκύπτει ότι: α) από τους ειδικότερους τοµείς της 

Φ.Γ.Α.  η  ανεξάρτητη  µεταβλητή  Α.∆.Σ.2  παρουσιάζει  σταθερά  µεγαλύτερη 

συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µέσα σε πλαίσια αλληλεπίδρασης 

ικανή να εκτιµά το 19,2% της ορθογραφικής επίδοσης,  β)  υπάρχει  αλληλεπί- 

δραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και ∆.Σ., η 

οποία όµως δεν µεταβάλλει την ιεραρχική σειρά των εξεταζόµενων συ- 

ναφειών µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα, γ) οι συνάφειες των ανεξάρτητων 

µεταβλητών Α.∆.Σ.1, Ε.∆.Σ.1, και Τ.Σ. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

επηρεάζονται σηµαντικά από τις ανεξάρτητες µεταβλητές Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και 

∆.Σ. σε βαθµό απόρριψης από την εξίσωση πολλαπλής  παλινδρόµησης  γιατί 
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Πίνακας 34:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Α.∆.Σ.1, Α.∆.Σ.2, 

Ε.∆.Σ.1, Ε.∆.Σ.2, Τ.Σ. και  ∆.Σ. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,438 0,192 9,175 2,718 0,209 2,308 3,129 0,438 12,996 ,000 

1 

Α.∆.Σ.2 

(α) 63,442 2,047 59,423 67,462  30,988 ,000 

0,478 0,228 8,973 
1,940 

0,796 

0,245 

0,138 

1,459 

0,526 

2,421 

1,067 

0,312 

0,228 

7,921 

5,780 

,000 

,000 

2 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

(α) 61,531 2,029 57,547 65,516  30,320 ,000 

0,501 0,251 8,845 

1,622 

0,692 

2,502 

0,251 

0,138 

0,535 

1,130 

0,422 

1,451 

2,114 

0,962 

3,552 

0,261 

0,198 

0,168 

6,469 

5,031 

4,676 

,000 

,000 

,000 

3 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

(α) 59,301 3,560 52,311 66,290  16,657 ,000 

 

τα διαστήµατα εµπιστοσύνης του 95% των αντίστοιχων Β περιλαµβάνουν το 

0.00, δηλαδή, οι ευθείες γραµµικής παλινδρόµησής τους δεν διαφέρουν από 

την οριζόντια γραµµή, δ) η προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 3 ανέρχεται 

στο 25,1% (R2=0,251). 

Εποµένως, από την µέχρι τώρα διερεύνηση των συναφειών της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς της Φ.Γ.Α., παρατη-

ρείται ότι µόνο οι επιδόσεις στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των αρχι-

κών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας, των εσωτερικών δισυµφω-

νικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας και των δίψηφων συµφώνων διατηρούν 

σηµαντικές συνάφειες µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα σε πλαίσιο αλληλεπί-

δρασης. Έτσι, µόνο τις συνάφειες αυτές θα υποβάλλουµε στη συνέ-χεια σε 

πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση µε συµπερίληψη των όρων αλληλεπί-

δρασης φύλο και τάξη. 

 
8.3.3.2 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της επίδοσης στους ειδικότερους 

τοµείς του τεστ Φ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µε όρους 

άλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη 

 Στον Πίνακα 35,   παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πολ-  
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πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλη- 

τές Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και ∆.Σ. (µοντέλο 3 του Πίνακα 34)  σε σχέση µε τους 

όρους αλληλεπίδρασης φύλο και τάξη. Στην εξίσωση πολλαπλής 

παλινδρόµησης δεν εισάγουµε τις υπόλοιπες µεταβλητές επειδή αποκλεί-

στηκαν στον προηγούµενο έλεγχο. 

 

Πίνακας 35:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλη- 

τής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2, και  ∆.Σ. σε σχέση µε το φύλο και την τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,536 0,287 8,633 

1,516 

0,647 

2,318 

3,950 

0,245 

0,135 

0,523 

0,657 

1,034 

0,383 

1,291 

2,660 

1,998 

0,911 

3,345 

5,239 

0,244 

0,185 

0,156 

0,194 

6,179 

4,811 

1,431 

6,012 

,000 

,000 

,000 

,000 

1 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

φύλο 

(α) 50,802 2,542 45,810 55,793  19,983 ,000 

0,513 0,263 8,778 

1,563 

0,651 

2,404 

1,394 

0,249 

0,137 

0,532 

0,405 

1,074 

0,382 

1,360 

0,600 

2,053 

0,920 

3,448 

2,189 

0,252 

0,186 

0,162 

0,113 

6,268 

4,748 

4,521 

3,444 

,000 

,000 

,000 

,000 

2 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

Τάξη  

(α) 52,898 2,548 47,895 57,901  20,758 ,000 

0,549 0,302 8,553 

1,450 

0,601 

2,207 

1,502 

4,058 

0,244 

0,134 

0,519 

0,395 

0,651 

0,972 

0,339 

1,188 

0,727 

2,779 

1,929 

0,864 

3,226 

2,277 

5,337 

0,234 

0,172 

0,148 

0,122 

0,199 

5,950 

4,495 

4,252 

3,804 

6,230 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

3 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

Φύλο 

Τάξη  

(α) 49,279 2,550 44,273 54,286  19,325 ,000 

 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 35, παρατηρούµε ότι: α) το φύλο επιδρά 

συγχυτικά, και σχεδόν στον ίδιο βαθµό, στις συνάφειες της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και των τριών εξεταζόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών, 

αυξάνοντας το συντελεστή συσχέτισης από R=0,501 σε R=0,536 (µοντέλο 1), 

β) η τάξη επιδρά συγχυτικά σε µικρότερο βαθµό από το φύλο στις συνάφειες 

της Ορθογραφικής ∆εξιότητας και των τριών εξεταζόµενων µεταβλητών 

αυξάνοντας το συντελεστή συσχέτισης από R=0,501 σε R=0,513 (µοντέλο 2), 
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γ) επίσης, η τάξη και  το φύλο, αν και επιδρούν συγχυτικά στις συνάφειες των 

εξεταζοµένων µεταβλητών µειώνοντάς τις σηµαντικά, αυξάνουν το συντελεστή 

πολλαπλής συσχέτισης  από R=0,501 σε R=0,549 (µοντέλο 3), δ) κάτω από 

την αλληλεπίδραση του φύλου και της τάξης η συνάφεια της ανεξάρτητης 

µεταβλητής Α.∆.Σ.2 µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα παραµένει σηµαντικά 

υψηλότερη από τις υπόλοιπες συνάφειες (Beta=0,234 µε t=5,950 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001). 

 Εποµένως, το φύλο και η τάξη φοίτησης των µαθητών του δείγµατος 

επιδρούν αρνητικά και σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο στις συνάφειες της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς της φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοιχίας και συγκεκριµένα µε τα Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και ∆.Σ., που 

σηµαίνει ότι η ορθογραφική επίδοση διαφοροποιείται από αγόρι σε κορίτσι και 

από τάξη σε τάξη.  

Για τη διερεύνηση του βαθµού διαφοροποίησης της ορθογραφικής επί- 

δοσης σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου και της τάξης  πραγµατοποιήσα-

µε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο-

γραφική ∆εξιότητα και των ανεξάρτητων µεταβλητών  Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και 

∆.Σ., σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου (αγόρι, κορίτσι) και της τάξης (∆΄, 

Ε΄ και Στ΄). 

Από τα δεδοµένα της στατιστικής ανάλυσης, που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 36, προκύπτει ότι: α) τα αγόρια σε στατιστικό επίπεδο σηµαντικότητας 

p<0,001 παρουσιάζουν µεγαλύτερες συνάφειες της Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

µε τα Α.∆.Σ.2 και Ε.∆.Σ.2, ενώ τα κορίτσια µεγαλύτερη συνάφεια της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τα ∆.Σ. (Beta, µοντέλο 1 και 2), β) η συνάφεια 

της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τα Ε.∆.Σ.2 µειώνεται προοδευτικά από την 

∆΄ (Beta=0,250, p=0,000) στην Ε΄ (Beta=0,176, p=0,001) και στην Στ΄ τάξη 

(Beta=0,140, p=0,043),  γ)  η συνάφεια  της Ορθογραφικής  ∆εξιότητας  µε  τα 

∆.Σ. αυξοµειώνεται από τάξη σε τάξη, δ) η συνάφεια της Ορθογραφικής 

∆εξιότητας µε τα Α.∆.Σ.2 αυξοµειώνεται από τάξη σε τάξη παρουσιάζοντας τη 

µεγαλύτερη τιµή της στην Στ΄ τάξη (Beta=0,266, p=0,000), ε) οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές Α.∆.Σ.2, Ε.∆.Σ.2 και ∆.Σ. παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο βαθµό 

συσχέτισης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα (R=0,542 ) στην ∆΄ τάξη. 

Εποµένως: α) η ορθογραφική επίδοση των αγοριών εξαρτάται σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά τους να αντιστοιχούν τα αρχι- 
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Πίνακας 36:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Α.∆.Σ.2, 

Ε.∆.Σ.2, και ∆.Σ. σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου (αγόρι, κορίτσι) 

και της τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,510 0,260 
10,21

9 

1,803 

0,818 

2,032 

0,372 

0,207 

0,804 

1,072 

0,410 

0,451 

2,535 

1,225 

3,612 

0,278 

0,217 

0,127 

4,850 

3,946 

2,527 

 

,000 

,000 

,012 

1 

Αγόρι 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

 (α) 51,398 3,609 44,301 58,496  14,241 ,000 

0,422 0,178 6,321 
0,937 

0,385 

2,593 

0,291 

0,154 

0,602 

0,365 

0,082 

1,408 

1,510 

0,688 

3,778 

0,186 

0,144 

0,227 

3,222 

2,501 

4,304 

 

,001 

,013 

,000 

2 

Κορίτσι 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

(α) 48,004 4,255 39,620 56,388  11,281 ,000 

0,542 0,294 9,598 

 

1,640 

1,003 

2,797 

0,444 

0,263 

0,858 

0,765 

0,485 

1,105 

2,515 

1,521 

4,488 

0,249 

0,250 

0,197 

3,692 

3,813 

3,258 

,000 

,000 

,001 

3 

∆΄ τάξη 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

 (α) 48,004 4,255 39,620 56,388  11,281 ,000 

0,417 0,174 8,308 

 

1,499 

0,566 

1,815 

0,462 

0,232 

1,006 

0,589 

0,109 

-0,168 

2,409 

1,024 

3,798 

0,238 

0,176 

0,118 

3,247 

2,438 

1,804 

,001 

,016 

,073 

4 

Ε΄ τάξη 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

 (α) 60,009 5,119 49,921 70,097  11,723 ,000 

0,458 0,210 8,393 

 

1,512 

0,452 

2,231 

0,401 

0,222 

0,953 

2,301 

0,888 

4,108 

0,722 

0,015 

0,354 

0,266 

0,140 

0,151 

3,772 

2,037 

2,340 

,000 

,043 

,020 

5 

Στ΄ τάξη 

Α.∆.Σ.2 

Ε.∆.Σ.2 

∆.Σ. 

 (α) 60,877 4,207 52,593 69,161  14,472 ,000 

 

κά και εσωτερικά συµφωνικά συµπλέγµατα των λέξεων, β) η ορθογραφική 

επίδοση των κοριτσιών εξαρτάται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό από την 

ικανότητά τους να αντιστοιχούν τα δίψηφα σύµφωνα των λέξεων, γ) η 

ικανότητα αντιστοίχησης των εσωτερικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων και 

των δίψηφων συµφώνων σε αλληλεπιδραστικό πλαίσιο σταµατά να 

παρουσιάζει συνάφεια σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 
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p<0,000 µε την ορθογραφική επίδοση από την Ε΄ τάξη, δ) η ικανότητα 

αντιστοίχησης των αρχικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων είναι η µόνη που 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

σε όλες τις τάξεις. 

 
8.3.4 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς 

του τεστ Μ.Γ.Α 

 Η Μ.Γ.Α. αναφέρεται στην δεξιότητα των µαθητών να αποδίδουν 

γραφηµατικά 1) τις κλιτές λέξεις που περιλαµβάνουν: α) ένα λέξηµα, Κ.Λ.(Λ), 

β) δύο λεξήµατα (σύνθετες λέξεις), Κ.Λ.(Σ), γ) συνδυασµούς, Κ.Λ.(σ), δ) διπλά 

γράµµατα, Κ.Λ.(δ), ε) άφωνα γράµµατα, Κ.Λ.(α), στ) ρινικά συµπλέγµατα, 

Κ.Λ.(ρ) και 2) τις άκλιτες λέξεις, Α.Λ. Έτσι, το ερώτηµα που αφορά τη 

διερεύνηση των σχέσεων Μ.Γ.Α. και Ορθογραφικής ∆εξιότητας διευρύνεται και 

διατυπώνεται ως εξής:  Ποια  είναι  η  συνάφεια  των  παραπάνω ειδικότερων 

τοµέων της Μ.Γ.Α. µε την ορθογραφική δεξιότητα;  Η στατιστική ανάλυση που 

ακολουθεί προσπαθεί να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν οι τιµές 

Pearson του Πίνακα 37. Οι τιµές αυτές του Pearson r αντιστοιχούν σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

 

Πίνακας 37:  Συνάφειες των ειδικότερων τοµέων της Μ.Γ.Α. µε  

την ορθογραφική δεξιότητα 

 Ο.∆. 

Κ.Λ.(Λ) 0,865               p<0,001 

Κ.Λ.(Σ) 0,858               p<0,001 

Κ.Λ.(σ) 0,780               p<0,001 

Κ.Λ.(δ) 0,652               p<0,001 

Κ.Λ.(α) 0,302               p<0,001 

Κ.Λ.(ρ) 0,538               p<0,001 

Α.Λ 0,822               p<0,001 

             Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

Με  βάση τις τιµές αυτές γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές υποθέσεις 

κατά τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ: α) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και 
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µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των λεξηµάτων, Κ.Λ.(Λ), β) Ορθο-

γραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των σύνθε-

των λέξεων, Κ.Λ.(Σ), γ) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµα-

τικής αντιστοιχίας λέξεων που περιλαµβάνουν  συνδυασµούς, Κ.Λ.(σ), δ) Ορ-

θογραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας λέξεων 

που περιλαµβάνουν διπλά γράµµατα, Κ.Λ.(δ), ε) Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας λέξεων που περιλαµβάνουν άφω-

να γράµµατα, Κ.Λ.(α), στ) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοιχίας λέξεων που περιλαµβάνουν ρινικά συµπλέγµα-τα, 

Κ.Λ.(ρ) και, τέλος, ζ) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας άκλιτων λέξεων, Α.Λ.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις συνάφειες αυτές σε αλληλεπιδραστικό 

πλαίσιο µε πολλαπλή γραµµική παλινδροµική ανάλυση, τα αποτελέσµατα της 

οποίας παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

8.3.4.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τους ειδικότερους τοµείς του τεστ Μ.Γ.Α. 

Τα αποτελέσµατα της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Κ.Λ.(Λ), Κ.Λ.(Σ), Κ.Λ.(σ), Κ.Λ.(δ), Κ.Λ.(α), Κ.Λ.(ρ) 

και Α.Λ. µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζο- 

νται στον Πίνακα 38, απ’ όπου προκύπτει ότι: α) από τους ειδικότερους τοµείς 

της Μ.Γ.Α., η ανεξάρτητη µεταβλητή Κ.Λ.(Λ) παρουσιάζει σταθερά µεγαλύτερη 

συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα ικανή να εκτιµά µόνη της το 74,8% 

των ορθογραφικών επιδόσεων των µαθητών (µοντέλο 1), β) σε πλαίσια 

αλληλεπίδρασης η συνάφεια αυτή µειώνεται   σηµαντικά    (Beta από 0,865 

σε0,489 , 0,378 και 0,312, πάντα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p<0,001), γ) καλύτερο µοντέλο εκτίµησης της ορθογραφικής επίδοσης 

φαίνεται να είναι το 4ο,  το  οποίο περιλαµβάνει τις ανεξάρτητες µεταβλητές µε 

τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία λεξηµάτων, σύνθετων και άκλιτων λέξεων καθώς και λέξεων που 

περιλαµβάνουν συνδυασµούς (R2=0,846), δ) ο αποκλεισµός από όλα τα 

µοντέλα των ανεξάρτητων µεταβλητών Κ.Λ.(δ), Κ.Λ.(α) και Κ.Λ.(ρ) δηλώνει ότι 

οι συνάφειες αυτών των επιδόσεων µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα είναι πολύ 

µικρές και στατιστικά ασήµαντες σε αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. 
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Πίνακας 38:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλη- 

τής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

Κ.Λ.(Λ), Κ.Λ.(Σ), Κ.Λ.(σ), Κ.Λ.(δ), Κ.Λ.(α), Κ.Λ.(ρ) και Α.Λ. 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,865 0,748 5,124 1,567 0,034 1,500 1,634 0,865 45,965 ,000 

1 

Κ.Λ.(Λ) 

(α) 
51,702 0,848 50,037 53,367  60,966 ,000 

0,899 0,809 4,467 0,887 

1,148 

0,054 

0,076 

0,781 

0,998 

0,993 

1,298 

0,489 

0,449 

16,372 

15,021 

,000 

,000 

2 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

  

(α) 53,978 0,755 52,496 55,460  71,517 ,000 

0,913 0,833 4,175 

0,684 

0,850 

0,672 

0,054 

0,077 

0,066 

0,578 

0,698 

0,543 

0,791 

1,001 

0,802 

0,378 

0,333 

0,269 

12,588 

11,018 

10,209 

,000 

,000 

,000 

3 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Α.Λ. 

 (α) 46,408 1,023 44,398 48,417  45,348 ,000 

0,920 0,846 4,010 

0,566 

0,757 

0,546 

0,579 

0,054 

0,075 

0,065 

0,074 

0,459 

0,610 

0,418 

0,433 

0,673 

0,905 

0,674 

0,725 

0,312 

0,296 

0,218 

0,182 

10,410 

10,096 

8,356 

7,786 

,000 

,000 

,000 

,000 

4 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Α.Λ. 

Κ.Λ.(σ) 

 (α) 46,408 1,023 44,398 48,417  45,348 ,000 

 

  Εποµένως, από τη µέχρι τώρα διερεύνηση των συναφειών της Ορθο-

γραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α. παρατηρείται ότι η 

συνάφεια της Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα (R=0,920, σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001) διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση 

των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατος στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία λεξηµάτων, σύνθετων και άκλιτων λέξεων καθώς και λέξεων που 

περιλαµβάνουν συνδυασµούς. Έτσι, στη συνέχεια, θα υποβάλλουµε σε 

πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση µόνο αυτές τις µεταβλητές µε συµπληρω-

µατικούς όρους αλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη. 
 

8.3.4.2 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της επίδοσης στους ειδικότερους 

τοµείς του τεστ Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα µε όρους 

αλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη 

 Στον Πίνακα 39, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα  της ανάλυσης  πολ- 
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Πίνακας 39:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές Κ.Λ.(Λ), Κ.Λ.(Σ), Κ.Λ.(σ) και Α.Λ. σε σχέση µε το 

φύλο και την τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,922 0,851 3,953 

 

0,518 

0,728 

0,551 

0,663 

0,875 

0,055 

0,074 

0,064 

0,076 

0,189 

0,411 

0,583 

0,425 

0,515 

0,504 

0,625 

0,874 

0,678 

0,811 

1,246 

0,286 

0,285 

0,221 

0,209 

0,071 

9,480 

9,815 

8,560 

8,782 

4,630 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

1 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Α.Λ. 

Κ.Λ.(σ) 

Τάξη  

 (α) 
34,132 1,657 30,879 37,384  20,603 ,000 

0,924 0,853 3,927 

0,512 

0,722 

0,525 

0,673 

0,910 

0,992 

0,054 

0,074 

0,065 

0,075 

0,188 

0,306 

0,405 

0,577 

0,398 

0,525 

0,541 

0,391 

0,618 

0,866 

0,651 

0,820 

1,279 

1,593 

0,282 

0,282 

0,210 

0,212 

0,074 

0,049 

9,421 

9,784 

8,135 

8,959 

4,842 

3,238 

,000 

,000 

,000 

,000 

,001 

2 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Α.Λ. 

Κ.Λ.(σ) 

Τάξη 

Φύλο 

 (α) 33,206 1,670 29,927 36,485  19,880 ,000 

 

λαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες  µεταβλητές Κ.Λ.(Λ), 

Κ.Λ.(Σ), Κ.Λ.(σ) και Α.Λ. µε όρους αλληλεπίδρασης τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές φύλο και τάξη. Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι: α) οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές τάξη και φύλο επιδρούν θετικά µόνο στη συνάφεια 

της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας λέξεων που περιλαµβάνουν 

συνδυασµούς Κ.Λ.(σ) αυξάνοντας το συντελεστή  της Beta από 0,182 σε 

0,209 και 0,212, αντίστοιχα, και πάντα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικό-

τητας p<0,001, β) η ανεξάρτητη µεταβλητή φύλο παρουσιάζει πολύ µικρή 

συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα σε πλαίσιο αλληλεπίδρασης 

(Beta=0,049 µε t=3,238 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  p=0,001). 

Εποµένως, η τάξη φοίτησης των µαθητών του δείγµατος και το φύλο 

επιδρούν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 και p<0,05, 

αντίστοιχα, στις συνάφειες της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους 
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τοµείς της Μ.Γ.Α. Έτσι, στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τις διαφοροποιήσεις των 

συναφειών της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία Κ.Λ.(Λ), Κ.Λ.(Σ), Α.Λ. και Κ.Λ.(σ) σε σχέση µε τις κατηγορίες του 

φύλου (αγόρι, κορίτσι) και της τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄). 

 Από τα δεδοµένα της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 40, προκύπτει ότι: α) τα κορίτσια παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

συνάφειες της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τις επιδόσεις στη µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοιχία των λεξηµάτων (Beta=0,342 µε t=8,043 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας  p<0,001) και των σύνθετων λέξεων  (Beta=0,362 

µε t=8,614 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  p<0,001), ενώ τα αγόρια 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες συνάφειες στη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία άκλιτων λέξεων (Beta=0,221 µε t=5,958 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας  p<0,001) και λέξεων που περιλαµβάνουν συνδυασµούς 

(Beta=0,204 µε t=6,308 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  p<0,001) 

(µοντέλο 1 και 2), β) ο συντελεστής πολλαπλής παλινδρόµησης του µοντέλου 

1 (R2=0,861) είναι σηµαντικά µεγαλύτερος του αντίστοιχου για το µοντέλο 2 

(R2=0,794), που σηµαίνει ότι οι συνάφειες των εξεταζόµενων µεταβλητών µε 

την Ορθογραφική ∆εξιότητα για τα αγόρια είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερες 

των αντίστοιχων συναφειών που παρουσιάζουν τα κορίτσια, γ) σε πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης το φύλο των µαθητών επηρεάζει σε σηµαντικό στατιστικό 

επίπεδο τη συνάφεια της επίδοσης στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

των λέξεων που περιλαµβάνουν συνδυ ασµούς Κ.Λ.(σ) µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα  (Beta=0,212 µε t=8,959 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  

p<0,001). Έτσι, τα αγόρια παρουσιάζουν σηµαντικά ενισχυµένη συνάφεια της 

Κ.Λ.(σ) µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα   (Beta=0,204 µε t=6,308   σε επίπεδο  

στατιστικής σηµαντικότητας  p<0,001) σε αντίθεση µε τα κορίτσια, όπου η 

συγκεκριµένη συνάφεια παρουσιάζεται αποδυναµωµένη σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο (Beta=0,121 µε t=3,479 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντι-

κότητας  p=0,001).  Το εύρηµα  αυτό  µας  οδηγεί  στο  συµπέρασµα ότι η ήδη 

διαπιστωµένη υπεροχή των αγοριών στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση (πρβλ. Πίνακα 38, µοντέλο 4, σ. 432  και Πίνακα 40, µοντέλα 1 και 2) 

στηρίζεται κυρίως στην ικανότητά τους να αντιστοιχούν λέξεις µε 

συνδυασµούς, η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση των οποίων απαιτεί 

την απενεργοποίηση της Φ.Γ.Α., δ) η τάξη των µαθητών  του δείγµατος φαίνε- 
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Πίνακας 40:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Κ.Λ.(Λ), 

Κ.Λ.(Σ), Κ.Λ.(σ) και Α.Λ. σε σχέση µε τις κατηγορίες φύλου (αγόρι, 

κορίτσι) και τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,928 0,861 4,428 

 

0,582 

0,774 

0,659 

0,591 

0,082 

0,115 

0,104 

0,099 

0,421 

0,549 

0,453 

0,396 

0,743 

0,999 

0,864 

0,786 

0,302 

0,280 

0,204 

0,221 

7,120 

6,752 

6,308 

5,958 

000 

,000 

,000 

,000 

1 

Αγόρι 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Κ.Λ.(σ) 

Α.Λ. 

(α) 32,695 2,155 28,458 36,932  15,172 ,000 

0,891 0,794 3,167 

 

0,511 

0,740 

0,336 

0,386 

0,064 

0,086 

0,097 

0,077 

0,386 

0,571 

0,146 

0,234 

0,636 

0,909 

0,526 

0,538 

0,342 

0,362 

0,121 

0,183 

8,043 

8,614 

3,479 

4,992 

,000 

,000 

,001 

,000 

2 

Κορίτσι 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Κ.Λ.(σ) 

Α.Λ. 

 (α) 31,620 2,975 25,757 37,483  10,627 ,000 

0,925 0,855 4,363 

 

0,575 

0,648 

0,646 

0,713 

0,101 

0,137 

0,146 

0,123 

0,376 

0,377 

0,359 

0,470 

0,774 

0,919 

0,933 

0,956 

0,303 

0,244 

0,189 

0,272 

5,704 

4,715 

4,436 

5,784 

,000 

,000 

,000 

,000 

3 

∆΄ τάξη 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Κ.Λ.(σ) 

Α.Λ. 

 (α) 31,620 2,975 25,757 37,483  10,627 ,000 

0,922 0,850 3,546 

 

0,693 

0,711 

0,502 

0,356 

0,101 

0,126 

0,136 

0,101 

0,495 

0,463 

0,234 

0,157 

0,891 

0,959 

0,769 

0,554 

0,394 

0,298 

0,157 

0,154 

6,884 

5,658 

3,698 

3,537 

,000 

,000 

,000 

,000 

4 

Ε΄ τάξη 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Κ.Λ.(σ) 

Α.Λ. 

 (α) 40,548 2,908 34,816 46,279  13,943 ,000 

0,916 0,839 3,798 

0,426 

0,677 

0,802 

0,534 

 

0,093 

0,128 

0,114 

0,109 

0,243 

0,424 

0,577 

0,320 

0,609 

0,929 

1,026 

0,748 

0,232 

0,268 

0,287 

0,222 

4,583 

5,272 

7,025 

4,919 

,000 

,000 

,000 

,000 

5 

Στ΄ τάξη 

Κ.Λ.(Λ) 

Κ.Λ.(Σ) 

Κ.Λ.(σ) 

Α.Λ. 

 (α) 36,466 2,325 31,888 41,045  15,685 ,000 

 

φαίνεται να επηρεάζει τις συνάφειες των εξεταζόµενων εδώ µεταβλητών µε 

την Ορθογραφική ∆εξιότητα αυξοµειώνοντάς τις από τάξη σε τάξη και 

δηµιουργώντας µια εικόνα ισοδυναµίας των συναφειών αυτών στην Στ΄ τάξη. 
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 Εποµένως, α) η ορθογραφική επίδοση των αγοριών εξαρτάται σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά τους να αντιστοιχούν λέξεις 

αποφεύγοντας την ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α., αντίθετα, η ορθογραφική επίδο-

ση των κοριτσιών εξαρτάται από την αδυναµία τους να αντιστοιχούν λέξεις 

αποφεύγοντας την ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α., β) η ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών του δείγµατος εξαρτάται σε σηµαντικά στατιστικό επίπεδο από τις 

επιδόσεις τους στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία λεξηµάτων, σύνθε-

των λέξεων, λέξεων µε συνδυασµούς και άκλιτων λέξεων, οι οποίες, όµως, 

µεταβάλλονται συνεχώς από τάξη σε τάξη και καταλήγουν σε µια σχέση 

ισοδυναµίας στην Στ΄ τάξη. 

  

8.3.5 Ανακεφαλαίωση 

Η διµεταβλητή στατιστική ανάλυση των συναφειών επίδοσης των 

µαθητών του δείγµατός µας στις δοκιµασίες Μορφηµατικογραφηµατικής και 

Φωνηµατικογραφηµατικής Αντιστοιχίας και Ορθογραφικής ∆εξιότητας επιβε-

βαιώνει την υπόθεση της έρευνάς µας για την ύπαρξη θετικής συνάφειας 

µεταξύ ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

(r=0,912, p<0,001) καθώς και µεταξύ ορθογραφικής δεξιότητας και 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (r=0,447,  p<0,001). Αυτό σηµαίνει ότι 

αύξηση της επίδοσης των µαθητών στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

προκαλεί αύξηση της ορθογραφικής τους επίδοσης, όπως και αύξηση της 

επίδοσης των µαθητών στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία προκαλεί, 

επίσης, αύξηση της ορθογραφικής τους επίδοσης. Η συνάφεια της ορθο-

γραφικής δεξιότητας µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία παρου-

σιάζεται διπλάσια της αντίστοιχης συνάφειάς της µε τη φωνηµατικογραφηµατι-

κή αντιστοιχία φανερώνοντας ότι η, ήδη, διαπιστωµένη συνάφεια ορθογραφι-

κής δεξιότητας και γλωσσικών δεξιοτήτων (r=0,877,  p<0,001) εξαρτάται 

σχεδόν αποκλειστικά από τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. 

Επίσης, κατά την πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση των παραπάνω 

συναφειών, διαπιστώνεται ότι οι δεξιότητες µορφηµατικογραφηµατικής και 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Αποτέλεσµα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η 

µείωση της συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας και φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας (Beta=0,057,  p=0,001)  από τη µια και από την άλλη η αύξηση 
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της συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας (Beta=0,887, p<0,001). Παράλληλα, ενώ η επίδοση στη φωνηµα-

τικογραφηµατική αντιστοιχία µπορεί να εκτιµά µόνο το 19,9% της ορθογρα-

φικής επίδοσης, η επίδοση στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία µπορεί 

να εκτιµά το 83,2%. Επίσης, η επίδοση στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοι-

χία συµβάλλει σε ασήµαντο πρακτικά βαθµό στην προβλεπτική ικανότητα των 

γλωσσικών δεξιοτήτων αυξάνοντας το ποσοστό εκτίµησης της ορθογραφικής 

δεξιότητας στο 83,4%. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η τάξη παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µε την ορθογραφική δεξιότητα και επιφέρουν 

µικρές συγχυτικές επιδράσεις στις συνάφειες ορθογραφικής δεξιότητας, 

µορφηµατικογραφηµατικής και φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας µειώνο-

ντάς τις ελαφρά. Αντίθετα, το διαµέρισµα δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντι-

κή  συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα µε αποτέλεσµα να µην επιδρά σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό στις συνάφειές της µε τη φωνηµατικογραφη-

µατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. Με συνεκτίµηση της 

αλληλεπίδρασης του φύλου και της τάξης η συνάφεια ορθογραφικής δεξιότη-

τας µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία διαµορφώνεται  στο Beta=-

0,872, µε p<0,001, ενώ µε τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία στο 

Beta=0,040, µε p=0,016. Επίσης, η επίδοση των αγοριών στη µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοιχία παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθογρα-

φική δεξιότητα απ’ ότι των κοριτσιών. Επιπλέον, η συνάφεια ορθογραφικής 

δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας µειώνεται ελαφρά από 

την ∆΄ προς την Στ΄ τάξη.  Εποµένως, οι συνάφειες ορθογραφικής δεξιότητας, 

φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας δεν 

επηρεάζονται σηµαντικά από τις παρασιτικές µεταβλητές φύλο και διαµέρι-

σµα, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι γλωσσικές δεξιότητες είναι κυρίως 

αποτέλεσµα µάθησης. 

Από τον έλεγχο της συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας και 

ειδικότερων τοµέων φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας διαπιστώθηκε ότι 

µόνο οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία των αρχικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας, των 

εσωτερικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας και των δίψηφων 

συµφώνων διατηρούν σηµαντικές συνάφειες µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 
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σε πλαίσιο αλληλεπίδρασης ικανές να εκτιµούν το 25,1% της ορθογραφικής 

επίδοσης. Επίσης, το φύλο και η τάξη επιδρούν αρνητικά στις συνάφειες 

αυτές. Έτσι, η ορθογραφική επίδοση των αγοριών εξαρτάται σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά τους να αντιστοιχούν τα αρχικά και 

εσωτερικά συµφωνικά συµπλέγµατα των λέξεων, ενώ των κοριτσιών από την 

ικανότητά τους να αντιστοιχούν τα δίψηφα σύµφωνα των λέξεων. Ας 

σηµειωθεί ότι η ικανότητα αντιστοίχησης των εσωτερικών δισυµφωνικών 

συµπλεγµάτων και των δίψηφων συµφώνων εξεταζόµενη σε αλληλεπιδρα-

στικό πλαίσιο σταµατά να παρουσιάζει σηµαντική συνάφεια σε επίπεδο στατι-

στικής σηµαντικότητας p<0,000 µε την ορθογραφική επίδοση από την Ε΄ τάξη.  

Παράλληλα, από τον έλεγχο των συναφειών ορθογραφικής δεξιότητας 

και ειδικότερων τοµέων µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας διαπιστώθηκε 

ότι µόνο οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στη µορφηµατικογραφηµα-

τική αντιστοιχία λεξηµάτων, σύνθετων και άκλιτων καθώς και λέξεων που 

περιλαµβάνουν συνδυασµούς διατηρούν σηµαντικές συνάφειες µε την ορθο-

γραφική δεξιότητα. Οι τέσσερις αυτές δοκιµασίες Μ.Γ.Α. είναι ικανές να 

ερµηνεύσουν το 84,6% της ορθογραφικής επίδοσης, όταν µόνη της η µορφη-

µατικογραφηµατική αντιστοιχία λεξηµάτων ερµηνεύει το 74,8%. Εποµένως, η 

συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοι-

χίας διαµορφώνεται κυρίως από την αλληλεπίδραση των επιδόσεων των 

µαθητών στους παραπάνω τοµείς. 

 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι  η τάξη και το φύλο επιδρούν  στις 

συνάφειες ορθογραφικής δεξιότητας και Μ.Γ.Α. σε στατιστικά σηµαντικό 

επίπεδο. Ειδικότερα, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν µεγαλύτερες συνάφειες 

ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας λεξηµά-

των (Beta=0,342, µε p<0,001) και σύνθετων λέξεων (Beta=0,362, µε 

p<0,001), τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερες συνάφειες ορθογραφικής 

δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας άκλιτων λέξεων 

(Beta=0,221, µε p<0,001) και λέξεων που περιέχουν συνδυασµούς (Beta-

=0,204, µε p<0,001). Ας σηµειωθεί ότι τα αγόρια παρουσιάζουν σηµαντικά 

ενισχυµένη συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατι-

κής αντιστοιχίας λέξεων µε συνδυασµούς σε αντίθεση µε τα κορίτσια, όπου η 

συγκεκριµένη συνάφεια παρουσιάζεται αποδυναµωµένη (Beta=0,121, µε 

p=0,001). Έτσι, η ήδη διαπιστωµένη υπεροχή των αγοριών στη µορφηµατι-
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κογραφηµατική αντιστοιχία φαίνεται ότι στηρίζεται κυρίως στην ικανότητά τους 

να αντιστοιχούν λέξεις µε συνδυασµούς αποφεύγοντας την ενεργοποίηση της 

Φ.Γ.Α, αντίθετα, η ορθογραφική επίδοση των κοριτσιών εξαρτάται από την 

αδυναµία τους να αντιστοιχούν λέξεις η Μ.Γ.Α. των οποίων απαιτεί την 

απενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. Τέλος, η τάξη φοίτησης των µαθητών φαίνεται να 

ευθύνεται για την αυξοµείωση των συναφειών ορθογραφικής δεξιότητας και 

ειδικότερων τοµέων µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. 

Με βάση, λοιπόν, τα δεδοµένα και τα ευρήµατα της έρευνάς µας 

επαληθεύεται η εναλλακτική υπόθεσή µας σύµφωνα µε την οποία υπάρχει 

θετική συνάφεια µεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων (φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης) και ορθογραφικής δεξιότητας. 

Επίσης, επαληθεύεται ότι η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το βαθµό 

αλληλεπίδρασης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο 

κυρίαρχος ρόλος της Μ.Γ.Α. στη διαµόρφωση της συνάφειας µεταξύ 

γλωσσικών δεξιοτήτων και ορθογραφικής δεξιότητας, καθώς και ο βαθµός 

επίδρασης του φύλου και της τάξης φοίτησης στη συνάφεια αυτή. 

 

8.4.0 Σχέσεις και επιδράσεις της µεταγλωσσικής δεξιότητας µε την 
ορθογραφική δεξιότητα (3η  ειδική υπόθεση). 
Σύµφωνα µε την τρίτη ειδική υπόθεση της έρευνάς µας η µεταγλωσσική 

δεξιότητα παρουσιάζει θετική συνάφεια µε την ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης. Αναφέρεται δε στην ικανότητα των µαθητών 

της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης να εφαρµόζουν κατά αναλογία τους γραµµατικούς 

κανόνες κατά την εκτέλεση ενός ορθογραφικού έργου, έχει µετρηθεί µε το τεστ 

Μ.Γ.Α.-Κ. Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς 

µας, παρουσιάζει υψηλή θετική συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα 

(r=0,763  σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  p<0,001), η οποία σε 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης µε τις γλωσσικές δεξιότητες και τη γλωσσολογική 

συνείδηση επιδρά σηµαντικά στην ορθογραφική επίδοση (Beta=0,228 µε 

t=8,383 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001) (βλ. Πίνακα 9, σ. 

357). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το φύλο, ως όρος αλληλεπίδρασης, δεν 

µεταβάλλει τη συνάφεια της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την ορθογραφική επίδοση σε 

πλαίσιο αλληλεπίδρασης µε τις γλωσσικές δεξιότητες των µαθητών, ενώ η 

τάξη επιφέρει µικρή διαφοροποίηση της παραπάνω συνάφειας σε επίπεδο 
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στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 (βλ. Πίνακα 11, σ. 368). Έτσι, σε πρώτο 

επίπεδο στατιστικής ανάλυσης επαληθεύεται η υπόθεσή µας για την ύπαρξη 

θετικής συνάφειας ορθογραφικής δεξιότητας και µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων κατά αναλογία στις επιδόσεις των µαθητών 

της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. 

Εδώ, θα εξετάσουµε τις συνάφειες της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε  

τους ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ. για να διερευνήσουµε σε ποιον τοµέα 

(καταλήξεις ουσιαστικών, ρηµάτων και παραγωγικές καταλήξεις) στηρίζεται 

αυτή η συνάφεια. 

 

8.4.1 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς 

του τεστ Μ.Γ.Α.-Κ. 

Η Μ.Γ.Α.-Κ αναφέρεται στη δεξιότητα των µαθητών να εφαρµόζουν τις 

γραµµατικές γνώσεις που έχουν για το κλιτικό σύστηµα των ουσιαστικών και 

ρηµάτων καθώς και για τις παραγωγικές καταλήξεις. Ειδικότερα, η Μ.Γ.Α.-Κ 

αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να αντιστοιχούν µορφηµατικογραφη-

µατικά τις καταλήξεις των ουσιαστικών (Μ.Γ.Α.-Κ.1), των ρηµάτων (Μ.Γ.Α.-

Κ.2) και τις παραγωγικές καταλήξεις (Μ.Γ.Α.-Κ.3). Το ερώτηµα που αφορά τη 

διερεύνηση των σχέσεων της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

καταλήξεων µε την ορθογραφική δεξιότητα διευρύνεται και διατυπώνεται ως 

εξής: Ποια είναι η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τους παραπάνω 

ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ.; Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί 

προσπαθεί να διερευνήσει αυτό το ερώτηµα. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν οι τιµές  

Pearson r  του Πίνακα 41.  Οι τιµές αυτές του Pearson r  αντιστοιχούν σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

Με βάση τις τιµές αυτές, γίνονται αποδεκτές οι εναλλακτικές υποθέσεις 

κατά τις οποίες υπάρχει συνάφεια µεταξύ: α) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των καταλήξεων των ουσιαστικών 

(Μ.Γ.Α.-Κ.1), β) Ορθογραφικής ∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοιχίας των καταλήξεων των ρηµάτων (Μ.Γ.Α.-Κ.2), και γ) Ορθογραφικής 

∆εξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των παραγωγικών 

καταλήξεων (Μ.Γ.Α.-Κ.3). 
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      Πίνακας 41: Συνάφειες των ειδικότερων τοµέων της Μ.Γ.Α.-Κ. µε  

    την ορθογραφική δεξιότητα 

Ο.∆. 

Μ.Γ.Α.-Κ.1 0,567                p<0,001 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 0,726                p<0,001 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 0,563                p<0,001 

      Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης  
 

 Η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στις καταλήξεις ρηµάτων 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συνάφεια µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα (r=0,726), ενώ οι επιδόσεις στις καταλήξεις ουσιαστικών και στις 

παραγωγικές καταλήξεις παρουσιάζουν συνάφειες αρκετά µικρότερες και 

µεταξύ τους ισοδύναµες (r=0,567 και r=0,567 αντίστοιχα). 

 

8.4.1.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τους ειδικότερους τοµείς του τεστ Μ.Γ.Α.-Κ. 

Στον Πίνακα 42 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης των ανεξάρτητων µεταβλητών Μ.Γ.Α.-

Κ.1, Μ.Γ.Α.-Κ.2 και Μ.Γ.Α.-Κ.3 µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Ορθογραφική 

∆εξιότητα.  

Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης των παραπάνω ανεξάρτητων 

µεταβλητών µε την τεχνική stepwise διαµορφώνει τρία µοντέλα εκτίµησης των 

τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα για επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001.  

Από τις τιµές αυτές προκύπτει ότι: α) από τους ειδικότερους τοµείς της 

Μ.Γ.Α.-Κ. η ανεξάρτητη µεταβλητή Μ.Γ.Α.-Κ.2 παρουσιάζει σταθερά υψηλή 

συνάφεια (Βeta=0,726 µε t=28,202 και p<0,001) µε την Ορθογραφική ∆εξιό-

τητα, ικανή να εκτιµά µόνη της το 52,8% των τιµών της ορθογραφικής επίδο-

σης (R2=0,528), β) σε πλαίσιο αλληλεπίδρασης η Μ.Γ.Α.-Κ.2 διατηρεί υψηλή 

συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα (Βeta=0,536 µε t=17,370 και 

p<0,001) και  φαίνεται ότι από αυτήν εξαρτάται κυρίως η διαπιστωµένη, ήδη, 

συνάφεια της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα, γ) δεύτερη ισχυρότερη  
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Πίνακας 42:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθο- 

γραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μ.Γ.Α.-Κ.1, Μ.Γ.Α.-Κ.2 

και Μ.Γ.Α.-Κ.3 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,726 0,528 7,014 0,624 0,022 0,581 0,667 0,726 28,202 ,000 

1 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

(α) 
47,078 1,533 44,068 50,087  30,710 ,000 

0,757 0,573 6,673 0,511 

0,762 

0,025 

0,088 

0,463 

0,590 

0,560 

0,934 

0,595 

0,250 

20,675 

8,701 

,000 

,000 

2 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3  

(α) 
35,876 1,945 32,057 39,696  18,442 ,000 

0,766 0,587 6,572 
0,461 

0,601 

0,299 

 

0,027 

0,093 

0,062 

0,409 

0,419 

0,177 

0,513 

0,782 

0,422 

0,536 

0,197 

0,152 

17,370 

6,491 

4,803 

,000 

,000 

,000 

3 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 

Μ.Γ.Α.-Κ.1 

(α) 
27,819 2,546 22,820 32,819  10,925 ,000 

 

συνάφεια παρουσιάζει η Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τη Μ.Γ.Α.-Κ.3 

(Βeta=0,197 µε t=6,491και p<0,001) και όχι η Μ.Γ.Α.-Κ.1, όπως έδειξε ο 

διµεταβλητός έλεγχος µε τον Pearson r, η οποία σε πλαίσια αλληλεπίδρασης 

παρουσιάζει τη µικρότερη συνάφεια (Βeta=0,152 µε t=4,803και p<0,001), δ) η 

ικανότητα εκτίµησης της Ορθογραφικής ∆εξιότητας από τους ειδικότερους 

τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ ανέρχεται στο 58,7 % (R2=0,587). 

Εποµένως, από την µέχρι τώρα διερεύνηση των συναφειών της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τους ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ. 

παρατηρείται ότι: α) η ορθογραφική επίδοση των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει θετική συνάφεια µε την επίδοσή τους στη µορφηµατικογραφη-

µατική αντιστοιχία των ρηµατικών καταλήξεων, των παραγωγικών 

καταλήξεων και των καταλήξεων των ουσιαστικών και β) η ορθογραφική 

επίδοση εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα των µαθητών να αντιστοιχούν 

µορφηµατικογραφηµατικά τις ρηµατικές καταλήξεις.   

Πώς, όµως, επιδρούν οι όροι αλληλεπίδρασης φύλο και τάξη στις 

παραπάνω συνάφειες; Στη συνέχεια, θα διερευνήσουµε αυτό το ερώτηµα µε 
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πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση στην οποία θα προστεθούν ως όροι 

αλληλεπίδρασης οι ανεξάρτητες µεταβλητές  φύλο και τάξη. 

 

8.4.1.2 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της επίδοσης στους ειδικότερους 

τοµείς του τεστ Μ.Γ.Α.-Κ. µε την ορθογραφική δεξιότητα µε όρους 

αλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη 

 Στον Πίνακα 43, παρουσιάζονται τα αποτέλεσµα της ανάλυσης 

πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, όσο αφορά τη συνάφεια της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές  Μ.Γ.Α.-Κ.1,  Μ.Γ.Α.-Κ.2  και  Μ.Γ.Α.-Κ.3  µε   πρόσθεση των όρων 

αλληλεπίδρασης φύλο και τάξη. 

Από τα δεδοµένα αυτά, παρατηρούµε ότι: α) το φύλο αυξάνει το 

συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης του µοντέλου 2, που περιλαµβάνει όλους 

τους ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ. (R=0,778), καθιστώντας τον ανώτερο 

από τον συντελεστή συσχέτισης της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Μ.Γ.Α.-

Κ. (r=0,763). Έτσι, αποδεικνύεται ότι το φύλο επιδρά σηµαντικά στη συγκεκρι- 

µένη συνάφεια (Βeta=0,139 µε t=5,771 και p<0,001), β) η επίδραση του 

φύλου  εντοπίζεται  κυρίως  στην  αλληλεπίδρασή του µε τη Μ.Γ.Α.-Κ.2, της ο- 

 

Πίνακας 43:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μ.Γ.Α.-Κ.1, Μ.Γ.Α.-

Κ.2 και Μ.Γ.Α.-Κ.3 σε σχέση µε το φύλο και την τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,769 0,592 6,528 

0,494 

0,736 

2,853 

0,024 

0,086 

0,498 

0,446 

0,568 

1,876 

0,542 

0,905 

3,830 

0,575 

0,242 

0,140 

20,246 

8,585 

5,732 

,000 

,000 

,000 

1 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 

Φύλο   

(α) 33,492 1,948 29,668 37,317  17,192 ,000 

0,778 0,605 6,427 

0,444 

0,577 

2,828 

0,296 

0,026 

0,091 

0,490 

0,061 

0,393 

0,400 

1,866 

0,176 

0,495 

0,755 

3,790 

0,415 

0,517 

0,190 

0,139 

0,150 

17,008 

6,375 

5,771 

4,850 

,000 

,000 

,000 

,000 

2 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3  

Φύλο  

Μ.Γ.Α.-Κ.1 

(α) 25,555 2,521 20,605 30,505  10,136 ,000 
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ποίας µειώνει το διορθωµένο συντελεστή πολλαπλής παλινδρόµησης από 

Βeta=0,536 µε t=17,370 και p<0,001 (βλ. Πίνακα 42, µοντέλο 3) σε 

Βeta=0,517 µε t=17,008 και p<0,001, γ) η ανεξάρτητη µεταβλητή τάξη 

αποκλείεται από όλα τα προτεινόµενα µοντέλα της παλινδροµικής ανάλυσης, 

γιατί δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική αύξηση του πολλαπλού 

συντελεστή προσδιορισµού, που σηµαίνει ότι δεν επηρεάζει τις συνάφειες των 

ειδικότερων τοµέων της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα.   

Εποµένως, µόνο το φύλο φαίνεται να επιδρά σε στατιστικά σηµαντικό 

βαθµό στις συνάφειες των ειδικότερων τοµέων της Μ.Γ.Α.-Κ. και της 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας, που σηµαίνει ότι η ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών του δείγµατος εξαρτάται από την ικανότητά τους να εφαρµόζουν 

γραµµατικούς κανόνες του κλιτικού συστήµατος, η οποία διαφοροποιείται όχι 

από την τάξη φοίτησης, αλλά από το φύλο τους. Έτσι, στη συνέχεια, θα 

εξετάσουµε το βαθµό διαφοροποίησης που προκαλούν στις εξεταζόµενες 

συνάφειες οι κατηγορίες του φύλου (αγόρι, κορίτσι). 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 44, προκύπτει ότι: α) τα αγόρια 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη συνάφεια Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Μ.Γ.Α.-Κ.2 

(Βeta=0,753 µε t=22,095 και p<0,001) από την αντίστοιχη των κοριτσιών 

(Βeta=0,654 µε t=15,884 και p<0,001), β) τα κορίτσια παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη συνάφεια Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Μ.Γ.Α.-Κ.3 (Βeta=0,273 

µε t=6,209 και p<0,001) από την αντίστοιχη των αγοριών (Βeta=0,232 µε 

t=5,976 και p<0,001), γ) η συνάφεια της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την Ορθογραφική 

∆εξιότητα των αγοριών παρουσιάζει µεγαλύτερο συντελεστή πολλαπλής 

συσχέτισης (R=0,785) από τον αντίστοιχο των κοριτσιών (R=0,703), που 

σηµαίνει ότι οι επιδόσεις των αγοριών στους ειδικότερους τοµείς της Μ.Γ.Α.-Κ. 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη συνάφεια µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα από την 

αντίστοιχη των κοριτσιών, δ) τα  αγόρια  παρουσιάζουν  µεγαλύτερη συνάφεια 

Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Μ.Γ.Α.-Κ.1 (Βeta=0,146 µε t=3,320 και 

p=0,001) από την αντίστοιχη των κοριτσιών (Βeta=0,110 µε t=2,367 και 

p=0,019). 

Εποµένως, παρατηρούµε ότι: α) η επίδοση των αγοριών στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των ρηµατικών καταλήξεων και των 

καταλήξεων των ουσιαστικών παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθο- 
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Πίνακας 44:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μ.Γ.Α.-Κ.1, Μ.Γ.Α.-

Κ.2 και Μ.Γ.Α.-Κ.3 σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου (αγόρι, 

κορίτσι) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,753 0,568 7,792 
 

0,695 0,031 0,633 0,757 0,753 22,095 ,000 

1 

Αγόρι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

(α) 40,976 2,122 36,804 45,148  19,312 ,000 

0,778 0,606 7,452 

 

0,578 

0,750 

0,036 

0,126 

0,508 

0,503 

0,649 

0,997 

0,627 

0,232 

16,121 

5,976 

,000 

,000 

2 

Αγόρι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 

 (α) 30,421 2,690 25,131 35,711  11,308 ,000 

0,785 0,617 7,354 

 

0,520 

0,589 

0,289 

0,039 

0,133 

0,087 

0,443 

0,328 

0,118 

0,598 

0,851 

0,460 

0,564 

0,183 

0,146 

13,207 

4,434 

3,320 

,000 

,000 

,001 

3 

Αγόρι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3  

Μ.Γ.Α.-Κ.1 

(α) 23,372 3,399 16,688 30,056  6,876 ,000 

0,654 0,427 5,260 
 

0,441 0,028 0,386 0,496 0,654 15,884 ,000 

4 

Κορίτσι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

(α) 61,540 1,977 57,651 65,428  31,132 ,000 

0,697 0,486 4,991 

 

0,356 

0,653 

0,030 

0,105 

0,298 

0,446 

0,415 

0,860 

0,529 

0,273 

12,027 

6,209 

,000 

,000 

5 

Κορίτσι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 

 (α) 50,974 2,532 45,992 55,955  20,129 ,000 

0,703 0,495 4,957 

 

0,334 

0,560 

0,191 

0,031 

0,112 

0,081 

0,273 

0,341 

0,032 

0,395 

0,780 

0,350 

0,496 

0,234 

0,110 

10,812 

5,025 

2,367 

,000 

,000 

,019 

6 

Κορίτσι 

Μ.Γ.Α.-Κ.2 

Μ.Γ.Α.-Κ.3 

Μ.Γ.Α.-Κ.1 

 (α) 50,974 2,532 45,992 55,955  20,129 ,000 

 

γραφική επίδοση από εκείνη των κοριτσιών, και β) η επίδοση των κοριτσιών 

στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των παραγωγικών καταλήξεων 

παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθογραφική επίδοση από εκείνη 

των αγοριών. 
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8.4.2 Ανακεφαλαίωση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µας επιβεβαίωσε την τρίτη ειδική 

υπόθεση της έρευνάς µας σύµφωνα µε την οποία υπάρχει θετική συνάφεια 

ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

καταλήξεων (r=0,763, p<0,001). Επίσης, ο πολυµεταβλητός έλεγχος έδειξε ότι 

η συνάφεια αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τις γλωσσικές δεξιότητες µε 

αποτέλεσµα να είναι πολύ µικρότερη (Βeta=0,228 µε t=8,383 και p<0,001) 

καθώς και ότι διαφοροποιείται  ελάχιστα από την τάξη φοίτησης των µαθητών 

(Βeta=0,204 µε t=7,473 και p<0,001). Έτσι, διαπιστώνεται ότι όσο βελτιώνεται 

η µεταγλωσσική δεξιότητα των µαθητών τόσο τείνει να βελτιώνεται και η 

ορθογραφική τους επίδοση.  

Παράλληλα, από τον στατιστικό έλεγχο των συναφειών ορθογραφικής 

δεξιότητας και ειδικότερων τοµέων της µεταγλωσσικής δεξιότητας, 

διαπιστώθηκε ότι η ορθογραφική επίδοση των µαθητών παρουσιάζει 

µεγαλύτερη συνάφεια µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των 

ρηµατικών καταλήξεων. Ας σηµειωθεί ότι το κύριο βάρος της γραµµατικής των 

τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου είναι µετατοπισµένο κυρίως 

στο κλιτικό σύστηµα των ρηµάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το φύλο επιδρά 

θετικά στη συνάφεια ορθογραφικής και µεταγλωσσικής δεξιότητας. Έτσι, η 

επίδοση των αγοριών στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία καταλήξεων 

ρηµάτων και ουσιαστικών παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα από εκείνη των κοριτσιών, τα οποία παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας και µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοιχίας παραγωγικών καταλήξεων. 

Με βάση, λοιπόν, τα δεδοµένα και τα ευρήµατα της έρευνάς µας 

επαληθεύεται η εναλλακτική υπόθεσή µας σύµφωνα µε την οποία υπάρχει 

θετική συνάφεια µεταξύ µεταγλωσσικής δεξιότητας και ορθογραφικής 

δεξιότητας. Επίσης, επαληθεύεται ότι η συνάφεια αυτή µεταβάλλεται από το 

βαθµό επίδρασης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο 

κυρίαρχος ρόλος της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας των ρηµατικών 

καταλήξεων στη διαµόρφωση της συνάφειας µεταξύ µεταγλωσσικής και 

ορθογραφικής δεξιότητας, καθώς και ο βαθµός επίδρασης του φύλου στη 

συνάφεια αυτή. 
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8.5.0 Σχέσεις και επιδράσεις της µορφολογικής και φωνολογικής 
δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα (4η  ειδική υπόθεση) 
Σύµφωνα µε την τέταρτη ειδική υπόθεση της έρευνάς µας υπάρχει 

συνάφεια ορθογραφικής και µορφολογικής δεξιότητας (Μ.∆.) καθώς και 

ορθογραφικής και φωνολογικής δεξιότητας (Φ.∆.). Ο έλεγχος της υπόθεσης 

αυτής στοχεύει στην πρώτη µέχρι σήµερα, απ’ ότι γνωρίζουµε, προσπάθεια 

ερευνητικής τεκµηρίωσης της επίδρασης στην ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών δηµοτικού σχολείου που µπορεί να έχει η ταυτόχρονη αξιοποίηση 

της µορφολογικής συνείδησης και της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

από τη µια και από την άλλη της φωνολογικής συνείδησης και της φωνηµα-

τικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Ο συνδυασµός γλωσσολογικής συνείδησης 

και γλωσσικής δεξιότητας, τόσο σε φωνολογικό όσο και σε µορφολογικό 

επίπεδο, αναδεικνύει µια γενικότερη δεξιότητα που αφορά την ικανότητα 

αξιοποίησης (ενεργοποίησης) από τους µαθητές των µορφολογικών ή 

φωνολογικών τους γνώσεων. Την υπόθεση αυτή θα υποβάλλουµε παρακάτω 

σε διµεταβλητό και πολυµεταβλητό στατιστικό έλεγχο. 

 

8.5.1 Συσχέτιση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε τη Μορφολογική και τη 

Φωνολογική δεξιότητα 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων επίδοσης στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές έδωσε τις εξής τιµές του Pearson r (Πίνακας 45):  Ορθογραφική 

∆εξιότητα και Μορφολογική ∆εξιότητα: r=0,859 και Ορθογραφική ∆εξιότητα 

και Φωνολογική ∆εξιότητα: r=0,479. Οι τιµές αυτές του  Pearson r 

αντιστοιχούν σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001.  

Εποµένως, γίνονται δεκτές οι εναλλακτικές υποθέσεις σύµφωνα µε τις 

οποίες: α) υπάρχει συνάφεια µεταξύ Ορθογραφικής ∆εξιότητας  και Μορφολο- 

 

Πίνακας 45:   Συνάφειες ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική  

και τη φωνολογική δεξιότητα  

 Ο.∆. 

Μ.∆. 0,859                p<0,001 

Φ.∆. 0,479                p<0,001 

  Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 
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γικής ∆εξιότητας. Η συνάφεια αυτή είναι ισχυρή µε θετική κατεύθυνση και 

δηλώνει ότι όσο αυξάνεται η επίδοση των µαθητών του δείγµατος στη 

µορφολογική δεξιότητα τόσο αυξάνεται η ορθογραφική τους  δεξιότητα, και β) 

υπάρχει συνάφεια µεταξύ Ορθογραφικής ∆εξιότητας και Φωνολογικής 

∆εξιότητας. Η συνάφεια αυτή είναι µέτρια µε θετική κατεύθυνση και δηλώνει 

ότι η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατος τείνει να αυξάνει όσο 

αυξάνει η φωνολογική τους δεξιότητα. 

 

8.5.1.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής ∆εξιότητας µε 

τη Μορφολογική και τη Φωνολογική ∆εξιότητα 

Οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στην ορθογραφική δεξιότητα 

θεωρούνται εξαρτώµενες από τις επιδόσεις τους στη µορφολογική και 

φωνολογική δεξιότητα, γι’ αυτό ακολουθεί έλεγχος των µεταξύ τους 

συναφειών µε πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση και µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την Ορθογραφική ∆εξιότητα. Τα αποτελέσµατα της γραµµικής 

παλινδρόµησης, µε την τεχνική enter των ανεξάρτητων µεταβλητών 

Μορφολογική ∆εξιότητα και Φωνολογική ∆εξιότητα µε την εξαρτηµένη µετα- 

µεταβλητή Ορθογραφική ∆εξιότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 46. Ο 

έλεγχος  των  υπολοίπων  (βλ. Παράρτηµα V:  Ιστόγραµµα 6 και ∆ιάγραµµα 6) 

 

Πίνακας 46:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής 

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μορφολογική και 

Φωνολογική ∆εξιότητα 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,859 0,738 5,223 0,348 0,008 0,333 0,364 0,859 44,792 ,000 

1 

Μ.∆. 

(α) 
25,853 1,438 23,030 28,677  17,977 ,000 

0,860 0,739 5,218 0,357 

-0,017 

0,010 

0,011 

0,338 

-0,039 

0,376 

0,004 

0,881 

-0,037 

37,272 

-1,566 

,000 

,118 

2 

Μ.∆. 

Φ.∆.  

(α) 
27,467 1,768 23,996 30,937  15,537 ,000 
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υποδηλώνει την ύπαρξη κανονικότητας, οµοσκεδαστικότητας και γραµ-

µικότητας. 

Η είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης της ανεξάρτητης µεταβλητής 

Μορφολογική ∆εξιότητα (µοντέλο 1) φαίνεται να παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια 

µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα. Ο συντελεστής παλινδρόµησης είναι Β=0,348 

µε τυπικό σφάλµα 0,008 και διάστηµα εµπιστοσύνης 95% που κυµαίνεται από 

0,333 ως 0,368, ενώ ο Beta=0,859 µε τιµή t=44,792 σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001. Αντίθετα, η ανεξάρτητη µεταβλητή Φωνολογική 

∆εξιότητα αποκλείεται από το παλινδροµικό µοντέλο 1, γιατί παρουσιάζει 

µερική συσχέτιση –0,059 και το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% του συντελεστή 

παλινδρόµησης περιλαµβάνει την τιµή 0,00.  Παράλληλα, η ταυτόχρονη 

είσοδος στην εξίσωση παλινδρόµησης και της Φωνολογικής ∆εξιότητας, ενώ 

αυξάνει το συντελεστή Beta της Μορφολογικής ∆εξιότητας από 0,859 σε 

0,881 µε t=37,272 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001, 

απορρίπτεται γιατί το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% του συντελεστή παλινδρό-

µησής της περιλαµβάνει την τιµή 0,00. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: α) η ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών του δείγµατός µας έχει υψηλή συνάφεια µε τη µορφολογική 

δεξιότητα (Beta=0,859), β) η φωνολογική δεξιότητα επιδρά σε σηµαντικό 

στατιστικά επίπεδο στη συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη 

µορφολογική δεξιότητα (Beta=0,881 µε p<0,001), γ) η µορφολογική δεξιότητα 

επιδρά σηµαντικά στη συνάφεια της ορθογραφικής  δεξιότητας µε τη φωνολο- 

γική δεξιότητα µε αποτέλεσµα να την καθιστά στατιστικά ασήµαντη (Beta=-

0,037 µε p=0,118), και δ)  η επίδοση στη µορφολογική δεξιότητα µπορεί να 

προβλέπει µόνη της το 73,8% των τιµών της ορθογραφικής επίδοσης µε 

R2=0,738 και τυπικό σφάλµα 5,223. 

Συνεπώς, από τον µέχρι τώρα στατιστικό έλεγχο της ειδικής αυτής 

υπόθεσης της έρευνάς µας, θεωρούµε ότι υπάρχει υψηλή συνάφεια της 

ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική δεξιότητα, η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιείται ως ιδανικός εκτιµητής της ορθογραφικής επίδοσης (R2=0,738) 

µε βάση την εξίσωση παλινδρόµησης: Ο.∆΄.= 25,853+(0,348 Μ.∆.) + 5,223, 

και ότι η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη φωνολογική δεξιότητα 

(r=0,479) επηρεάζεται σηµαντικά από τη µορφολογική δεξιότητα και 

καθίσταται ασήµαντη σε πλαίσια αλληλεπίδρασης.  
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8.5.2 Συσχέτιση της Φωνολογικής και της Μορφολογικής ∆εξιότητας µε τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές φύλο και τάξη 

 Η συσχέτιση της Φωνολογικής ∆εξιότητας µε το διαµέρισµα έδειξε ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση, ενώ της Μορφολογικής ∆εξιότητας 

µε το διαµέρισµα παρουσίασε αρνητική τιµή Pearson r  σε επίπεδο στατιστι-

κής σηµαντικότητας p<0,001 (βλ. Πίνακα 47). Αντίθετα, το φύλο και η τάξη πα- 

ρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές τιµές συσχέτισης µε τις παραπάνω 

µεταβλητές,  οι οποίες  αντιστοιχούν  στο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας  

 
Πίνακας 47:   Συνάφειες των µεταβλητών Φωνολογική Συνείδηση και  

Μορφολογική Συνείδηση µε τις µεταβλητές διαµέρισµα,   

φύλο και τάξη 

 Φ.∆. p Μ.∆. p 

∆ιαµέρισµα -0,013 ,713 -0,142 ,000

Φύλο 0,148 ,000 0,253 ,000

Τάξη 0,151 ,000 0,196 ,000
                     Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0,01, διπλής κατεύθυνσης 

 

p<0,001. Εποµένως, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη συσχέτισης: α) µεταξύ 

µορφολογικής δεξιότητας, διαµερίσµατος, τάξης και φύλου, και β) µεταξύ 

φωνολογικής δεξιότητας, τάξης και φύλου. Έτσι, οι ανεξάρτητες µεταβλητές 

διαµέρισµα, τάξη και φύλο θα προστεθούν στην εξίσωση παλινδρόµησης που 

ακολουθεί ως όροι αλληλεπίδρασης. 

 

8.5.2.1 Γραµµική παλινδροµική ανάλυση της Ορθογραφικής, Μορφο-

λογικής και της Φωνολογικής ∆εξιότητας µε όρους αλληλεπίδρασης 

το διαµέρισµα, το φύλο και την τάξη 

Στον Πίνακα 48, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πολλαπλής 

παλινδρόµησης µε την τεχνική stepwise της εξαρτηµένης µεταβλητής 

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μορφολογική και 

Φωνολογική ∆εξιότητα και µε όρους αλληλεπίδρασης το διαµέρισµα, το φύλο 

και την τάξη.   

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές Φωνολογική ∆εξιότητα και διαµέρισµα 

απορρίπτονται  από όλα τα µοντέλα παλινδρόµησης γιατί τα διαστήµατα εµπι- 
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Πίνακας 48:  Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορ- 

θογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μορφολογική και 

Φωνολογική ∆εξιότητα και µε όρους αλληλεπίδρασης το διαµέρισµα, το 

φύλο και  την τάξη 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

0,859 0,738 5,223 0,348 0,008 0,333 0,364 0,859 44,792 ,000 

1 

Μ.∆. 

(α) 
25,853 1,438 23,030 28,677  17,977 ,000 

0,861 0,742 5,191 
0,342 

1,260 

0,008 

0,402 

0,326 

0,471 

0,358 

2,049 

0,844 

0,062 

42,817 

3,134 

,000 

,002 

2 

Μ.∆. 

Φύλο  

(α) 25,151 1,447 22,311 27,992  17,385 ,000 

0,862 0,744 5,176 

0,338 

1,315 

0,544 

0,008 

0,402 

0,239 

0,322 

0,527 

0,075 

0,354 

2,104 

1,014 

0,834 

0,064 

0,044 

41,570 

3,275 

2,276 

,000 

,001 

,023 

3 

Μ.∆. 

Φύλο  

Τάξη   

(α) 24,657 1,459 21,793 27,521  16,902 ,000 

 

στοσύνης 95% για τον Β περιλαµβάνουν το 0.00, που σηµαίνει ότι οι γραµµές 

ευθύγραµµης παλινδρόµησής τους δεν διαφέρουν από την οριζόντια γραµµή. 

Αντίθετα, η είσοδος στην εξίσωση πολλαπλής παλινδρόµησης των 

ανεξάρτητων µεταβλητών φύλο και τάξη (µοντέλο 3) φαίνεται ότι προκαλεί 

συγχυτικές επιδράσεις στη συνάφεια της µορφολογικής δεξιότητας µε την 

ορθογραφική δεξιότητα. Έτσι, ο συντελεστής παλινδρόµησης Beta της 

µορφολογικής δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα υπό την επίδραση 

του φύλου και της τάξης µειώνεται διαδοχικά από 0,859 σε 0,844 και 0,834 σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Παράλληλα, ο συντελεστής 

πολλαπλής συσχέτισης R αυξάνεται από 0,859 σε 0,861, και 0,862.  

Εποµένως, από την παραπάνω στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι: α) η 

συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική δεξιότητα 

επηρεάζεται από το φύλο και την τάξη, β) η επίδραση του φύλου στην 

εξεταζόµενη συνάφεια είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της τάξης, γ) η 

ερµηνευτική  συµβολή  των  ανεξάρτητων  µεταβλητών  φύλου  και τάξης είναι 

πολύ µικρή και πρακτικά ασήµαντη (R2=0,744), δ) οι επιδράσεις του φύλου 

και της τάξης δεν φαίνεται να ενισχύουν τη συνάφεια της ορθογραφικής δεξιό- 
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Πίνακας 49:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μορφολογική και 

Φωνολογική ∆εξιότητα σε σχέση µε τις κατηγορίες του φύλου (αγόρι, 

κορίτσι) 
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

 

0,875 

 

0,766 

 

5,733 
 

0,375 0,011 0,354 0,396 0,875 34,888 ,000 

1Α 

Αγόρι 

Μ.∆. 

(α) 20,605 1,926 16,818 24,392  10,698 ,000 

 

0,877 

 

0,742 

 

5,706 

 

0,391 

-0,032 

0,013 

0,015 

0,365 

-0,062 

0,417 

-0,002 

0,914 

-0,066 

29,604 

-2,124 

,000 

,000 

2Α 

Αγόρι 

Μ.∆. 

Φ.∆. 

(α) 23,597 2,379 22,311 27,992  9,919 ,034 

 

0,796 

 

0,633 

 

4,211 0,274 0,011 0,252 0,297 0,796 24,145 ,000 

1Κ 

Κορίτσι 

Μ.∆. 

 (α) 40,554 2,168 36,289 44,818  18,705 ,000 

 

τητας µε τη φωνολογική δεξιότητα, η οποία συνεχίζει να παραµένει στατιστικά 

ασήµαντη.  

Στη συνέχεια, θα διερευνήσουµε πώς οι κατηγορίες του φύλου και της 

τάξης επιδρούν στις συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη 

µορφολογική και τη φωνολογική δεξιότητα. 

Από τον Πίνακα 49, που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 

παλινδροµικής ανάλυσης των εξεταζόµενων συναφειών µε τις κατηγορίες του 

φύλου (αγόρι, κορίτσι) προκύπτει ότι: α) οι επιδόσεις των αγοριών στη 

µορφολογική δεξιότητα παρουσιάζουν µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα από εκείνη των κοριτσιών (Beta=0,875 και 

Beta=0,796, αντίστοιχα, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001), β) 

η φωνολογική δεξιότητα των αγοριών παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

αρνητική συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα (Beta=-0,062 σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001), γ) η αρνητική αυτή συνάφεια 

φωνολογικής και ορθογραφικής δεξιότητας επιδρά στην µορφολογική 

δεξιότητα αυξάνοντας την συνάφειά της µε την ορθογραφική δεξιότητα από 

0,875 σε 0,914  σε   επίπεδο στατιστικής  σηµαντικότητας   p<0,001   (µοντέλο  
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Πίνακας 50:   Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης της εξαρτηµένης µεταβλητής  

Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές Μορφολογική και 

Φωνολογική ∆εξιότητα σε σχέση µε τις κατηγορίες της τάξης (∆΄, Ε΄ και 

Στ΄)  
Μη 

κανονικοποιηµένος 

συντελεστής 

παλινδρόµησης 

∆ιάστηµα 

εµπιστοσύνης  

95% για τον Β 

Π.Μ. Αν
εξ
άρ
τη
τε
ς 

µε
τα
βλ
ητ
ές

 

R R2 se E. Β se κατ. αν. Beta t p 

 

0,853 

 

0,727 

 

5,943 0,361 0,015 0,332 0,389 0,853 24,804 ,000 

1 

∆΄ 

Μ.∆. 

(α) 23,498 2,578 18,419 28,578  9,115 ,000 

 

0,850 

 

0,723 

 

4,788 0,345 0,014 0,317 0,374 0,850 24,073 ,000 

2 

Ε΄ 

Μ.∆. 

 (α) 25,909 2,693 20,602 31,215  9,622 ,000 

 

0,859 

 

0,738 

 

4,814 0,332 0,012 0,308 0,357 0,859 26,811 ,000 

3 

Στ΄ 

Μ.∆. 

 (α) 29,585 2,341 24,975 34,196  12,637 ,000 

 

2Α), που σηµαίνει ότι αύξηση της επίδοσης των αγοριών στη µορφολογική 

δεξιότητα µε παράλληλη µείωση της φωνολογικής τους δεξιότητας  

παρουσιάζει πάρα πολύ ισχυρή συνάφεια µε την ορθογραφική επίδοση. 

Από τον Πίνακα 50, που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 

παλινδροµικής ανάλυσης των εξεταζόµενων συναφειών µε τις κατηγορίες της 

τάξης (∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη) φαίνεται ότι: α) η συνάφεια των επιδόσεων στη 

µορφολογική δεξιότητα και την ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζεται 

µικρότερη στην ∆΄ τάξη (Beta=0,853) και µεγαλύτερη στην Στ΄ (Beta=0,859), 

β) στην Ε΄ τάξη η συνάφεια αυτή µειώνεται (Beta=0,850 σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο p<0,001), γ) ο συντελεστής πολλαπλής παλινδρόµησης 

(R2=0,738) παρουσιάζεται ενισχυµένος και µε µικρότερο τυπικό σφάλµα στην 

Στ΄ τάξη. 

Εποµένως, από την παραπάνω στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι: α) 

όσο αυξάνεται η επίδοση των αγοριών στη µορφολογική δεξιότητα τόσο 

αυξάνεται η επίδοσή τους στην ορθογραφία,  β) όσο αυξάνεται η επίδοση των 

επίδοση των κοριτσιών στη µορφολογική δεξιότητα τόσο αυξάνεται η επίδοσή 

τους στην ορθογραφία, γ) η συνάφεια της µορφολογικής δεξιότητας των 
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αγοριών µε την ορθογραφική δεξιότητα είναι µεγαλύτερη και ικανή να 

εκτιµήσει το 76,6% της ορθογραφικής επίδοσής τους εκείνη των κοριτσιών 

που εκτιµά το 63,3% της ορθογραφικής τους επίδοσης, δ) η µείωση της 

επίδοσης των αγοριών στη φωνολογική δεξιότητα ενισχύει σηµαντικά τη 

συνάφεια της µορφολογικής δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα, ε) η 

συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική δεξιότητα 

µεταβάλλεται από τάξη σε τάξη, στ) η Ε΄ τάξη παρουσιάζει µικρότερη 

συνάφεια ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική δεξιότητα από την ∆΄ 

τάξη, και, τέλος, ζ) η συνάφεια µορφολογικής δεξιότητας µε την ορθογραφική 

δεξιότητα, που παρουσιάζει η επίδοση της Στ΄ τάξης, έχει τον ίδιο βαθµό µε 

την αντίστοιχη συνάφεια για όλο το δείγµα. 

 

8.5.3 Ανακεφαλαίωση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µας επιβεβαιώνει την τέταρτη 

ειδική υπόθεση της έρευνάς µας σύµφωνα µε την οποία υπάρχει θετική 

συνάφεια ορθογραφικής µε  τη µορφολογική δεξιότητας (r=0,859) αφενός και 

φωνολογικής δεξιότητας (r=0,479) αφετέρου. Παράλληλα, ο πολυµεταβλητός 

έλεγχος έδειξε ότι η συνάφεια ορθογραφικής και µορφολογικής δεξιότητας 

είναι σταθερά ισχυρή (Beta=0,859, p<0,001), ενώ η συνάφεια ορθογραφικής 

και φωνολογικής δεξιότητας παρουσιάζεται στατιστικά ασήµαντη (Beta=-

0,037, p<0,118)  λόγω της συγχυτικής επίδρασης που ασκεί σε αυτή η 

µορφολογική δεξιότητα. Έτσι, διαπιστώνεται ότι όσο αυξάνεται η µορφολογική 

δεξιότητα των µαθητών τόσο αυξάνεται και η ορθογραφική τους επίδοση. 

∆ηλαδή, όσο αυξάνεται η επίδοση ενός µαθητή στη µορφολογική συνείδηση 

και τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία τόσο αυξάνεται και η 

ορθογραφική του επίδοση. 

Επιπλέον, από τον στατιστικό έλεγχο των παραπάνω συναφειών µε 

όρους αλληλεπίδρασης το φύλο και την τάξη διαπιστώθηκε ότι οι συνάφειες 

αυτές επηρεάζονται περισσότερο από το φύλο και λιγότερο από την τάξη. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερη από τα 

κορίτσια συνάφεια ορθογραφικής και µορφολογικής δεξιότητας. Επίσης, η 

µείωση της επίδοσης των αγοριών στη φωνολογική δεξιότητα διαπιστώθηκε 

ότι ενισχύει σηµαντικά τη συνάφεια ορθογραφικής και µορφολογικής  

δεξιότητας. 
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Με βάση, λοιπόν, τα δεδοµένα και τα ευρήµατα της έρευνάς µας 

επαληθεύεται η εναλλακτική υπόθεσή µας σύµφωνα µε την οποία υπάρχει 

θετική συνάφεια µεταξύ µορφολογικής και φωνολογικής δεξιότητας και της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Επίσης, επαληθεύεται ότι η συνάφεια αυτή 

µεταβάλλεται από το βαθµό αλληλεπίδρασης της µορφολογικής και 

φωνολογικής δεξιότητας. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο κυρίαρχος ρόλος της 

µορφολογικής δεξιότητας στη διαµόρφωση της συνάφειας ανάµεσα στη 

µορφολογική και φωνολογικής δεξιότητα και την ορθογραφική δεξιότητα, 

καθώς και ο βαθµός επίδρασης του φύλου και της τάξης στη συνάφεια αυτή. 

  

8.6.0 Υπόθεση 2η γενική. Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 
παρουσιάζει λειτουργική διαφοροποίηση σύµφωνα µε την 
ορθογραφική δεξιότητα 
Από τον µέχρι τώρα στατιστικό έλεγχο των υποθέσεων της έρευνάς 

µας διαπιστώθηκαν εκτός των άλλων και τα εξής:  

α) Η ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές 

συνάφειες µε τη γλωσσολογική συνείδηση (Γ.Σ.), τις γλωσσικές δεξιότητες 

(Γ.∆.), τη µορφολογική και φωνολογική δεξιότητα (Μ.∆. και Φ.∆.), τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα (Μ.Γ.Α.-Κ.), τη µορφηµατικογραφηµατική και τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (Μ.Γ.Α. και Φ.Γ.Α.), τη µορφολογική και 

τη φωνολογική συνείδηση (Μ.Σ. και Φ.Σ.).  

β) Η ορθογραφική δεξιότητα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια µε το σχήµα 

άλληλεπίδρασης των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας. 

γ) Η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τις γλωσσικές 

δεξιότητες είναι ισχυρή  και εξαρτάται κυρίως από τη µορφηµατικογραφη-

µατική αντιστοιχία. 

 δ) Η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοιχία αυξάνεται µε την επίδραση της φωνηµατικογραφη-

µατικής αντιστοιχίας, ενώ η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία µειώνεται µε την επίδραση της µορφη-

µατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (αποενίσχυση-εξασθένιση). 
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ε) Η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη γλωσσολογική 

συνείδηση είναι πολύ µικρή και εξαρτάται κυρίως από την επίδοση στη 

µορφολογική συνείδηση. 

στ) Η µορφολογική και φωνολογική συνείδηση αλληλεπιδρούν σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε αποτέλεσµα να µειώνεται η συνάφεια της 

καθεµιάς µε την ορθογραφική δεξιότητα. 

ζ) Οι γλωσσικές δεξιότητες και η µεταγλωσσική δεξιότητα ως όροι 

αλληλεπίδρασης επιδρούν σηµαντικά πάνω στη γλωσσολογική συνείδηση 

καθιστώντας τη συνάφειά της µε την ορθογραφική δεξιότητα στατιστικά 

ασήµαντη κατά τον πολυµεταβλητό στατιστικό έλεγχο. 

η) Η µορφολογική και φωνολογική δεξιότητα αλληλεπιδρούν σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η συνάφεια της 

ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική δεξιότητα και, αντίθετα, να 

µειώνεται η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη φωνολογική 

δεξιότητα.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η ορθογραφική δεξιότητα είναι 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης (συµπληρωµατικότητα – εναντιωµατικότητα 

– ενίσχυση – εξασθένηση) των γλωσσικών δεξιοτήτων, της γλωσσολογικής 

συνείδησης, της µεταγλωσσικής δεξιότητας και της µορφολογικής και 

φωνολογικής δεξιότητας. Η διαπίστωση ύπαρξης συναφειών της 

ορθογραφικής δεξιότητας  µε τα δοµικά στοιχεία και τους δεσµούς του µοντέ-

λου µας από τη µια και η ύπαρξη αλληλεπίδρασης µεταξύ δοµικών στοιχείων 

και δεσµών από την άλλη µας επιτρέπει να δεχθούµε ότι: α) στο γνωστικό 

σύστηµα των µαθητών του δείγµατός µας ενυπάρχει ένα ορθογραφικό 

σύστηµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ορθογραφική τους δεξιότητα, β) η 

ορθογραφική τους δεξιότητα εξαρτάται από το βαθµό ανάπτυξης των δοµικών 

στοιχείων του ορθογραφικού τους συστήµατος, γ) η ορθογραφική τους 

δεξιότητα εξαρτάται από το βαθµό ενίσχυσης των δεσµών του ορθογραφικού 

τους συστήµατος και δ) η ορθογραφική τους δεξιότητα εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση των δοµικών στοιχείων του ορθογραφικού τους συστήµατος.  

Η µέχρι τώρα στατιστική ανάλυση, αν και µας παρέχει ισχυρές ενδείξεις 

τόσο για την εξάρτηση της ορθογραφικής δεξιότητας από τα δοµικά στοιχεία 

και τους δεσµούς του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος όσο και για τη 

µορφή της αλληλεπίδρασής τους, εντούτοις δεν µας βοηθά να κατανοήσουµε 
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τη σχέση ορθογραφικής δεξιότητας και λειτουργίας του ορθογραφικού 

συστήµατος. ∆εν µας επιτρέπει, δηλαδή, να διαµορφώσουµε µια σαφή εικόνα 

για τα υποκείµενα λειτουργικά σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος των µαθητών του δείγµατός µας, τα οποία ευθύνονται για τη 

χαµηλή ή υψηλή ορθογραφική τους επίδοση. Επίσης, ενώ µας παρέχει 

ενδείξεις για την επίδραση του φύλου και της τάξης στις ορθογραφικές 

δεξιότητες, δεν µας βοηθά να κατανοήσουµε πώς διαφοροποιείται το 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα σύµφωνα µε την τάξη και το φύλο, αλλά και 

πώς αυτή η διαφοροποίηση ευθύνεται για τη χαµηλή ή υψηλή ορθογραφική 

δεξιότητα. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τα 

υποκείµενα λειτουργικά σχήµατα του ορθογραφικού συστήµατος µε τη 

στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης βασικών συστατικών µε 

σκοπό την ανίχνευση διαφοροποιήσεων σε επίπεδο συµµετοχής δοµικών 

στοιχείων και ενεργοποίησης δεσµών σύµφωνα µε την ορθογραφική 

δεξιότητα, την τάξη και το φύλο.  

Η ερµηνεία των παραγόντων που προκύπτουν από κάθε παραγοντική 

ανάλυση βασίζεται στα παρακάτω ερµηνευτικά κριτήρια: 

1. Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα περιλαµβάνει σύµφωνα µε την 

έρευνά µας τέσσερα δοµικά στοιχεία (Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α.) και 

πέντε δεσµούς (Γ.Σ., Γ.∆., Μ.∆., Φ.∆. και Μ.Γ.Α.-Κ), τα οποία 

συµµετέχουν, το καθένα µε τον δικό του βαθµό επίδρασης, στην 

λειτουργία του κατά την παραγωγή ενός ορθογραφικού έργου.  

2. Κάθε δοµικό στοιχείο του ορθογραφικού συστήµατος αναφέρεται σε 

συγκεκριµένη δεξιότητα, η ανάπτυξη της οποίας προϋποθέτει γνώσεις. 

Για παράδειγµα, η φωνολογική συνείδηση είναι µια γλωσσολογική 

ικανότητα που µετατρέπεται σε δεξιότητα µέσω συνειδητής ή 

ασυνείδητης µάθησης φωνολογικών γνώσεων. Επίσης, η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση είναι µια δεξιότητα που 

προϋποθέτει τη γνώση των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών. 

3. Αντίθετα, κάθε δεσµός αναφέρεται στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση δυο 

δοµικών στοιχείων. Για παράδειγµα, ο δεσµός των γλωσσικών 

δεξιοτήτων αναφέρεται στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση και συνεργία 

της Μ.Γ.Α και της Φ.Γ.Α και εξαρτάται από το βαθµό ανάπτυξής τους. 
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Ένας δεσµός δεν έχει σχέση τόσο µε συγκεκριµένες γνώσεις αλλά 

κυρίως µε στρατηγικές διαχείρισης δεξιοτήτων  (συνειδητές ή όχι). 

4. Εµφάνιση σε έναν παράγοντα διαφοράς φόρτισης µεταξύ δυο δοµικών 

στοιχείων (π.χ. Μ.Σ. > Φ.Σ.) δηλώνει διαφορά σπουδαιότητας, ρόλου, 

και βαθµού συµµετοχής των συγκεκριµένων ορθογραφικών δεξιοτήτων 

στο εξεταζόµενο λειτουργικό σχήµα. Παράλληλα, διαφορά φόρτισης 

µεταξύ δυο δεσµών (π.χ. Γ.∆. > Γ.Σ.) δηλώνει διαφορά σπουδαιότητας, 

ρόλου, συµµετοχής, ενεργοποίησης  των συγκεκριµένων δεσµών. Κάθε 

διαφορά συµµετοχής ή ενεργοποίησης ευθύνεται για την αυτοεπιλογή 

εντός του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ενός εκ των δυο 

δοµικών στοιχείων ή ενός εκ των δυο δεσµών που παρουσιάζει την 

υψηλότερη φόρτιση.  

5. Η µεγαλύτερη φόρτιση που παρουσιάζεται σε έναν παράγοντα 

ερµηνεύεται ως µεγιστοποίηση συµµετοχής ή ενεργοποίησης και αυτό-

επιλογή του αντίστοιχου δοµικού στοιχείου ή δεσµού, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστή-

µατος  που εκφράζει ο παράγοντας.  

6. Φορτίσεις πάνω από 0,85 δηλώνουν υψηλή ενίσχυση και ερµηνεύονται 

ως υψηλή συµµετοχή ενός δοµικού στοιχείου ή δεσµού στη λειτουργία 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που εκφράζει ο παράγο-

ντας. Φορτίσεις που κυµαίνονται από το 0,65 ως το 0,85 δηλώνουν 

µέτρια ενίσχυση και ερµηνεύονται ως µέτρια λειτουργική συµµετοχή. 

Φορτίσεις που κυµαίνονται από 0,35 ως 0,65 δηλώνουν µικρή 

ενίσχυση και ερµηνεύονται ως µικρή λειτουργική συµµετοχή. Τέλος, 

φορτίσεις κάτω από 0,35 δηλώνουν αµυδρή ενίσχυση και ερµηνεύονται 

ως αµυδρή λειτουργική συµµετοχή. 

7. Το αρνητικό πρόσηµο µιας φόρτισης δηλώνει µείωση της λειτουργικής 

συµµετοχής ενός δοµικού στοιχείου ή δεσµού στο υποκείµενο σχήµα 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που εκφράζει ο 

παράγοντας. 

Στη συνέχεια και πριν προχωρήσουµε στην επαλήθευση των 

υποθέσεών µας για τη λειτουργική διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογρα-

φικού συστήµατος, θεωρούµε επιβεβληµένο, κυρίως για λόγους επιστηµο-

νικής δεοντολογίας, να διερευνήσουµε µε βάση τα δεδοµένα µας τα 
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υποκείµενα σχήµατα που διαµορφώνουν οι πρωταρχικές ανεξάρτητες 

µεταβλητές της έρευνάς µας. Η διερεύνηση αυτή έχει στόχο την επιβεβαίωση 

ή όχι της επιλογής µας να δηµιουργήσουµε συνθετικές µεταβλητές (π.χ. Γ. Σ. 

ή Φ.∆.) βάσει της αθροιστικής ένωσης δυο πρωταρχικών µεταβλητών (π.χ. 

Φ.Σ. και Μ.Σ. ή Φ.Σ. και Φ.Γ.Α.). 

 

8.6.1 Παραγοντική ανάλυση των πρωταρχικών ανεξάρτητων µεταβλητών της 

έρευνάς µας 

Η πρώτη ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις 

συσχετίσεις των πρωταρχικών ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., 

Μ.Γ.Α. µε βάση το σύνολο των δεδοµένων του δείγµατός έγινε για δύο 

παράγοντες, από τους οποίους ο πρώτος είχε χαρακτηριστική ρίζα ίση ή 

µεγαλύτερη από 1.00.   Η ορθογωνική  περιστροφή  των  παραγόντων έδωσε 

τις δοµές που φαίνονται στο Ραβδόγραµµα 1. Ο πρώτος παράγοντας είναι 

υπεύθυνος  για  το 57,45% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το  16,89%. Ο  
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πρώτος παράγοντας φαίνεται να είναι η γλωσσολογική συνείδηση  και ο 

δεύτερος οι γλωσσικές δεξιότητες. 

Η δεύτερη ανάλυση έγινε για τρεις παράγοντες, από τους οποίους ο 

πρώτος είχε χαρακτηριστική ρίζα ίση ή µεγαλύτερη από 1.0028. Η ορθογωνική 

περιστροφή των παραγόντων έδωσε τις δοµές που φαίνονται στο 

Ραβδόγραµµα 2. Ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για  το 57,45% της 

διακύµανσης, ο δεύτερος για το  16,89% και ο τρίτος για το 14,13%. Ο 

πρώτος παράγοντας φαίνεται να είναι η γλωσσολογική συνείδηση,  ο 

δεύτερος η µορφολογική δεξιότητα και ο τρίτος η φωνολογική δεξιότητα. 

Εποµένως, οι πρωταρχικές ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνάς µας 

Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α. δικαιολογούν τις συνθετικές µεταβλητές γλωσ-

σολογική συνείδηση (Γ.Σ.), γλωσσικές δεξιότητες (Γ.∆.), φωνολογική δεξιότητα 

(Φ.∆.)  και  µορφολογική  δεξιότητα  (Μ.∆.) µε την επισήµανση ότι απ’ αυτές οι  

  

Ν=714 

0,85

0,82

0,21

0,24

0,07

0,94

0,22

0,27

0,11

0,21

0,94

0,31

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Φ.Σ.

Μ.Σ.

Μ.Γ.Α.

Φ.Γ.Α.

Π
ρω

τα
ρχ
ικ
ές

 α
νε
ξά
ρτ
ητ
ες

 µ
ετ
αβ
λη
τέ
ς

Φορτία ορθογωνικής περιστροφής

Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3

 
Ραβδόγραµµα 2: Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις τέσ- 

      σερις πρωταρχικές ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνάς µας 

                                                 
28 Επειδή σκοπός µας εδώ είναι η διερεύνηση δυνατότητας συνθετικών µεταβλητών 
εξετάζουµε και παράγοντες µε διακύµανση σφάλµατος που είναι δύσκολο να ερµηνευθεί. 
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τρεις τελευταίες αποτελούνται από διακύµανση σφάλµατος που είναι δύσκολο 

να ερµηνευθεί. 

 

8.6.2. Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών της έρευνάς µας 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆., Φ.∆., Μ.∆. και 

Μ.Γ.Α.-Κ. µε βάση το σύνολο των δεδοµένων  του δείγµατος παρουσίασε δυο 

παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή 

των παραγόντων έδωσε τις δοµές που φαίνονται στο Ραβδόγραµµα 3. Ο 

πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 42,1% της διακύµανσης και ο 

δεύτερος για το 40%. 

Στον πρώτο παράγοντα παρατηρούµε ότι η Μ.Γ.Α. (0,95), η Γ.∆. (0,93) 

και η Μ.∆. (0,86) παρουσιάζουν µεγάλη φόρτιση, ενώ η Μ.Γ.Α.-Κ (0,80) και η 

Φ.Γ.Α. (0,53) µέτρια και µικρή αντίστοιχα. Η µεγάλη ενεργοποίηση των 

γλωσσικών  δεξιοτήτων  και  της  µορφολογικής δεξιότητας φαίνεται να προέρ- 

χεται  από τη µεγιστοποίηση   της µορφηµατικογραφηµατικής  αντιστοιχίας σε 
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συνδυασµό µε µικρή συµµετοχή της Μ.Σ. (0,37). Σύµφωνα µε αυτό το σχήµα, 

το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα ενεργοποιείται µέσω της αυτοεπιλογής της 

Μ.Γ.Α. Η λειτουργία της Μ.Γ.Α. ενεργοποιεί τη Φ.Γ.Α. µέσω των Γ.∆., τη Μ.Σ. 

µέσω της Μ.∆. και τις γραµµατικές γνώσεις µέσω της Μ.Γ.Α.-Κ. Έτσι, η Φ.Γ.Α., 

η Μ.Σ. και η Μ.Γ.Α. – Κ. φαίνεται να ενεργοποιούνται επικουρικά και µόνο 

όταν η λειτουργία της Μ.Γ.Α. δεν µπορεί να υποστηρίξει την ορθογραφική 

επίδοση. Έτσι, το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα λειτουργεί µε 

µεγιστοποιηµένη τη Μ.Γ.Α., που διαχειρίζεται τις αντιστοιχήσεις µορφηµάτων 

– γραφηµάτων σε επίπεδο λεξήµατος, και µε ικανοποιητική συµµετοχή τόσο 

της Μ.Σ. µέσω της οποία εντοπίζονται κυρίως τα καταληκτικά µορφήµατα όσο 

και της Φ.Γ.Α., η οποία εµφανίζεται ως συµπληρωµατική δεξιότητα 

αντιστοίχησης φωνηµατικών συνόλων (άγνωστων θεµατικών µορφηµάτων). 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον πρώτο παράγοντα το κυρίαρχο υποκείµενο σχήµα 

λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος και της ορθογραφικής 

δεξιότητας του 42,1% των µαθητών του δείγµατος φαίνεται να είναι η 

ενεργοποίηση του ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Μ.Γ.Α. µε τη συνεργία 

της Μ.Σ., των γραµµατικών κανόνων και της Φ.Γ.Α. 

Αντίθετα, στον δεύτερο παράγοντα παρουσιάζουν µεγάλη φόρτιση η Γ.Σ. 

(0,94), η Φ.Σ. (0,93) και η Φ.∆. (0,89), ενώ η Μ.Σ. (0,68) και η Φ.Γ.Α. (0,47) 

µέτρια και µικρή αντίστοιχα. Η µεγιστοποίηση της Γ.Σ. φαίνεται να οφείλεται 

στην µεγιστοποίηση της Φ.Σ. και στη µέτρια συµµετοχή της Μ.Σ. Η 

ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω του δεσµού 

της Γ.Σ. θέτει σε λειτουργία πρώτα τη Φ.Σ. και στη συνέχεια τη Μ.Σ. µε 

αποτέλεσµα την παράλληλη ενεργοποίηση µε διαφορά φάσης της Φ.Γ.Α. 

µέσω της Φ.∆. καθώς και της Μ.Γ.Α. µέσω της Μ.∆. Σύµφωνα µε αυτό το 

σχήµα ενεργοποίησης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος οι µαθητές 

αναλύουν τις λέξεις φωνολογικά και τις αποδίδουν µέσω της Φ.Γ.Α., ενώ µε 

µια υστερόχρονη µορφολογική ανάλυση φαίνεται να εντοπίζουν γνωστά τους 

λεξήµατα και να τα αποδίδουν µε τη Μ.Γ.Α. Η υψηλή φωνολογική ανάλυση, 

όµως, σε συνδυασµό µε την αµυδρή συµµετοχή της Μ.Γ.Α. µπορεί να ευθύνε-

ται για τη µέτρια Φ.Γ.Α. Για παράδειγµα, στη λέξη συγγενής η υψηλή φωνο-

λογική ανάλυση οδηγεί στην προσθήκη ενός ν (συνγγενής), που µπορεί να 

αποφευχθεί µέσω της Μ.Γ.Α. Τέλος, η αµυδρή συµµετοχή της Μ.Γ.Α. – Κ. 

δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιούν γραµµατικούς κανόνες. Εποµένως, ο δεύτερος 
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παράγοντας µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του ορθογραφικού συ-

στήµατος µέσω της Γ.Σ. µε λειτουργική προτεραιότητα της Φ.Γ.Α. έναντι της 

Μ.Γ.Α.  

Σύµφωνα µε τα ποσοστά διακύµανσης για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι 

δυο παράγοντες µπορούµε να ισχυριστούµε ότι: α) σε ποσοστό 42,1% των 

µαθητών του δείγµατός µας η ορθογραφική επίδοση στηρίζεται κυρίως στις 

µορφολογικές γνώσεις και στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των 

λέξεων και β) σε ποσοστό 40% των µαθητών του δείγµατός µας η 

ορθογραφική επίδοση στηρίζεται κυρίως στις φωνολογικές γνώσεις και στη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία των λέξεων. 

Παράλληλα, ο έλεγχος των φορτίσεων κάθε παράγοντα σε σχέση µε τη 

δοµή του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος επιβεβαιώνει τη σχέση 

συµµετοχής µιας δεξιότητας µε το βαθµό ενεργοποίησής της κατά την 

εκτέλεση ενός ορθογραφικού έργου. Για παράδειγµα, στον πρώτο παράγοντα 

(Σχήµα 1)  η µεγιστοποίηση της Μ.Γ.Α. (0,95)   οδηγεί στην αυτοενεργοποίηση 

 

  

          Φ.Γ.Α. (0,53) 

 

           

 

 

 

          

 

      Μ.Σ.(0,37)     γραµ. γνώσεις  

 

 

 Σχήµα 1: Πρωταρχικές ενεργοποιήσεις του  παράγοντα 1 

 

της (αυτοεπιλογή).    Στη συνέχεια,   η  Μ.Γ.Α. φαίνεται   να ενεργοποιεί 

πρώτα το δεσµό των Γ.∆. (0,93) για να ακολουθήσει η ενεργοποίηση της 

Φ.Γ.Α. (0,53), µετά το δεσµό Μ.∆. (0,86) για να ακολουθήσει η ενεργοποίηση 

της Μ.Σ. (0,37) και, τέλος, το δεσµό της Μ.Γ.Α. – Κ. (0,80) για να 

Μ.Γ.Α. 
(0,95) 

∆εσµός Γ.∆. ( 0,93) 

∆εσµός Μ.Γ.Α.-Κ. (0,80)
∆εσµός Μ.∆. (0,86) 
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ενεργοποιηθούν οι γραµµατικές γνώσεις. Στον δεύτερο παράγοντα (Σχήµα 2) 

η αυτοεπιλογή της Γ.Σ. ενεργοποιεί, πρώτα, τη Φ.Σ. (0,93) για να επιτρέψει 

την ενεργοποίηση του δεσµού Φ.∆. (0,89) και της Φ.Γ.Α. (0,47) και στη 

συνέχεια τη Μ.Σ. (0,68) για να επιτρέψει την ενεργοποίηση της Μ.∆. (0,41) και 

της Μ.Γ.Α. (0,16).  

 Επίσης, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι όλες οι ορθογραφικές 

δεξιότητες παρουσιάζουν φορτία και στους δυο παράγοντες, που σηµαίνει ότι 

συµµετέχουν ενεργά στη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµα-

τος, η καθεµιά, όµως, µε το δικό της βαθµό ενεργοποίησης – φόρτισης. 

 Η παραπάνω ανάλυση έγινε µε βάση τα δεδοµένα όλου του δείγµατός 

µας   µε  στόχο να  δώσει  µια  γενική  εικόνα  της  λειτουργίας  του  γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος και συνεπώς µπορεί να αξιοποιηθεί µόνο για 

συγκριτικές παρατηρήσεις µεταξύ µαθητών κατώτερων (Α΄, Β΄, Γ΄) και ανώτε- 

ρων  (∆΄, Ε΄, Στ΄) τάξεων δηµοτικού σχολείου.Στη συνέχεια, θα προχωρήσου-

µε στην επαλήθευση των υποθέσεών µας για τη λειτουργική διαφοροποίηση 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε την ορθογραφική 

δεξιότητα, την τάξη και το φύλο. 

  

Φ.Γ.Α. (0,47) 
 

          

              Μ.Γ.Α. (0,16 

 

 

   

               Γ.Σ. (0,94) 
      Φ.Σ. (0,93)           Μ.Σ. (0,68) 

          

     Σχήµα 2: Πρωταρχικές ενεργοποιήσεις του παράγοντα 2 

 

8.6.3 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε  

το Κλ της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα 

Στο σηµείο αυτό, θα προσπαθήσουµε να δούµε αν τα υποκείµενα 

σχήµατα, που δίνει η παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών της 

∆εσµός Φ.∆. (0,89) 

∆εσµός: Μ.∆. (0,41)
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έρευνάς µας, διαφοροποιούνται σύµφωνα µε το επίπεδο ικανοποιητικής 

λειτουργίας (Κλ) της ορθογραφικής επίδοσης – δεξιότητας των µαθητών του 

δείγµατός µας. Έτσι, πρώτα, θα διερευνήσουµε τα υποκείµενα σχήµατα των 

ορθογραφικών δεξιοτήτων εκείνων µόνο των µαθητών που έχουν επίδοση 

στην Ο.∆. µεγαλύτερη ή ίση µε το 90 (Ο.∆.>=90) και στη συνέχεια εκείνων µό-

νο των µαθητών που έχουν επίδοση στην Ο.∆. µικρότερη του 90 (Ο.∆.< 90). 

 

8.6.3.1 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή  την Ορθογραφική ∆εξιότητα >= 90 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 

και Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα >=90 

των 481 µαθητών του δείγµατός µας παρουσίασε τρεις παράγοντες µε ρίζες 

ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων 

έδωσε τη δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 4. Ο πρώτος παράγοντας 

είναι υπεύθυνος για  το 35,5% της διακύµανσης, ο δεύτερος για το  28,9% και 

ο τρίτος για το 19,3%. Ο πρώτος παράγοντας φαίνεται να φορτίζεται ισχυρά 

από το δεσµό Γ.Σ. (0,97), ο δεύτερος από τη Μ.Γ.Α. (0,92) και ο τρίτος  από 

τη Φ.Γ.Α. (0,87). 

Στον πρώτο παράγοντα φαίνεται ότι η ικανοποιητική λειτουργία της 

ορθογραφικής δεξιότητας οφείλεται στη σχεδόν γενική ενεργοποίηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Η µεγιστοποίηση της Γ.Σ. (0,97) 

εξηγείται από τη µεγάλη και ισόβαθµη συµµετοχή της Φ.Σ. (0,84) και της 

Μ.Σ.(0,81). Παράλληλα, παρατηρείται ασθενής συµµετοχή της Φ.Γ.Α. (0,12) 

και σχεδόν µηδενική συµµετοχή της Μ.Γ.Α. (-0,01). Έτσι, οι µαθητές που 

έχουν αναπτύξει το παραπάνω γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, φαίνεται ότι 

δεν αποδίδουν ορθογραφικά τις λέξεις ως λεξήµατα αλλά ως µορφολογικά ή 

φωνολογικά υποσύνολα.  Για παράδειγµα, για  την ορθογραφική απόδοση της 

λέξης  προσγείωση  ο µαθητής µάλλον αναλύει τη λέξη πρώτα σε φωνολογικά 

υποσύνολα, τα οποία αναγνωρίζει ως γνωστά µορφήµατα του προφορικού 

λόγου /pros-/ /-γios-/ /-i/ ανακαλώντας τη γραφηµατική αντιστοιχία αυτών των  

µορφηµάτων <προσ-> <-?-> <-η>, και στη συνέχεια σε φωνήµατα µόνο για τα 

µορφήµατα που δεν µπορεί να ανασύρει από το νοητικό του λεξικό  [/γ/ /i/ /o/ 

/s/] ενεργοποιώντας  έτσι  τη  Φ.Γ.Α.  [ <γ> (<ι> ή <η>, κ.ά.) (<ο> ή <ω>) <σ> 
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Ραβδόγραµµα 4:   Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες των 418 µαθητών του δείγµατος 

µε επίδοση στην Ο.∆.>=90 

 

<η>]. Αυτή η διαδικασία βοηθά το µαθητή να αποδίδει ορθογραφικά και 

τµήµατα άγνωστων λέξεων, για τις οποίες δεν διαθέτει στο ορθογραφικό του 

λεξικό τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία του λεξήµατός τους αλλά τη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία γνωστών και µε υψηλή συχνότητα 

µορφηµάτων. Επίσης, τον βοηθά να αξιοποιεί τις γραµµατικές γνώσεις που 

διαθέτει. Από τα παραπάνω, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει ικανοποιητική λειτουργία όταν 

συνυπάρχει µεγάλη και ισόβαθµη συµµετοχή φωνολογικής και µορφολογικής 

συνείδησης. Εποµένως, ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως γενική 

ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Γ.Σ. µε 
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παράλληλη αξιοποίηση τόσο της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. σε επίπεδο 

µορφηµάτων όσο και των γραµµατικών γνώσεων.  

 Ο δεύτερος παράγοντας εµφανίζει εξασθενηµένη τη συµµετοχή της 

γλωσσολογικής συνείδησης και ενισχυµένη τη συµµετοχή των γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Η µεγιστοποίηση της Μ.Γ.Α. (0,92) µε την παράλληλη ασθενή 

συµµετοχή της Μ.Σ. (0,32) φαίνεται ότι ευθύνεται για τη µη συµµετοχή της  

Φ.Σ. (0,00) και κατά συνέπεια την εξασθένηση της Φ.∆. (0,09). Εποµένως, οι 

µαθητές που παρουσιάζουν αυτή τη λειτουργία του ορθογραφικού 

συστήµατος επιτυγχάνουν ικανοποιητική λειτουργία της ορθογραφικής τους 

δεξιότητας γιατί αποδίδουν µε τη Μ.Γ.Α. τα γνωστά τους λεξήµατα, µε τη 

Φ.Γ.Α (0,23) το θεµατικό µέρος των άγνωστών τους λέξεων και µε τη Μ.Γ.Α.-

Κ. (0,51) τις καταλήξεις των άγνωστων λέξεων. Η διαδικασία αυτή φαίνεται ότι 

βελτιώνει την ορθογραφική επίδοση σε λέξεις όπου η φωνολογική ανάλυση θα 

αλλοίωνε τη Μ.Γ.Α. Εποµένως, ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως 

ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω των Γ.∆. µε 

αυτοεπιλογή της Μ.Γ.Α.  και αναστολή της Φ.Σ. 

 Αντίθετα, στον τρίτο παράγοντα, ενώ η Φ.Γ.Α. παρουσιάζεται 

µεγιστοποιηµένη (0,87) µε τη Φ.∆. (0,66) και τις Γ.∆. (0,56)  να έχουν µικρή 

συµµετοχή, η Μ.Γ.Α. (0,06) δεν συµµετέχει και η Μ.Σ. (-0,14) παρουσιάζει 

αρνητική φόρτιση,. Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, οι µαθητές αποδίδουν 

ορθογραφικά τις λέξεις κυρίως µε τη Φ.Γ.Α. Ο παράγοντας αυτός µπορεί να 

περιγραφεί ως ενεργοποίηση του γνωστικού  ορθογραφικού συστήµατος µέσω 

της Φ.Γ.Α. µε αναστολή στη συµµετοχή της Μ.Γ.Α. και της Μ.Σ. Με το σχήµα 

αυτό είναι δύσκολο να ερµηνευτεί η ικανοποιητική λειτουργία της 

ορθογραφικής επίδοσης του 12,9% των µαθητών του δείγµατός µας, η οποία 

µπορεί να οφείλεται και σε µη ελεγχόµενους παράγοντες, όπως η αντιγραφή 

από τον διπλανό και η τυχαία ορθογραφική απόδοση που µπορούν να 

περιορίσουν τα ορθογραφικά λάθη. Πάντως, το σχήµα αυτό απαιτεί 

περαιτέρω έρευνα. 

 

8.6.3.2 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή  την Ορθογραφική ∆εξιότητα < 90 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 
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και Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα < 90 των 

233 µαθητών του δείγµατός µας παρουσίασε δυο παράγοντες µε ρίζες ίσες ή 

µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων έδωσε τη 

δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 5. Ο πρώτος παράγοντας είναι 

υπεύθυνος για  το 41,13% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το  40%. 
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Ραβδόγραµµα 5:  Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις εννέα 

ορθογραφικές δεξιότητες των 233 µαθητών του δείγµατος µε 

επίδοση στην Ο.∆. < 90 

 

Ο πρώτος παράγοντας χαρακτηρίζεται από τη µεγιστοποίηση της Γ.Σ. 

(0,96), τη µεγάλη συµµετοχή της Φ.Σ. (0,93) και  της Φ.∆.(0,91) καθώς και τη 

µέτρια συµµετοχή της Μ.Σ. (0,70) και της Φ.Γ.Α. (0,53). Επίσης, το σχήµα 

αυτό παρουσιάζει µεγάλη εξασθένιση της Μ.Γ.Α. Οι µαθητές του δείγµατός 

µας, που παρουσιάζουν ορθογραφική επίδοση <90, φαίνεται ότι αναλύουν 

φωνολογικά και µορφολογικά τις λέξεις και τις αποδίδουν ορθογραφικά µέσω 

της Φ.Γ.Α. Παράλληλα, οι υπόλοιπες δεξιότητες που έχουν σχέση µε τη 
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µορφολογία παρουσιάζονται στο σχήµα αυτό µε µικρή φόρτιση. Η µεγάλη 

ενίσχυση σε αυτούς τους µαθητές του δεσµού της Γ.Σ. ενεργοποιεί κυρίως τη 

Φ.Σ., καθώς και το δεσµό Φ.∆. µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται υψηλή 

αξιοποίηση της Φ.Γ.Α. σε επίπεδο µορφηµάτων ή φωνητικών συνόλων και όχι 

λεξηµάτων. Έτσι, ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως 

ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Γ.Σ. µε 

αυτοεπιλογή της Φ.Γ.Α. σε επίπεδο µορφηµάτων ή φωνηµατικών συνόλων.  

Ο δεύτερος παράγοντας που ερµηνεύει την ορθογραφική επίδοση µε τιµή < 

90 χαρακτηρίζεται από τη µεγιστοποίηση της Μ.Γ.Α. (0,96) και τη µεγάλη 

συµµετοχή των Γ.∆. (0,94), του δεσµού Μ.∆. (0,86), της Μ.Γ.Α.- Κ. (0,74) 

καθώς και από τη µέτρια συµµετοχή της Φ.Γ.Α. (0,53). Σύµφωνα µε αυτό το 

σχήµα οι µαθητές φαίνεται  ότι αντιµετωπίζουν  τις λέξεις κυρίως ως ενιαία σύ- 

σύνολα  και  ορθογραφούν τα λεξήµατα µε  τη µορφηµατικογραφηµατική αντι-

στοιχία και τη συνδροµή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, 

προφανώς  για  τις  άγνωστες  λέξεις.   Ένα ορθογραφικό σύστηµα µε αυτή τη 

λειτουργική διάταξη των δοµικών του στοιχείων φαίνεται να οδηγεί τους 

µαθητές σε µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία µε ταυτόχρονη συνδροµή 

(συµπληρωµατικότητα)  της   φωνηµατικογραφηµατικής  αντιστοιχίας  και των 

γραµµατικών τους γνώσεων κυρίως στο καταληκτικό µέρος των λέξεων, αφού 

ο παράγοντας φορτίζεται σηµαντικά από τη µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµο-

γής γραµµατικών κανόνων.  Εποµένως, τα λάθη των µαθητών αυτών πρέπει 

να εντοπίζονται κυρίως στο θεµατικό µέρος των άγνωστων λέξεων, για τις 

οποίες δεν διαθέτουν ακόµα µνηµονικές καταχωρήσεις στο νοητικό τους 

λεξικό. Ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Μ.Γ.Α. µε συνδροµή της 

Φ.Γ.Α. και των γραµµατικών γνώσεων. 

 

8.6.4 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε το Κκ 

της εξαρτηµένης µεταβλητής Ορθογραφική ∆εξιότητα 

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να δούµε αν η διαφοροποίηση των 

υποκείµενων σχηµάτων, που παρουσιάζει η παραγοντική ανάλυση των 

ανεξάρτητων µεταβλητών της έρευνάς µας σύµφωνα µε το επίπεδο 

ικανοποιητικής κατοχής της ορθογραφικής επίδοσης – δεξιότητας των 

µαθητών του δείγµατός µας είναι η ίδια µε τη διαφοροποίηση που 
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διαπιστώσαµε προηγουµένως µε κριτήριο το Κλ. Έτσι, πρώτα, θα ελέγξουµε 

τα υποκείµενα σχήµατα που διαµορφώνουν οι επιδόσεις στις ορθογραφικές 

δεξιότητες  µόνο των µαθητών που έχουν Ο.∆.>=80 και στη συνέχεια µόνο 

των µαθητών που έχουν Ο.∆. < 80. 

 
8.6.4.1 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε  εξαρτηµένη 

µεταβλητή  την Ορθογραφική ∆εξιότητα >= 80 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 

και Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα >=80 

των 609 µαθητών του δείγµατός µας παρουσίασε τρεις παράγοντες µε ρίζες 

ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων 

έδωσε τη δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 6. Ο πρώτος παράγοντας 

είναι υπεύθυνος για  το 35,41%, ο δεύτερος για το  33,51% και ο τρίτος για το 

17,81% της διακύµανσης.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι σχεδόν ίδιοι µε τους παράγοντες που έδωσε 

η παραγοντική ανάλυση για Ο.∆.>=90 (βλ. Ραβδόγραµµα 4). Εδώ, µικρή 

διαφοροποίηση παρουσιάζει µόνο ο τρίτος παράγοντας, όπου η Μ.Γ.Α. – Κ. 

είναι πολύ ενισχυµένη (0,87). Σύµφωνα µε αυτό το υποκείµενο σχήµα, αρκετοί 

µαθητές   επιτυγχάνουν  ικανοποιητική  κατοχή  της  ορθογραφικής δεξιότητας 

επειδή παράλληλα µε τη Φ.Γ.Α. αξιοποιούν τη Μ.Γ.Α.- Κ. για την απόδοση του 

καταληκτικού µέρους των λέξεων µε αποτέλεσµα τα λάθη τους να 

περιορίζονται µόνο στο θεµατικό µέρος των άγνωστων λέξεων. Για 

παράδειγµα, ένας µαθητής, που το  γνωστικό ορθογραφικό του σύστηµα 

λειτουργεί όπως υποδηλώνει αυτός ο παράγοντας, αναλύει τη λέξη µάτι 

φωνολογικά και την αποδίδει ορθογραφικά µε τη Φ.Γ.Α. Όµως, κατά την 

Φ.Γ.Α. του φωνήεντος της κατάληξης /i/ χρησιµοποιεί γραµµατικούς κανόνες ή 

γραµµατικές αναλογίες (παιδί, γατί, κ.ά) για να επιλέξει µεταξύ των πέντε 

γραφηµάτων που αντιστοιχούν στο /i/ το <ι>. Έτσι, ο παράγοντας αυτός 

µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του ορθογραφικού συστήµατος µέσω 

της Φ.Γ.Α. µε σηµαντική συµµετοχή της Μ.Γ.Α.-Κ και µε αναστολή συµµετοχής 

της Μ.Γ.Α. και της Μ.Σ. 

 . 
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Ν= 609 

Ραβδόγραµµα 6:  Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις 

εννέα ορθογραφικές δεξιότητες των 609 µαθητών του 

δείγµατος µε επίδοση στην Ο.∆. >=80 

 

8.6.4.2 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την Ορθογραφική ∆εξιότητα <80 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆., Μ.∆., Φ.∆. και 

Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε την επίδοση στην Ορθογραφική ∆εξιότητα µε τιµή <80 

των 105 µαθητών του δείγµατός µας παρουσίασε δυο παράγοντες µε ρίζες 

ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων 
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έδωσε τη δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 7. Ο πρώτος παράγοντας 

είναι υπεύθυνος για  το 42,91% και ο δεύτερος για το  36,44% διακύµανσης.   

Ο πρώτος παράγοντας φορτίζεται ισχυρά από τη Φ.Σ., η οποία 

παρουσιάζεται µεγιστοποιηµένη (0,93) και φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη 

µεγάλη ενεργοποίηση των δεσµών Γ.Σ. (0,97) και Φ.∆. (0,93). Επίσης, η 

µέτρια συµµετοχή της Μ.Σ. (0,72)  και της Φ.Γ.Α. (0,63) δικαιολογεί την πολύ 

µικρή αναστολή της Μ.Γ.Α. (-0,02). Το σχήµα αυτό δείχνει ότι οι µαθητές 

αναλύουν φωνολογικά και µορφολογικά τις λέξεις, αλλά λόγω της 

ενεργοποίησης της Φ.∆. η ορθογραφική απόδοση των λέξεων γίνεται κυρίως 

µέσω της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. όχι σε επίπεδο λεξήµατος αλλά σε επίπεδο 

µορφήµατος. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι µαθητές αυτοί κατατέµνουν τις λέξεις σε 

µορφήµατα αποδίδοντας ορθογραφικά κάθε γνωστό τµήµα µε τη Μ.Γ.Α. και 

κάθε άγνωστο τµήµα µε τη Φ.Γ.Α. Η µικρή αναστολή της Μ.Γ.Α. (-0,02) και η 

ασθενής  συµµετοχή της  Μ.Γ.Α.-Κ. (0,13) δείχνουν, πρώτο, ότι οι µαθητές αυ- 
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Ραβδόγραµµα 7:  Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις 

εννέα ορθογραφικές δεξιότητες των 105 µαθητών του 

δείγµατος µε επίδοση στην Ο.∆. < 80 
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τοί δεν έχουν αναπτύξει ένα νοητικό λεξικό µε οπτικές παραστάσεις των 

λέξεων αλλά τµηµάτων αυτών, γεγονός που οδηγεί σε αδυναµία επιλογής 

µεταξύ οµόηχων µορφηµάτων και, δεύτερο, ότι δεν στηρίζονται στις 

γραµµατικές τους γνώσεις, αφού λόγω της µεγάλης συµµετοχής της Μ.Σ., ενώ 

εντοπίζουν τις καταλήξεις, δεν χρησιµοποιούν τις γραµµατικές τους γνώσεις 

για να υπερπηδήσουν τις δυσκολίες της οµοηχίας. Έτσι, τα λάθη των µαθητών 

αυτών µάλλον πρέπει να αφορούν το καταληκτικό µέρος των λέξεων και το 

θεµατικό µέρος σε περιπτώσεις οµοηχίας. Εποµένως, ο παράγοντας αυτός 

µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος µέσω της Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.∆. και συνδροµή της Μ.∆.  

Επιπλέον, πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο παράγοντας αυτός παρουσιάζει 

γενική ενεργοποίηση των δεσµών του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

µε  συνέπεια   την  αύξηση  του  γνωστικού  φορτίου  και  την από µέρους των 

µαθητών προσπάθεια ελάττωσής του µε προσφυγή στην πιο απλή διαδικασία 

ορθογραφικής απόδοσης, δηλαδή, στη Φ.Γ.Α. 

Ο δεύτερος παράγοντας παρουσιάζει µεγιστοποίηση συµµετοχής της 

Μ.Γ.Α. (0,95), µέτρια συµµετοχή της Μ.Γ.Α. – Κ. (0,74) και µικρή συµµετοχή 

της Φ.Γ.Α. (0,46). Παράλληλα, παρατηρείται µείωση της Φ.Σ. (0,06) και της 

Μ.Σ. (0,21). Το σχήµα αυτό δείχνει ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές ορθογραφούν 

τις λέξεις σε επίπεδο λεξήµατος. Επίσης, φαίνεται ότι δεν µπορούν να 

αξιοποιήσουν σηµαντικά τις γραµµατικές τους γνώσεις λόγω µειωµένης 

µορφολογικής συνείδησης. Επιπλέον, η µειωµένη συµµετοχή της φωνολο-

γικής συνείδησης, που παρουσιάζουν, φαίνεται να είναι αποτέλεσµα της 

αυτοεπιλογής της Μ.Γ.Α. Από τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

οι µαθητές αυτοί έχουν αρχίσει να καταχωρούν στο νοητικό τους λεξικό 

οπτικές παραστάσεις των κλιτικών µορφών που µπορεί να πάρει µια γνωστή 

τους λέξη. Έτσι, η ορθογραφική τους δεξιότητα δεν είναι ικανοποιητική γιατί 

στηρίζεται µόνο στην αξιοποίηση γνωστών τους λεξηµάτων. Οι άγνωστες 

λέξεις εδώ αποδίδονται µέσω της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µεγιστοποίηση της Μ.Γ.Α. συνδέεται µε την 

καταχώρηση στο νοητικό λεξικό όλων των κλιτικών µορφών µιας γνωστής 

λέξης, δηλαδή, µε την µορφολογική ενσωµάτωση των γραµµατικών κανόνων 

στις λέξεις. Ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του 
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γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω των Γ.∆. µε αυτοεπιλογή της 

Μ.Γ.Α. και απενεργοποίηση της Γ.Σ. και της Μ.Γ.Α.-Κ.   

 

8.6.5 ∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε 

την ορθογραφική επίδοση  

Η διερεύνηση των υποκείµενων σχηµάτων του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών του δείγµατός µας µε την τεχνική της 

παραγοντικής ανάλυσης βασικών συστατικών επαλήθευσε τη δεύτερη γενική 

υπόθεσή µας για την ύπαρξη διαφοροποίησης του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος σύµφωνα µε την ορθογραφική δεξιότητα. Η διαφοροποίηση αυτή 

έγκειται στον διαφορετικό βαθµό συµµετοχής κάθε δοµικού στοιχείου ή 

δεσµού του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κατά την εκτέλεση ενός 

ορθογραφικού έργου και εντοπίζεται είτε µεταξύ µαθητών που έχουν την ίδια 

ορθογραφική επίδοση (υψηλή ή χαµηλή) είτε µεταξύ µαθητών διαφορετικής 

ορθογραφικής επίδοσης.  

1) ∆ιαφοροποίηση γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µεταξύ µαθητών 

ίδιας ορθογραφικής επίδοσης – δεξιότητας. Συγκεκριµένα, συγκρίνοντας τους 

παράγοντες υψηλής ορθογραφικής επίδοσης (Πολύγωνο 1), που 

σκιαγραφούν το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα µαθητών του δείγµατός µας, 

παρατηρούµε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργικές οργανώσεις του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος υπεύθυνες για την υψηλή ορθογραφική 

επίδοση. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από την ισχυρή συµµετοχή της 

γλωσσολογικής συνείδησης και την αµυδρή συµµετοχή των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών 

κανόνων. Αντίθετα, η δεύτερη χαρακτηρίζεται από την αµυδρή συµµετοχή της 

γλωσσολογικής συνείδησης, την ισχυρή συµµετοχή των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και τη µέτρια συµµετοχή της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Τέλος, η τρίτη λειτουργική οργάνωση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος χαρακτηρίζεται από την αµυδρή  

συµµετοχή  της γλωσσολογικής  συνείδησης  και  της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων και τη µέτρια συµµετοχή των 

γλωσσικών δεξιοτήτων.   

Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τους παράγοντες χαµηλής ορθογραφικής 

επίδοσης  (Πολύγωνο 2),  παρατηρούµε  ότι υπάρχουν  δυο  διαφορετικές λει- 



 437

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Γ.Σ. Φ.Σ. Μ.Σ. Γ.∆. Φ.Γ.Α. Μ.Γ.Α. Φ.∆. Μ.∆. Μ.Γ.Α.-
Κ.

Ορθογραφικές δεξιότητες

Φ
ορ
τία

 ο
ρθ
ογ
ω
νι
κή
ς 
π
ερ
ισ
τρ
οφ

ής

Ο.∆.>=90 /1 Ο.∆.>=90 /2 Ο.∆.>=90 /3

Ο.∆.>=80 /1 Ο.∆.>=80 /2 Ο.∆.>=80 /3

 
Πολύγωνο 1: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος για την  

υψηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατός µας 

 

τουργικές οργανώσεις του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος υπεύθυνες 

για την χαµηλή ορθογραφική επίδοση. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από την 

ισχυρή συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης και την αµυδρή συµµετοχή 

των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων. Αντίθετα, η δεύτερη χαρακτηρίζεται από την αµυδρή 

συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης, την ισχυρή συµµετοχή των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και τη µέτρια συµµετοχή της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων.  

2) ∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µεταξύ 

µαθητών διαφορετικής ορθογραφικής επίδοσης – δεξιότητας. Στο Πολύγωνο 3 

παρατηρούµε ότι, µεταξύ των µαθητών που παρουσιάζουν την ίδια 

λειτουργική οργάνωση του  γνωστικού  τους  ορθογραφικού  συστήµατος (ενί- 

σχυση της γλωσσολογικής συνείδησης έναντι των γλωσσικών δεξιοτήτων) 

αλλά διαφορετική ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα, η διαφοροποίηση 

εντοπίζεται στο βαθµό συµµετοχής της φωνολογικής και µορφολογικής 

συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και κυρίως της φωνηµατικογραφηµα- 
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Πολύγωνο 2: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος για τη  

χαµηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα των µαθητών του  

δείγµατός µας 
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Πολύγωνο 3: Πρώτοι παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος για  

την υψηλή και χαµηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα των 

µαθητών του δείγµατός µας 
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τικής αντιστοιχίας, των δεσµών Φ.∆. και Μ.∆. καθώς και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Έτσι, το πέρασµα από τη 

χαµηλή στην υψηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα φαίνεται να χαρακτηρί-

ζεται από µικρή εξασθένιση της φωνολογικής µε παράλληλη ενίσχυση της 

µορφολογικής συνείδησης, σηµαντική εξασθένιση της συµµετοχής της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας και της Φ.∆. καθώς και από µικρή 

ενίσχυση της συµµετοχής της Μ.∆. 

 Στο Πολύγωνο 4, παρατηρούµε ότι, µεταξύ των µαθητών που 

παρουσιάζουν την ίδια λειτουργική οργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατός τους (ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων έναντι της γλωσσο-

λογικής συνείδησης) αλλά διαφορετική ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα, η 

διαφοροποίηση εντοπίζεται στο βαθµό συµµετοχής της  
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 Πολύγωνο 4: ∆εύτεροι παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος για  

την υψηλή και χαµηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα των 

µαθητών του δείγµατός µας 

 

φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και 

κυρίως της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας καθώς και της µεταγλωσ-

σικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Έτσι, το πέρασµα από τη 
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χαµηλή στην υψηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα φαίνεται να 

χαρακτηρίζεται από µικρή εξασθένιση της φωνολογικής µε παράλληλη ενίσχυ-

ση της µορφολογικής συνείδησης και σηµαντική εξασθένιση τόσο της 

συµµετοχής της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας όσο και της µεταγλωσ-

σικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. 

3) ∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µεταξύ 

µαθητών διαφορετικής ορθογραφικής επίδοσης – δεξιότητας µε κριτήρια το Κλ 

και το Κκ. Εξετάζοντας τη διαφοροποίηση µεταξύ των παραγόντων 

ικανοποιητικής λειτουργίας και ικανοποιητικής κατοχής της ορθογραφικής 

επίδοσης – δεξιότητας (Πολύγωνο 1) παρατηρούµε ότι: α) ενίσχυση της Μ.Σ. 

µε εξασθένιση της Φ.Σ. χωρίς να διαταραχθεί η σχέση Φ.Σ.>Μ.Σ. ακουλουθεί-

ται από εξασθένιση των Γ.∆. και της Μ.Γ.Α.- Κ. (παράγοντες Ο.∆.>=90/1 και 

Ο.∆.>=80/1), β) Η ταυτόχρονη ενίσχυση της Φ.Σ. και της Μ.Σ. χωρίς να 

διαταραχθεί η σχέση Φ.Σ.<Μ.Σ. ακολουθείται από ενίσχυση της Μ.Γ.Α.- Κ. 

(παράγοντες Ο.∆.>=90/2 και Ο.∆.>=80/2), γ) ενίσχυση συµµετοχής της Φ.Σ. 

και ενίσχυση της αναστολής της Μ.Σ. ακολουθείται από την ενίσχυση των Γ.∆. 

κυρίως της Μ.Γ.Α. και την εξασθένιση της Μ.Γ.Α. – Κ. (παράγοντες 

Ο.∆.>=90/3 και Ο.∆.>=80/3).   

 Επίσης, πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα υποκείµενα σχήµατα οργάνω-

σης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, που ανέδειξε η παραπάνω 

ανάλυσή µας, διαφοροποιούν τους µαθητές του δείγµατός µας σε τρεις 

ορθογραφικούς τύπους. Στον πρώτο ορθογραφικό τύπο εντάσσονται οι 

µαθητές που παρουσιάζουν αµυδρή ενεργοποίηση της γλωσσολογικής 

συνείδησης (Πολύγωνο 4). Οι µαθητές αυτοί αναλύουν τις λέξεις περισσότερο 

µορφολογικά παρά φωνολογικά και ορθογραφούν αξιοποιώντας κυρίως τη 

Μ.Γ.Α. και τις  γραµµατικές τους γνώσεις. Φαίνεται ότι αποδίδουν ορθογραφι-

κά τις γνωστές λέξεις µε τη Μ.Γ.Α. και τις άγνωστες λέξεις µε τη Φ.Γ.Α., ενώ 

για το καταληκτικό µέρος των άγνωστων λέξεων στηρίζονται σηµαντικά στις 

γραµµατικές τους γνώσεις. Οι µαθητές αυτοί πρέπει να έχουν ισχυρή οπτική 

µνήµη µέσω της οποίας έχουν αναπτύξει σηµαντικά το νοητικό τους λεξικό µε 

την καταχώρηση σ’ αυτό όλων των µορφών που παίρνει µια λέξη στο κλιτικό 

σύστηµα της γλώσσας. Η βελτίωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας φαίνε-

ται να έχει σχέση µε την ενίσχυση της συµµετοχής της µορφολογικής συνείδη-

σης µέσω της οποίας θα µπορούν να διακρίνουν ευκολότερα το θεµατικό από 
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το καταληκτικό µέρος των άγνωστων λέξεων µε αποτέλεσµα τον ευκολότερο 

εντοπισµό γνωστών τους µορφηµάτων και την σε µεγαλύτερο βαθµό 

αξιοποίηση των γραµµατικών τους γνώσεων. Αντίθετα, στο δεύτερο 

ορθογραφικό τύπο εντάσσονται οι µαθητές που παρουσιάζουν υψηλή 

ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης (Πολύγωνο 3). Οι µαθητές 

αυτοί αξιοποιούν τη γλωσσολογική τους συνείδηση σε υψηλό βαθµό µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του γνωστικού φορτίου και το προβάδισµα της Φ.Γ.Α. 

έναντι της Μ.Γ.Α. Η βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας και αυτών των 

µαθητών φαίνεται να έχει σχέση µε την ενίσχυση της συµµετοχής της 

µορφολογικής συνείδησης µέσω της οποίας µπορούν να διευκολύνονται στον 

εντοπισµό  γνωστών τους µορφηµάτων ώστε να µειώνουν το βαθµό συµµετο- 

χής στην ορθογραφική τους δεξιότητα της Φ.Γ.Α. Τέλος, στον τρίτο 

ορθογραφικό τύπο εντάσσονται µαθητές που παρουσιάζουν αµυδρή 

ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης µε τη διαφορά ότι εδώ το 

προβάδισµα έχει η φωνολογική συνείδηση (Πολύγωνο 5). Οι µαθητές αυτοί 

λόγω της  αµυδρής συµµετοχής της φωνολογικής τους συνείδησης και της 

αναστολής της µορφολογικής τους συνείδησης, όταν αναλύουν τις λέξεις, τις 

αναλύουν  φωνολογικά  και  καθόλου  µορφολογικά  µε αποτέλεσµα να προσ- 
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Πολύγωνο 5: Τρίτοι παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος για την  

υψηλή ορθογραφική επίδοση – δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατός µας 
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φεύγουν σε µεγάλο βαθµό στη Φ.Γ.Α. Φαίνεται ότι αποδίδουν ορθογραφικά τις 

γνωστές λέξεις µε τη Μ.Γ.Α. και τις άγνωστες λέξεις µε τη Φ.Γ.Α. σε 

µεγαλύτερο βαθµό από όλους τους άλλους ορθογραφικούς τύπους (βλ. 

Πολύγωνο 1). Και οι µαθητές αυτοί πρέπει να έχουν ισχυρή οπτική µνήµη 

µέσω  της  οποίας  καταχωρούν στο  νοητικό  τους λεξικό όλες τις µορφές που 

παίρνει µια λέξη στο κλιτικό σύστηµα της γλώσσας. Η βελτίωση της 

ορθογραφικής τους δεξιότητας φαίνεται να έχει σχέση µε την ενίσχυση της 

συµµετοχής της µορφολογικής συνείδησης µέσω της οποίας θα µπορούν να 

εντοπίζουν ευκολότερα θεµατικά και καταληκτικά µορφήµατα των άγνωστων 

λέξεων και να αξιοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γραµµατικές τους γνώσεις.  

 

8.7.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει λειτουργική 
διαφοροποίηση σύµφωνα µε την τάξη φοίτησης (5η ειδική 
υπόθεση) 
Μέχρι τώρα είδαµε ότι τα διάφορα επίπεδα επίδοσης της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών του δείγµατός µας αντανακλούν λειτουργικές 

διαφοροποιήσεις του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατός τους. Το εύρηµα 

αυτό στηρίζεται σε µια συγχρονική εξέταση της ορθογραφικής δεξιότητας, 

αφού η παραγοντική ανάλυση που προηγήθηκε έγινε σε υποσύνολα του 

δείγµατος βάσει της ορθογραφικής τους επίδοσης, ανεξάρτητα ηλικίας και 

τάξης φοίτησης. Παράλληλα, η ανάλυση των δεδοµένων µας έχει καταγράψει 

σηµαντική βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας από τάξη σε τάξη, η οποία 

υποδηλώνει µια αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας. Έτσι, εδώ, 

θα εξετάσουµε την πέµπτη ειδική υπόθεση της έρευνάς µας, σύµφωνα µε την 

οποία το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των µαθητών του δείγµατός µας 

παρουσιάζει λειτουργική διαφοροποίηση από τάξη σε τάξη, η οποία ευθύνεται 

για την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητάς τους.  

Η επαλήθευση αυτής της υπόθεσης θα έχει σηµαντική θεωρητική και 

πρακτική αξία γιατί θα παρέχει δυνατότητες: α) κατανόησης της εξελικτικής 

διαφοροποίησης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, που ευθύνεται 

για συγκεκριµένα επίπεδα ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του 

δείγµατός µας, καθώς και β) διδακτικών παρεµβάσεων για την ουσιαστική 

τροποποίηση της λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος και 

βελτίωσης της ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών.  
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8.7.1 Παραγοντική ανάλυση των επιδόσεων της ∆΄ τάξης 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

εξεταζόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε τις επιδόσεις των 233 

µαθητών του δείγµατός µας που φοιτούν στην ∆΄ τάξη παρουσίασε δύο 

παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή 

των παραγόντων έδωσε τη δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 8. Ο 

πρώτος  παράγοντας  είναι  υπεύθυνος για το 42,68% της διακύµανσης και ο 

δεύτερος για το 42,04%. 

Ο πρώτος παράγοντας εµφανίζει µεγιστοποιηµένη τη Μ.Γ.Α. (0,96), µε 

µεγάλη συµµετοχή τις Γ.∆. (0,93), το δεσµό Μ.∆. (0,86) και τη Μ.Γ.Α. – Κ. 

(0,83) και µε µέτρια συµµετοχή τη Φ.Γ.Α. (0,54). Επίσης, παρουσιάζει όλες τις 

υπόλοιπες δεξιότητες µε σηµαντική συµµετοχή. Το σχήµα αυτό δείχνει ότι  

ποσοστό 42,68% των µαθητών της ∆΄ τάξης χρησιµοποιούν κυρίως τη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία για να αποδόσουν ορθογραφικά τις 

λέξεις. Φαίνεται,  δηλαδή,  ότι έχουν αναπτύξει   ικανοποιητικά το νοητικό τους 

λεξικό µε καταχωρήσεις οπτικών παραστάσεων των λέξεων. Επίσης, επειδή η  
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      ορθογραφικές δεξιότητες των 233 µαθητών της ∆΄ 
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µορφολογική συνείδηση έχει µικρή συµµετοχή στον παράγοντα (0,35) 

υποδηλώνοντας ότι οι µαθητές αυτοί χωρίζουν τις λέξεις στα βασικά τους 

µορφήµατα, δικαιολογείται η µεγάλη συµµετοχή της Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε 

την οποία φαίνεται ότι µπορούν να χρησιµοποιούν τις γραµµατικές τους 

γνώσεις για την ορθογραφική απόδοση των καταλήξεων. Παράλληλα, λόγω 

της ισχυρής συµµετοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µέτριας 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, φαίνεται να προστρέχουν στην 

τελευταία για την απόδοση των άγνωστων µορφηµατικά λέξεων. Γενικά, το 

σχήµα αυτό παρουσιάζει µια λειτουργική επικράτηση των γλωσσικών δεξιοτή-

των χωρίς εναντίωση της γλωσσολογικής συνείδησης, η οποία φαίνεται να 

ενεργοποιείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα προσφέροντας συµπληρωµατική 

υποστήριξη. Έτσι, ο παράγοντας αυτός θα µπορούσε να περιγραφεί ως 

ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Μ.Γ.Α. µε 

συνεργία της Φ.Γ.Α., Γ.Σ. και της Μ.Γ.Α. – Κ. 

 Αντίθετα, ο δεύτερος παράγοντας παρουσιάζει µια επικράτηση της Γ.Σ. 

(0,95). Στο σχήµα αυτό η ταυτόχρονη λειτουργία της φωνολογικής και 

µορφολογικής συνείδησης µε ενισχυµένο το δεσµό φωνολογικής δεξιότητας 

(0,90)  και µε αυτοεπιλογή της φωνολογικής συνείδησης (0,93) οδηγεί στην 

αυτοεπιλογή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας (0,56). Οι µαθητές, 

δηλαδή, αναλύουν φωνολογικά πιο εύκολα τις λέξεις απ’ ότι µορφολογικά και 

χρησιµοποιούν τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία για να τις αποδόσουν 

ορθογραφικά. Επίσης, λόγω της ενισχυµένης µορφολογικής τους συνείδησης 

και της µικρής φόρτισης του παράγοντα από τη µεταγλωσσική δεξιότητα 

(0,29), φαίνεται ότι µόλις έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν τις γραµµατικές 

τους γνώσεις για να αποδώσουν το καταληκτικό µέρος των λέξεων. Έτσι, ο 

παράγοντας αυτός θα µπορούσε να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του 

ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. και της 

Φ.Γ.Α.  και τη συνεργία της Μ.Σ. 

 

8.7.2 Παραγοντική ανάλυση των επιδόσεων της Ε΄ τάξης 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

εξεταζόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε τις επιδόσεις των 224 

µαθητών του δείγµατός µας που φοιτούν στην Ε΄ τάξη παρουσίασε δύο 

παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή 
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των παραγόντων έδωσε τη δοµή που φαίνεται Ραβδόγραµµα 9 . Ο πρώτος 

παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 41,98% της διακύµανσης και ο δεύτερος 

για το 37,66%. 

Ο πρώτος παράγοντας εµφανίζει µεγιστοποιηµένη την ταυτόχρονη 

συµµετοχή των Γ.∆. (0,96) και ενισχυµένη τη συµµετοχή της Μ.Γ.Α. (0,94), του 

δεσµού Μ.∆. (0,87), της Μ.Γ.Α.- Κ. (0,81) και τη Φ.Γ.Α. (0,55). Το σχήµα αυτό 

δείχνει ότι οι µαθητές στηρίζονται περισσότερο στις γλωσσικές τους 

δεξιότητες, κυρίως δε στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. ∆ηλαδή, 

αποδίδουν τις γνωστές τους λέξεις µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

και τις άγνωστες λέξεις µε τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία. Η µεγάλη 

ενίσχυση της συµµετοχής του δεσµού Μ.∆. δηλώνει ότι ενεργοποιείται κυρίως 

η µορφολογική συνείδηση  που  συµβάλλει στον εντοπισµό των βασικών µορ- 

µορφηµάτων των λέξεων. Επίσης, η µεγάλη ενίσχυση της συµµετοχής 

µεταγλωσσικής δεξιότητας σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση της µορφολο- 
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Ραβδόγραµµα 9: Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις εννέα  

      ορθογραφικές δεξιότητες των 224 µαθητών της Ε΄ 
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γικής συνείδησης και τη σηµαντική παρουσία της στον παράγοντα δηλώνει ότι 

οι µαθητές χρησιµοποιούν σε σηµαντικό βαθµό τις γραµµατικές τους γνώσεις 

για την απόδοση των καταληκτικών µορφηµάτων. Μια εξήγηση αυτής της 

λειτουργικής επιλογής είναι πιθανόν η σηµαντική αύξηση του βασικού λεξιλο-

γίου και των γραµµατικών γνώσεων στην Ε΄ τάξη, καθώς και της µη ολοκλή-

ρωσης της καταχώρησης στο νοητικό λεξικό όλων των µορφών µιας καινού-

ριας λέξης που εµφανίζει στο κλιτικό σύστηµα. Ο παράγοντας αυτός θα 

µπορούσε να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος µέσω των Γ.∆. µε αυτοεπιλογή της Μ.Γ.Α. και τη συνδροµή της  

Φ.Γ.Α., των γραµµατικών γνώσεων και της Γ.Σ. 

 Αντίθετα, ο δεύτερος παράγοντας εµφανίζει µεγιστοποιηµένη τη συµµε-

τοχή της Γ.Σ. (0,97) και µε µεγάλη συµµετοχή τη Φ.Σ. (0,94), το δεσµό Φ.∆. 

(0,90) και τη Μ.Σ. (0,67). Το σχήµα αυτό δείχνει ότι οι µάθητες αναλύουν 

φωνολογικά και µορφολογικά τις λέξεις και τις αντιστοιχούν κυρίως µε τη 

Φ.Γ.Α., λόγω της ενίσχυσης του δεσµού Φ.∆. και της ανεπάρκειας της Μ.Γ.Α. 

Η σηµαντική παρουσία της Μ.Σ. δηλώνει ότι χωρίζουν τις λέξεις στα βασικά 

τους µορφήµατα. Η µικρή συµµετοχή, όµως, της Μ.Γ.Α.-Κ. (0,16) φανερώνει 

ότι δεν χρησιµοποιούν γραµµατικούς κανόνες για την απόδοση των καταλη-

κτικών µορφηµάτων, αλλά τη Φ.Γ.Α. Έτσι, ο παράγοντας αυτός µπορεί να 

περιγραφεί ως ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω 

της Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. και της Φ.Γ.Α. και τη συνδροµή της Μ.∆.. 

 

8.7.3 Παραγοντική ανάλυση των επιδόσεων της Στ΄ τάξης 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

εξεταζόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε τις επιδόσεις των 257 

µαθητών του δείγµατός µας που φοιτούν στην Στ΄ τάξη παρουσίασε δύο 

παράγοντες µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή 

των παραγόντων έδωσε τη δοµή που φαίνεται στο Ραβδόγραµµα 10. Ο πρώ- 

τος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 40,33% της διακύµανσης και ο 

δεύτερος για το 39,96%. 

Ο πρώτος παράγοντας εµφανίζει µεγιστοποιηµένη τη Μ.Γ.Α.(0,94) και 

µε ισχυρή συµµετοχή τις Γ.∆., το δεσµό Μ.∆. και τη Μ.Γ.Α.-Κ.   Το σχήµα αυτό 

δείχνει ότι οι µαθητές αποδίδουν ορθογραφικά τις γνωστές λέξεις µε τη 

µορφηµατικογραφηγραφηµατική αντιστοιχία και τις άγνωστες λέξεις µε τη φω- 
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Ραβδόγραµµα 10: Μήτρα φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για τις εννέα  

        ορθογραφικές δεξιότητες των 257 µαθητών της Στ΄ 

 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, η οποία ενεργοποιείται από τον 

ενισχυµένο δεσµό Φ.∆.  Επίσης,  από τη σηµαντική  ενίσχυση της  µεταγλωσ- 

σικής δεξιότητας  εφαρµογής γραµµατικών κανόνων και τη µικρή φόρτιση του 

παράγοντα από τη µορφολογική συνείδηση φαίνεται ότι η απόδοση των 

καταλήξεων γίνεται κυρίως µέσω µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας 

µορφηµάτων. Έτσι, ο παράγοντας µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Μ.Γ.Α. µε τη συνεργία της 

Φ.Γ.Α., της Μ.Γ.Α.-Κ.  και της Γ.Σ.  

Αντίθετα, ο δεύτερος παράγοντας εµφανίζει µεγιστοποιηµένη τη Γ.Σ. 

(0,93) και µε µεγάλη συµµετοχή τη Φ.Σ. (0,91), το δεσµό Φ.∆. (0,88) και τη 

Μ.Σ. (0,67). Το σχήµα αυτό δείχνει ότι οι µάθητες αναλύουν φωνολογικά και 

µορφολογικά τις λέξεις και τις αντιστοιχούν κυρίως µε τη φωνηµατικογραφη-

µατική αντιστοιχία, λόγω της ενίσχυσης του δεσµού Φ.∆. και της µικρής 

ανάπτυξης της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Η σηµαντική παρου-
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σία της µορφολογικής συνείδησης δηλώνει ότι χωρίζουν τις λέξεις στα βασικά 

τους µορφήµατα. Η αµυδρή συµµετοχή, όµως, της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων (0,33) φανερώνει ότι χρησιµοποιούν σε 

µικρό βαθµό γραµµατικούς κανόνες για την απόδοση των καταληκτικών 

µορφηµάτων παράλληλα µε τη  φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία (0,34). 

Έτσι, ο παράγοντας αυτός µπορεί να περιγραφεί ως ενεργοποίηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. 

και της Φ.Γ.Α. και τη συνεργία της Μ.∆. 

 

8.7.4 ∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος από τάξη σε 

τάξη 

Η διερεύνηση των υποκείµενων σχηµάτων-παραγόντων, τα οποία 

ερµηνεύουν τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας κατά τάξη, 

εµφάνισε διαφοροποίηση από τάξη σε τάξη. Έτσι, δεχόµαστε την εναλλακτική 

υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει 

λειτουργικές διαφοροποιήσεις από τάξη σε τάξη. Εδώ, θα προσπαθήσουµε να 

παρουσιάσουµε τη διαφοροποίηση αυτή αναλυτικά ώστε να γίνει πιο σαφής. 

Μια πρώτη συγκριτική θεώρηση των υποκείµενων σχηµάτων που 

παρουσίασε η παραπάνω παραγοντική ανάλυση (Πίνακας 51) µας δείχνει ότι 

οι πρώτοι παράγοντες περιγράφουν υποκείµενα σχήµατα στα οποία 

επικρατούν οι γλωσσικές δεξιότητες, ενώ οι δεύτεροι παράγοντες περιγρά-

φουν υποκείµενα σχήµατα στα οποία επικρατεί η γλωσσολογική συνείδηση. 

Έτσι, η συγκριτική παρουσίαση θα γίνει στην αρχή µεταξύ πρώτων 

παραγόντων και στη συνέχεια µεταξύ δεύτερων παραγόντων.Μεταξύ των 

πρώτων παραγόντων (Πολύγωνο 6) παρατηρούµε τα εξής:  

1. από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη: α) ενώ στην ∆΄ τάξη είναι µεγιστοποιηµένη η 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, στην Ε΄ τάξη µετά από εναλλαγή 

παρουσιάζεται µεγιστοποιηµένη η ταυτόχρονη λειτουργία των γλωσσικών 

δεξιοτήτων, β) αυξάνονται τα φορτία των δεσµών Γ.∆. και Μ.∆., ενώ 

µειώνονται τα φορτία των δεσµών Γ.Σ. και Φ.∆, γ) µειώνεται η 

µορφηµατικογραφηµατική και αυξάνεται η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχί-

α δ) µειώνεται η φωνολογική και αυξάνεται η µορφολογική συνείδηση, ε) 

µειώνεται η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία καταλήξεων. Εποµένως, η 

διαφοροποίηση  εντοπίζεται  κυρίως  στην µείωση της συµµετοχής της Μ.Γ.Α., 
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 Πίνακας  51:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

 ορθογραφικές δεξιότητες της  ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης 

Ο.∆. / Παράγοντες 
∆΄ / 1 Ε΄ / 1 Στ΄ / 1 ∆΄ / 2 Ε΄ / 2 Στ΄ / 2 

Γ.∆. 0,93 0,96 0,92 0,17 0,20 0,34 

Μ.Γ.Α. 0,96 0,94 0,94 0,32 0,08 0,20 

Μ.∆. 0,86 0,87 0,84 0,43 0,36 0,44 

Μ.Γ.Α.-Κ 0,83 0,81 0,78 0,29 0,16 0,33 

Φ.Γ.Α. 0,54 0,55 0,46 0,56 0,34 0,47 

Γ.Σ. 0,28 0,20 0,31 0,95 0,97 0,93 

Φ.Σ. 0,18 0,06 0,23 0,93 0,94 0,91 

Φ.∆. 0,34 0,29 0,36 0,90 0,90 0,88 

Μ.Σ. 0,35 0,36 0,33 0,71 0,67 0,67 
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Πολύγωνο 6: Πρώτοι παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ∆΄,  

Ε΄ και Στ΄ τάξης 

 

της Μ.Γ.Α.-Κ,  της Φ.∆., της Γ.Σ. και της Φ.Σ.  και   στη αύξηση της συµµετο-

χής της Φ.Γ.Α., των Γ.∆., της Μ.∆. και της Μ.Σ.  Οι µαθητές ενώ στην ∆΄ τάξη 

ενεργοποιούσαν πρωταρχικά τη Μ.Γ.Α., που σηµαίνει ότι το νοητικό τους 
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λεξικό ήταν σε θέση να υποστηρίζει αυτή τη δεξιότητα, στην Ε΄ τάξη 

στρέφονται στην ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δυο γλωσσικών δεξιοτή-

των, επειδή το νοητικό τους λεξικό δεν µπορεί να υποστηρίξει πλήρως τη 

Μ.Γ.Α., µε αποτέλεσµα την αύξηση της Φ.Γ.Α. Παρατηρείται, δηλαδή, µια 

σηµαντική αλλαγή ως προς το νοητικό λεξικό των µαθητών της Ε΄ τάξης, το 

οποίο φαίνεται να έχει εµπλουτιστεί µε νέες λέξεις, η καταχώρηση των οποίων 

δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς τις ποικίλες µορφές που παίρνουν στο κλιτικό 

σύστηµα. Η αλλαγή αυτή επιφέρει ουσιαστική διαφοροποίηση του ορθογραφι-

κού συστήµατος για την υποστήριξη των µαθητών στην ορθογραφία. Η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να ευθύνεται για µέρος της στατιστικά 

σηµαντικής διαφοράς της ορθογραφικής επίδοσης µεταξύ των µαθητών της ∆΄ 

και της Ε΄ τάξης (µέσοι όροι επίδοσης στην Ο.∆. : ∆΄=86,71 και Ε΄=90,27). 

2. από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη: α) στην Στ΄ τάξη αυξάνονται σηµαντικά τα 

φορτία της γλωσσολογικής συνείδησης, της φωνολογικής συνείδησης, της 

φωνολογικής δεξιότητας, β) µειώνονται τα φορτία όλων των υπόλοιπων 

µεταβλητών, και γ) µεγιστοποίηση παρουσιάζει πάλι η µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοιχία. Εποµένως, η διαφοροποίηση εντοπίζεται κυρίως 

στην επιστροφή των µαθητών στη Μ.Γ.Α. και στην αναστολή της ταυτόχρονης 

ενεργοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η ενίσχυση της φωνολογικής 

συνείδησης και η µείωση της µορφολογικής δεξιότητας υποδηλώνει 

αφοµοίωση των γραµµατικών κανόνων και ανάπτυξη του νοητικού λεξικού µε 

καταχώρηση των ποικίλων µορφών µιας λέξης στο κλιτικό σύστηµα. Η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να ευθύνεται για µέρος της στατιστικά σηµα-

ντικής διαφοράς της ορθογραφικής επίδοσης µεταξύ των µαθητών της Ε΄ και 

της Στ΄ τάξης (µέσοι όροι επίδοσης στην Ο.∆. : Ε΄=90,27 και Στ΄=91,84). 

3. από την ∆΄ στην Στ΄ τάξη: α) και οι δυο τάξεις παρουσιάζουν το ίδιο 

υποκείµενο σχήµα σύµφωνα µε το οποίο οι γλωσσικές δεξιότητες εµφανίζο-

νται µεγιστοποιηµένες και αυτοεπιλέγεται η µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία, β) στην Στ΄ τάξη παρουσιάζεται µικρή µείωση όλων των ορθογρα-

φικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη µορφολογία και αύξηση των ορθο-

γραφικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη φωνολογία, εκτός της φωνηµα-

τικογραφηµατικής αντιστοιχίας που παρουσιάζει µείωση. Η διαφοροποίηση 

εδώ εντοπίζεται κυρίως στην ενίσχυση των ορθογραφικών δεξιοτήτων που 

σχετίζονται µε τη φωνολογία και στην αποδυνάµωση των ορθογραφικών 
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δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη µορφολογία της γλώσσας. Η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να ευθύνεται για µέρος της στατιστικά σηµα-

ντικής διαφοράς της ορθογραφικής επίδοσης µεταξύ των µαθητών της ∆΄ και 

της Στ΄ τάξης (µέσοι όροι επίδοσης στην Ο.∆. : ∆΄=86,71 και Στ΄=91,84).  

Μεταξύ των δεύτερων παραγόντων παρατηρούµε τα εξής: 

1. από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη: α) ενισχύονται περισσότερο η Γ.Σ., οι Γ.∆. 

και η Φ.Σ. και β) αποδυναµώνονται όλες οι άλλες δεξιότητες, κυρίως της 

Μ.Γ.Α. και της Φ.Γ.Α. και γ) το υποκείµενο σχήµα της ορθογραφικής 

δεξιότητας είναι το ίδιο και στις δυο τάξεις. Η διαφοροποίηση εντοπίζεται 

κυρίως στην αποδυνάµωση της Μ.Γ.Α., της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α.-Κ.  

2. από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη: α) ενισχύονται περισσότερο οι Γ.∆., η Μ.Γ.Α., 

η Φ.Γ.Α., η Μ.∆. και η Μ.Γ.Α.-Κ., β) αποδυναµώνονται η Γ.Σ., η Φ.Σ., η Φ.∆., 

γ) η Μ.Σ. παραµένει σταθερή και δ) το υποκείµενο σχήµα της ορθογραφικής 

δεξιότητας είναι το ίδιο και στις δυο τάξεις. Η διαφοροποίηση εντοπίζεται 

κυρίως στη σηµαντική ενίσχυση της Μ.Γ.Α., της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α.-Κ. 

3. από την ∆΄ στην Στ΄ τάξη: α) ενισχύονται οι Γ.∆., η Μ.Γ.Α.-Κ. και η 

Μ.∆., β) αποδυναµώνονται όλες οι άλλες δεξιότητες και κυρίως η Μ.Γ.Α. και η 

Φ.Γ.Α., γ) το υποκείµενο σχήµα της ορθογραφικής δεξιότητας είναι το ίδιο και 

στις δυο τάξεις. Η διαφοροποίηση εντοπίζεται κυρίως στην ενίσχυση των Γ.∆. 

και στην αποδυνάµωση της Μ.Γ.Α. 
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Πολύγωνο 7: ∆εύτεροι παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ∆΄,  

Ε΄ και Στ΄ τάξης 
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Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση µεταξύ των γνωστικών ορθογραφικών 

συστηµάτων των µαθητών ∆΄, Ε΄και Στ΄ τάξης εντοπίζεται κυρίως είτε στο 

βαθµό συµµετοχής της φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης (Πολύγω-

νο 6) είτε στο βαθµό συµµετοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων (Πολύγωνο 7).  

Η µελέτη των παραπάνω υποκείµενων σχηµάτων παρέχει ενδείξεις ότι η 

βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών έχει σχέση περισσότερο 

µε την ανάπτυξη του νοητικού τους λεξικού και µε τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν στην αντιµετώπιση ορθογραφικών προβληµάτων από τάξη σε 

τάξη, δηλαδή, µε τη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού τους συστήµατος 

και λιγότερο µε την ποσοτική ανάπτυξη των ορθογραφικών τους δεξιοτήτων. 

Αναλυτικά, θα αναφερθούµε παρακάτω κατά την παρουσίαση των συµπερα-

σµάτων της έρευνάς µας. 

 

8.8.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει λειτουργική 
διαφοροποίηση σύµφωνα µε το φύλο (6η ειδική υπόθεση) 
Κατά τον πολυµεταβλητό έλεγχο των συναφειών της ορθογραφικής 

επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας µε τις εξεταζόµενες ορθογραφικές 

δεξιότητες είδαµε ότι το φύλο ως όρος αλληλεπίδρασης δηµιουργεί συγχυτικές 

επιδράσεις πάνω στις µεταξύ τους συνάφειες. Εποµένως, το γνωστικό ορθο-

γραφικό σύστηµα των αγοριών πρέπει να παρουσιάζει λειτουργική διαφορο-

ποίηση από το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών. Στη συνέχεια, 

θα ελέγξουµε µε παραγοντική ανάλυση τα υποκείµενα σχήµατα της λειτουργί-

ας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, που είναι υπεύθυνα για την 

ορθογραφική επίδοση τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών, για να 

εντοπίσουµε πιθανή διαφοροποίησή τους και να κατανοήσουµε καλύτερα την 

ορθογραφική τους δεξιότητα. 

 

8.8.1 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε 

 το φύλο  

 Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 

και Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσίασε δύο παράγοντες για τα αγόρια και δυο για τα 

κορίτσια  µε ρίζες   ίσες   ή  µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική περιστροφή  
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Πίνακας  52:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες σύµφωνα µε το φύλο 

∆.Ο.∆. / Παράγοντες Αγόρι – π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,30 0,23 0,94 0,96 
Φ.Σ. 0,17 0,15 0,94 0,91 
Μ.Σ. 0,42 0,28 0,66 0,71 
Γ.∆. 0,93 0,94 0,32 0,25 
Φ.Γ.Α. 0,52 0,51 0,51 0,40 
Μ.Γ.Α. 0,95 0,94 0,17 0,10 
Φ.∆. 0,34 0,32 0,91 0,88 
Μ.∆. 0,88 0,82 0,39 0,45 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,80 0,78 0,31 0,24 
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Πολύγωνο 8: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε  

το φύλο των µαθητών του δείγµατός µας  

 

των παραγόντων έδωσε τις δοµές που εµφανίζονται στον Πίνακα 52.  Για τα 

αγόρια (Ν΄=374) ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 42,79% της 

διακύµανσης και ο δεύτερος για το 40,45%, ενώ για τα κορίτσια (Ν΄=340) ο 

πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 39,70% της διακύµανσης και ο 

δεύτερος για το 39,10%. 
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Η διαφοροποίηση (Πολύγωνο 8) των πρώτων παραγόντων, που 

υποδεικνύουν  τα  υποκείµενα  σχήµατα  του γνωστικού ορθογραφικού συστή- 

µατος αγοριών και κοριτσιών του δείγµατός µας µε έντονη τη συµµετοχή των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, εντοπίζεται κυρίως στη συµµετοχή της Γ.Σ. 

Ειδικότερα, η Μ.Σ. φαίνεται να συµµετέχει – ενεργοποιείται σε µεγαλύτερο 

βαθµό στα αγόρια (0,42) και λιγότερο στα κορίτσια (0,28). Αντίθετα, η διαφο- 

ροποίηση των δεύτερων παραγόντων, που υποδεικνύουν τα υποκείµενα 

σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και κοριτσιών 

του δείγµατός µας µε έντονη τη συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης, 

είναι πιο εκτεταµένη και εντοπίζεται κυρίως στην εναλλαγή Μ.Σ. και Φ.Σ., στις 

Γ.∆. και στη Μ.Γ.Α.-Κ. Ειδικότερα, στα αγόρια η Φ.Σ. είναι µεγαλύτερη της 

Φ.Σ. των κοριτσιών, ενώ η Μ.Σ. µικρότερη. Η µικρή αυτή διαφοροποίηση 

φαίνεται πως ευθύνεται για την µεγαλύτερη συµµετοχή των Γ.∆., κυρίως της 

Φ.Γ.Α., στην ορθογραφική δεξιότητα των αγοριών. Παράλληλα, παρατηρείται 

µεγαλύτερη  συµµετοχή  της  Μ.Γ.Α.-Κ. στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 

των αγοριών.  

 Οι παράγοντες του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών του δείγµατός µας σύµφωνα µε το κατώφλι ικανοποιητικής κατοχής 

παρουσιάζουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια την παραπάνω διαφοροποίηση, 

όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

 

8.8.2 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε 

 το φύλο και το Κκ της Ορθογραφικής ∆εξιότητας 

 Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 

και Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσίασε δύο παράγοντες για τα αγόρια και δυο για τα 

κορίτσια µε Ο.∆.>=80 µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η ορθογωνική 

περιστροφή των παραγόντων έδωσε τις δοµές που εµφανίζονται στον Πίνακα 

53. Για τα αγόρια (Ν=293) ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 

38,56% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 37,77%, ενώ για τα κορίτσια 

(Ν΄=316)   ο πρώτος παράγοντας είναι  υπεύθυνος  για το 35,34%  της  διακύ- 

µανσης και ο δεύτερος για το 33,37%. Η διαφοροποίηση (Πολύγωνο 9) των 

δεύτερων παραγόντων, που υποδεικνύουν τα υποκείµενα σχήµατα του 

γνωστικού  ορθογραφικού  συστήµατος  αγοριών  και κοριτσιών του δείγµατός  
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Πίνακας  53:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες σύµφωνα µε φύλο και Ο.∆.>=80 
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Πολύγωνο 9: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε  

φύλο και Ο.∆.>=80 

 

µας µε έντονη τη συµµετοχή των γλωσσικών δεξιοτήτων, εντοπίζεται κυρίως 

στη µεγαλύτερη συµµετοχή των φωνολογικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, η 

µεγαλύτερη συµµετοχή της Φ.Σ. και της Φ.∆. φαίνεται να ευθύνεται για τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή της Φ.Γ.Α. στα αγόρια, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν 

προκύπτει από τη µεγαλύτερη συµµετοχή της Μ.Σ. Αντίθετα, η διαφορο-

ποίηση των πρώτων παραγόντων, που υποδεικνύουν τα υποκείµενα σχήµατα 

∆.Ο.∆. / παράγοντες Αγόρι- π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,94 0,97 0,27 0,19 
Φ.Σ. 0,94 0,86 0,12 0,01 
Μ.Σ. 0,64 0,78 0,42 0,37 
Γ.∆. 0,24 0,07 0,93 0,86 
Φ.Γ.Α. 0,41 0,14 0,46 0,28 
Μ.Γ.Α. 0,05 0,01 0,93 0,93 
Φ.∆. 0,91 0,76 0,28 0,12 
Μ.∆. 0,38 0,50 0,85 0,85 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,32 0,22 0,62 0,64 
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του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και κοριτσιών µε έντονη τη 

συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης, εντοπίζεται κυρίως στη 

µεγαλύτερη διαφορά συµµετοχής φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης. 

Πιο συγκεκριµένα, στα αγόρια µε ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής 

δεξιότητας,  το  σηµαντικό   προβάδισµα   της  Φ.Σ.  έναντι   της   Μ.Σ.  µε  την 

παράλληλη υψηλή συµµετοχή της Φ.∆. φαίνεται να ευθύνονται για τη 

σηµαντική ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. κατά την εκτέλεση ενός ορθογραφικού 

έργου, ενώ, αντίθετα, η µείωση της διαφοράς συµµετοχής Φ.Σ. και Μ.Σ. µε την 

παράλληλη µείωση της Φ.∆., που παρατηρείται στα κορίτσια, φαίνεται να 

ευθύνονται για την εξίσου σηµαντική µείωση της ενεργοποίησης της Φ.Γ.Α. και 

της Μ.Γ.Α.-Κ. 

Επίσης, η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις 

συσχετίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., 

Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. και Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσίασε δύο παράγοντες για τα αγόρια και 

δυο για τα κορίτσια µε Ο.∆.<80 µε ρίζες ίσες ή µεγαλύτερες από 1.00. Η 

ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων έδωσε τις δοµές που εµφανίζονται 

στον Πίνακα 54. Για τα αγόρια (Ν=81) ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος 

για το 43,18% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 36,84%, ενώ για  τα  

κορίτσια  (Ν΄=24)  ο  πρώτος  παράγοντας   είναι  υπεύθυνος   για   το 44,01% 

της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 34,69%.  

Η διαφοροποίηση (Πολύγωνο 10) των πρώτων παραγόντων, που 

υποδεικνύουν τα υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος αγοριών και κοριτσιών του δείγµατός µας µε έντονη τη συµµετοχή 

 

Πίνακας 53:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες σύµφωνα µε φύλο και Ο.∆.<80 

∆.Ο.∆. / παράγοντες Αγόρι- π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,97 0,98 0,14 0,09 
Φ.Σ. 0,93 0,92 0,07 0,09 
Μ.Σ. 0,70 0,82 0,22 0,06 
Γ.∆. 0,33 0,34 0,91 0,91 
Φ.Γ.Α. 0,66 0,53 0,41 0,62 
Μ.Γ.Α. -0,03 0,02 0,96 0,90 
Φ.∆. 0,94 0,90 0,21 0,33 
Μ.∆. 0,37 0,52 0,84 0,71 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,18 -0,07 0,76 0,69 
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Πολύγωνο 10: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα  

  µε φύλο και Ο.∆.<80 

 

της γλωσσολογικής συνείδησης, εντοπίζεται κυρίως στη µεγαλύτερη 

συµµετοχή της Μ.Σ., της Φ.Γ.Α., της Μ.∆. και της Μ.Γ.Α.-Κ. Η ίδια 

διαφοροποίηση  παρατηρείται  και  ως προς τους δεύτερους παράγοντες, που  

υποδεικνύουν τα υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος αγοριών και κοριτσιών του δείγµατός µας µε έντονη τη συµµετοχή 

των γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Εποµένως, η διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος αγοριών και κοριτσιών σύµφωνα µε το κριτήριο ικανοποιητικής 

κατοχής της ορθογραφικής δεξιότητας (Κκ) φαίνεται να εστιάζεται κυρίως στη 

µεγαλύτερη ή µικρότερη συµµετοχή – ενεργοποίηση της µορφολογικής 

συνείδησης, της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας, της µορφολογικής 

δεξιότητας και της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών 

κανόνων. 

Επειδή, όπως είδαµε, το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα διαφοροποι-

είται σύµφωνα µε την τάξη φοίτησης, θα ολοκληρώσουµε την επαλήθευση της 
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6ης υποθεσής µας µε τη διερεύνηση των υποκείµενων σχηµάτων σύµφωνα µε 

το φύλο και την τάξη. 

 

8.8.3 Παραγοντική ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών σύµφωνα µε  

το φύλο και την τάξη 

Η ανάλυση παραγόντων βασικών συστατικών για τις συσχετίσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών Φ.Σ., Μ.Σ., Φ.Γ.Α., Μ.Γ.Α., Γ.Σ., Γ.∆.,   Μ.∆., Φ.∆. 

και Μ.Γ.Α.-Κ. σύµφωνα µε το φύλο και την τάξη φοίτησης παρουσίασε για 

κάθε τάξη δύο παράγοντες για τα αγόρια και δυο για τα κορίτσια µε ρίζες ίσες 

ή µεγαλύτερες από 1.00.  

Για τα αγόρια της ∆΄ τάξης (Ν=121) ο πρώτος παράγοντας  είναι  

υπεύθυνος  για το 43,09% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 42,51%, 

ενώ για τα κορίτσια (Ν=112) ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 

41,15% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 39,85%. Η ορθογωνική 

περιστροφή των παραγόντων αυτών έδωσε τα υποκείµενα σχήµατα που 

εµφανίζονται στον Πίνακα 54 και το Πολύγωνο 11.   

Για τα αγόρια της Ε΄  τάξης  (Ν=117)  ο πρώτος παράγοντας είναι 

υπεύθυνος για  το 43,58% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 36,52%, 

ενώ για τα κορίτσια  (Ν=107)  ο πρώτος  παράγοντας  είναι υπεύθυνος για 

το39,38% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 39,22%. Η ορθογωνική 

περιστροφή των παραγόντων αυτών έδωσε τα υποκείµενα σχήµατα που 

εµφανίζονται στον Πίνακα 55 και το Πολύγωνο 12. 

 

Πίνακας 54:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες της ∆΄ σύµφωνα µε το φύλο  

∆.Ο.∆. / παράγοντες Αγόρι- π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,30 0,96 0,94 0,19 
Φ.Σ. 0,19 0,93 0,93 0,11 
Μ.Σ. 0,39 0,76 0,66 0,26 
Γ.∆. 0,93 0,25 0,34 0,94 
Φ.Γ.Α. 0,55 0,46 0,62 0,44 
Μ.Γ.Α. 0,96 0,09 0,18 0,96 
Φ.∆. 0,34 0,91 0,91 0,26 
Μ.∆. 0,88 0,44 0,40 0,83 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,79 0,16 0,35 0,84 
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Πίνακας 55:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες της Ε΄ σύµφωνα µε το φύλο  

∆.Ο.∆. / παράγοντες Αγόρι- π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,19 0,95 0,97 0,24 
Φ.Σ. 0,02 0,93 0,95 0,14 
Μ.Σ. 0,40 0,69 0,64 0,33 
Γ.∆. 0,97 0,26 0,17 0,94 
Φ.Γ.Α. 0,58 0,42 0,27 0,49 
Μ.Γ.Α. 0,94 0,09 0,08 0,93 
Φ.∆. 0,27 0,90 0,90 0,31 
Μ.∆. 0,90 0,42 0,32 0,83 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,83 0,25 0,11 0,75 
 

Πίνακας 56:  Μήτρες φορτίσεων ορθογωνικών παραγόντων για εννέα  

ορθογραφικές δεξιότητες της Στ΄ σύµφωνα µε το φύλο  

∆.Ο.∆. / παράγοντες Αγόρι- π. 1 Κορίτσι – π. 1 Αγόρι – π. 2 Κορίτσι – π. 2 
Γ.Σ. 0,92 0,24 0,32 0,97 
Φ.Σ. 0,92 0,22 0,22 0,85 
Μ.Σ. 0,67 0,15 0,40 0,68 
Γ.∆. 0,38 0,96 0,90 0,23 
Φ.Γ.Α. 0,57 0,62 0,36 0,23 
Μ.Γ.Α. 0,19 0,91 0,96 0,18 
Φ.∆. 0,92 0,44 0,31 0,78 
Μ.∆. 0,41 0,75 0,87 0,49 

Μ.Γ.Α.- Κ. 0,38 0,78 0,76 0,20 
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Πολύγωνο 11: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος της ∆΄  

  σύµφωνα µε το φύλο  
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Πολύγωνο 12: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος της Ε΄  

  σύµφωνα µε το φύλο  
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Πολύγωνο 13: Παράγοντες γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος της Στ΄  

  σύµφωνα µε το φύλο  

 

Τέλος, για τα αγόρια της Στ΄ τάξης (Ν=136) ο πρώτος παράγοντας είναι 

υπεύθυνος για το 42,15% της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 39,84%, ενώ 

για τα κορίτσια (Ν=121) ο πρώτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για το 40,20% 

της διακύµανσης και ο δεύτερος για το 35,02%. Η ορθογωνική περιστροφή 

των παραγόντων αυτών έδωσε τα υποκείµενα σχήµατα που εµφανίζονται 

στον Πίνακα 56 και το Πολύγωνο 13. 
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8.8.4 ∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε 

το φύλο 

Η διερεύνηση των υποκείµενων σχηµάτων – παραγόντων, τα οποία 

ερµηνεύουν τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατός µας σύµφωνα µε το 

φύλο, εµφάνισε µικρή διαφοροποίηση. Έτσι, δεχόµαστε την εναλλακτική 

υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα αγοριών 

και κοριτσιών παρουσιάζει διαφοροποίηση, η οποία εντοπίζεται στον 

διαφορετικό βαθµό συµµετοχής - ενεργοποίησης των ορθογραφικών 

δεξιοτήτων στην ορθογραφική τους επίδοση. Ειδικότερα:  

1. ∆ιαφοροποίηση γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών διαφορετικής ορθογραφικής επίδοσης και τάξης. Συγκρίνοντας τα 

υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών του δείγµατός µας που στηρίζονται κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 8) 

παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ. εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών και β) η διαφοροποίηση αυτή δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τη συµµετοχή των υπόλοιπων ορθογραφικών 

δεξιοτήτων µε εξαίρεση την αύξηση της Μ.∆. Αντίθετα, από τη σύγκριση των 

υποκείµενων σχηµάτων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών 

και κοριτσιών που στηρίζονται κυρίως στη Γ.Σ. παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ. 

εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των 

κοριτσιών και β) η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να ευθύνεται για το 

µικρότερο βαθµό ενεργοποίησης της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α. στα κορίτσια. Έτσι, 

η υψηλότερη κατά µέσο όρο ορθογραφική επίδοση που παρουσιάζουν τα 

κορίτσια έναντι των αγοριών (βλ. Ο.∆. στον Πίνακα 17, σ. 329) φαίνεται πως 

οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο βαθµό ενεργοποίησης  - συµµετοχής της 

Μ.Σ. στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών.  

2. ∆ιαφοροποίηση γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών ίδιας ορθογραφικής επίδοσης. Συγκρίνοντας τα υποκείµενα 

σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και κοριτσιών 

του δείγµατός µας σύµφωνα µε το Κκ και για Ο.∆.>=80 για τους µαθητές που 

στηρίζονται κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 9, σ. 506) παρατηρείται ότι: α) η Φ.Σ. 

εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των 

αγοριών έναντι των κοριτσιών και β) η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να 

επιδρά ενισχυτικά στη Φ.Γ.Α. και τη Φ.∆. Αντίθετα, από τη σύγκριση των 
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υποκείµενων σχηµάτων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών 

και κοριτσιών που στηρίζονται κυρίως στη Γ.Σ. παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ 

εµφανίζει µεγαλύτερη, ενώ η Φ.Σ. µικρότερη, συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών έναντι των αγοριών και β) η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την πολύ µικρή 

συµµετοχή της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α.- Κ. στα κορίτσια.  Επίσης, συγκρίνοντας 

τα υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών 

και κοριτσιών του δείγµατός µας σύµφωνα µε το Κκ και για Ο.∆.<80 για τους 

µαθητές που στηρίζονται κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 10, σ. 508) 

παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ. εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών έναντι των κοριτσιών και β) η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να επιδρά ανασταλτικά στη Φ.Γ.Α. και τη Φ.∆. 

και ενισχυτικά στη Μ.∆. και τη Μ.Γ.Α.-Κ. των αγοριών. Επιπλέον, από τη 

σύγκριση των υποκείµενων σχηµάτων του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος αγοριών και κοριτσιών που στηρίζονται κυρίως στη Γ.Σ. 

παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών έναντι των αγοριών και β) η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την µικρή µείωση της 

Φ.Γ.Α., την αναστολή  της Μ.Γ.Α.- Κ.  και την ενίσχυση της συµµετοχής της 

Μ.∆. Εποµένως, η διαφοροποίηση γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

αγοριών και κοριτσιών ίδιας ορθογραφικής επίδοσης εντοπίζεται στο βαθµό 

ενεργοποίησης – συµµετοχής της Φ.Σ. και κυρίως της Μ.Σ. Μεταξύ µαθητών 

που στηρίζονται στη Γ.Σ. τα κορίτσια είναι εκείνα που παρουσιάζουν 

υψηλότερη Μ.Σ. και Μ.∆. και χαµηλότερη Φ.Σ., Φ.Γ.Α. και Μ.Γ.Α.-Κ. Αντίθετα, 

µεταξύ µαθητών που στηρίζονται στις Γ.∆. τα αγόρια είναι εκείνα που 

παρουσιάζουν υψηλότερη Φ.Σ., Μ.Σ., Μ.∆. και Μ.Γ.Α.-Κ. και χαµηλότερη 

Φ.Γ.Α. και Φ.∆. 

3. ∆ιαφοροποίηση γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών ίδιας τάξης. Συγκρίνοντας τα υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και κοριτσιών της ∆΄ που στηρίζονται 

κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 11, σ. 509) παρατηρείται ότι: α) η Φ.Σ. και η Μ.Σ. 

εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των 

αγοριών και β) η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να επιδρά ενισχυτικά στις 

Φ.Γ.Α., Φ.∆., Μ.∆. και ανασταλτικά στη Μ.Γ.Α.-Κ. Από την άλλη, για τους 
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µαθητές που στηρίζονται περισσότερο στη Γ.Σ. παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ.  

συµµετέχει περισσότερο στο ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών και β) η 

διαφοροποίηση αυτή φαίνεται πως ευθύνεται για την µείωση της συµµετοχής 

της Φ.Γ.Α., της Μ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α.-Κ.  Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τα 

υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και 

κοριτσιών της Ε΄ που στηρίζονται κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 12, σ. 511) 

παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ. ενεργοποιείται – συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό 

στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών ενώ  η Φ.Σ. ενεργοποιείται 

– συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των 

κοριτσιών και β) η διαφοροποίηση αυτή επιδρά σε µικρό βαθµό µόνο στη 

Φ.Γ.Α. και στη Μ.Γ.Α.-Κ. Επίσης, για τους µαθητές που στηρίζονται 

περισσότερο στη Γ.Σ. παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ.  συµµετέχει περισσότερο 

στο ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών και β) η διαφοροποίηση αυτή 

φαίνεται πως ευθύνεται για την αύξηση της συµµετοχής της Φ.Γ.Α., της Μ.∆. 

και της Μ.Γ.Α.-Κ.  Τέλος, συγκρίνοντας τα υποκείµενα σχήµατα του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος αγοριών και κοριτσιών της Στ΄ που στηρίζονται 

κυρίως στις Γ.∆. (Πολύγωνο 13, σ. 512) παρατηρείται ότι: α) η Μ.Σ. 

ενεργοποιείται – συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό στο γνωστικό ορθογραφικό 

σύστηµα των αγοριών και β) η διαφοροποίηση αυτή επιδρά σε µεγάλο βαθµό 

στη µείωση της συµµετοχής της Φ.Γ.Α., της Φ.∆. και στην αύξηση της Μ.∆. 

Επίσης, για τους µαθητές που στηρίζονται περισσότερο στη Γ.Σ. παρατηρείται 

ότι: α) η Φ.Σ.  συµµετέχει περισσότερο στο ορθογραφικό σύστηµα των 

αγοριών και β) η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται πως ευθύνεται για τη 

σηµαντική αύξηση της συµµετοχής της Φ.Γ.Α., της Φ.∆. και της Μ.Γ.Α.-Κ.  

4. Μεταβολή της διαφοροποίησης του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος αγοριών και κοριτσιών από τάξη σε τάξη. Αν δει κανείς συγκριτικά 

την πορεία διαφοροποίησης των υποκείµενων σχηµάτων από τάξη σε τάξη 

και τα ποσοστά διακύµανσης για τα οποία αυτά είναι υπεύθυνα (Πίνακας 57) 

παρατηρεί τα εξής: α) ενώ στην ∆΄ τάξη τα αγόρια µε υποκείµενο σχήµα γνω- 

στικού ορθογραφικού συστήµατος όπου κυριαρχούν οι Γ.∆. είναι περισσότε-

ρα, στην Στ΄ είναι λιγότερα, β) αντίθετα, ενώ στην ∆΄ τα κορίτσια µε υποκείµε-

νο σχήµα γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος όπου κυριαρχούν οι Γ.∆. 

είναι λιγότερα, στην Στ΄ είναι περισσότερα, γ) η διαταραχή των ποσοστών δια- 
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    Πίνακας 57: Ποσοστά ερµηνείας διακύµανσης παραγόντων σύµφωνα  

  µε το φύλο και την τάξη 

 

κύµανσης από την ∆΄ στην Ε΄ για τα αγόρια είναι µεγάλη ενώ για τα κορίτσια 

µικρή. Εποµένως, ενώ στα κορίτσια το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 

φαίνεται ότι οργανώνεται επικεντρώνοντας τη λειτουργία του γύρω από τις 

Γ.∆., στα αγόρια το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα φαίνεται ότι οργανώνεται 

επικεντρώνοντας τη λειτουργία του γύρω από τη Γ.Σ.  Παράλληλα, η αύξηση 

των γλωσσικών γνώσεων κατά την Ε΄ τάξη φαίνεται ότι επηρεάζει µόνο τους 

µαθητές που στηρίζονται κυρίως στη Γ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο Υποκείµενα σχήµατα 
µε κυριαρχία  

∆΄ 
% διακύµανσης  

Ε΄ 
% διακύµανσης 

Στ΄ 
% διακύµανσης 

Γ.Σ. 42,51 36,52 42,15 Αγόρι 

Γ.∆. 43,09 43,58 39,84 

Γ.Σ. 41,15 39,38 35,02 Κορίτσι 

Γ.∆. 39,85 39,22 40,20 
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9.0.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Τα αποτελέσµατα και τα ευρήµατα της έρευνάς µας αφορούν τόσο την 

αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του 

δείγµατός µας όσο και το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα και το ρόλο της 

λειτουργικής του διαφοροποίησης στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών 

του δείγµατος. Έτσι, πρώτα θα προχωρήσουµε στο σχολιασµό των 

αποτελεσµάτων ως προς την ορθογραφική δεξιότητα, τη γλωσσολογική 

συνείδηση, τις γλωσσικές δεξιότητες, τη φωνολογική και µορφολογική 

δεξιότητα και τη µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. 

Στη συνέχεια, θα δούµε τι συµπεράσµατα εξάγονται από τον έλεγχο των 

υποθέσεων της έρευνάς µας που αφορούν τις σχέσεις των υποκείµενων 

παραγόντων της ορθογραφικής δεξιότητας και οδηγούν στην επιβεβαίωση ή 

όχι της ύπαρξης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Τέλος, θα 

σχολιάσουµε τους υποκείµενους παράγοντες του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος σε σχέση µε την ορθογραφική δεξιότητα, το φύλο και την τάξη.  

 

9.1.0 Αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών ∆΄, Ε΄ 
και Στ΄ τάξης δηµοτικού σχολείου. 

Ορθογραφική δεξιότητα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, η ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση 

από τάξη σε τάξη. Πιο συγκεκριµένα, στο κριτήριο ορθογραφικής δεξιότητας 

µε βάση τη διάµεσο, η επίδοση των µαθητών αυτών εµφανίζει µια σταθερά 

αυξητική πορεία (τιµές διαµέσου: ∆΄=90, Ε΄=93 και Στ΄=95). Την ίδια αυξητική 

πορεία παρατηρούµε είτε µε βάση το Κκ  (ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής: 

∆΄=77,30%, Ε΄=86,60% και Στ΄=91,40%) είτε µε βάση το Κλ (ποσοστά 

ικανοποιητικής λειτουργίας: ∆΄=56,20%, Ε΄=68,30% και Στ΄=76,70%). 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι από τάξη σε τάξη αυξάνεται το ποσοστό των 

µαθητών, που παρουσιάζουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη σε ένα καθ’ 

υπαγόρευση κείµενο. Ωστόσο, θα περίµενε κανείς οι µαθητές κάθε τάξης, µε 

έµφαση σ’ αυτούς που αποφοιτούν από το δηµοτικό σχολείο, να έχουν 

αναπτύξει πλήρως την ορθογραφική τους δεξιότητα και µάλιστα όταν αυτή 

αναφέρεται στην ικανότητά τους να αποδίδουν γραπτώς ένα καθ’ υπαγόρευση 

κείµενο  100 γνωστών λέξεων.  
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Παρόλα αυτά, τα ποσοστά µη ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη 

(∆΄=22,70%,  Ε΄=13,40% και Στ΄=8,60%) και τα ποσοστά µη ικανοποιητικής 

λειτουργίας κατά τάξη (∆΄=43,80%,  Ε΄=31,70% και Στ΄=23,30%) δείχνουν ότι 

οι µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου 

παρουσιάζουν σοβαρό ορθογραφικό πρόβληµα. Ειδικότερα, για τους µαθητές 

της Στ΄ τάξης που αποφοιτούν από το δηµοτικό σχολείο, φαίνεται ότι ένα 

ποσοστό 8,60% κάνουν πάνω από 20 ορθογραφικά λάθη, ενώ σε ποσοστό 

23,30% δεν µπορούν να αποδώσουν ένα καθ’ υπαγόρευση κείµενο 100 

γνωστών τους λέξεων κάνοντας λιγότερα από 10 ορθογραφικά λάθη. Η 

διαπίστωση αυτή θέτει το ακόλουθο ερώτηµα: Οι µαθητές του δείγµατος, 

ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησής τους, έχουν τύχει µιας συστηµατικής 

ορθογραφικής διδασκαλίας και άσκησης κατά τις προηγούµενες τρεις, 

τέσσερις ή και πέντε σχολικές τάξεις, ώστε να κατακτήσουν την ορθογραφική 

δεξιότητα που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της γραπτής 

έκφρασης και της καταπολέµησης του λειτουργικού αναλφαβητισµού; 

Παράλληλα, το γεγονός της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του δείγµατός µας από τάξη σε τάξη 

µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου οι µαθητές αυτοί επωφελήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό από 

ορθογραφική διδασκαλία και µάθηση, η οποία, όµως, δεν φαίνεται να ήταν µια 

συστηµατική προσπάθεια βελτίωσης της ορθογραφικής τους δεξιότητας ικανή 

να τους βοηθήσει να κατακτήσουν τη δεξιότητα αυτή στον αναµενόµενο από 

τα αναλυτικά προγράµµατα βαθµό.  

Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας έδειξαν ότι η επίδοση των 

µαθητών του δείγµατος εµφανίζει ιδιαίτερα σηµαντική βελτίωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη. Με βάση αυτή τη 

διαπίστωση µπορούµε να αναρωτηθούµε για το ποιοι παράγοντες 

επενεργούν κατά την Ε΄ τάξη ώστε οι µαθητές αυτοί να παρουσιάζουν 

σηµαντική ανάπτυξη της ορθογραφικής τους δεξιότητας. Εκτός από την τάξη 

φοίτησης (διαφορά ηλικίας ένα έτος) που αποδεικνύεται ένας σηµαντικός 

παράγοντας ενδοατοµικών διαφορών της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών του δείγµατος (F2.711=16,722  µε p<,000), πρέπει να επισηµάνουµε 

ότι κατά την Ε΄ τάξη έχουµε σηµαντικές αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα, οι 

οποίες ίσως ευθύνονται για την αύξηση των αναγνωστικών και ορθογραφικών 
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απαιτήσεων αυτής της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα,  στην Ε΄ τάξη ξεκινά η 

διδασκαλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της επιστηµονικής 

διερεύνησης των Φυσικών επιστηµών µε την εισαγωγή νέων βιβλίων. 

Παράλληλα, τα βιβλία των Θρησκευτικών και της Ιστορίας παρουσιάζουν πιο 

εξειδικευµένο λεξιλόγιο, αρκετά δύσκολο για τους µαθητές. Επιπλέον, κατά τη 

διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε 

περισσότερα γραµµατικά φαινόµενα της ελληνικής γλώσσας. Οι αλλαγές 

αυτές, που παρουσιάζονται κατά την Ε΄ τάξη, είναι αυτονόητο πως φέρνουν 

τους µαθητές σε µεγαλύτερη επαφή µε τον γραπτό λόγο (ανάγνωση και 

γραφή) και αυξάνουν τις αναγνωστικές και γραφικές προσπάθειές τους. 

Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µέσα σε ένα περιβάλλον 

γραπτού λόγου, που παρουσιάζει περισσότερες απαιτήσεις, οι µαθητές της Ε΄ 

έχουν περισσότερες ευκαιρίες ορθογραφικής µάθησης µε αποτέλεσµα 

σηµαντική βελτίωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας. 

Η ποσοτική διαφοροποίηση της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών 

∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης που διαπιστώνεται µε την έρευνά µας συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα των ερευνών των Χ. Γκόλιαρη και Γ. Κώνστα (1981) και του Α. 

Γκότοβου (1992). Ας σηµειωθεί ότι και στις δυο παραπάνω έρευνες 

εµφανίστηκε σηµαντική ανάπτυξη  της ορθογραφικής δεξιότητας από την ∆΄ 

στην Ε΄ τάξη (Γκότοβου: µέσοι όροι ορθογραφικών πραγµατώσεων: 

∆΄=180,56, Ε΄=186,44 και Στ΄=190,79 – Γκόλιαρη: ποσοστά εµφανιζόµενων 

ορθογραφικών λαθών ∆΄=40,18%, Ε΄=30,92% και Στ΄=28,90%). 

Ειδικότερα, ως προς τους παράγοντες που υποστηρίζουν την 

ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατος, τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας έδειξαν τα εξής: 

 

Γλωσσολογική συνείδηση 

Η δεξιότητα γλωσσολογικής συνείδησης των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει ανάπτυξη από τάξη σε τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=195,  Ε΄=202 και 

Στ΄=206). Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα ποσοστά Κκ (ικανοποιητικής 

κατοχής) κατά τάξη (∆΄=0,90%, Ε΄=5,80% και Στ΄=6,20%). Ωστόσο, τα πολύ 

χαµηλά ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής της δεξιότητας αυτής και η έλλειψη 

ικανοποιητικής λειτουργίας που παρουσιάζεται σε κάθε τάξη µας οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου η 
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γλωσσολογική συνείδηση των µαθητών του δείγµατος είναι σε εµβρυακή 

κατάσταση. Μόλις ένα 4,5% των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει 

ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. Αν δεχτούµε ότι η γλωσσολογική 

συνείδηση αναπτύσσεται σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά την ηλικία των 10-12 

ετών, πρέπει να µας απασχολήσει σοβαρά το γεγονός της αναπτυξιακής 

καθυστέρησης της δεξιότητας αυτής στους µαθητές του δείγµατός µας και να 

στραφούµε στην ερευνητική αναζήτηση των αιτίων που την προκαλούν. 

Παράλληλα, πρέπει να αναρωτηθούµε για το ρόλο που έχει ή µπορεί να παίξει 

στο µέλλον το σχολείο στην ανάπτυξη της γλωσσολογικής συνείδησης. 

Μια πρώτη ένδειξη για το σηµαντικό ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη 

της γλωσσολογικής συνείδησης των µαθητών φαίνεται να παρέχουν τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε τα οποία κατά την Ε΄ τάξη όπου 

οι µαθητές έχουν µια µεγαλύτερη επαφή µε το γραπτό λόγο, παρουσιάζεται 

σηµαντική αύξηση του ποσοστού των µαθητών µε ικανοποιητική κατοχή της 

δεξιότητας αυτής (∆΄=0,90% και  Ε΄=5,80%). Η επαφή µε τον γραπτό λόγο 

θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες που συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της γλωσσολογικής συνείδησης µαζί µε τη διαδικασία αφαιρετικής 

σκέψης και τη γνωστική ωρίµανση του παιδιού εποµένως θα πρέπει να 

αναζητήσουµε εκπαιδευτικές µεθόδους που θα φέρουν τους µαθητές σε 

µεγαλύτερη επαφή µε το γραπτό λόγο. Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

µας φαίνεται να επισηµαίνουν περισσότερο το ρόλο της επαφής µε το γραπτό 

λόγο και λιγότερο το ρόλο της γνωστικής ωρίµανσης (ηλικία) στην ανάπτυξη 

της γλωσσολογικής συνείδησης. Ενώ, δηλαδή, η τάξη φοίτησης των µαθητών 

του δείγµατος, διαφορά ηλικίας και εκπαίδευσης άνω του ενός έτους, 

παρουσιάζεται ως στατιστικά σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης των 

επιδόσεών τους (F2.711=17,833  µε p<,000) η διαπίστωση οµοιογένειας των 

δειγµάτων κατά τάξη δίνει ένα προβάδισµα στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες έναντι των ενδοατοµικών παραγόντων που συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη της γλωσσολογικής συνείδησης. 

 

Φωνολογική συνείδηση 

 Η δεξιότητα φωνολογικής συνείδησης των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη από τάξη σε τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=125,  

Ε΄=127 και Στ΄=129), αν και βρίσκεται σε µη ικανοποιητικό επίπεδο 
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ανάπτυξης. Μόνο ένα 10,16% των µαθητών του δείγµατος κατέχει ικανοποι-

ητικά αυτή τη δεξιότητα. Ωστόσο, τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής 

(∆΄=4,98%, Ε΄=16,28% και Στ΄=9,54%) αναδεικνύουν ένα παράδοξο φαινό-

µενο που επισηµαίνει το ρόλο του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος και 

της λειτουργίας του κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας. 

Συγκεκριµένα, εξετάζοντας τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής παρατηρούµε 

ότι, ενώ από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη έχουµε µια σηµαντική αύξηση του ποσοστού 

των µαθητών που κατέχουν ικανοποιητικά τη δεξιότητα φωνολογικής 

συνείδησης, από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη έχουµε σηµαντική µείωση του 

ποσοστού των µαθητών που κατέχουν τη δεξιότητα αυτή. Η διαπίστωση αυτή 

µας οδηγεί στη διατύπωση του ερωτήµατος: Με δεδοµένο το γεγονός ότι η 

φωνολογική συνείδηση αυξάνεται από τάξη σε τάξη, πού οφείλεται η µείωση 

του ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής της δεξιότητας αυτής από την Ε΄ στην 

Στ΄ τάξη; Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε τα οποία: 

α) η φωνολογική συνείδηση δεν εξαρτάται από µεταβολή ενδοατοµικών 

παραγόντων από τάξη σε τάξη λόγω της οµοιογένειας των δειγµάτων και β) η 

τάξη φοίτησης είναι σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιδόσεων 

των µαθητών του δείγµατος στη φωνολογική συνείδηση (F2.711=7,268  µε 

p<,001) και, εποµένως, σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωσή της πρέπει να έχει 

κυρίως το εκπαιδευτικό περιβάλλον (αναλυτικά προγράµµατα, επαφή µε το 

γραπτό λόγο, κ.ά.), οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η µείωση του 

ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής της φωνολογικής συνείδησης κατά την Στ΄ 

τάξη πρέπει να οφείλεται στην αποδυνάµωση αυτής της δεξιότητας λόγω της 

µη χρήσης της από τους µαθητές. Οι µαθητές κατά την Στ΄ τάξη πιθανόν να 

προσεγγίζουν τον γραπτό λόγο µέσω άλλων γλωσσολογικών δεξιοτήτων µε 

αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της ικανότητάς τους για φωνολογική ανάλυση 

των λέξεων.  

Επιπρόσθετη ένδειξη ισχυροποίησης του παραπάνω συµπεράσµατος 

παρέχουν τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας σε σχέση µε το προφορικό και γραπτό µέρος του τεστ 

φωνολογικής συνείδησης. Αν και θα περίµενε κανείς η αναπτυξιακή πορεία 

της φωνολογικής συνείδησης στους µαθητές του δείγµατος να παρουσιάζει 

την ίδια εικόνα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν µια αναπτυξιακή καθυστέρηση 
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της δεξιότητας αυτής στις γραπτές δοκιµασίες. Ειδικότερα, η σχετική 

αξιολόγηση της φωνολογικής συνείδησης µε γραπτές δοκιµασίες παρουσιάζει 

συνεχή ανάπτυξη της δεξιότητας αυτής από τάξη σε τάξη (τιµές 

διαµέσου:∆΄=73, Ε΄=75 και Στ΄=76) αν και βρίσκεται σε µη ικανοποιητικά 

επίπεδα ανάπτυξης. Μόνο ένα 6,86% των µαθητών του δείγµατος φαίνεται να 

κατέχει ικανοποιητικά αυτή τη δεξιότητα. Αντίθετα, η  σχετική αξιολόγηση της 

φωνολογικής συνείδησης µε προφορικές δοκιµασίες εµφανίζει, από τη µια  

σηµαντική ανάπτυξη της δεξιότητας αυτής από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, η οποία 

φαίνεται να διακόπτεται κατά την Στ΄ τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=51,  Ε΄=54 και 

Στ΄=54), και από την άλλη, ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Εδώ 

το ποσοστό ικανοποιητικής κατοχής της φωνολογικής συνείδησης από τους 

µαθητές του δείγµατος ανέρχεται στο 36,76%. Παράλληλα, ενώ τα ποσοστά 

ικανοποιητικής κατοχής της φωνολογικής συνείδησης βάσει γραπτών 

δοκιµασιών (∆΄=3,54%,  Ε΄=11,24% και Στ΄=5,82%) υπογραµµίζουν και πάλι 

τη σηµαντική ενδυνάµωση της φωνολογικής συνείδησης κατά την Ε΄ τάξη και 

την αποδυνάµωσή της κατά την Στ΄ τάξη, τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής 

της φωνολογικής συνείδησης βάσει προφορικών δοκιµασιών (∆΄=26,56%, 

Ε΄=38,42% και Στ΄=44,62%) υπογραµµίζουν µια συνεχή ενδυνάµωση της 

δεξιότητας αυτής στους µαθητές του δείγµατος.  

Οι διαπιστώσεις αυτές µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η δεξιότητα 

φωνολογικής συνείδησης των µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει 

διαφορετικό βαθµό λειτουργίας έναντι του γραπτού και του προφορικού 

λόγου. ∆ηλαδή, η δεξιότητα αυτή ενεργοποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό όταν οι 

µαθητές του δείγµατός µας επεξεργάζονται τον προφορικό λόγο και σε 

µικρότερο βαθµό όταν επεξεργάζονται το γραπτό λόγο. Εποµένως, πρέπει να 

αναζητήσουµε τους παράγοντες που απενεργοποιούν, αναστέλλουν, 

αποδυναµώνουν τη λειτουργία της δεξιότητας φωνολογικής συνείδησης των 

µαθητών του δείγµατος κατά την επεξεργασία του γραπτού λόγου.  

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η αποδοχή του παραπάνω 

συµπεράσµατος θέτει σε σοβαρή αµφισβήτηση την µέχρι τώρα αντίληψή µας 

για την ισοδυναµία µιας γνωστικής ικανότητας, που έχει αναπτύξει ο µαθητής, 

και της αντίστοιχης δεξιότητας, που εκδηλώνει. Έτσι, για παράδειγµα, η 

δεξιότητα φωνολογικής συνείδησης, που εκδηλώνει ένας µαθητής, ο οποίος 

έχει αναπτύξει την ικανότητα φωνολογικής συνείδησης, δεν αντικατοπτρίζει το 
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αναπτυξιακό επίπεδο της ικανότητας αυτής, αλλά το βαθµό λειτουργίας της 

στο γνωστικό του σύστηµα. Η πιθανή διαφοροποίηση της αντίληψής µας για 

την ισοδυναµία ανάπτυξης µιας γνωστικής ικανότητας και της αντίστοιχης 

δεξιότητας, που εκδηλώνεται από τους µαθητές, και η αναγνώριση ότι η 

δεξιότητα αναφέρεται κυρίως στο βαθµό λειτουργίας και δευτερευόντως στο 

βαθµό ανάπτυξης µιας γνωστικής ικανότητας, δηµιουργεί αλυσιδωτές 

συνέπειες τόσο για τον τρόπο εκπαιδευτικής προσέγγισης της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών, όσο και συνολικά της γνωστικής του ανάπτυξης. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι το συµπέρασµα αυτό έχει προσωρινή αξία και 

θα αξιολογηθεί στη συνέχεια, όταν θα εξετάσουµε τη λειτουργική διαφοροποί-

ηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κατά τάξη. 

 

Μορφολογική συνείδηση 

 Η δεξιότητα µορφολογικής συνείδησης των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη από τάξη σε τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=70,  

Ε΄=74 και Στ΄=77). Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα ποσοστά Κκ 

(ικανοποιητικής κατοχής) κατά τάξη (∆΄=0,40%, Ε΄=4,14% και Στ΄=6,52%). 

Ωστόσο, τα πολύ χαµηλά ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής της δεξιότητας 

αυτής και η έλλειψη ικανοποιητικής λειτουργίας, που παρουσιάζεται σε κάθε 

τάξη, µας οδηγούν στη διαπίστωση ότι κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου η µορφολογική συνείδηση των µαθητών του δείγµατος 

είναι σε εµβρυακή κατάσταση. Μόλις ένα 3,74% των µαθητών του δείγµατος 

παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. Επίσης, και εδώ, 

φαίνεται ότι η φοίτηση στην Ε΄ τάξη επιδρά σηµαντικά στην ανάπτυξη της 

µορφολογικής συνείδησης των µαθητών. Οι αιτίες της αναπτυξιακής 

καθυστέρησης της δεξιότητας αυτής στους µαθητές του δείγµατός µας 

φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε το σχολικό περιβάλλον και λιγότερο 

µε τις ενδοατοµικές διαφορές των µαθητών από τάξη σε τάξη. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας η τάξη φοίτησης παρουσιάζεται ως 

σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης των επιδόσεων των µαθητών του 

δείγµατος στη µορφολογική συνείδηση (F2.711=30,179  µε p<,000, σε 

οµοιογενή δείγµατα). Οι παραπάνω διαπιστώσεις µας επιτρέπουν να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το σχολείο δεν παρέχει συστηµατική 

διδασκαλία εστιασµένη στην ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης, η 
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οποία θεωρείται µια από τις βασικές γλωσσολογικές ικανότητες που επιδρούν 

θετικά στην ανάπτυξη της αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότητας. 

 

Γλωσσικές δεξιότητες 

 Η συνθετική ερευνητική προσέγγιση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

παρουσίασε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα βάσει των οποίων ισχυροποιούνται 

οι ενδείξεις για την πολύπλοκη λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας και τη 

σχέση της µε τη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό (61,90%) των µαθητών του δείγµατος 

κατέχει ικανοποιητικά τις γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες αναφέρονται στις 

γλωσσικές λειτουργίες φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης, ενώ ένα ποσοστό 16,15% φαίνεται να τις κατέχει σε 

υψηλό βαθµό. Παράλληλα, οι δεξιότητες αυτές παρουσιάζουν  σηµαντική 

ανάπτυξη από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη και µείωση από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη (τιµές 

διαµέσου:∆΄=173, Ε΄=182 και Στ΄=180). Την εικόνα αυτή παρουσιάζουν και τα 

ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τάξη (∆΄=10,55%,  Ε΄=22,30% και 

Στ΄=15,95%). Η διαφοροποίηση των επιδόσεων των µαθητών της ∆΄ από τις 

άλλες τάξεις είναι σηµαντικότερη από τη διαφοροποίηση της Ε΄ από την Στ΄ 

βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, Tykey HSD και Duncan 

(F2.711=12,046 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000). Αντίθετα, 

τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη (∆΄=66,50%,  Ε΄=66,50% και 

Στ΄=52,40%) δείχνουν ότι, αν και υπάρχει σηµαντική ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, δεν αυξάνεται το ποσοστό 

των µαθητών, που τις κατέχουν ικανοποιητικά, αλλά των µαθητών που 

παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία αυτών των δεξιοτήτων. Επίσης, η 

µείωση της διαµέσου που παρατηρείται κατά την Στ΄ τάξη συµβαδίζει µε 

µείωση του ποσοστού ικανοποιητικής κατοχής. Οι διαπιστώσεις αυτές 

οδηγούν στη διατύπωση των παρακάτω ερωτηµάτων: Ποιοι παράγοντες 

ευθύνονται για την αύξηση των γλωσσικών δεξιοτήτων από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη; Γιατί, ενώ οι επιδόσεις των µαθητών τις γλωσσικές δεξιότητες 

αυξάνονται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, δεν αυξάνεται παράλληλα και το 

ποσοστό των µαθητών που κατέχει ικανοποιητικά τις δεξιότητες αυτές, αλλά 

µόνο το ποσοστό των µαθητών στους οποίους οι δεξιότητες αυτές 

λειτουργούν ικανοποιητικά; Μήπως, από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη έχουµε µια 
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ισχυροποίηση των δεξιοτήτων αυτών τόσο στους µαθητές που ήδη τις 

κατείχαν ικανοποιητικά όσο και στους µαθητές που δεν τις κατείχαν κατά την 

προηγούµενη τάξη; Επίσης, γιατί µειώνονται οι επιδόσεις των µαθητών στις 

γλωσσικές δεξιότητες κατά την Στ΄ τάξη; Τέλος, γιατί το ποσοστό των 

µαθητών που κατέχουν τις δεξιότητες αυτές µειώνεται σηµαντικά  κατά την Στ΄ 

τάξη; Για το πρώτο ερώτηµα θεωρούµε ότι ισχύουν όσα έχουµε ήδη αναφέρει 

για την αύξηση τις επαφής των µαθητών µε τον γραπτό λόγο κατά την Ε΄ 

τάξη. Για τα άλλα ερωτήµατα πιστεύουµε ότι τα ευρήµατα τις έρευνάς µας  

παρέχουν κάποιες πρώτες απαντήσεις, τις οποίες θα δούµε παρακάτω.  

 

∆εξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

 Η δεξιότητα φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (Φ.Γ.Α.) των 

µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη και σταθεροποίηση από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=62,  

Ε΄=66 και Στ΄=66). Η διαφοροποίηση των επιδόσεων των µαθητών της ∆΄ 

από τις άλλες τάξεις είναι σηµαντικότερη από τη διαφοροποίηση της Ε΄ από 

την Στ΄ τάξη βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, Tykey HSD και Duncan  

(F2.711=14,211, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000 µε οµοιογενή 

δείγµατα). Τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη (∆΄=59,20%,  

Ε΄=76,80% και Στ΄=75,50%) δείχνουν ότι από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη έχουµε 

σηµαντική αύξηση του αριθµού των µαθητών που κατέχουν την δεξιότητα 

Φ.Γ.Α., ενώ από την Ε΄ στην Στ΄ δείχνουν µια µικρή όχι στατιστικά σηµαντική 

µείωση. Ωστόσο, τα ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τάξη 

(∆΄=17,20%, Ε΄=39,10% και Στ΄=36,95%) δείχνουν ότι η παρατηρούµενη 

µείωση σχεδόν κατά δυο ποσοστιαίες µονάδες από την Ε΄ στην Στ΄ είναι 

σηµαντική. Οι διαπιστώσεις αυτές µας επιτρέπουν να διατυπώσουµε τα εξής  

συµπεράσµατα:  α) κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου 

δεν έχει κατακτηθεί από τους µαθητές του δείγµατος η Φ.Γ.Α. Για παράδειγµα, 

ένα ποσοστό 24,50% των µαθητών της Στ΄ τάξης παρουσιάζει µη 

ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής, β) η µη ικανοποιητική κατοχή της 

Φ.Γ.Α. που παρουσιάζεται στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου 

είναι αποτέλεσµα πιθανής λειτουργικής διαφοροποίησης της φωνηµατικο-

γραφηµατικής αντιστοίχησης λόγω άλλων δεξιοτήτων που επεµβαίνουν κατά 

την επαφή των µαθητών µε τον γραπτό λόγο. 
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Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας µε την 

έρευνα του Βάµβουκα και των συνεργατών του (1999α) παρατηρούµε ότι τα 

δεδοµένα µας συγκλίνουν σηµαντικά µε τα δεδοµένα του δείγµατος από την 

Κύπρο, σύµφωνα µε τα οποία οι µαθητές της Ε΄ τάξης ελάχιστα 

διαφοροποιούνται από τους µαθητές της Στ΄ τάξης ως προς το επίπεδο 

ικανοποιητικής κατοχής. Έτσι, η υπόθεση του Βάµβουκα και των συνεργατών 

του ότι «οι δάσκαλοι στην Κύπρο δίνουν περισσότερη βαρύτητα και προσοχή 

στη µάθηση της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας του λόγου κατά τις 

τρεις πρώτες σχολικές τάξεις» µε αποτέλεσµα µια επιτάχυνση και 

ολοκλήρωση της αναπτυξιακής πορείας της Φ.Γ.Α. στους Κύπριους µαθητές 

κατά την Ε΄ τάξη, πιστεύουµε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Αν διερευνηθεί η σχέση Φ.Γ.Α. και διδακτικών µεθόδων τόσο 

στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, τότε θα µπορούµε να διαπιστώσουµε αν, 

πράγµατι, η µη διαφοροποίηση του βαθµού ικανοποιητικής κατοχής της 

δεξιότητας αυτής στους Κύπριους µαθητές  Ε΄ και Στ΄ τάξης και στους µαθητές 

του δείγµατός µας οφείλεται µόνο στην αναπτυξιακή πορεία της Φ.Γ.Α. µέσω 

µιας διδακτικής µεθόδου που ευνοεί την ανάπτυξή της ή, αντίθετα, σε µια άλλη 

διδακτική µέθοδο που ενισχύει τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση µε 

αποτέλεσµα τη λειτουργική διαφοροποίηση της Φ.Γ.Α. 

 

∆εξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

Η δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (Μ.Γ.Α.) των 

µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη και µείωση από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=112,  Ε΄=117 και 

Στ΄=115). Η διαφοροποίηση των επιδόσεων των µαθητών της ∆΄ από τις 

άλλες τάξεις είναι σηµαντικότερη από τη διαφοροποίηση της Ε΄ από την Στ΄ 

τάξη βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, Tykey HSD και Duncan  

(F2.711=7,011, µε p<0,001) σε επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 

και p<0,012 αντίστοιχα. Τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη 

(∆΄=53,20%, Ε΄=62,90% και Στ΄=59,90%) δείχνουν ότι από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη έχουµε σηµαντική αύξηση του αριθµού των µαθητών που κατέχουν την 

δεξιότητα Μ.Γ.Α., ενώ από την Ε΄ στην Στ΄ δείχνουν µια µικρή όχι στατιστικά 

σηµαντική µείωση. Ωστόσο, τα ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τάξη 

(∆΄=15%, Ε΄=25% και Στ΄=17,90%) δείχνουν ότι η παρατηρούµενη µείωση 
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σχεδόν κατά επτά ποσοστιαίες µονάδες από την Ε΄ στην Στ΄ είναι αρκετά 

σηµαντική. Οι διαπιστώσεις αυτές µας επιτρέπουν να διατυπώσουµε τα εξής  

συµπεράσµατα:  α) κατά τις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου 

δεν έχει κατακτηθεί από τους µαθητές του δείγµατος η Μ.Γ.Α. Για παράδειγµα, 

ένα ποσοστό 40,10% των µαθητών της Στ΄ τάξης παρουσιάζει µη 

ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. ∆εν µπορεί, δηλαδή, να αποδώσει 

ορθογραφηµένα το 80% των γνωστών λέξεων της αντίστοιχης δοκιµασίας, β) 

η µη ικανοποιητική κατοχή της Μ.Γ.Α. που παρουσιάζεται στις τρεις τελευταίες 

τάξεις του δηµοτικού σχολείου είναι αποτέλεσµα πιθανής λειτουργικής 

διαφοροποίησης της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης λόγω άλλων 

δεξιοτήτων που επεµβαίνουν κατά την επαφή των µαθητών µε τον γραπτό 

λόγο, όπως, για παράδειγµα, της µορφολογικής συνείδησης και της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης καταλήξεων. Το συµπέρασµα αυτό 

ενισχύεται από τον έλεγχο της λειτουργικής διαφοροποίησης του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος, όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω. 

 

Μεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων 

Η δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης καταλήξεων των 

µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη από τάξη σε τάξη 

(τιµές διαµέσου:∆΄=144,  Ε΄=148 και Στ΄=153). Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν 

και τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη (∆΄=50,20%,  Ε΄=61,20% 

και Στ΄=77,40%) και τα ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας (∆΄=3%,  

Ε΄=7,10% και Στ΄=24,90%). Οι διαφοροποιήσεις των επιδόσεων των µαθητών 

της ∆΄ από την Ε΄ τάξη και της Ε΄ από την Στ΄ τάξη είναι στατιστικά σηµαντικές 

βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, Tykey HSD και Duncan  

(F2.711=26,962, µε p<0,000) σε επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000 

και p<0,001 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά, αν και υπογραµµίζουν µια 

κατακόρυφη αύξηση της δεξιότητας αυτής κατά την Στ΄ τάξη, δείχνουν ότι οι 

µαθητές που αποφοιτούν από το δηµοτικό σχολείο δεν έχουν κατακτήσει σε 

ικανοποιητικό βαθµό τη δεξιότητα ορθογραφικού χειρισµού του καταληκτικού 

µέρους των λέξεων βάσει αναλογιών ή εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Για 

παράδειγµα, ένα ποσοστό 22,6% των µαθητών της Στ΄ τάξης παρουσιάζει µη 

ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. Ειδικότερα, µια σύγκριση των 

µέσων όρων ή των διαµέσων, δείχνει ότι η Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσιάζει µεγαλύτερη 
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δυσκολία για τους µαθητές του δείγµατος πρώτα των παράγωγων λέξεων, 

µετά των ρηµάτων και τέλος των ουσιαστικών. Οι διαπιστώσεις αυτές 

συµφωνούν µε έρευνες σε άλλες γλώσσες που υπογραµµίζουν ότι η 

κατάκτηση της ικανότητας χειρισµού κατά τον γραπτό λόγο των καταλήξεων 

παρουσιάζει µια αργεί αναπτυξιακή πορεία που φτάνει πολλές φορές ως το 

Λύκειο και ότι οι παραγωγικές καταλήξεις παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 

δυσκολία για τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου (Colé P. et Fayol M. 2000, 

157). Επιπλέον, τα δεδοµένα της έρευνάς µας συµφωνούν µε τα δεδοµένα της 

έρευνας των Ζακεστίδου και Βακάλη-Μανιού (1987α,1987β), όπου 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του γυµνασίου παρουσιάζουν 

κυρίως δυσκολίες στις καταλήξεις των ρηµάτων (δεν είχαν εξετάσει την 

ορθογραφική απόδοση των παραγωγικών καταλήξεων) και ότι δεν 

χρησιµοποιούν τους γραµµατικούς κανόνες παρόλο που είναι σε θέση να τους 

δηλώσουν όταν τους ζητηθεί.  

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στα εξής  συµπεράσµατα: α) κατά τις 

τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου δεν έχει κατακτηθεί από τους 

µαθητές του δείγµατος η δεξιότητα Μ.Γ.Α-Κ., β) η σηµαντική αύξηση της 

Μ.Γ.Α.-Κ., που παρουσιάζεται στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου, είναι αποτέλεσµα, είτε πιθανής λειτουργικής διαφοροποίησης άλλων 

δεξιοτήτων που επεµβαίνουν κατά την επαφή των µαθητών µε τον γραπτό 

λόγο, όπως, για παράδειγµα, της µορφολογικής συνείδησης, είτε διδασκαλίας 

και µάθησης γραµµατικών κανόνων είτε συνδυασµός και των δυο.  

 

Μορφολογική δεξιότητα 

 Τα θεωρητικά µοντέλα της ορθογραφικής δεξιότητας θεωρούν ότι η 

µορφολογική ορθογραφική διαδικασία υποστηρίζεται κυρίως από τη 

µορφολογική συνείδηση και τη γλωσσική λειτουργία της µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοίχησης. Με βάση αυτή την παραδοχή, η συνθετική ερευνητική 

προσέγγιση της µορφολογικής δεξιότητας µπορεί να αποκαλύψει το βαθµό 

ανάπτυξης της µορφολογικής ορθογραφικής διαδικασίας στους µαθητές του 

δείγµατός µας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας η 

µορφολογική δεξιότητα παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη από τάξη σε τάξη 

(τιµές διαµέσου:∆΄=182, Ε΄=189 και Στ΄=192). Η διαφοροποίηση των 

επιδόσεων των µαθητών της ∆΄ από τις άλλες τάξεις είναι σηµαντικότερη από 
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τη διαφοροποίηση της Ε΄ από την Στ΄ βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, 

Tykey HSD και Duncan (F2.711=17,575 µε p<0,001) σε επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,000 αντίστοιχα. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα 

ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά τάξη (∆΄=12,94  Ε΄=25,18% και 

Στ΄=28,64%). Αντίθετα, τα ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τάξη 

(∆΄=0%,  Ε΄=0,90% και Στ΄=0%) δείχνουν ότι οι µαθητές του δείγµατος δεν 

παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία αυτής της δεξιότητας. Επιπλέον, ένα 

ποσοστό (22,54%) των µαθητών του δείγµατος φαίνεται ότι κατέχει 

ικανοποιητικά τη µορφολογική δεξιότητα. Παρουσιάζει, δηλαδή, υψηλές 

επιδόσεις τόσο στη µορφολογική συνείδηση όσο και στη Μ.Γ.Α., ενώ µόλις 

ένα ποσοστό 0,16% φαίνεται να την κατέχει σε υψηλό βαθµό.  

Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις αυτές συµπεραίνουµε ότι: α) κατά τις 

τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου η µορφολογική δεξιότητα των 

µαθητών του δείγµατος παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη από τάξη σε τάξη, 

β) στις τάξεις αυτές δεν έχει κατακτηθεί από τους µαθητές του δείγµατος η 

µορφολογική δεξιότητα. Για παράδειγµα, ένα ποσοστό 77,46% των µαθητών 

της Στ΄ τάξης παρουσιάζει µη ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. ∆εν 

µπορεί, δηλαδή, στηριζόµενο στη µορφολογική συνείδηση και στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση να αποδώσει ορθογραφικά το 80% 

των αντίστοιχων δοκιµασιών, γ) η σηµαντική αύξηση του βαθµού επίδοσης 

των µαθητών του δείγµατος στη µορφολογική δεξιότητα από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη είναι µάλλον αποτέλεσµα των  αυξηµένων απαιτήσεων  ως προς το 

γραπτό λόγο που συναντούν οι µαθητές κατά την Ε΄ τάξη.  

 

Φωνολογική δεξιότητα 

Επίσης, η φωνολογική ορθογραφική διαδικασία θεωρείται ότι 

υποστηρίζεται κυρίως από τη φωνολογική συνείδηση και τη γλωσσική 

λειτουργία της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. Με βάση αυτή την 

παραδοχή, η συνθετική ερευνητική προσέγγιση της φωνολογικής δεξιότητας 

µπορεί να µας αποκαλύψει το βαθµό ανάπτυξης της φωνολογικής 

ορθογραφικής διαδικασίας στους µαθητές του δείγµατός µας. Σύµφωνα, 

λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας η φωνολογική δεξιότητα 

παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη και σταθεροποίηση 

κατά την Στ΄ τάξη (τιµές διαµέσου:∆΄=185,  Ε΄=194 και Στ΄=194). Η 
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διαφοροποίηση των επιδόσεων των µαθητών της ∆΄ από τις άλλες τάξεις είναι 

σηµαντική βάσει των στατιστικών ελέγχων Sheffé, Tykey HSD και Duncan 

(F2.711=12,820 µε p<0,000 σε οµοιογενή δείγµατα) σε επίπεδα στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,000. Αντίθετα, τα ποσοστά ικανοποιητικής κατοχής κατά 

τάξη (∆΄=17,50  Ε΄=26,44% και Στ΄=29,48%) δείχνουν ότι συνεχώς αυξάνεται 

ο αριθµός των µαθητών που παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις σ’ αυτή τη 

δεξιότητα. Επίσης, τα ποσοστά ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τάξη (∆΄=0%,  

Ε΄=0,08% και Στ΄=0,08%) δείχνουν ότι οι µαθητές του δείγµατος δεν 

παρουσιάζουν ικανοποιητική λειτουργία αυτής της δεξιότητας. Επιπλέον, ένα 

ποσοστό (24,64%) των µαθητών του δείγµατος φαίνεται ότι κατέχει 

ικανοποιητικά τη φωνολογική δεξιότητα. Παρουσιάζει, δηλαδή, υψηλές 

επιδόσεις, τόσο στη φωνολογική συνείδηση όσο και στη Φ.Γ.Α., ενώ µόλις ένα 

ποσοστό 0,16% φαίνεται να την κατέχει σε υψηλό βαθµό. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα: α) κατά τις τρεις τελευταίες 

τάξεις του δηµοτικού σχολείου η φωνολογική δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατος παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, β) στις 

τάξεις αυτές η φωνολογική δεξιότητα δεν έχει κατακτηθεί από τους µαθητές 

του δείγµατος. Για παράδειγµα, ένα ποσοστό 75,36% των µαθητών της Στ΄ 

τάξης παρουσιάζει µη ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής. ∆εν µπορεί, 

δηλαδή, στηριζόµενο στη φωνολογική συνείδηση και στη φωνηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση να αποδώσει ορθογραφικά το 80% των αντίστοιχων 

δοκιµασιών, γ) η σηµαντική αύξηση του βαθµού επίδοσης των µαθητών του 

δείγµατος στη φωνολογική δεξιότητα από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη είναι µάλλον 

αποτέλεσµα των  αυξηµένων απαιτήσεων ως προς το γραπτό λόγο που 

συναντούν οι µαθητές κατά την Ε΄ τάξη. 

 Μια γενική θεώρηση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας σε σχέση µε 

την ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας και των υποκείµενων 

παραγόντων που την υποστηρίζουν επισηµαίνει, επιπλέον, τα εξής: 

• Οι υποκείµενοι παράγοντες της ορθογραφικής δεξιότητας 

(γλωσσολογική συνείδηση, µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

καταλήξεων, µορφολογική δεξιότητα) παρουσιάζουν ανάπτυξη από 

τάξη σε τάξη. 
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• Αντίθετα, οι γλωσσικές δεξιότητες, ενώ αυξάνονται από την ∆΄ στην Ε΄ 

τάξη, παρουσιάζουν µικρή µείωση στην Στ΄ τάξη. Ειδικότερα, στην Στ΄ 

τάξη µειώνεται η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση ενώ 

παραµένει σχεδόν σταθερή η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. 

• Η φωνολογική δεξιότητα, ενώ αυξάνεται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη, 

παραµένει σε σταθερά επίπεδα κατά την Στ΄ τάξη. 

• Η µορφολογική συνείδηση παρουσιάζει µεγαλύτερη αύξηση κατά τάξη 

από τη φωνολογική συνείδηση. 

• Στο σύνολο των µαθητών του δείγµατος αυξάνεται το ποσοστό 

ικανοποιητικής κατοχής της ορθογραφικής δεξιότητας από τάξη σε 

τάξη. 

• Επίσης, αυξάνεται από τάξη σε τάξη η ικανοποιητική κατοχή όλων των 

εξεταζόµενων παραγόντων που υποστηρίζουν την ορθογραφική 

δεξιότητα, εκτός από τον παράγοντα γλωσσικές δεξιότητες, ο οποίος 

µειώνεται σηµαντικά κατά την Στ΄ τάξη. Ειδικότερα, η µείωση 

ικανοποιητικής κατοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την Στ΄ τάξη 

φαίνεται ότι οφείλεται στην παράλληλη µείωση της Μ.Γ.Α. και της 

Φ.Γ.Α.  

• Η ικανοποιητική κατοχή της φωνολογικής δεξιότητας αυξάνεται κατά 

την Στ΄ τάξη, αν και παρατηρείται ταυτόχρονη µείωση των µεταβλητών 

που την προσδιορίζουν, δηλαδή, της φωνολογικής συνείδησης και της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. 

• Η ικανοποιητική κατοχή της µορφολογικής δεξιότητας αυξάνεται κατά 

την Στ΄ τάξη, αν και παρατηρείται µείωση µιας εκ των δυο µεταβλητών 

που την προσδιορίζουν, δηλαδή, της  µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης. 

• Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση καταλήξεων παρουσιάζει 

ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση από τάξη σε τάξη, κυρίως κατά την Στ΄. 

 Η συνολική θεώρηση των παραπάνω αποτελεσµάτων θέτει τρία 

σηµαντικά ερωτήµατα: α) τι συµβαίνει κατά την Ε΄ τάξη, τι επιδρά δραστικά 

αυτή την περίοδο ώστε να παρατηρείται µια σηµαντική ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών; β) γιατί η ύφεση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων που παρουσιάζεται κατά την Στ΄ τάξη δεν φαίνεται να επιδρά 
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αρνητικά στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας, η οποία συνεχίζει να 

παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση; γ) υπάρχει πράγµατι µη ικανοποιητική 

κατοχή των δεξιοτήτων ή η διαπίστωση αυτή είναι µια παραπλάνηση που 

οφείλεται στη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος σύµφωνα 

µε την οποία απλώς δεν ενεργοποιούνται (αποδυναµώνονται) συγκεκριµένες 

δεξιότητες προς όφελος άλλων; 

  

9.2.0 Η ορθογραφική δεξιότητα είναι αποτέλεσµα ενός γνωστικού 
ορθογραφικού συστήµατος 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνάς µας, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, επιβεβαιώνεται ότι η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατός µας είναι το αποτέλεσµα της λειτουργίας ενός γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος. Η γλωσσολογική συνείδηση (φωνολογική και 

µορφολογική), οι γλωσσικές λειτουργίες (φωνηµατικογραφηµατική και µορφη-

µατικογραφηµατική αντιστοίχηση) και η µεταγλωσσική ικανότητα εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων συνιστούν ένα γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα, ένα 

ορθογραφικό δίκτυο γνωστικών παραγόντων, η λειτουργία του οποίου 

υποστηρίζει και ευθύνεται για την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών του δείγµατός µας. Με άλλα λόγια, η ορθογραφική δεξιότητα δεν 

είναι το αποτέλεσµα µεµονωµένης δράσης ενός γνωστικού παράγοντα αλλά 

συνεργίας και αλληλεπίδρασης πολλών γνωστικών παραγόντων. Στο 

συµπέρασµα αυτό οδηγούν οι παρακάτω ερευνητικές διαπιστώσεις. 

 

9.2.1 Σχέσεις και επιδράσεις γλωσσολογικής συνείδησης,  γλωσσικών 
δεξιοτήτων, µεταγλωσσικής δεξιότητας µε την ορθογραφική  
δεξιότητα   
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας επιβεβαιώνουν και τα δυο σκέλη 

της πρώτης γενικής υπόθεσής µας, σύµφωνα την οποία η ορθογραφική 

δεξιότητα είναι το αποτέλεσµα ενός γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα, οδηγούν στις παρακάτω διαπιστώσεις:  

• Υπάρχει γραµµική θετική συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τη γλωσσολογική συνείδηση, τις γλωσσικές δεξιοτήτες, και τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα.  Εποµένως: α) όσο περισσότερο έχει αναπτυχθεί η 
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γλωσσολογική συνείδηση ενός µαθητή, τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδοσή του 

στην ορθογραφική δεξιότητα  (r=0,464 µε p<001), β) όσο περισσότερο έχει 

αναπτύξει τις γλωσσικές του δεξιότητες τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδοσή του 

στην ορθογραφική δεξιότητα (r=0,0,877 µε p<001) και γ) όσο περισσότερο 

έχει αναπτύξει τη µεταγλωσσική του ικανότητα για εφαρµογή γραµµατικών 

κανόνων τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδοσή του στην ορθογραφική δεξιότητα 

(r=0,763 µε p<001).  

•  Οι παραπάνω σχέσεις µεταβάλλονται από το βαθµό αλληλεπί-

δρασης που εµφανίζεται µεταξύ των παραγόντων του γνωστικού ορθογρα-

φικού συστήµατος. Ειδικότερα, η συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική 

δεξιότητα και τις γλωσσικές δεξιότητες, µέσα σε περιβάλλον πολλαπλής 

συσχέτισης, παρουσιάζεται ισχυρή (Beta=0,713 σε p<0,000) σε αντίθεση: α) 

µε τη συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη µεταγλωσσική 

δεξιότητα, που µειώνεται αρκετά αλλά παραµένει στατιστικά σηµαντική 

(Beta=0,228 σε p<0,000) και β) µε τη συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική 

δεξιότητα και τη γλωσσολογική συνείδηση, η οποία φαίνεται να εξασθενεί 

σηµαντικά και να καθίσταται στατιστικά µη σηµαντική (Beta=-0,964 σε 

p=0,335). Η σύνδεση, δηλαδή, ανάµεσα στις επιδόσεις στην ορθογραφική 

δεξιότητα και τις γλωσσικές δεξιότητες, αν και επηρεάζεται από τη 

γλωσσολογική συνείδηση και τη µεταγλωσσική δεξιότητα, παραµένει ισχυρή 

σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. Αντίθετα, η σύνδεση ανάµεσα στις 

επιδόσεις στην ορθογραφική δεξιότητα και τη γλωσσολογική συνείδηση 

εµφανίζει ασθενή συνάφεια, γιατί επηρεάζεται σηµαντικά από τις γλωσσικές 

δεξιότητες και τη µεταγλωσσική δεξιότητα σε βαθµό που την καθιστά 

στατιστικά µη σηµαντική. Επίσης, η σύνδεση ανάµεσα στις επιδόσεις στην 

ορθογραφική δεξιότητα και τη µεταγλωσσική δεξιότητα δεν  είναι στην 

πραγµατικότητα µια ισχυρή συνάφεια γιατί επηρεάζεται σηµαντικά από τις 

γλωσσικές δεξιότητες και τη γλωσσολογική συνείδηση. Ωστόσο, παραµένει 

σταθερά µια χαµηλή θετική συνάφεια σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο.  

• Η προβλεπτική ικανότητα των παραγόντων του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος για την ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του 

δείγµατος παρουσιάζει συγκεκριµένη διαβάθµιση. Ειδικότερα, α) η 

γλωσσολογική συνείδηση µπορεί να προβλέπει µόνη της το 21,6% των τιµών 
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της ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών (R2=0,216) µε εξίσωση 

παλινδρόµησης Ο.∆΄= 51,32+(0,194Γ.Σ.)+9,039, β) η µεταγλωσσική δεξιότητα 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων µπορεί να προβλέπει µόνη της το 58% των 

τιµών της ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών (R2=0,583) µε εξίσωση 

παλινδρόµησης Ο.∆΄= 25,58+(0,442Μ.Γ.Α.-Κ.)+6,591 και γ) οι γλωσσικές 

δεξιότητες µπορούν να προβλέπουν µόνες τους το 77% των τιµών της 

ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών (R2=0,769) µε εξίσωση παλινδρόµησης 

Ο.∆΄= 24,47+(0,377Γ.∆.)+4,910. 

• Η συνεκτίµηση των παραγόντων του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος παρουσιάζει µεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα των τιµών της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του δείγµατος. Έτσι, το γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια µε την ορθογραφική 

δεξιότητα (R=0,889) και µπορεί να προβλέπει το 79% των τιµών της 

ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών (R2=0,789) µε εξίσωση παλινδρόµησης 

Ο.∆΄=19,177+(-8,257Γ.Σ.)+(0,307Γ.∆.)+(0,132Μ.Γ.Α.-Κ.)+4,690. 

• Η γλωσσολογική συνείδηση αυξάνει τη συνάφεια του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος µε την ορθογραφική δεξιότητα κατά 0,001 χωρίς να 

επηρεάζει την προβλεπτική ικανότητά του. Έτσι, η προβλεπτική ικανότητα του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µπορεί να εκφράζεται από την 

παλινδροµική εξίσωση Ο.∆΄=18,435+(0,297Γ.∆.)+(0,131Μ.Γ.Α.-Κ.)+4,690. 

• Το φύλο και η τάξη δεν επηρεάζουν τις συνάφειες των παραγόντων 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µε την ορθογραφική δεξιότητα και 

συµβάλλουν ελάχιστα στην προβλεπτική ικανότητα του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος. Το φύλο αυξάνει την προβλεπτική ικανότητα του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µόνο κατά 0,003 και η τάξη, επίσης, 

µόνο κατά 0,003. Με τη συνεκτίµηση του φύλου και της τάξης το γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα µπορεί να προβλέψει το 79,5% των τιµών της 

ορθογραφικής δεξιότητας (R2=0,795). Ειδικότερα, όταν η εκτίµηση γίνεται για 

την ορθογραφική επίδοση των αγοριών η προβλεπτική ικανότητα του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος αυξάνεται στο 80,1% (R2=0,801), ενώ 

όταν γίνεται για την ορθογραφική επίδοση των κοριτσιών µειώνεται στο 72,4% 

(R2=0,724). 
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω διαπιστώσεις, που  επιβεβαιώνονται και 

από τα αποτελέσµατα προηγούµενης έρευνάς µας  (Καρατζά Α., 2000α), µπο- 

ρούµε να συµπεράνουµε ότι: 

•     Η ορθογραφική δεξιότητα είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος.  

•  Η ορθογραφική δεξιότητα εξαρτάται πρωταρχικά από τις γλωσσικές 

λειτουργίες του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, δηλαδή, τη  φωνηµατι-

κογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση. 

•  Η ορθογραφική δεξιότητα εξαρτάται δευτερευόντως από τη 

µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, από την 

ικανότητα, δηλαδή, των µαθητών να αξιοποιούν τους γραµµατικούς κανόνες 

κατά την ορθογραφική απόδοση των λέξεων. Η χαµηλή αλλά στατιστικά 

σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στη µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων µε την ορθογραφική δεξιότητα καθώς και η σκόπιµη 

χρήση ψευδολέξεων στο συγκεκριµένο τεστ Μ.Γ.Α.-Κ., που θεωρητικά 

αποκλείει την πρόσβαση στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό, µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

καταλήξεων επηρεάζεται από τη γλωσσολογική συνείδηση και τη γνώση των 

ρητών ορθογραφικών συµβάσεων (κανόνες). Για να γίνει ο διαχωρισµός των 

ψευδολέξεων του προφορικού λόγου στα µορφήµατα που τις συνθέτουν 

προβάλλεται ως προϋπόθεση, σύµφωνα µε τη θεωρητική µας προσέγγιση, η 

εµπλοκή της φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης. Χωρίς τη συνδροµή 

γενικά της γλωσσολογικής συνείδησης ο µαθητής δεν µπορεί να προχωρήσει 

στο διαχωρισµό των συνθετικών µορφηµάτων της ψευδολέξης, την 

αναγνώριση των γραµµατικών καταλήξεών τους και την άντληση των 

απαραίτητων γραµµατικών πληροφοριών, όπως, π.χ., αριθµός και πρόσωπο 

του υποκειµένου που ενεργεί. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να υποστηρίξει µια 

υψηλή  λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης. Η αδυναµία 

αυτή οδηγεί στην αυτοεπιλογή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, η 

οποία έρχεται να συνδράµει την ορθογραφική απόδοση των λέξεων. Η 

ορθογραφική απόδοση, όµως, των γραµµατικών µορφηµάτων που 

διενεργείται µέσω της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης έχει ανάγκη 

από τη συνδροµή της µορφολογικής συνείδησης για την άντληση των 
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πληροφοριών σχετικά µε τον αριθµό και το πρόσωπο και την ενεργοποίηση 

των αποθηκευµένων στη µνήµη ορθογραφικών κανόνων.  Συµπερασµατικά, η 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και Μ.Γ.Α.-Κ. φανερώνει µια 

ταυτόχρονη επεξεργασία των ψευδολέξεων του προφορικού λόγου στην 

οποία συµµετέχει όλο το ορθογραφικό σύστηµα του µαθητή. Η ταυτόχρονη 

αυτή επεξεργασία είναι, τελικά, αυτή που παρουσιάζει τη χαµηλή συνάφεια µε 

την ορθογραφική δεξιότητα. Η παρατήρηση αυτή φανερώνει, κατά τη γνώµη 

µας,  και την ουσία του ορθογραφικού προβλήµατος των µαθητών που 

αποφοιτούν από το δηµοτικό σχολείο. Οι µαθητές αυτοί, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, δεν ασκούν αποφασιστικό έλεγχο πάνω στο ορθογραφικό τους 

σύστηµα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται οργανωτικές δυσλειτουργίες που 

εκδηλώνονται ως ορθογραφικές αποκλίσεις. Για τις παραπάνω παρατηρήσεις, 

οι οποίες συµφωνούν µε το θεωρητικό µας πλαίσιο, δεν υπάρχει ακόµα 

τεκµηρίωση και από άλλες έρευνες στον ελληνικό χώρο. Μια διαπίστωση από 

την έρευνα των Ζακεστίδου Σ. και Βακάλη Μ. (1987) µπορεί να θεωρηθεί ως 

αποχρώσα ένδειξη συµφωνίας αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τις ερευνήτριες, 

οι µαθητές παρουσιάζουν γραµµατικά λάθη παρόλο που γνωρίζουν τους 

ορθογραφικούς κανόνες. Είναι εµφανής, δηλαδή, µια έλλειψη  του 

ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών αυτών σε επίπεδο περισσότερο 

λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού τους συστήµατος και λιγότερο σε 

επίπεδο γνώσεων ή δεξιοτήτων. Στο διεθνή χώρο, αντίθετα, η έρευνα φαίνεται 

να ασχολείται µε διαδικασίες που εµπεριέχει το θεωρητικό µας πλαίσιο, όπως 

π.χ. την αυτοµατοποίηση και την οργάνωση (Fayol M. et Got C., 1991, 201). 

Έτσι, η ορθογραφική επίδοση υπόκειται σε δυο τύπους δυσκολιών. Από τη 

µια τίθεται το πρόβληµα της αυτοµατοποίησης ορισµένων διαδικασιών, 

αυτοµατοποίηση που µεσολαβείται ή όχι από µια φάση δηλωτικής γνώσης 

(κανόνα). Από την άλλη, µαζί µε την αυτοµατοποίηση εµφανίζονται νέες 

δυσκολίες που απαιτούν έναν έλεγχο µε επιστροφή στο γραπτό κείµενο, που 

έχει ήδη παραχθεί (Fayol M. et Got C., 1991, 201). 

•  Η γλωσσολογική συνείδηση, αν και µπορεί από µόνη της να ερµηνεύει 

το 21% των τιµών της ορθογραφικής δεξιότητας δε φαίνεται να επιδρά άµεσα 

σ’ αυτή. Η µικρή και στατιστικά µη σηµαντική συνάφεια της γλωσσολογικής 

συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα, µέσα στα πλαίσια πολλαπλής 
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συσχέτισης, εξηγείται, κατά τη γνώµη µας, µε βάση το θεωρητικό µας µοντέλο 

και τις θεωρίες για τη γλωσσολογική συνείδηση που παρουσιάσαµε κατά τη 

θεωρητική προσέγγιση. Η γλωσσολογική συνείδηση είναι, όπως είδαµε, µια 

µεταγλωσσολογική ικανότητα προσέγγισης της γλώσσας και των στοιχείων 

της, που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας και 

συνειδητότητας. Η µεταγλωσσολογική αυτή ικανότητα, συλλογισµού πάνω 

στη γλώσσα και χειρισµού αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη µιας 

προβληµατικής ορθογραφικής κατάστασης που δηµιουργείται όταν οι 

γλωσσικές λειτουργίες δεν µπορούν να υποστηρίξουν το µαθητή κατά την 

ορθογραφική απόδοση µιας λέξης. Κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής 

δεξιότητας η λειτουργία που αυτοεπιλέγεται είναι πρωταρχικά η γλωσσική 

δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, όπως θα διαπιστώσουµε 

στη συνέχεια. Έτσι, οι διαδικασίες της προσοχής και της επιλογής 

επικεντρώνονται στη διαχείριση των δεσµών ανάµεσα στα φωνηµατικά και τα 

γραφηµατικά σύνολα, στη διαχείριση, δηλαδή, του ορθογραφικού λεξικού. 

Όταν, όµως, αυτή η γλωσσική δεξιότητα δεν µπορεί να υποστηρίξει το µαθητή 

κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής του δεξιότητας, επισυµβαίνει ένα 

σταµάτηµα της λειτουργίας αυτής και µια νέα επικέντρωση των διαδικασιών 

της προσοχής για την ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης ως 

επικουρικής ικανότητας στον εντοπισµό των φωνηµάτων και µορφηµάτων των 

λέξεων και της συνακόλουθης επιλογής, ενεργοποίησης της φωνηµατικογρα-

φηµατικής αντιστοίχησης ή της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης των 

καταλήξεων, είτε κατά αναλογία είτε µε την εφαρµογή των γραµµατικών 

κανόνων. Ο µαθητής, δηλαδή, σταµατά να γράφει και αρχίζει να σκέφτεται, να 

συλλογίζεται πάνω στη γλώσσα µε στόχο τη λύση του ορθογραφικού 

προβλήµατος που αντιµετωπίζει, είτε σε επίπεδο φωνηµάτων είτε σε επίπεδο 

µορφηµάτων. Το σταµάτηµα αυτό εξαρτάται από το βαθµό αποφασιστικού 

ελέγχου που έχει ο µαθητής στο γνωστικό του ορθογραφικό σύστηµα, το 

βαθµό ανάπτυξης της γλωσσολογικής του συνείδησης, των γλωσσικών του 

δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής ικανότητάς του για εφαρµογή γραµµατικών 

κανόνων. Οφείλεται, δηλαδή, τόσο στο επίπεδο οργάνωσης του γνωστικού 

ορθογραφικού δικτύου, που διαφέρει από µαθητή σε µαθητή ανάλογα µε το 

βαθµό ανάπτυξης των γνωστικών παραγόντων που το αποτελούν όσο και 

στον αποφασιστικό έλεγχο που ασκεί στη λειτουργία του γνωστικού του 
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ορθογραφικού συστήµατος. Παράλληλα, η µεγάλη προβλεπτική ικανότητα της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων επισηµαίνει ότι 

κατά την αντιµετώπιση ενός ορθογραφικού προβλήµατος η ενεργοποίηση της 

γλωσσολογικής συνείδησης βοηθά έµµεσα το µαθητή στην αξιοποίηση των 

γραµµατικών του γνώσεων για την απόδοση του καταληκτικού µέρους µιας 

λέξης.  

• Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα και η ορθογραφική δεξιότητα είναι 

κυρίως αποτέλεσµα µάθησης και όχι ενδοατοµικών διαφορών που αφορούν 

το φύλο και την ηλικία. Το φύλο και η τάξη δεν επηρεάζουν τις γλωσσικές 

δεξιότητες και τη µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. 

Οι γλωσσικές δεξιότητες, όπως γνωρίζουµε, είναι δεξιότητες που αναπτύσ-

σονται κάτω από τη συστηµατική επίδραση µάθησης και διδασκαλίας. Ο 

µαθητής, είτε είναι αγόρι, είτε κορίτσι, µπορεί να αναπτύσσει το ίδιο τις 

γλωσσικές του λειτουργίες – δεξιότητες και τις γραµµατικές του γνώσεις και να 

ανταποκρίνεται εξίσου στις ορθογραφικές απαιτήσεις της ελληνικής γλώσσας.  

Με βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα πρέπει να αναρωτηθούµε, αν 

το σχολείο παρέχει µια συστηµατική διδασκαλία και άσκηση µε στόχο τη 

σφαιρική ανάπτυξη του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Επιπλέον, 

πρέπει να αναρωτηθούµε, αν κατά τη διδασκαλία της γλώσσας τα 

ορθογραφικά λάθη αντιµετωπίζονται ως ορθογραφικά προβλήµατα που 

ανακύπτουν από την σφαιρική λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος, η επίλυση των οποίων απαιτεί ιδιαίτερες συνειδητές ορθο-

γραφικές στρατηγικές (π.χ. συνειδητή ενεργοποίηση της γλωσσολογικής 

συνείδησης και προσπάθεια εφαρµογής γραµµατικών κανόνων) ή ως  ορθο-

γραφικές αποκλίσεις λόγω ανεπαρκούς ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτή-

των µορφηµατικογραφηµατικής και φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

µε αποτέλεσµα την προσφυγή σε επαναληπτικές ορθογραφικές ασκήσεις.  

 

9.2.2 Σχέσεις και επιδράσεις φωνολογικής και µορφολογικής 
συνείδησης µε την ορθογραφική  δεξιότητα  

 Οι µορφές γλωσσολογικής συνείδησης που εξετάστηκαν στη συγκεκρι- 

µένη έρευνα αφορούσαν τη φωνολογική και τη µορφολογική συνείδηση. Από 

τα αποτελέσµατα δε της έρευνάς µας καταδείχθηκε ότι: υπάρχει γραµµική 
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θετική συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη φωνολογική 

συνείδηση από τη µια και µε τη µορφολογική συνείδηση από την άλλη. 

Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη είναι η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας 

στη φωνολογική συνείδηση τόσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται και η επίδοσή 

τους στην ορθογραφική δεξιότητα. Επίσης, όσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται η 

επίδοση στη µορφολογική συνείδηση, τόσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται και η 

ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας. Ειδικότερα, ο δείκτης 

συνάφειας ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη µορφολογική 

συνείδηση παρουσιάζει υψηλότερη ένταση (r=0,433 µε p<0,001) απ’ ότι 

ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη φωνολογική συνείδηση (r=0,393 

µε p<0,001). Επιπλέον, η συνάφεια της  ορθογραφικής δεξιότητας µε τη 

φωνολογική συνείδηση από τη µια και µε τη µορφολογική συνείδηση από την 

άλλη δεν φαίνεται να µεταβάλλεται σηµαντικά µέσα σε πλαίσια πολλαπλής 

συσχέτισης. Η σύνδεση της φωνολογικής και της µορφολογικής συνείδησης 

µε την ορθογραφική δεξιότητα δεν επηρεάζεται από την διαπιστωµένη 

αλληλεπίδραση φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης, παρά ελάχιστα 

ως προς το βαθµό της έντασής τους, ο οποίος φαίνεται να παρουσιάζει µικρή 

πτώση (Beta: 0,227 και 0,312 αντίστοιχα). Και οι δυο παραµένουν σηµαντικές 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. Παράλληλα, η ορθογραφική 

δεξιότητα των µαθητών του δείγµατος µπορεί να εκτιµηθεί από τη σχετική 

αξιολόγηση της µορφολογικής συνείδησης κατά 18,6% (R2 =0,186), ενώ και 

από την παράλληλη σχετική αξιολόγηση της φωνολογικής συνείδησης κατά 

22,2% (R2 =0,222).  

 Επίσης, ως προς την επίδραση του παράγοντα φύλου φαίνεται, ότι 

όταν αυτός συνυπολογίζεται µε τη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση 

παρουσιάζει συγχυτική αρνητική επίδραση στο βαθµό έντασης των 

συναφειών αυτών των ικανοτήτων µε την ορθογραφική δεξιότητα. Η επίδραση 

αυτή είναι µικρή και δικαιολογεί τη γενικότερη επίδραση του φύλου στη 

γλωσσολογική συνείδηση, όπως είδαµε παραπάνω. Το φύλο φαίνεται ότι 

συνδέεται περισσότερο µε τη φωνολογική συνείδηση στα κορίτσια, ενώ 

αντίθετα, µε τη µορφολογική συνείδηση στα αγόρια. Η επίδοση των αγοριών 

στη φωνολογική συνείδηση  παρουσιάζει µικρότερη συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα (Beta=0,177 σε p<0,000), ενώ η επίδοσή τους στη 

µορφολογική συνείδηση παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια (Beta=0,378 σε 
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p<0,000). Από την άλλη, η ορθογραφική επίδοση των κοριτσιών παρουσιάζει 

µεγαλύτερη συνάφεια µε τη φωνολογική συνείδηση (Beta=0,285 σε p<0,000), 

ενώ η επίδοσή τους στη µορφολογική συνείδηση παρουσιάζει µικρότερη 

συνάφεια (Beta=0,186 σε p<0,000).  

 Επιπλέον, η τάξη παρουσιάζει διαφοροποιηµένη συγχυτική επίδραση 

στις συνάφειες της φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης µε την 

ορθογραφική δεξιότητα. Ειδικότερα, η συνάφεια της ορθογραφικής δεξιότητας 

µε τη µορφολογική συνείδηση αυξάνεται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη και 

µειώνεται από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη. Αντίθετα, η συνάφεια της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τη φωνολογική συνείδηση µειώνεται από την ∆΄ στην Ε΄ τάξη 

και αυξάνεται από την Ε΄ στην Στ΄ τάξη.  

 Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

• Οι µαθητές του δείγµατός µας στηρίζονται περισσότερο στη 

µορφολογική και λιγότερο στη φωνολογική τους συνείδηση κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας, αν και η φωνολογική τους 

συνείδηση παρουσιάζει µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, όταν 

κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας δεν µπορούν να 

στηριχθούν στις γλωσσικές δεξιότητες για την ορθογραφική απόδοση µιας 

λέξης, προστρέχουν, επιλέγουν, ενεργοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τη 

µορφολογική τους συνείδηση για το χειρισµό µορφηµάτων (θεµατικών ή 

καταληκτικών) και σε µικρότερο βαθµό τη φωνολογική τους συνείδηση. Η 

µεγαλύτερη αυτή ένταση της συνάφειας ανάµεσα στη µορφολογική συνείδηση 

και την ορθογραφική δεξιότητα ερµηνεύεται, στα πλαίσια του θεωρητικού µας 

µοντέλου, ως µεγιστοποίηση της λειτουργίας της µορφολογικής συνείδησης 

µέσω θετικών αναδροµικών παροχών πληροφόρησης από τις γλωσσικές 

δεξιότητες. Η συνεχής δραστηριοποίηση της φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης (γλωσσικές δεξιότητες) συντηρεί µια 

διαρκή ροή µορφολογικών πληροφοριών µε αποτέλεσµα την  επιτάχυνση της 

ανάπτυξης της µορφολογικής συνείδησης και συνεπώς την αυτοεπιλογή της. 

Η ροή αυτών των µορφηµατικών πληροφοριών φαίνεται ότι λειτουργεί ως 

ενισχυτικός παράγοντας που ενεργοποιεί τη µορφολογική συνείδηση µε 

αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της λειτουργίας της.   
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• Υπάρχει αλληλεπίδραση φωνολογικής και µορφολογικής 

συνείδησης. Η αλληλεπίδραση αυτή µειώνει τις συνάφειες της φωνολογικής 

και µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα, χωρίς να 

διαταράσσει την ιεραρχική τους θέση. Εξηγείται δε από το γεγονός ότι η 

ενεργοποίηση της φωνολογικής συνείδησης κατά την ανάγνωση ή γραφή 

δεσµεύει την προσοχή στις φωνηµατικές µονάδες του γραπτού λόγου µε 

συνέπεια τη µείωση της ικανότητας ταυτόχρονου χειρισµού των 

µορφηµατικών µονάδων λόγω αποφυγής αύξησης του γνωστικού φορτίου και 

αντίστροφα. Το συµπέρασµα αυτό διευρύνει τη θέση των P. Colé et M. Fayol 

(2000,167) και E. Demon (2001,206) ως προς την άµεση επίδραση της 

φωνολογικής επί της µορφολογικής συνείδησης, υπογραµµίζοντας την 

παράλληλη επίδραση της µορφολογικής επί της φωνολογικής συνείδησης. Ας 

επαναλάβουµε εδώ ότι τα µορφήµατα είναι κυρίως φωνηµατικά σύνολα και µε 

βάση αυτό το χαρακτηριστικό τους µπορούν να επιδρούν στη φωνολογική 

συνείδηση. Αντίθετα, τα φωνήµατα, µόνο ως φωνηµατικά σύνολα 

(µορφήµατα) µπορούν να επιδράσουν πάνω στη µορφολογική συνείδηση. 

Επίσης, πολλά φωνηµατικά σύνολα λειτουργούν ως µορφήµατα που 

πληροφορούν για υφιστάµενες αναλογίες και όχι για έννοιες. Η παρατήρηση 

αυτή ενισχύει, κατά τη γνώµη µας, την υπόθεση ότι η φωνολογική συνείδηση 

είναι ταυτόχρονα αίτιο και αποτέλεσµα της µάθησης της ανάγνωσης και της 

γραφής (Perfetti C., 1989 : Alegria J. et Morais J., 1989). 

• Το φύλο επιδρά στις συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε 

τη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση. Τα κορίτσια κατά την εκδήλωση 

της ορθογραφικής τους δεξιότητας φαίνεται να στηρίζονται περισσότερο στη 

φωνολογική τους συνείδηση, ενώ τα αγόρια περισσότερο στη µορφολογική 

τους συνείδηση. 

• Η τάξη επιδρά στις συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε 

τη φωνολογική και µορφολογική συνείδηση. Κατά την Ε΄ τάξη παρουσιάζεται 

µια σηµαντική αύξηση της µορφολογικής συνείδησης που επιδρά αρνητικά 

στη συνάφεια της φωνολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα 

των µαθητών του δείγµατος. Η διαταραχή αυτή εξοµαλύνεται κατά την Στ΄ 

τάξη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εντατική επαφή µε τον γραπτό λόγο κατά την Ε΄ 

τάξη επιφέρει µια λειτουργική διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού 
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συστήµατος των µαθητών του δείγµατος. Έτσι, ενώ έχουµε παράλληλη 

ανάπτυξη της φωνολογικής και της µορφολογικής συνείδησης από τάξη σε 

τάξη, όπως είδαµε κατά το σχολιασµό της αναπτυξιακής πορείας της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών του δείγµατος, η σηµαντική αύξηση 

της µορφολογικής συνείδησης κατά την Ε΄ τάξη επιφέρει µια µεγιστοποίηση 

της λειτουργίας της και κατά συνέπεια ενίσχυση της συνάφειας της 

ορθογραφικής δεξιότητας µε τη µορφολογική συνείδηση και ταυτόχρονα µια 

αποδυνάµωση της συνάφειας της ορθογραφικής δεξιότητας µε τη φωνολογική 

συνείδηση. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει, κατά τη γνώµη µας, την 

παράλληλη ανάπτυξη αλλά µε διαφορετικό ρυθµό της φωνολογικής και 

µορφολογικής συνείδησης µε αποτέλεσµα την ενίσχυση, µεγιστοποίηση και 

αυτοεπιλογή της ικανότητας που αναπτύσσεται ταχύτερα. Επιπλέον, 

καταδεικνύει το σηµαντικό ρόλο της εντατικής επαφής του µαθητή µε το 

γραπτό λόγο, η οποία επιφέρει λειτουργικές διαφοροποιήσεις  στο γνωστικό 

ορθογραφικό του σύστηµα. Αντίθετα, η εξοµάλυνση της διαταραχής της 

λειτουργίας του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κατά την Στ΄ τάξη µας 

κάνει να αναρωτηθούµε αν σ’ αυτή τη σχολική χρονιά συνεχίζεται η εντατική 

επαφή των µαθητών µε τον γραπτό λόγο.  

 Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα της έρευνας µας, επιβεβαιώνεται η 

έµµεση και στατιστικά σηµαντική επίδραση της φωνολογικής συνείδησης ως 

προς την ορθογραφική δεξιότητα, που έχουν επισηµάνει έρευνες τόσο στο 

διεθνή, όσο και στον ελληνικό χώρο (Tunmer W., 1989 : Gomber J.-E., 1988 : 

Liberman I. et Shankweiler D., 1989 : Vellutino F. et Scanlon D., 1989 : Gouch 

P. et Juel C., 1989 : Παπούλια - Τζελέπη Π., 1997 : Πόρποδα Κ. κ. άλ., 1999, 

κ.ά.). Επίσης, επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις  και οι επισηµάνσεις πολλών 

ερευνών, που στρέφουν τελευταία το ενδιαφέρον στη σχέση της 

µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα, για το σηµαντικό 

ρόλο που έχει η µορφολογική συνείδηση στην οργάνωση της ορθογραφικής 

δεξιότητας των µαθητών (Colé P. et Fayol M., 2000 : Demon E., 2001 : 

Γκότοβου Α., 1992 : Fayol M. et Jaffré J.-P., 1999 : Marquer P. et al., 1990 : 

Beauvillain C., 1991 : Bousquet S. et al., 1999). 
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9.2.2.1 Σχέσεις και επιδράσεις γραπτού και προφορικού µέρους της 
φωνολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα 

Με δεδοµένο ότι η φωνολογική συνείδηση είναι µια γνωστική ικανότητα 

διάκρισης και χειρισµού των φωνηµατικών µονάδων του λόγου θα περίµενε 

κανείς η ικανότητα αυτή να εκδηλώνεται µε τον ίδιο βαθµό, όταν πρόκειται, 

είτε για φωνήµατα (προφορικός λόγος) είτε για γραφήµατα (γραπτός λόγος) 

που αντιπροσωπεύουν φωνηµατικές µονάδες του λόγου και, επιπλέον, να 

παρουσιάζει την ίδια συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα σε προφορικό 

και σε γραπτό περιβάλλον. Εντούτοις, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

επίδοσης των µαθητών του δείγµατος στο γραπτό και προφορικό µέρος του 

τεστ φωνολογικής συνείδησης διαπιστώθηκε ότι η σύνδεση της φωνολογικής 

συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα είναι πιο έντονη στο γραπτό λόγο 

παρά στον προφορικό λόγο. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει γραµµική 

θετική συνάφεια µεταξύ των επιδόσεων στην ορθογραφική δεξιότητα και τη 

φωνολογική συνείδηση σε γραπτό περιβάλλον από τη µια και µεταξύ των 

επιδόσεων στην ορθογραφική δεξιότητα και τη φωνολογική συνείδηση σε 

προφορικό περιβάλλον από την άλλη. Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη είναι η 

επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στο γραπτό µέρος της φωνολογικής 

συνείδησης τόσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται και η επίδοσή τους στην 

ορθογραφική δεξιότητα. Επίσης, όσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται η επίδοσή 

τους στο προφορικό µέρος της φωνολογικής συνείδησης τόσο µεγαλύτερη 

παρουσιάζεται και η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας. 

Επιπλέον, η συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη 

φωνολογική συνείδηση σε γραπτό περιβάλλον παρουσιάζει υψηλότερη 

ένταση (r=0,359 µε p<0,001) σε σχέση µε τη συνάφεια ανάµεσα στην 

ορθογραφική δεξιότητα και τη φωνολογική συνείδηση σε προφορικό 

περιβάλλον (r=0,349 µε p<0,001). Παράλληλα, η συνάφεια της ορθογραφικής 

δεξιότητας µε τη φωνολογική συνείδηση σε γραπτό περιβάλλον από τη µια και 

µε τη φωνολογική συνείδηση σε προφορικό περιβάλλον από την άλλη δεν 

φαίνεται να µεταβάλλεται σηµαντικά µέσα σε πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης. 

Οι συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε τους εξεταζόµενους 

παράγοντες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τη διαπιστωµένη 

αλληλεπίδραση της φωνολογικής συνείδησης σε γραπτό  και προφορικό 

περιβάλλον, παρά µόνο ελάχιστα ως προς το βαθµό της έντασής τους, ο 
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οποίος φαίνεται να παρουσιάζει µικρή πτώση (Beta: 0,232 και 0,206 

αντίστοιχα). Και οι δυο συνάφειες παραµένουν σηµαντικές σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000. Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο µερών της φωνολογικής συνείδησης δείχνει 

µεγαλύτερη επίδραση της φωνολογικής συνείδησης σε γραπτό περιβάλλον 

επί της συνάφειας της φωνολογικής συνείδησης σε προφορικό περιβάλλον µε 

την ορθογραφική δεξιότητα διευρύνοντας τη µεταξύ τους απόσταση και 

τονίζοντας τη σαφή υπεροχή της συνάφειας της φωνολογικής συνείδησης σε 

γραπτό περιβάλλον µε την ορθογραφική δεξιότητα. Οι διαπιστώσεις αυτές 

συµφωνούν µε ερευνητικά δεδοµένα που επιβεβαιώνουν την έµµεση 

συσχέτιση της φωνολογικής συνείδησης µε την  ορθογραφία και την 

ανάγνωση (Καρατζά Α., 2000α : Gouch P. et Juel C., 1989 : Liberman I. et 

Shankweiler D., 1989).  
 Επίσης, αν λάβουµε υπόψη µας και τη διαπίστωση της έρευνάς µας ότι 

οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στις προφορικές δοκιµασίες 

φωνολογικής συνείδησης παρουσιάζει σαφώς σηµαντικότερα ποσοστά 

ικανοποιητικής κατοχής της φωνολογικής συνείδησης, οδηγούµαστε στην 

επιβεβαίωση του συµπεράσµατός µας ότι η φωνολογική συνείδηση λειτουργεί 

διαφοροποιητικά έναντι του προφορικού και γραπτού λόγου. Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι ο γραπτός λόγος δυσκολεύει την εκδήλωση της φωνολογικής συνείδησης. 

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει ο γραπτός λόγος στην εκδήλωση της 

φωνολογικής συνείδησης οφείλονται, σύµφωνα µε το θεωρητικό µας µοντέλο,  

στην ενεργοποίηση άλλων δεξιοτήτων (π.χ. µορφολογικής συνείδησης, 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης). Για παράδειγµα, αν οι γραπτές 

λέξεις είναι γνωστές, όπως συµβαίνει στην έρευνά µας, κατά την εκδήλωση 

της ορθογραφικής δεξιότητας, πρέπει να ενεργοποιείται η µορφολογική 

ορθογραφική διαδικασία και µόνο σε περίπτωση αδυναµίας της η φωνολογική 

ορθογραφική διαδικασία. Έτσι, η φωνολογική συνείδηση του µαθητή θα 

στηριχθεί είτε στη µορφηµατικογραφηµατική είτε στη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση. Ένας µαθητής, δηλαδή, για να διακρίνει τα φωνήµατα µιας 

γραπτής λέξης πρέπει πρώτα να εντοπίσει τις φωνολογικές της πληροφορίες 

µέσω της µορφηµατικογραφηµατικής ή της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης (Ehri L., 1989). Αυτό σηµαίνει ότι ο µαθητής θα παρουσιάσει 

τόσο µεγαλύτερη επίδοση στη φωνολογική συνείδηση όσο µεγαλύτερη είναι η 
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επίδοσή του στις γλωσσικές λειτουργίες και εποµένως στην ορθογραφική 

δεξιότητα. Αντίθετα, όταν ένας µαθητής θέλει να διακρίνει τις φωνολογικές 

µονάδες µιας προφορικής λέξης µπορεί να στηριχθεί µόνο στους ακουστικο-

αρθρωτικούς µηχανισµούς µε αποτέλεσµα καλύτερη επίδοση στη φωνολογική 

συνείδηση αλλά µε µικρότερη συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα.  

 Ωστόσο, θεωρούµε ότι τα παραπάνω είναι απλές ενδείξεις 

διαφοροποιηµένης λειτουργίας της φωνολογικής συνείδησης έναντι του 

γραπτού και του προφορικού λόγου. Πιστεύουµε ότι απαιτούνται πολλές 

ερευνητικές προσπάθειες για να διασαφηνισθεί ο τρόπος λειτουργίας της 

φωνολογικής συνείδησης, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο σε 

µαθητές που έχουν αναπτύξει το γνωστικό τους ορθογραφικό σύστηµα. 

 
9.2.2.2 Σχέσεις και επιδράσεις φωνολογικής συνείδησης σε 

συλλαβικό επίπεδο και σε επίπεδο φωνηµάτων µε την 
ορθογραφική δεξιότητα 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας υπάρχει θετική 

γραµµική συνάφεια ανάµεσα στη φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο 

συλλαβών και σε επίπεδο φωνηµάτων µε την ορθογραφική δεξιότητα. 

Εποµένως, όσο µεγαλύτερη εµφανίζεται η επίδοση των µαθητών στη 

φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο συλλαβών, τόσο µεγαλύτερη εµφανίζεται 

και η ορθογραφική τους δεξιότητα (1Φ.Σ./Σ.: r=0,322 µε p<0,001 και 2Φ.Σ./Σ.: 

r=0,394 µε p<0,001). Επίσης, όσο µεγαλύτερη εµφανίζεται η επίδοσή τους στη 

φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο φωνηµάτων, τόσο µεγαλύτερη εµφανίζεται 

και η επίδοσή τους στην ορθογραφική δεξιότητα (1Φ.Σ./Φ.: r=0,299 µε 

p<0,001 και 2Φ.Σ./Φ.: r=0,275 µε p<0,001).  

 Η διαφορά βαθµού των συναφειών αυτών παρουσιάζεται µεγάλη µέσα 

σε πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης. Ειδικότερα,  η συνάφεια της φωνηµατικής 

φωνολογικής συνείδησης σε προφορικό περιβάλλον (2Φ.Σ./Φ) µε την 

ορθογραφική δεξιότητα γίνεται στατιστικά µη σηµαντική και απορρίπτεται από 

την εξίσωση παλινδρόµησης. Επίσης, οι συνάφειες φωνηµατικής και 

συλλαβικής φωνολογικής συνείδησης σε γραπτό περιβάλλον (1Φ.Σ./Φ και 

1Φ.Σ/Σ) καθίστανται στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο p>0,001 (Beta: 0,117 

µε p=0,004 και Beta: 0,116 µε p=0,007 αντίστοιχα). Εποµένως, η 

αλληλεπίδραση µεταξύ των εξεταζοµένων µερών φωνολογικής συνείδησης 
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φαίνεται να µην επηρεάζει στατιστικά τη συνάφεια της συλλαβικής 

φωνολογικής συνείδησης σε προφορικό περιβάλλον (2Φ.Σ./Σ) µε την 

ορθογραφική δεξιότητα. Οι φωνολογικές (φωνηµατικές), δηλαδή, γνώσεις των 

µαθητών δεν φαίνεται να επιδρούν άµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα σε 

αντίθεση µε τις φωνολογικές (συλλαβικές) τους γνώσεις. Η παρατήρηση αυτή 

φαίνεται να συµβαδίζει µε τη θεωρητική αναγνώριση της σπουδαιότητας της 

δοµής του ακουστικού σήµατος στο επίπεδο συλλαβής (Ferrand L., 1998 : 

Πόρποδα Κ. κ. άλ., 1999 : Liberman I. et Shankweiler D., 1989). 

Σε αναφορά µε το θεωρητικό µας πλαίσιο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

η φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο συλλαβών ίσως να είναι ο ειδικότερος 

τοµέας της φωνολογικής συνείδησης που επηρεάζεται από τις γλωσσικές 

δεξιότητες (φωνηµατικογραφηµατική και µορφηµατικογραφηµατική αντιστοί-

χηση). Η παρατήρηση αυτή συνιστά υπόθεση που έχει ανάγκη ιδιαίτερης 

ερευνητικής προσοχής. Τέλος, το φύλο και η τάξη δεν επιδρούν στις 

παραπάνω συνάφειες. 

  

9.2.2.3 Σχέσεις και επιδράσεις ειδικότερων τοµέων της µορφολογικής 
συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας προέκυψε ότι υπάρχει 

θετική γραµµική συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και καθενός 

των ειδικότερων τοµέων της µορφολογικής συνείδησης, που εξετάσαµε.  

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν µικρές θετικές γραµµικές συνάφειες σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001 µεταξύ ορθογραφικής δεξιότητας και α)   

ακουστικής αναγνώρισης θεµατικού µορφήµατος (r=0,202), β) οπτικής 

µορφηµατικής κατάτµησης λέξης (r=0,227), γ) οπτικής αναγνώρισης 

προθήµατος (r=0,260), δ) ακουστικής αναγνώρισης λεξήµατος (r=0,282), ε) 

οπτικής αναγνώρισης θεµατικού µορφήµατος (r=0,327). Επίσης, µέσα σε 

πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης, παρουσιάζονται αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

ειδικότερων τοµέων της µορφολογικής συνείδησης, οι οποίες, ενώ µειώνουν 

ελαφρά το βαθµό των συναφειών τους µε την ορθογραφική δεξιότητα 

παραµένουν σηµαντικές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,000. Πιο 

έντονες αναδεικνύονται οι συνάφειες της ορθογραφικής δεξιότητας µε την 

οπτική αναγνώριση προθήµατος (Beta: 0,209 µε p<0,000), την οπτική 

αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος (Beta: 0,196 µε p<0,000) και την οπτική 
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µορφηµατική κατάτµηση λέξης29 (Beta: 0,160 µε p<0,000) και ακολουθούν οι 

αντίστοιχες συνάφειες µε την ακουστική αναγνώριση λεξήµατος (Beta: 0,131 

µε p<0,000), και την ακουστική αναγνώριση θεµατικού µορφήµατος (Beta: 

0,108 µε p<0,000).  Επιπλέον, οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος  στις 

οπτικές δοκιµασίες µορφολογικής συνείδησης παρουσιάζονται ως βασικοί 

εκτιµητές της ορθογραφικής τους δεξιότητας σε ποσοστό 18% (R2 =0,180), 

ενώ µαζί µε τις επιδόσεις στις ακουστικές δοκιµασίες το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 21,4% (R2 =0,214). Παράλληλα, η σχολική τάξη δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει συγχυτικές επιδράσεις στις συνάφειες των ειδικότερων τοµέων 

της µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα. Αντίθετα, το 

φύλο επιδρά συγχυτικά στις συνάφειες αυτές. Ειδικότερα, η επίδοση των 

αγοριών στην ορθογραφία φαίνεται να επηρεάζεται από την ικανότητά τους να 

αναγνωρίζουν ακουστικά ένα λέξηµα, ενώ των κοριτσιών από την ικανότητά 

τους να αναγνωρίζουν οπτικά ένα θεµατικό µόρφηµα. 

 Σύµφωνα µε τις παραπάνω διαπιστώσεις καταλήγουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: α) Οι οπτικές δοκιµασίες µορφολογικής συνείδησης έχουν 

µεγαλύτερη προγνωστική αξία από τις ακουστικές δοκιµασίες. β) Η 

ορθογραφική δεξιότητα έχει µεγαλύτερη σχέση µε την ικανότητα αναγνώρισης 

του προθήµατος και του θεµατικού µέρους µιας λέξης, γεγονός που παρέχει 

σοβαρές ενδείξεις ότι η διαδοχική από τα αριστερά προς τα δεξιά οπτική 

επεξεργασία µιας λέξης αυξάνει τη συχνότητα µορφολογικής επεξεργασίας 

των αρχικών µορφηµάτων µιας λέξης µε αποτέλεσµα την ταχύτερη 

αναγνώρισή τους στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό και κατά συνέπεια τη 

µείωση του χρόνου της οπτικής προσήλωσης στο αρχικό µέρος της λέξης 

καθώς και την αποφυγή µιας δεύτερης προσήλωσης σ’ αυτό (Zagar D., 1992, 

47-48). Έτσι, η µείωση του χρόνου της οπτικής προσήλωσης στο αρχικό 

µέρος της λέξης παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να επικεντρώσει την 

προσοχή του στην επεξεργασία του καταληκτικού µέρους της λέξης, που 

παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες λόγω των πολλαπλών φωνολογικών, 

µορφολογικών και συντακτικών πληροφοριών που παρέχει, µε αποτέλεσµα 

καλύτερες ορθογραφικές επιδόσεις. γ) Η οπτική διάκριση των καταλήξεων 

παρουσιάζει τη χαµηλότερη συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα από τις 
                                                 
29 Θυµίζουµε ότι η δοκιµασία οπτικής κατάτµησης λέξης είχε στόχο τη σχετική αξιολόγηση της 
αυθόρµητης ικανότητας των µαθητών να διακρίνουν την κατάληξη µιας λέξης. 
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άλλες οπτικές δοκιµασίες. Η ορθογραφική δεξιότητα, δηλαδή, των µαθητών 

του δείγµατος δεν φαίνεται να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά 

τους να διακρίνουν την κατάληξη µιας λέξης αλλά από την ικανότητά τους να 

διακρίνουν τα προθήµατα και τα θέµατα. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από  

την άποψη ότι η ορθογραφική δεξιότητα στηρίζεται κυρίως στις ανεξάρτητες 

καταχωρήσεις στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό όλων των µορφών που 

παίρνουν οι λέξεις στο κλιτικό σύστηµα µιας γλώσσας και από ερευνητικά 

δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία τα υποθήµατα που µεταβάλλουν τη 

φωνολογία και την ορθογραφία του θέµατος µειώνουν τις µορφολογικές 

ικανότητες των παιδιών.  δ) Η ορθογραφική δεξιότητα σχετίζεται περισσότερο 

µε τη µορφολογική συνείδηση σε γραπτό παρά σε προφορικό λόγο.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των συµπερασµάτων της έρευνάς 

µας ως προς τις σχέσεις και επιδράσεις της φωνολογικής και της 

µορφολογικής συνείδησης µε την ορθογραφική δεξιότητα µπορούµε πλέον να 

θέσουµε τα εξής ερωτήµατα που αφορούν την αντιµετώπιση της 

ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών εκ µέρους του δηµοτικού σχολείου και 

των εκπαιδευτικών:  

• Κατά τη διδασκαλία της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας ή 

γενικότερα κατά τη διδασκαλία της γραπτής έκφρασης γίνεται 

συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης της µορφολογικής συνείδησης 

των µαθητών των τριών τελευταίων τάξεων;  

• Η επεξεργασία των άγνωστων λέξεων, που συναντούν οι µαθητές στα 

σχολικά βιβλία, γίνεται σε επίπεδο λεξήµατος παρέχοντας ο δάσκαλος 

απλά το εννοιολογικό περιεχόµενο της λέξης ή καταβάλλεται 

προσπάθεια µορφολογικής ανάλυσης των λέξεων για τον εντοπισµό 

και την ορθογραφική µάθηση των επιµέρους µορφηµάτων τους που 

συνθέτουν την έννοια της λέξης;  

• Όταν ο δάσκαλος επισηµαίνει ή διορθώνει ορθογραφικά λάθη, τα 

αντιµετωπίζει σε επίπεδο λέξης ή σε επίπεδο µορφήµατος µε 

αποτέλεσµα πολλές φορές τη µείωση του αυτοσυναισθήµατος και της 

αυτοαντίληψης του µαθητή; Για παράδειγµα, στη λέξη επηδιορθώνω το 

ορθογραφικό λάθος για τον δάσκαλο αφορά όλη τη λέξη (λέξηµα) ή 

µόνο το πρόθηµα επί;  
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• Τα ορθογραφικά λάθη σε προθήµατα, θέµατα και καταλήξεις έχουν την 

ίδια βαρύτητα για το δάσκαλο;    

• Τι συνέπειες έχει η στάση του δασκάλου έναντι των ορθογραφικών 

λαθών στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών; Η διαφορετική 

στάση του δασκάλου έναντι των ορθογραφικών λαθών και η σχέση της 

µε την ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του είναι ένα από τα 

σηµαντικά θέµατα που πρέπει να απασχολήσουν την επιστηµονική 

έρευνα της διδασκαλίας της γλώσσας. 

 

9.3.0 Σχέσεις και επιδράσεις φωνηµατικογραφηµατικής και  µορφηµα-
τικογραφηµατικής αντιστοίχησης µε την ορθογραφική δεξιότητα  

 Οι γλωσσικές δεξιότητες που εξετάστηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα 

είναι η φωνηµατικογραφηµατική (Φ.Γ.Α.) και η µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση (Μ.Γ.Α.). Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής προέκυψε ότι 

υπάρχει γραµµική θετική συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και 

τη Φ.Γ.Α. από τη µια και µε τη Μ.Γ.Α. από την άλλη. Εποµένως, όσο 

µεγαλύτερη παρουσιάζεται η επίδοση των µαθητών του δείγµατός µας στη 

Φ.Γ.Α., και στη Μ.Γ.Α., τόσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται και η επίδοσή τους 

στην ορθογραφική δεξιότητα. 

 Επιπλέον, η συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη 

Μ.Γ.Α. παρουσιάζεται πολύ πιο ισχυρή (r=0,912 σε p<0,001) παρά µε τη 

Φ.Γ.Α. (r=0,447 σε p<0,001). Παράλληλα, οι συγκεκριµένες συνάφειες 

φαίνεται να µειώνονται µέσα σε περιβάλλον πολλαπλής συσχέτισης. Η 

συνάφεια ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τη Μ.Γ.Α. µειώνεται 

ελαφρά µε την επίδραση της Φ.Γ.Α. αλλά παραµένει πολύ ισχυρή 

(Beta=0,887 σε p<0,000). Αντίθετα, η Μ.Γ.Α. προκαλεί δραστική συγχυτική 

επίδραση στη συνάφεια της Φ.Γ.Α. µε την ορθογραφική δεξιότητα (Beta=0,057 

σε p=0,001). Η σύνδεση, δηλαδή, ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και 

τη Μ.Γ.Α. δεν επηρεάζεται από τη Φ.Γ.Α. Αντίθετα, η σύνδεση ανάµεσα στην 

ορθογραφική δεξιότητα και τη Φ.Γ.Α. επηρεάζεται καθοριστικά από την 

παρουσία της Μ.Γ.Α.  Η Φ.Γ.Α., όπως προκύπτει από τα δεδοµένα αυτά, δεν 

φαίνεται να επιδρά σηµαντικά στην ορθογραφική δεξιότητα, γεγονός που της 

προσδίδει έναν πολύ µικρό επικουρικό ρόλο κατά την εκδήλωση της 
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ορθογραφικής δεξιότητας, δεδοµένου ότι η παρουσία της αυξάνει ελαφρά το 

συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης. Από την άλλη, η Μ.Γ.Α. φαίνεται να είναι 

η βασική γλωσσική λειτουργία στην οποία στηρίζεται η ορθογραφική δεξιότητα 

των µαθητών του δείγµατος. Η επίδοση στη Μ.Γ.Α. µπορεί να ερµηνεύει το 

83,1% των τιµών της ορθογραφικής δεξιότητας (R2=0,831). Επίσης, η 

επίδοση στη Φ.Γ.Α. µπορεί να ερµηνεύει µόνο το 19,9% των τιµών της 

ορθογραφικής δεξιότητας (R2=0,199), ενώ η συνεισφορά της στην εκτίµηση 

της ορθογραφικής δεξιότητας από τις γλωσσικές δεξιότητες είναι πολύ µικρή 

(R2=0,834). 

 Το φύλο και η τάξη εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µε τη 

Φ.Γ.Α. (r=0,147 και r=0,158 αντίστοιχα) και τη Μ.Γ.Α. (r=0,261 και r=0,103 

αντίστοιχα), οι οποίες σε πλαίσια αλληλεπίδρασης παραµένουν στατιστικά 

σηµαντικές µόνο για τη Μ.Γ.Α. Ειδικότερα, η συνάφεια µεταξύ της 

ορθογραφικής δεξιότητας και της επίδοσης των αγοριών στη Μ.Γ.Α. 

(Beta=0,921 σε p<0,000) είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κοριτσιών 

(Beta=0,875 σε p<0,000). Η διαπίστωση αυτή ενισχύει το συµπέρασµα που 

είχαµε διατυπώσει σε προηγούµενη έρευνά µας σύµφωνα µε την οποία το 

φύλο πρέπει να συνδέεται περισσότερο µε τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση (Καρατζά Α., 2000α, σ. 280). Επίσης, η συνάφεια µεταξύ της 

ορθογραφικής δεξιότητας και της επίδοσης των µαθητών της ∆΄ τάξης στη 

Μ.Γ.Α. (Beta=0,922 σε p<0,000) είναι µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των 

άλλων τάξεων (Beta Ε΄=0,914 και Beta Στ΄=0,912 σε p<0,000).  

 Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα:  

• Η ορθογραφική δεξιότητα είναι αποτέλεσµα της ασύµµετρης 

λειτουργίας των γλωσσικών δεξιοτήτων. Για να επιτύχει ο µαθητής υψηλές 

ορθογραφικές επιδόσεις πρέπει να στηρίζεται κυρίως στη δεξιότητά του για 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και λιγότερο στη δεξιότητά του για 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση.  Ο ρόλος της Φ.Γ.Α. φαίνεται να είναι 

συµπληρωµατικός από το γεγονός ότι είναι πολύ λίγες οι λέξεις της ελληνικής 

γλώσσας που µπορούν να αποδοθούν σωστά βάσει της Φ.Γ.Α. Η 

ορθογραφική απόδοση των περισσοτέρων λέξεων απαιτεί τη γνώση της 

ιστορικής ορθογραφίας τους και τη δεξιότητα Μ.Γ.Α.  
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• Υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Η αλληλεπίδραση αυτή σε πρακτικό επίπεδο 

σηµαίνει ότι η επιτυχής ορθογραφική απόδοση (ορθογραφία) βασίζεται είτε 

στην ενεργοποίηση (αυτοεπιλογή) της δεξιότητας για µορφηµατικογραφη-

µατική αντιστοίχηση µε ταυτόχρονη δραστική αναστολή της δεξιότητάς για 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση (εναντίωση) είτε σε µια πολύ µικρή 

µείωση της δεξιότητας για µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση µε 

ταυτόχρονη µικρή ενεργοποίηση της δεξιότητας για φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση (συµπληρωµατικότητα). Για παράδειγµα, η ενεργοποίηση της 

Μ.Γ.Α. της γνωστής λέξης φοβισµένος απαιτεί την αναστολή της Φ.Γ.Α., που 

θέλει την απόδοσή της ως φοβιζµένος. Επίσης, αν θεωρήσουµε ότι όλες οι 

λέξεις της πρότασης (Η µητέρα είναι φοβισµένη από το πέσιµο της γλάστρας.) 

είναι γνωστές εκτός από τη λέξη (γλάστρας), η ορθογραφική απόδοση της 

πρότασης αυτής βασίζεται στη δεξιότητα Μ.Γ.Α. που παρουσιάζει µικρή 

µείωση λόγω της παρουσίας µιας άγνωστης λέξης και ταυτόχρονα στην 

ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. για την απόδοση αυτής της άγνωστης λέξης. Η 

συµβολή της Φ.Γ.Α. στην ορθογραφική επίδοση είναι πολύ µικρή γιατί είναι 

πολύ λίγες οι άγνωστες λέξεις µε διάφανη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία που µπορούν να αποδοθούν µέσω αυτής. 

• Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση ως κύριος παράγο-

ντας της ορθογραφικής δεξιότητας φαίνεται ότι επηρεάζεται από την τάξη 

φοίτησης. Έτσι, κατά την Ε΄ και Στ΄ τάξη φαίνεται ότι δεν µπορεί να 

υποστηρίζει πλήρως την ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών.  

 Αυτά τα ευρήµατα της έρευνάς µας επισηµαίνουν την ερµηνευτική 

σπουδαιότητα του µοντέλου των δύο διόδων και για την ορθογραφική 

δεξιότητα στην ελληνική. Η ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών που 

τελειώνουν το ελληνικό δηµοτικό σχολείο δεν έχει σχέση µόνο µε τη φωνηµα-

τικογραφηµατική αντιστοίχηση αλλά και µε τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση, κυρίως δε µε την τελευταία. Tην αναγκαιότητα και τον πρωτεύ-

οντα ρόλο της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης για την εξασφάλιση 

της ακριβής µεταγραφής των προφορικών λέξεων από µαθητές ηλικίας 9-12 

ετών έχουν τονίσει και άλλες έρευνες τόσο στο διεθνή (Fayol M. et Jaffré J.-P., 
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1999 : Bousquet S. et al., 1999 : Tevenin M.-G. et al., 1999 : Sprenger-

Charolles L. et al., 1998 : 1994 : Mousty P. et Alegria J. 1999 : κ.τ.λ.), όσο και 

στον ελληνικό χώρο (Γκότοβου Α., 1992 : Καρατζά Α., 2000α : 2000β).  

Επίσης, οι παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται να συγκλίνουν µε το 

θεωρητικό µας µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η φωνηµατικογραφηµατική και 

η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση αποτελούν µέρος του γνωστικού 

ορθογραφικού δικτύου που χαρακτηρίζεται από τον παραλληλισµό και την 

ταυτόχρονη πολλαπλή επεξεργασία (συµπληρωµατική σχέση) καθώς και από 

τη διαδικασία της αυτοεπιλογής της µιας λειτουργίας µε ταυτόχρονο 

αποκλεισµό της άλλης (εναντιωµατική σχέση).   

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και µε δεδοµένο ότι η 

µορφολογική ορθογραφική διαδικασία (συνεργασία µορφολογικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης) επιτρέπει την άµεση πρόσβαση 

στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό, τίθεται το ερώτηµα για το κατά πόσο στο 

σχολείο καταβάλλεται συστηµατική προσπάθεια ώστε οι µαθητές να 

αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ορθογραφικές διαδικασίες και να επιλέγουν 

συνειδητά τη µια ή την άλλη µε στόχο την επίτευξη υψηλών ορθογραφικών 

επιδόσεων.  

 

9.3.1 Σχέσεις και επιδράσεις των ειδικότερων τοµέων της φωνηµατι-
κογραφηµατικής αντιστοίχησης µε την ορθογραφική δεξιότητα 

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας προέκυψε ότι υπάρχει θετική 

γραµµική σχέση µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και καθενός των 

ειδικότερων τοµέων της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης που 

εξετάσαµε. Ειδικότερα, τα αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 2ης κατηγορίας 

(η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δυσκολότερες φωνηµατικογραφηµατικές 

αντιστοιχίες, βλ. σ. 225) παρουσίασαν τη µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα (r=0,438 σε p<0,001). Στη συνέχεια έρχονται τα 

εσωτερικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα που παρουσιάζονται µόνο στο εσωτε-

ρικό της λέξης (r=0,400 σε p<0,001), τα τρισυµφωνικά συµπλέγµατα (r=0,344 

σε p<0,001), τα δίψηφα σύµφωνα (r=0,341 σε p<0,001), τα εσωτερικά δισυµ-

φωνικά συµπλέγµατα που παρουσιάζονται και στην αρχή της λέξης (r=0,301 

σε p<0,001) και τέλος τα αρχικά δισυµφωνικά συµπλέγµατα 1ης κατηγορίας 

(r=0,194 σε p<0,001). Οι παραπάνω συνάφειες µειώνονται σε πλαίσια 
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αλληλεπίδρασης και παραµένουν στατιστικά σηµαντικές µόνο οι συνάφειες µε 

την ορθογραφική δεξιότητα των αρχικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης 

κατηγορίας (Beta=0,261 σε p<0,000), των εσωτερικών δισυµφωνικών συ-

µπλεγµάτων που παρουσιάζονται µόνο στο εσωτερικό της λέξης (Beta=0,198 

σε p<0,000) και των δίψηφων συµφώνων (Beta=0,168 σε p<0,000). Επιση-

µαίνουµε ότι η σχετική αξιολόγηση των τριών πιο πάνω ειδικότερων τοµέων 

της Φ.Γ.Α., οι οποίοι διατηρούν σηµαντικές συνάφειες µε την ορθογραφική 

δεξιότητα, έλαβε υπόψη της τον περιορισµό του γνωστικού φορτίου. 

Το φύλο και η τάξη παρουσίασαν αρνητική επίδραση στις παραπάνω 

συνάφειες όχι όµως σε βαθµό που να επηρεάζουν τη στατιστική 

σηµαντικότητά τους. Ειδικότερα, η ορθογραφική δεξιότητα των αγοριών 

εξαρτάται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά τους να 

αντιστοιχούν τα αρχικά (2ης κατηγορίας) και εσωτερικά δισυµφωνικά 

συµπλέγµατα των λέξεων, ενώ των κοριτσιών από την ικανότητά τους να 

αντιστοιχούν τα δίψηφα σύµφωνα των λέξεων. Επίσης, η ικανότητα 

αντιστοίχησης των εσωτερικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων και των 

δίψηφων συµφώνων παύει να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική συνάφεια µε 

την ορθογραφική δεξιότητα από την Ε΄ τάξη, ενώ η ικανότητα αντιστοίχησης 

των αρχικών δισυµφωνικών συµπλεγµάτων 2ης κατηγορίας είναι η µόνη που 

παρουσιάζει σηµαντικά στατιστικές συνάφειες σε όλες τις τάξεις.  

Από τις διαπιστώσεις αυτές προκύπτει το συµπέρασµα ότι η µνηµονική 

ικανότητα προσωρινής συγκράτησης επεµβαίνει σηµαντικά στη δεξιότητα 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης.  Πιο συγκεκριµένα, oι λέξεις που 

χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της φωνηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης των µαθητών του δείγµατος ήταν ψευδολέξεις. Τα αρχικά 

δισυµφωνικά συµπλέγµατα 2ης κατηγορίας ήταν τα µόνα που είχαν 

ενσωµατωθεί σε δισύλλαβες ψευδολέξεις. Εποµένως, έχουµε µια σοβαρή 

ένδειξη ότι η αύξηση των συλλαβών κατά τη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση των λέξεων επιφορτίζει τη µνήµη εργασίας, αυξάνει, δηλαδή, το 

γνωστικό φορτίο και επιδρά σηµαντικά στην ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών. Επίσης, είδαµε πιο πάνω ότι η φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο 

συλλαβών παρουσιάζει µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι η φωνολογική συνείδηση σε επίπεδο συλλαβών 

αλληλεπιδρά µε τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση υποστηρίζοντάς την 
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σε µεγάλο βαθµό. Έτσι, η φωνολογική συνείδηση των µαθητών ηλικίας 9-12 

ετών όταν επεξεργάζεται δισύλλαβες ψευδολέξεις φαίνεται να υποστηρίζει την 

καλύτερη φωνηµατικογραφηµατική τους αντιστοίχηση και η συµβολή της αυτή 

να αντανακλάται στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών αυτών. Αντίθετα, 

όταν η φωνολογική συνείδηση των µαθητών αυτών επεξεργάζεται 

τρισύλλαβες ή τετρασύλλαβες λέξεις φαίνεται να υποστηρίζει σε µικρότερο 

βαθµό τη φωνηµατικογραφηµατική τους αντιστοίχηση. Τα δεδοµένα αυτά 

ενισχύουν την θέση ότι κατά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση οι 

γραφηµατικές πληροφορίες κατευθύνονται σε µια προσωρινή µνήµη εργασίας 

και ότι η αύξηση του γνωστικού φορτίου και, εποµένως, η λειτουργία της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης εξαρτάται και από τον αριθµό των 

συλλαβών (Leybaert J. et al., 2000 : Βάµβουκα Μ. κ. άλ., 1999α, 86). 

 

9.3.2 Σχέσεις και επιδράσεις των ειδικότερων τοµέων της µορφηµατι-
κογραφηµατικής αντιστοίχησης µε την ορθογραφική   δεξιότητα 

 Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας προέκυψε ότι υπάρχει θετική 

γραµµική σχέση µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και καθενός των 

ειδικότερων τοµέων της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας που 

εξετάσαµε. Ειδικότερα, η Μ.Γ.Α. λεξηµάτων30 παρουσίασε τη µεγαλύτερη 

συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα (r=0,865σε p<0,001), Ακολουθούν οι 

σύνθετες λέξεις (r=0,858 σε p<0,001), οι άκλιτες λέξεις (r=0,822 σε p<0,001), 

οι λέξεις µε συνδυασµούς (r=0,780 σε p<0,001), οι λέξεις µε διπλά γράµµατα 

(r=0,652 σε p<0,001), οι λέξεις µε ρινικά συµπλέγµατα (r=0,538 σε p<0,001) 

και, τέλος, οι λέξεις µε άφωνα γράµµατα (r=0,302 σε p<0,001). Επίσης, σε 

πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης, οι ιδιαίτεροι τοµείς της µορφηµατικογραφη-

µατικής αντιστοιχίας που παρουσίασαν µεγαλύτερες και στατιστικά σηµαντικές 

συνάφειες µε την ορθογραφική δεξιότητα είναι τα λεξήµατα (Beta= 0,312 σε 

p<0,001), οι σύνθετες λέξεις (Beta= 0,296 σε p<0,001), οι άκλιτες λέξεις 

(Beta= 0,218 σε p<0,001) και οι λέξεις µε συνδυασµούς (Beta= 0,182 σε 

p<0,001). Επιπλέον, η τάξη και το φύλο επιδρούν σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0,001 και p<0,05 αντίστοιχα στις συνάφειες των 

ειδικότερων τοµέων της Μ.Γ.Α. µε την ορθογραφική δεξιότητα. Πιο 
                                                 
30 Υπενθυµίζουµε ότι στο τεστ Μ.Γ.Α. η σχετική αξιολόγηση των λεξηµάτων αναφέρεται στο 
θεµατικό µέρος της λέξης.  
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συγκεκριµένα, τα κορίτσια παρουσιάζουν µεγαλύτερες συνάφειες µε την 

ορθογραφική δεξιότητα στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση των 

λεξηµάτων και των σύνθετων λέξεων, ενώ τα αγόρια στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση των άκλιτων λέξεων  και των λέξεων 

που περιλαµβάνουν συνδυασµούς. Επιπλέον, η ορθογραφική δεξιότητα 

µπορεί να εκτιµηθεί από τη δεξιότητα µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης στα λεξήµατα, στις σύνθετες λέξεις, στις άκλιτες λέξεις και στις 

λέξεις µε συνδυασµούς σε ποσοστό 92% (R2=0,920).  

Ως όρος αλληλεπίδρασης το φύλο των µαθητών επηρεάζει σε 

σηµαντικό στατιστικό επίπεδο τη συνάφεια της επίδοσης στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση των λέξεων που περιλαµβάνουν 

συνδυασµούς µε την ορθογραφική δεξιότητα  (Beta=0,212 µε t=8,959 σε 

p<0,001). Έτσι, τα αγόρια παρουσιάζουν σηµαντικά ενισχυµένη συνάφεια της 

Μ.Γ.Α των λέξεων µε συνδυασµούς µε την ορθογραφική δεξιότητα 

(Beta=0,204 σε p<0,001) σε αντίθεση µε τα κορίτσια, όπου η συγκεκριµένη 

συνάφεια παρουσιάζεται αποδυναµωµένη σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο 

(Beta=0,121 σε p=0,001). Παράλληλα,  φαίνεται να µην επηρεάζει καθόλου τις 

συνάφειες ανάµεσα στην ορθογραφική δεξιότητα και τις άκλιτες λέξεις από τη 

µια και από την άλλη µε τις καταλήξεις των ρηµάτων. Επίσης, η τάξη των 

µαθητών του δείγµατος φαίνεται να επηρεάζει τις συνάφειες των 

εξεταζόµενων εδώ µεταβλητών µε την ορθογραφική δεξιότητα 

αυξοµειώνοντάς τις από τάξη σε τάξη και δηµιουργώντας µια εικόνα 

ισοδυναµίας των συναφειών αυτών στην Στ΄ τάξη. 

 Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

• Στα αγόρια παρουσιάζεται µια αυξηµένη ικανότητα να 

αποφεύγουν, να απενεργοποιούν, να µην επιτρέπουν τη λειτουργία της  

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης κατά τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση των λέξεων. Η, ήδη, διαπιστωµένη υπεροχή των αγοριών στη 

µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση φαίνεται ότι στηρίζεται κυρίως στην 

ικανότητά τους να αντιστοιχούν λέξεις µε συνδυασµούς, η µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση των οποίων απαιτεί την απενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι η ορθογραφική επίδοση των αγοριών εξαρτάται σε 

στατιστικά σηµαντικό βαθµό από την ικανότητά τους να αντιστοιχούν λέξεις 
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αποφεύγοντας την ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. Αντίθετα, η ορθογραφική επίδοση 

των κοριτσιών φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από την αδυναµία τους να 

αντιστοιχούν λέξεις αποφεύγοντας την ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. Η 

διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο επεξεργα-

σίας των λέξεων κατά την εκµάθησή τους από τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα 

αγόρια µαθαίνοντας την ορθογραφία µιας λέξης, λόγω της υψηλότερης 

συνάφειας των επιδόσεών τους στη µορφολογική συνείδηση µε την 

ορθογραφική δεξιότητα, φαίνεται ότι δεν στηρίζονται στην φωνολογική 

επεξεργασία της λέξης παρά µόνο στην οπτική της µορφή, ενώ τα κορίτσια, 

λόγω της υψηλότερης συνάφειας των επιδόσεών τους στη φωνολογική 

συνείδηση µε την φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, φαίνεται ότι 

καταχωρούν στο νοητικό ορθογραφικό τους λεξικό τη µορφή της λέξης µετά 

από φωνολογική επεξεργασία των φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχιών 

της. Η υψηλή φωνολογική επεξεργασία της λέξης φαίνεται να επιτρέπει την 

ενεργοποίηση της Φ.Γ.Α. κατά τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχησή της. 

Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελούν απλώς υποθέσεις οι οποίες ανοίγουν ένα 

µεγάλο ερευνητικό πεδίο που, κατά τη γνώµη µας, έχει να προσφέρει πολλά 

στη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας,  

• Οι τοµείς µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης επηρεάζουν 

την ορθογραφική δεξιότητα ανάλογα µε τη συχνότητα εµφάνισής τους στο 

γραπτό λόγο. Έτσι, οι λέξεις µε τα άφωνα γράµµατα, οι οποίες εµφανίζονται 

µε πολύ µικρή συχνότητα στο γραπτό λόγο παρουσιάζουν πολύ µικρή 

συνάφεια µε την ορθογραφική δεξιότητα σε αντίθεση µε τα λεξήµατα (θεµατικό 

µέρος) που εµφανίζονται µε υψηλή συχνότητα. Ωστόσο, αν και το 

συµπέρασµά µας αυτό συµφωνεί µε δεδοµένα άλλων ερευνών (Fayol M. et 

Jaffré J.-P., 1999 : Marquer P. et al., 1990 : Beauvillain C., 1991) η 

επιβεβαίωσή του στον ελληνικό χώρο προϋποθέτει έρευνες µε βάση την 

καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης των λέξεων στον ελληνικό γραπτό 

λόγο. Η διεύρυνση της επιστηµονικής έρευνας της ορθογραφικής δεξιότητας 

έχει ανάγκη σήµερα από τη συνδροµή της Γλωσσολογίας µε επιστηµονικές 

καταγραφές της συχνότητας εµφάνισης στο γραπτό λόγο των διάφορων 

γλωσσολογικών στοιχείων (συµπλεγµάτων, λεξηµάτων, µορφηµάτων, κ.ά.),  
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• Από τη φανερά µεγαλύτερη συνάφεια ανάµεσα στην επίδοση 

στην ορθογραφική δεξιότητα και τα λεξικά µορφήµατα προκύπτει ότι η 

επίδοση των µαθητών ηλικίας 9-12 ετών που τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο 

συνδέεται σηµαντικά µε την ανάπτυξη του νοητικού ορθογραφικού λεξικού,  

• Η σχετική αξιολόγηση της µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης των λεξηµάτων, των σύνθετων λέξεων, των άκλιτων λέξεων και 

των λέξεων που περιλαµβάνουν συνδυασµούς µπορεί να αποτελέσει 

αξιολογικό κριτήριο της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών των τριών 

τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. 

   

9.4.0 Σχέσεις και επιδράσεις ειδικότερων τοµέων της µεταγλωσσικής 
δεξιότητας (εφαρµογής γραµµατικών κανόνων) µε την 
ορθογραφική δεξιότητα  

 Από τα ευρήµατα της έρευνάς µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική 

γραµµική σχέση της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών 

κανόνων (Μ.Γ.Α.-Κ.) και της ορθογραφικής δεξιότητας (r=0,763 σε p<0,001) 

ακόµα και κάτω από τις επιδράσεις της γλωσσολογικής συνείδησης και των 

γλωσσικών δεξιοτήτων (Beta= 0,228 σε p<0,001). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει θετική γραµµική σχέση των ειδικότερων τοµέων της δεξιότητας αυτής 

µε την ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατος. Ειδικότερα, η 

Μ.Γ.Α.-Κ. ρηµάτων παρουσίασε τη µεγαλύτερη συνάφεια µε την ορθογραφική 

δεξιότητα (r=0,726 σε p<0,001), Ακολουθεί η Μ.Γ.Α.-Κ. ουσιαστικών (r=0,567 

σε p<0,001) και, τέλος, η Μ.Γ.Α.-Κ.  παραγωγικών καταλήξεων (r=0,563 σε 

p<0,001). Επίσης, σε πλαίσια πολλαπλής συσχέτισης, οι ιδιαίτεροι τοµείς της 

Μ.Γ.Α.-Κ. παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µε την ορθογραφική 

δεξιότητα: ρηµατικές καταλήξεις (Beta=0,536 σε p<0,001), παραγωγικές 

καταλήξεις (Beta=0,197 σε p<0,001), καταλήξεις ουσιαστικών (Beta=0,152 σε 

p<0,001).  

Το φύλο επιδρά σηµαντικά στις συνάφειες των ειδικότερων τοµέων της 

Μ.Γ.Α.-Κ µε την ορθογραφική δεξιότητα. Συγκεκριµένα, στα αγόρια η 

συνάφεια της Μ.Γ.Α.-Κ. µε την ορθογραφική δεξιότητα (R=0,785) είναι 

υψηλότερη απ’ ότι στα κορίτσια (R=0,703). Επίσης, τα αγόρια παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες συνάφειες της Μ.Γ.Α.-Κ. των ρηµάτων και των ουσιαστικών µε 
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την ορθογραφική δεξιότητα, ενώ τα κορίτσια µεγαλύτερη συνάφεια της Μ.Γ.Α.-

Κ. των παραγωγικών καταλήξεων µε την ορθογραφική δεξιότητα. Τέλος, η 

τάξη δεν επηρεάζει σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό τις συνάφειες των 

ειδικότερων τοµέων της  Μ.Γ.Α.-Κ µε την ορθογραφική δεξιότητα. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν τα εξής 

συµπεράσµατα:  

• Η ορθογραφική επίδοση των µαθητών του δείγµατος εξαρτάται 

κυρίως από την ικανότητά τους να αντιστοιχούν µορφηµατικογραφηµατικά 

κυρίως τις ρηµατικές καταλήξεις,  

• Η ορθογραφική επίδοση των µαθητών εξαρτάται ταυτόχρονα 

αλλά σε διαφορετικό βαθµό από την ικανότητά τους για Μ.Γ.Α.-Κ. των 

ρηµάτων, των ουσιαστικών και των παραγωγικών καταλήξεων,  

• Η ορθογραφική επίδοση των αγοριών σχετίζεται περισσότερο µε 

τις γνώσεις που έχουν για τις καταλήξεις των ρηµάτων και των ουσιαστικών, 

ενώ των κοριτσιών περισσότερο µε τις γνώσεις τους για τις παραγωγικές 

καταλήξεις.  

• Επειδή η τάξη δεν επηρεάζει τις εξεταζόµενες συνάφειες αλλά 

διαφοροποιεί τις επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος στη Μ.Γ.Α.-Κ. µπορεί 

να συναχθεί ότι η ανάπτυξη της µεταγλωσσικής δεξιότητας των µαθητών για 

εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων βαίνει παράλληλα για τις καταλήξεις 

των ρηµάτων, των ουσιαστικών και των παραγωγικών καταλήξεων.  

  

9.5.0 Σχέσεις και επιδράσεις φωνολογικής και µορφολογικής 
δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής η φωνολογική και 

µορφολογική δεξιότητα παρουσιάζουν θετική γραµµική συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα. Εποµένως, όσο µεγαλύτερη παρουσιάζεται η επίδοση 

των µαθητών του δείγµατός µας στη φωνολογική και µορφολογική δεξιότητα 

τόσο µεγαλύτερη  παρουσιάζεται και η ορθογραφική τους δεξιότητα.  

 Επιπλέον, παρουσιάζεται αλληλεπίδραση µεταξύ φωνολογικής και 

µορφολογικής δεξιότητας. Η φωνολογική δεξιότητα αυξάνει τη συνάφεια της 

µορφολογικής δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα (Beta=0,881 σε 

p<0,000). Αντίθετα, η µορφολογική δεξιότητα µειώνει τη συνάφεια της 
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φωνολογικής δεξιότητας µε την ορθογραφική δεξιότητα σε βαθµό που την 

καθιστά στατιστικά µη σηµαντική (Beta=-0,037 σε p=0,118) Έτσι, η 

µορφολογική δεξιότητα παρουσιάζεται ως µοναδικός εκτιµητής της 

ορθογραφικής επίδοσης των µαθητών των τριών τελευταίων τάξεων σε 

ποσοστό 73,8% (R2=0,738) µε εξίσωση παλινδρόµησης Ο.∆΄=25,853+ 

(0,348Μ.∆.)+5,223.   

 Το φύλο και η τάξη εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές συνάφειες µε τη 

Φ.∆. (r=0,148 και r=0,151 αντίστοιχα) και τη Μ.∆. (r=0,253 και r=0,196 

αντίστοιχα), οι οποίες σε πλαίσια αλληλεπίδρασης παραµένουν στατιστικά 

σηµαντικές µόνο για τη Μ.∆. Ειδικότερα, η συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής 

δεξιότητας και της επίδοσης των αγοριών στη Μ.∆. (Beta=0,875 σε p<0,000) 

είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των κοριτσιών (Beta=0,796 σε p<0,000). 

Επίσης, η φωνολογική δεξιότητα επιδρά σηµαντικά στη συνάφεια της 

µορφολογικής δεξιότητας των αγοριών (Beta=0,914 σε p<0,000).  Τέλος, η 

συνάφεια µεταξύ της ορθογραφικής δεξιότητας και της επίδοσης των µαθητών 

στη Μ.∆. κατά τάξη παρουσιάζεται µικρότερη στην Ε΄ τάξη (Beta=0,850 σε 

p<0,000) από τις αντίστοιχες των άλλων τάξεων (Beta ∆΄=0,853 και Beta 

Στ΄=0,859 σε p<0,000).  

Από τις διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Η µορφολογική ορθογραφική διαδικασία, η οποία στηρίζεται στη 

µορφολογική συνείδηση και στη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, 

επιδρά στη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία καθιστώντας τη συνάφειά 

της µε την ορθογραφική δεξιότητα στατιστικά ασήµαντη,  

• Η ορθογραφική δεξιότητα ερµηνεύεται κυρίως από τη 

µορφολογική δεξιότητα σε ποσοστό 73,8%, αφήνοντας ανερµήνευτο ένα 

ποσοστό 26,2%,  

• Η ορθογραφική επίδοση  των αγοριών αυξάνει γιατί η 

φωνολογική τους δεξιότητα κατά τη µείωσή της προκαλεί αύξηση της 

µορφολογικής τους δεξιότητας. Εδώ, έχουµε µια σαφή ένδειξη για την 

λειτουργική οργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, όπου η 

αυτοεπιλογή µιας ορθογραφικής διαδικασίας απαιτεί τον έλεγχο της 

λειτουργίας µιας άλλης,  
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• Η µορφολογική δεξιότητα παρουσιάζει την ίδια συνάφεια µε την 

ορθογραφική δεξιότητα και στις τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου. Εποµένως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η ορθογραφική δεξιότητα 

των µαθητών του δείγµατος είναι το αποτέλεσµα µιας εξισορρόπησης των 

διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοί-

χησης και της µορφολογικής συνείδησης που διαπιστώνονται από τάξη σε 

τάξη, η οποία εκφράζεται ως µορφολογική ορθογραφική διαδικασία. 

 

9.6.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει λειτουργική 
διαφοροποίηση σύµφωνα µε την ορθογραφική δεξιότητα  
Η διαπίστωση των σχέσεων και επιδράσεων µεταξύ των γλωσσικών 

λειτουργιών, της γλωσσολογικής συνείδησης, της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων µε την ορθογραφική δεξιότητα αναδεικνύει 

την ύπαρξη ενός γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος. Η ανάπτυξη και 

οργάνωση των παραγόντων του συστήµατος αυτού ευθύνεται για την 

ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δείγµατός µας. Έτσι, κάθε 

διαφοροποίηση της ορθογραφικής επίδοσης πρέπει να αντανακλά 

αναπτυξιακές και οργανωτικές διαφοροποιήσεις του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος. Εποµένως, η διερεύνηση των παραγόντων του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος µπορεί να αναδείξει διαφορετικούς ορθογραφικούς 

τύπους που πιθανόν να προσδιορίζουν την ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών του δείγµατος. Κάθε µαθητής, ανάλογα µε το βαθµό ανάπτυξης των 

δοµών και της συνοργάνωσης του γνωστικού του ορθογραφικού συστήµατος 

στηρίζει την ορθογραφική του δεξιότητα σε διαφορετικές δεξιότητες και 

διαδικασίες. Σήµερα, είναι αποδεκτό, ότι η ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών εµφανίζεται κυρίως µε δυο ορθογραφικούς τύπους - παράγοντες 

(Rieben L., 1989). Σύµφωνα µε τον πρώτο ορθογραφικό τύπο, η ορθογραφική 

δεξιότητα στηρίζεται κυρίως στη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία. Οι 

µαθητές αυτού του ορθογραφικού τύπου παρουσιάζουν µορφολογικά και 

συντακτικά λάθη. Οι µαθητές, δηλαδή, ενώ αποδίδουν τις λέξεις µε τη σωστή 

φωνηµατική τους δοµή, παρουσιάζουν ορθογραφικές αποδόσεις µε σοβαρές 

αποκλίσεις από τις ορθογραφικές και γραµµατικές συµβάσεις (δηλ. την 

ιστορική ορθογραφία). Επίσης, η αναγνωστική τους ικανότητα δεν ξεπερνά το 
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αισθητηριακό ή µηχανικό στάδιο της αποκωδικοποίησης µε αποτέλεσµα να 

έχουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου. Κλασικό 

παράδειγµα αυτού του τύπου στον ελληνικό χώρο µπορούµε να θεωρήσουµε 

την περίπτωση του στρατηγού Μακρυγιάννη, ο οποίος έγραψε τα 

αποµνηµονεύµατά του στηριζόµενος µόνο στη φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοιχία, στην πιστή, δηλαδή, απόδοση του προφορικού λόγου µε 

γραφήµατα, χωρίς να γνωρίζει ή να τον απασχολεί η ιστορική ορθογραφία. 

Σύµφωνα µε το δεύτερο ορθογραφικό τύπο, η ορθογραφική δεξιότητα 

στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία. Οι 

µαθητές αυτού του ορθογραφικού τύπου παρουσιάζουν λιγότερα λάθη κατά 

τη γραφή, έχουν όµως σοβαρές δυσκολίες κατά την ανάγνωση νέων λέξεων, 

για τις οποίες δεν έχουν µια καταγραφή στο ορθογραφικό τους λεξικό. 

Ανάµεσα σε αυτούς τους δυο ακραίους ορθογραφικούς τύπους πιθανόν να 

αναπτύσσονται διάφορες διαβαθµίσεις. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας µας κατά τον έλεγχο της 2ης 

γενικής υπόθεσης διαπιστώθηκε λειτουργική διαφοροποίηση του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος ανάλογα µε την ορθογραφική επίδοση των 

µαθητών του δείγµατος. Ειδικότερα, η διερεύνηση των υποκείµενων σχηµάτων 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών του δείγµατός µας µε 

την τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης βασικών συστατικών έδειξε ότι η 

διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο διαφορετικό βαθµό συµµετοχής κάθε 

δοµικού στοιχείου (φωνολογική συνείδηση, φωνηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση, κ.ά.) ή δεσµού (γλωσσικές δεξιότητες, γλωσσολογική 

συνείδηση, κ.ά.) κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών του δείγµατος.  

∆ιαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

εντοπίστηκε:  

• µεταξύ µαθητών ίδιας ορθογραφικής επίδοσης αναδεικνύοντας 

διάφορους ορθογραφικούς τύπους – παράγοντες. Ειδικότερα, οι 

ορθογραφικοί τύποι – παράγοντες του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

µπορούν να παρουσιαστούν περιγραφικά και είναι:  

1. για µαθητές µε ικανοποιητική λειτουργία της ορθογραφικής δεξιότητας:  
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− γενική ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος 

µέσω της Γ.Σ. µε παράλληλη αξιοποίηση τόσο της Φ.Γ.Α. και της 

Μ.Γ.Α. σε επίπεδο µορφηµάτων όσο και των γραµµατικών 

γνώσεων,  

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω των 

Γ.∆. µε αυτοεπιλογή της Μ.Γ.Α. και αναστολή της Φ.Σ., 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Φ.Γ.Α. µε αναστολή της συµµετοχής της Μ.Γ.Α. και της Μ.Σ. 

2. για µαθητές µε ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής τους δεξιότητας:  

Στους προηγούµενους προστίθενται η ενεργοποίηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της Φ.Γ.Α. µε 

σηµαντική συµµετοχή της Μ.Γ.Α.-Κ. και µε αναστολή της 

συµµετοχής της Μ.Γ.Α. και της Μ.Σ. 

3. για µαθητές χωρίς ικανοποιητική λειτουργία της ορθογραφικής τους 

δεξιότητας:  

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Γ.Α. σε επίπεδο µορφηµάτων ή 

φωνηµατικών συνόλων, 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Μ.Γ.Α. µε συνδροµή της Φ.Γ.Α. και των γραµµατικών γνώσεων, 

4. για µαθητές χωρίς ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής τους δεξιότητας:  

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.∆. και συνδροµή της Μ.∆. 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω των 

Γ.∆. µε αυτοεπιλογή της Μ.Γ.Α. και απενεργοποίηση της Γ.Σ. και 

της Μ.Γ.Α.-Κ. 

• µεταξύ των µαθητών του δείγµατος ανεξάρτητα της ορθογραφικής τους 

επίδοσης: 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Μ.Γ.Α. µε τη συνεργία της Μ.Σ., των γραµµατικών γνώσεων και της 

Φ.Γ.Α.  

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε λειτουργική προτεραιότητα της Φ.Γ.Α. έναντι της Μ.Γ.Α. 
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 Οι παραπάνω διαπιστώσεις µας οδηγούν στα εξής τρία 

συµπεράσµατα:  

1ο.  Τα υποκείµενα σχήµατα οργάνωσης του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος, που ανέδειξε η παραπάνω ανάλυσή µας, διαφοροποιούν τους 

µαθητές του δείγµατός µας σε τρεις βασικούς ορθογραφικούς τύπους.  

Στον πρώτο ορθογραφικό τύπο εντάσσονται οι µαθητές που 

παρουσιάζουν χαµηλή ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης και 

υψηλή ενεργοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µορφολογικής 

ορθογραφικής διαδικασίας (βλ. Πολύγωνο 4, σ. 439). Οι µαθητές αυτοί 

αναλύουν τις λέξεις περισσότερο µορφολογικά παρά φωνολογικά και 

ορθογραφούν αξιοποιώντας κυρίως τη Μ.Γ.Α. και τις  γραµµατικές τους 

γνώσεις. Φαίνεται ότι αποδίδουν ορθογραφικά τις γνωστές λέξεις µε τη Μ.Γ.Α. 

και τις άγνωστες λέξεις µε τη Φ.Γ.Α., ενώ για το καταληκτικό µέρος των 

άγνωστων λέξεων στηρίζονται κυρίως στις γραµµατικές τους γνώσεις. Οι 

µαθητές αυτοί πρέπει να έχουν ισχυρή οπτική µνήµη µέσω της οποίας έχουν 

αναπτύξει σηµαντικά το νοητικό τους λεξικό µε την καταχώρηση σ’ αυτό όλων 

των µορφών που παίρνει µια λέξη στο κλιτικό σύστηµα της γλώσσας. Η 

βελτίωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας φαίνεται να έχει σχέση µε την 

ενίσχυση της συµµετοχής της µορφολογικής συνείδησης µέσω της οποίας θα 

µπορούν να διακρίνουν ευκολότερα το θεµατικό από το καταληκτικό µέρος 

των άγνωστων λέξεων µε αποτέλεσµα τον ευκολότερο εντοπισµό γνωστών 

τους µορφηµάτων και την σε µεγαλύτερο βαθµό αξιοποίηση των γραµµατικών 

τους γνώσεων.  

Αντίθετα, στο δεύτερο ορθογραφικό τύπο εντάσσονται οι µαθητές  που 

παρουσιάζουν υψηλή ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης και της 

φωνολογικής ορθογραφικής διαδικασίας και µέτρια ενεργοποίηση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων (βλ. Πολύγωνο 3, σ. 438). Οι µαθητές αυτοί 

αξιοποιούν τη γλωσσολογική τους συνείδηση σε υψηλό βαθµό µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του γνωστικού φορτίου και το προβάδισµα της Φ.Γ.Α. έναντι της 

Μ.Γ.Α. Η βελτίωση της ορθογραφικής δεξιότητας και αυτών των µαθητών 

φαίνεται να έχει σχέση µε την ενίσχυση της συµµετοχής της µορφολογικής 

συνείδησης µέσω της οποίας µπορούν να διευκολύνονται στον εντοπισµό 

γνωστών τους µορφηµάτων ώστε να µειώνουν το βαθµό συµµετοχής στην 

ορθογραφική τους δεξιότητα της Φ.Γ.Α.  
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Τέλος, στον τρίτο ορθογραφικό τύπο εντάσσονται µαθητές που 

παρουσιάζουν χαµηλή ενεργοποίηση της γλωσσολογικής συνείδησης (µε τη 

διαφορά ότι εδώ το προβάδισµα έχει η φωνολογική συνείδηση), υψηλή 

ενεργοποίηση της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και µέτρια 

ενεργοποίηση της φωνολογικής ορθογραφικής διαδικασίας (βλ. Πολύγωνο 5, 

σ. 441). Οι µαθητές αυτοί λόγω της µέτριας συµµετοχής της φωνολογικής 

τους συνείδησης και της αναστολής της µορφολογικής τους συνείδησης, όταν 

αναλύουν τις λέξεις, τις αναλύουν φωνολογικά και καθόλου µορφολογικά µε 

αποτέλεσµα να προσφεύγουν σε µεγάλο βαθµό στη Φ.Γ.Α. Φαίνεται ότι 

αποδίδουν ορθογραφικά τις γνωστές λέξεις µε τη Μ.Γ.Α. και τις άγνωστες 

λέξεις µε τη Φ.Γ.Α. σε µεγαλύτερο βαθµό από όλους τους άλλους 

ορθογραφικούς τύπους. Οι µαθητές αυτοί φαίνεται ότι έχουν ισχυρή οπτική 

µνήµη µέσω  της  οποίας  µπορούν να καταχωρούν στο  νοητικό  τους λεξικό 

όλες τις µορφές που παίρνει µια λέξη στο κλιτικό σύστηµα της γλώσσας. 

Εντούτοις, δεν φαίνεται να έχουν αναπτύξει το νοητικό ορθογραφικό τους 

λεξικό σε υψηλό βαθµό µε αποτέλεσµα την αδυναµία που παρουσιάζουν να 

υποστηρίξουν την ορθογραφική τους δεξιότητα µέσω της Μ.Γ.Α. 

προσφεύγοντας έτσι στη Φ.Γ.Α. Η βελτίωση της ορθογραφικής τους 

δεξιότητας φαίνεται να έχει σχέση µε την ενίσχυση της συµµετοχής της 

µορφολογικής συνείδησης µέσω της οποίας θα µπορούν να εντοπίζουν 

ευκολότερα θεµατικά και καταληκτικά µορφήµατα των άγνωστων λέξεων και 

να αξιοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γραµµατικές τους γνώσεις,  

2ο. Η διαφοροποίηση των ορθογραφικών τύπων οφείλεται στη 

συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. Υψηλή συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης 

επιφέρει µείωση της συµµετοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων και αύξηση 

συµµετοχής της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών 

κανόνων. Αντίθετα, µικρή συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας επιφέρει αύξηση της συµµετοχής των 

γλωσσικών δεξιοτήτων και µείωση της µεταγλωσσικής δεξιότητας. Ειδικότερα, 

η αύξηση της συµµετοχής της φωνολογικής συνείδησης κατά την εκδήλωση 

της ορθογραφικής δεξιότητας επιφέρει αύξηση της συµµετοχής της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων βάσει φωνολογικής αναλογίας.  Αντίθετα, η 
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αύξηση της συµµετοχής της µορφολογικής συνείδησης επιφέρει αύξηση της 

συµµετοχής της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων 

βάσει γραµµατικών γνώσεων,  

3ο.  Μια ποιοτικά καλύτερη οργάνωση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος φαίνεται να προέρχεται από υψηλή συµµετοχή των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και της µορφολογικής ορθογραφικής διαδικασίας µε ταυτόχρονη 

µικρή συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης που χαρακτηρίζεται από την 

ασύµµετρη συµµετοχή της φωνολογικής και µορφολογικής συνείδησης, όπου 

η τελευταία έχει λειτουργικό προβάδισµα. (βλ. Πολύγωνο 4, σ.  439). 

 Αν πράγµατι έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε πρέπει να αναρωτηθούµε 

για το ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών µέσω µιας συστηµατικής προσέγγισης της ορθογραφικής 

διδασκαλίας ενταγµένης στη διδασκαλία του γραπτού λόγου, η οποία 

επιτρέπει: α) µια διαγνωστική αξιολόγηση της ανάπτυξης και οργάνωσης του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κάθε µαθητή, β) δυνατότητες µερικής 

διδακτικής παρέµβασης στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα κάθε µαθητή µε 

εξατοµικευµένη ενίσχυση συγκεκριµένων αδυναµιών των γλωσσολογικών και 

των γλωσσικών του δεξιοτήτων, γ) εναλλακτική αξιοποίηση των 

ορθογραφικών διαδικασιών κατά την επίλυση ορθογραφικών προβληµάτων. 

  

9.7.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει λειτουργική 
διαφοροποίηση σύµφωνα µε την τάξη φοίτησης  
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνάς µας διαπιστώθηκε λειτουργική 

διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ανάλογα µε την 

τάξη φοίτησης των µαθητών του δείγµατος. Ειδικότερα, η διερεύνηση των 

υποκείµενων σχηµάτων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των 

µαθητών του δείγµατός µας, µε την τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης 

βασικών συστατικών, έδωσε τους παρακάτω ορθογραφικούς παράγοντες – 

τύπους της ορθογραφικής δεξιότητας: 

• στους µαθητές της ∆΄ τάξης 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Μ.Γ.Α. µε συνεργία της Φ.Γ.Α. και της Μ.Γ.Α.-Κ. 
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− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. και της Φ.Γ.Α. και τη συνεργία της 

Μ.Σ. 

•• στους µαθητές της Ε΄ τάξης 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω των 

Γ.∆. µε αυτοεπιλογή της Μ.Γ.Α. και τη συνδροµή της Φ.Γ.Α., των 

γραµµατικών γνώσεων και της Γ.Σ. 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. και της Φ.Γ.Α. και τη συνεργία της 

Μ.∆. 

••• στους µαθητές της Στ΄ τάξης 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Μ.Γ.Α. µε συνεργία της Φ.Γ.Α., της Μ.Γ.Α.-Κ. και της Γ.Σ. 

− ενεργοποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µέσω της 

Γ.Σ. µε αυτοεπιλογή της Φ.Σ. και της Φ.Γ.Α. και τη συνεργία της 

Μ.∆. 

 Από τη συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω παραγόντων προκύπτει 

ότι η διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος από τάξη σε 

τάξη εντοπίζεται κυρίως, είτε στο βαθµό συµµετοχής της γλωσσολογικής 

συνείδησης είτε στο βαθµό συµµετοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων (βλ. 

Πολύγωνα 6 και 7, σ. 449 και 451). Ειδικότερα, αύξηση της συµµετοχής της 

γλωσσολογικής συνείδησης κατά τάξη, η οποία προέρχεται µόνο από την 

αύξηση της συµµετοχής της φωνολογικής συνείδησης σε µαθητές που κατά 

την εκδήλωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας προσφεύγουν στη 

µορφολογική ορθογραφική δεξιότητα, δεν φαίνεται να µεταβάλλει σηµαντικά 

τους ορθογραφικούς παράγοντες που εξηγούν τη διακύµανση της 

ορθογραφικής τους επίδοσης. Αντίθετα,  αύξηση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

κατά τάξη, σε µαθητές που κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής τους 

δεξιότητας προσφεύγουν στη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία και στη 

γλωσσολογική συνείδηση, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη Μ.Γ.Α.-Κ.  

 Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

1ο.  Μεγαλύτερη συµµετοχή της γλωσσολογικής συνείδησης κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών που χρησιµοποιούν τη 
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µορφολογική ορθογραφική διαδικασία δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τη 

συµµετοχή στην ορθογραφική δεξιότητα των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

µεταγλωσσικής τους δεξιότητας,  

2ο. Μεγαλύτερη συµµετοχή των γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών που χρησιµοποιούν τη 

φωνολογική ορθογραφική διαδικασία φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη 

συµµετοχή στην ορθογραφική δεξιότητα της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Το συµπέρασµα αυτό µας οδηγεί να 

υποθέσουµε ότι, τόσο η φωνηµατικογραφηµατική όσο και η µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση δεν αφορούν µόνο την αντιστοίχηση φωνηµάτων ή 

µορφηµάτων αντίστοιχα αλλά και φωνηµατικών συνόλων µε συγκεκριµένες 

γραφηµατικές µορφές χωρίς εννοιολογικό περιεχόµενο. Τα φωνηµατικά αυτά 

σύνολα µπορεί να είναι συλλαβές ή τµήµατα συλλαβών η φωνηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση των οποίων καθορίζεται από τη συχνότητα µε την 

οποία εµφανίζονται στο γραπτό λόγο. Έτσι, η µεταγλωσσική δεξιότητα 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων µπορεί να επιτελείται και βάσει αναλογιών, 

µέσω φωνηµατικογραφηµατικών αντιστοιχήσεων, χωρίς τη συνδροµή των 

γραµµατικών γνώσεων. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή απαιτεί επιπλέον 

ερευνητικούς ελέγχους. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι σύµφωνα µε τους 

ορθογραφικούς παράγοντες της παραπάνω ανάλυσης κατά τις τρεις 

τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, φαίνεται να παρουσιάζεται κατά την 

Ε΄ τάξη µια κάµψη της συµµετοχής των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών που 

στηρίζονται στη φωνολογική ορθογραφική διαδικασία, ενώ στους µαθητές που 

στηρίζονται στη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία φαίνεται να 

παρουσιάζεται µια κάµψη της συµµετοχής της φωνολογικής συνείδησης. Η 

κάµψη αυτή φαίνεται να εξαλείφεται κατά την Στ΄ τάξη.  Αυτή η διαπίστωση 

ενισχύει, κατά τη γνώµη µας, το γεγονός της επίδρασης που έχει η 

απαιτητικότερη επαφή µε τον γραπτό λόγο που παρουσιάζεται κατά την Ε΄ 

τάξη. Έτσι, οι µαθητές της Ε΄ τάξης που χρησιµοποιούν τη φωνολογική 

ορθογραφική διαδικασία δεν φαίνεται να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να 

αφοµοιώσουν ορθογραφικά το νέο λεξιλόγιο που αντιµετωπίζουν, να µάθουν, 

δηλαδή, τις µορφηµατικογραφηµατικές του αντιστοιχήσεις. Αντίθετα, οι 
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µαθητές που χρησιµοποιούν τη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία 

φαίνεται ότι δεν αναλύουν φωνολογικά τις νέες λέξεις, εξαρτώνται 

περισσότερο από τη γραφηµατική τους απόδοση, µε αποτέλεσµα τη µείωση 

της δεξιότητάς τους για φωνολογική ανάλυση. Η επιπλέον ερευνητική 

τεκµηρίωση της διαπίστωσης αυτής, κατά τη γνώµη µας, έχει µεγάλη αξία για 

την ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών και την 

καταπολέµηση του λειτουργικού αναλφαβητισµού. Αν η ορθογραφική µάθηση 

του νέου λεξιλογίου απαιτεί συγκεκριµένο χρόνο και βαθµό επεξεργασίας 

ώστε ο κάθε µαθητής να έχει τη δυνατότητα να αφοµοιώσει το λεξιλόγιο αυτό 

και να το εντάξει στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό του ως εφόδιο για τη γραφή 

και ανάγνωση, τότε πρέπει να επανεξετάσουµε: α) τη σύνταξη των βιβλίων 

που χορηγούνται στους µαθητές µε στόχο την αύξηση της συχνότητας µε την 

οποία εµφανίζονται οι λέξεις του βασικού λεξιλογίου και β) τη διδασκαλία της 

ορθογραφίας µε στόχο την ενσωµάτωση σ’ αυτή διδακτικών µεθόδων που θα 

ενισχύουν παράλληλα τη φωνολογική και µορφολογική επεξεργασία των νέων 

λέξεων κατά την ανάγνωση και γραφή. 

 

9.8.0 Το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα παρουσιάζει λειτουργική 
διαφοροποίηση σύµφωνα µε το φύλο  
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνάς µας διαπιστώθηκε λειτουργική 

διαφοροποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος ανάλογα µε φύλο 

των µαθητών του δείγµατος. Ειδικότερα, η διαφοροποίηση αυτή εντοπίζεται: 

1. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών διαφορετικής ορθογραφικής επίδοσης 

και τάξης.  

Σε µαθητές που στηρίζονται κυρίως στις γλωσσικές δεξιότητες, η 

µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών παρά των κοριτσιών και δεν φαίνεται να 

επηρεάζει τη συµµετοχή των άλλων υπόλοιπων δεξιοτήτων, µε εξαίρεση την 

αύξηση της συµµετοχής της µορφολογικής ορθογραφικής διαδικασίας. 

Αντίθετα, σε µαθητές που στηρίζονται κυρίως στη γλωσσολογική συνείδηση η 

µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών και φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµετοχή της φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης. Εποµένως, η µεγαλύτερη, κατά µέσο όρο, ορθογραφική 
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επίδοση που παρουσιάζουν τα κορίτσια έναντι των αγοριών (βλ. Ο.∆. στον 

Πίνακα 17, σ. 329) φαίνεται πως οφείλεται στη µεγαλύτερη συµµετοχή στο 

γνωστικό τους ορθογραφικό σύστηµα της µορφολογικής συνείδησης και στην 

ανασταλτική επίδραση που έχει στις γλωσσικές δεξιότητας. 

2. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ίδιας ορθογραφικής επίδοσης. 

 Σε µαθητές που στηρίζονται κυρίως στις γλωσσικές δεξιότητες και 

έχουν ικανοποιητική κατοχή της ορθογραφικής δεξιότητας, η φωνολογική 

συνείδηση εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό 

σύστηµα των αγοριών παρά των κοριτσιών. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται 

να επιδρά ενισχυτικά στη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και τη 

φωνολογική ορθογραφική διαδικασία. Αντίθετα, σε µαθητές που στηρίζονται 

κυρίως στη γλωσσολογική συνείδηση, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει 

µεγαλύτερη της φωνολογική συνείδησης συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών παρά των αγοριών. Η διαφοροποίηση 

αυτή φαίνεται να ευθύνεται για την πολύ µικρή συµµετοχή της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων. Επιπλέον, σε µαθητές που στηρίζονται 

κυρίως στις γλωσσικές δεξιότητες και δεν έχουν ικανοποιητική κατοχή της 

ορθογραφικής δεξιότητας, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών παρά των 

κοριτσιών. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά στη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και τη φωνολογική ορθογραφική 

διαδικασία και θετικά τη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία και τη 

µεταγλωσσική τους δεξιότητα. Αντίθετα, σε µαθητές που στηρίζονται κυρίως 

στη γλωσσολογική συνείδηση και δεν έχουν ικανοποιητική κατοχή της 

ορθογραφικής δεξιότητας, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών παρά των 

αγοριών και φαίνεται να επιδρά αρνητικά στη συµµετοχή της 

φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και την αναστολή της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας και θετικά στη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία. 

3.  Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ίδιας τάξης.  

Σε µαθητές της ∆΄ τάξης που στηρίζονται κυρίως στις γλωσσικές 

δεξιότητες, η φωνολογική και µορφολογική συνείδηση παρουσιάζει 

µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών απ’ 
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ό,τι των κοριτσιών. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να επιδρά ενισχυτικά στη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, τη φωνολογική και τη µορφολογική 

ορθογραφική διαδικασία. Αντίθετα, σε µαθητές της ίδιας τάξης που 

στηρίζονται κυρίως στη γλωσσολογική συνείδηση, η µορφολογική συνείδηση 

εµφανίζει µεγαλύτερη της φωνολογικής συνείδησης συµµετοχή στο γνωστικό 

ορθογραφικό σύστηµα των κοριτσιών. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να 

ευθύνεται για τη µείωση της συµµετοχής της φωνηµατικογραφηµατικής και 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης και της µεταγλωσσικής δεξιότητας 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων.  

Σε µαθητές της Ε΄ τάξης που στηρίζονται κυρίως στις γλωσσικές 

δεξιότητες, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών, ενώ η φωνολογική συνείδηση 

εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των 

κοριτσιών. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση και τη µεταγλωσσική δεξιότητα. 

Αντίθετα, σε µαθητές της ίδιας τάξης που στηρίζονται κυρίως στη 

γλωσσολογική συνείδηση, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών και φαίνεται να 

επιδρά θετικά στη συµµετοχή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, 

της µεταγλωσσικής δεξιότητας και της µορφολογικής ορθογραφικής 

διαδικασίας.  

Σε µαθητές της Στ΄ τάξης που στηρίζονται κυρίως στις γλωσσικές 

δεξιότητες, η µορφολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή στο 

γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών και η διαφοροποίηση αυτή 

φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση τη 

συµµετοχή της φωνολογικής και µορφολογικής ορθογραφικής διαδικασίας. 

Αντίθετα, σε µαθητές της ίδιας τάξης που στηρίζονται κυρίως στη 

γλωσσολογική συνείδηση, η φωνολογική συνείδηση εµφανίζει µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα των αγοριών και φαίνεται να 

επιδρά θετικά στη συµµετοχή της φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης, 

της φωνολογικής ορθογραφικής διαδικασίας και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας. 

 Επιπλέον, αν δει κανείς συγκριτικά την πορεία διαφοροποίησης των 

υποκείµενων σχηµάτων αγοριών και κοριτσιών από τάξη σε τάξη και τα 
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ποσοστά διακύµανσης για τα οποία είναι υπεύθυνα (βλ. Πίνακα 57, σ. 464) 

παρατηρεί ότι στα κορίτσια φαίνεται ότι το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 

οργανώνεται εστιάζοντας τη λειτουργία του γύρω από τις γλωσσικές 

δεξιότητες, ενώ στα αγόρια φαίνεται ότι το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα 

οργανώνεται επικεντρώνοντας τη λειτουργία του γύρω από τη γλωσσολογική 

συνείδηση. 

 Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούµαστε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα:  

1ο.  Η µορφολογική συνείδηση, η οποία έχει διαπιστωθεί πως 

αυξάνεται από τάξη σε τάξη, επηρεάζει τη συµµετοχή των άλλων παραγόντων 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας,  

2ο.  Οι καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών στην ορθογραφική δεξιότητα 

οφείλονται στη µεγαλύτερη συµµετοχή της µορφολογικής συνείδησης κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής δεξιότητας και στη µικρή µείωση της συµµετοχής 

των γλωσσικών δεξιοτήτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα κορίτσια κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας ενεργοποιούν τη µορφολογική 

τους συνείδηση και περιορίζουν τη λειτουργία των γλωσσικών δεξιοτήτων µε 

αποτέλεσµα την αξιοποίηση της µεταγλωσσικής τους δεξιότητας για εφαρµογή 

γραµµατικών κανόνων,  

3ο.  Η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των κοριτσιών από τάξη 

σε τάξη φαίνεται να οφείλεται στη συνειδητή ή όχι συµµετοχή της 

γλωσσολογικής συνείδησης για τον έλεγχο της συµµετοχής των γλωσσικών 

τους δεξιοτήτων, ενώ η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των αγοριών 

από τάξη σε τάξη φαίνεται να οφείλεται στη συνειδητή ή όχι συµµετοχή των 

γλωσσικών δεξιοτήτων για τον έλεγχο της συµµετοχής της γλωσσολογικής 

τους συνείδησης. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως τα κορίτσια βελτιώνουν την 

ορθογραφική τους δεξιότητα ενεργοποιώντας συµπληρωµατικά τη γλωσσο-

λογική τους συνείδηση αξιοποιώντας µε τον τρόπο αυτό κυρίως τη 

µεταγλωσσική τους δεξιότητα εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, ενώ τα 

αγόρια βελτιώνουν την ορθογραφική τους δεξιότητα ενεργοποιώντας 

συνειδητά ή όχι τις γλωσσικές τους δεξιότητες για τον περιορισµό της 

αυτοεπιλογής της µορφολογικής τους συνείδησης, η οποία παρεµποδίζει τη 
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λειτουργία της φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης,  

4ο. Η εµπλοκή των γνωστικών ικανοτήτων αυτοµατοποίησης και 

ελέγχου µπορούν να διαµορφώσουν ιδιαίτερους ορθογραφικούς τύπους. 

Σύµφωνα µε τον πρώτο ορθογραφικό τύπο, τον οποίο θα µπορούσαµε να 

ονοµάσουµε ελεγχόµενη ορθογραφική δεξιότητα, ο µαθητής ασκεί συνειδητό 

έλεγχο στη λειτουργία του γνωστικού ορθογραφικού του συστήµατος για την 

υπέρβαση ορθογραφικών προβληµάτων που δεν µπορεί να επιλύσει µε 

αυτοµατοποιηµένες δεξιότητες. Σύµφωνα µε τον δεύτερο ορθογραφικό τύπο, 

τον οποίο θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε µηχανική ορθογραφική δεξιότητα, 

ο µαθητής δεν ασκεί έλεγχο πάνω στο γνωστικό του ορθογραφικό σύστηµα µε 

αποτέλεσµα η λειτουργία του να εξαρτάται αποκλειστικά από το βαθµό 

αυτοµατοποίησης των δοµικών του στοιχείων. Η έλλειψη άσκησης ελέγχου, 

για παράδειγµα, έχει ως αποτέλεσµα τη φωνολογική µεσολάβηση κατά την 

επεξεργασία γνωστών λέξεων  αποκλείοντας µε τον τρόπο αυτό τη δυνατό-

τητα σωστής ορθογραφικής απόδοσης αυτών των λέξεων µέσω της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας. Ο µαθητής περιορίζεται, δηλαδή, στη 

µη συνειδητή, σχεδόν µηχανική χρήση, των γλωσσικών του ικανοτήτων, 

χωρίς να χρησιµοποιεί στρατηγικές οργάνωσής τους, επιτρέποντας, έτσι, την 

αυτοεπιλογή της φωνολογικής ή της µορφολογικής µεσολάβησης. Τα λάθη 

που γίνονται από µαθητές αυτού του ορθογραφικού τύπου οφείλονται στο 

γνωστικό φορτίο και στην προσπάθεια αποφόρτισής του (Negro I. et 

Chanquoy L., 1996). Ο µαθητής για να µειώσει το γνωστικό φορτίο κατά την 

εκδήλωση της ορθογραφικής του δεξιότητας περιορίζει ή απενεργοποιεί τις 

δραστηριότητες υψηλού επιπέδου. Αντίθετα, τα λάθη που παρουσιάζουν οι 

µαθητές του πρώτου ορθογραφικού τύπου συνδέονται µε την ελλιπή γνώση 

του γραφηµικού συστήµατος της µητρικής τους γλώσσας. Για παράδειγµα η 

ελλιπής γνώση των ορθογραφικών συµβάσεων (κανόνων), της ετυµολογίας, 

κ.ά., καθιστά τη διαδικασία ελέγχου αναποτελεσµατική.  
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10.0.0  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Τα ευρήµατα της έρευνάς µας ελπίζουµε ότι θα λειτουργήσουν ως 

terminus ad quo και θα δώσουν το έναυσµα για τη διεξαγωγή ερευνών πάνω 

στην ορθογραφική δεξιότητα αντιµετωπίζοντάς την στο εξής ως αποτέλεσµα 

ενός πολυπαραγοντικού γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος που χαρα-

κτηρίζεται από υψηλό βαθµό αυτοοργάνωσης. Επίσης, ελπίζουµε να φανούν 

χρήσιµα στη βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας κατά τη διδασκαλία και 

µάθηση της γραφής και ανάγνωσης και στη σφαιρική υποστήριξη της 

ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας των µαθητών. 

 Η συνολική αξιολόγηση των πορισµάτων από τη διερεύνηση του 

γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δηµοτικού 

σχολείου και των σχέσεών του µε την ορθογραφική δεξιότητα, που 

επιχειρήσαµε µε την έρευνά µας αυτή, καθώς και οι θέσεις των ερευνητών 

που συµπεριλήφθηκαν στην εργασία αυτή, µας επιτρέπουν τη διατύπωση των 

ακόλουθων προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα εξής πεδία: α) το 

ερευνητικό, β) της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και γ) της διδακτικής 

προσέγγισης της ορθογραφίας και της µητρικής γλώσσας. 

 

Ερευνητικός τοµέας 

• Η ορθογραφική δεξιότητα και οι σχέσεις της µε τις γλωσσικές 

δεξιότητες, τη γλωσσολογική συνείδηση και τη µεταγλωσσική δεξιότητα 

εφαρµογής γραµµατικών κανόνων χρειάζεται να διερευνηθεί µε πρόσθετες 

έρευνες. Η αντιπαράθεση και δοκιµασία των συµπερασµάτων της έρευνά µας 

µε αποτελέσµατα πρόσθετων ερευνών σε µαθητές µε µητρική την ελληνική 

γλώσσα είναι απαραίτητη, τόσο για την ισχυροποίησή τους όσο και για την 

αποδοχή και περαιτέρω αξιοποίησή τους στον εκπαιδευτικό χώρο για την 

καταπολέµηση του λειτουργικού αναλφαβητισµού.   

• Επίσης, να διεξαχθούν έρευνες για την ορθογραφική δεξιότητα των 

µαθητών όλων των τάξεων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µε θεωρητικό µοντέλο το ∆υναµικό Σύστηµα Αυτοοργάνωσης 

Γραπτής Έκφρασης µε στόχο την εξαντλητική δοκιµασία, βελτίωση, αποδοχή 

ή απόρριψή του ως ερµηνευτικού οργάνου της γραπτής έκφρασης και 

ειδικότερα της ορθογραφικής δεξιότητας.  
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• Να διερευνηθεί η σχέση γνωστικής ανάπτυξης µιας ικανότητας (π.χ. 

ικανότητα φωνολογικής συνείδησης) και ανάπτυξης της αντίστοιχης 

δεξιότητας. Η αναζήτηση των παραγόντων που πιθανόν επιδρούν σε µια 

ασύµµετρη σχέση µεταξύ ικανότητας και δεξιότητας µπορεί, κατά τη γνώµη 

µας, να ανοίξει νέους ορίζοντες για µια παιδαγωγική και επιστηµονική 

προσέγγιση της ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας.  

• Να ερευνηθούν οι παράγοντες (αναπτυξιακοί, γνωστικοί, σχολικοί, κ.ά.) 

που δηµιουργούν σηµαντική αύξηση της ορθογραφικής δεξιότητας κατά την 

Ε΄ και µείωσή της κατά την Στ΄ τάξη. Έρευνες σε αυτή την κατεύθυνση 

πιστεύουµε ότι θα βοηθήσουν σηµαντικά στην κατανόηση της διαδικασίας 

αφοµοίωσης των ορθογραφικών γνώσεων και της διαδικασίας τροποποίησης 

του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών. 

• Να ερευνηθεί η σχέση της ανάπτυξης του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος και των διδακτικών µεθόδων της µητρικής γλώσσας των 

µαθητών, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός επίδρασής τους στην διαµόρφωση 

των ορθογραφικών τύπων και των ορθογραφικών στρατηγικών που 

εµφανίζουν οι µαθητές.  

• Έρευνες στα πλαίσια της Γνωστικής Παιδαγωγικής µε στόχο τη 

δυνατότητα αλλαγής των ορθογραφικών τύπων των µαθητών µέσω 

διδακτικών παρεµβάσεων σε έναν ή περισσότερους παράγοντες του 

γνωστικού ορθογραφικού τους συστήµατος µπορούν να αναδείξουν ασφαλή 

συµπεράσµατα για τους τρόπους καταπολέµησης του λειτουργικού 

αναλφαβητισµού. 

• Να ερευνηθεί σε βάθος η διαφορετική λειτουργία της φωνολογικής 

συνείδησης έναντι του γραπτού και προφορικού λόγου. Να αναζητηθούν τόσο 

οι παράγοντες όσο και οι συνέπειες αυτής της διαφοροποίησης στην 

ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. 

• Να ερευνηθεί κατά πόσο η µεταγλωσσική δεξιότητα εφαρµογής 

γραµµατικών κανόνων των µαθητών είναι αποτέλεσµα µιας αναλογικής 

ορθογραφικής διαδικασίας ή συνειδητής αναφοράς σε γραµµατικές γνώσεις. 

• Να γίνουν έρευνες µε αντικείµενο τη συµβολή της ανάγνωσης και της 

γραφής στην ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης. Επίσης, να ερευνηθεί 
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η αναπτυξιακή πορεία της µορφολογικής συνείδησης και οι αλλαγές που 

επιφέρει στην ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών. 

• Να διερευνηθεί η έναρξη ή διαδοχή των ορθογραφικών διαδικασιών 

(φωνολογική και µορφολογική ορθογραφική διαδικασία) και ο βαθµός 

συνειδητού - αποφασιστικού ελέγχου της λειτουργίας τους από τους µαθητές 

κατά την εκδήλωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας. 

• Να διερευνηθεί η µάθηση εσφαλµένων ορθογραφικών στρατηγικών. Η 

γνώση των παραγόντων που συντελούν στη µάθηση µιας εσφαλµένης 

στρατηγικής του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος µπορεί να συµβάλλει 

ουσιαστικά σε επανορθωτικές διδακτικές παρεµβάσεις. 

• Να ερευνηθούν οι διαφορετικοί τρόποι διδακτικής αντιµετώπισης των 

ορθογραφικών λαθών των µαθητών και ο βαθµός της συµβολής τους, είτε 

στην ανάπτυξη της ορθογραφικής τους δεξιότητας είτε στη διόγκωση του 

ορθογραφικού προβλήµατος και του λειτουργικού αναλφαβητισµού.  

• Παράλληλα, κλινικές έρευνες και έρευνες δράσης στην κατεύθυνση 

διερεύνησης του τρόπου υπέρβασης των ορθογραφικών δυσκολιών από τους 

µαθητές µέσα στη σχολική τάξη και σε πραγµατικές συνθήκες µπορούν να 

προσφέρουν ποιοτικά συµπεράσµατα για τη συνοργάνωση της γλωσ-

σολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της µεταγλωσσικής 

δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων κατά την εκδήλωση της 

ορθογραφικής δεξιότητας. 

• Η έρευνα σήµερα της ορθογραφικής δεξιότητας έχει ανάγκη από 

στατιστικά γλωσσολογικά δεδοµένα για τη συχνότητα εµφάνισης τόσο των 

λεκτικών όσο και των καταληκτικών µορφηµάτων της νέας ελληνικής 

γλώσσας. Γλωσσολογικές έρευνες στατιστικής ανάλυσης των γλωσσολογικών 

στοιχείων της νέας ελληνικής γλώσσας θα αποτελούσαν σηµαντικό εργαλείο 

στα χέρια των ερευνητών της ψυχοπαιδαγωγικής της γραπτής έκφρασης. 

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

• Να ενσωµατωθεί η σύγχρονη προβληµατική για την ορθογραφική 

δεξιότητα ως ιδιαίτερο κεφάλαιο της ψυχοπαιδαγωγικής θεώρησης της 

ανάγνωσης και γραφής σε όλα τα παιδαγωγικά τµήµατα των Πανεπιστηµίων. 
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• Να οργανωθούν σεµινάρια µε στόχο τη συνειδητοποίηση εκ µέρους 

των φοιτητών των καθηγητικών σχολών της αµφίδροµης σχέσης του 

γνωστικού αντικειµένου που θα διδάξουν αργότερα και του γνωστικού 

ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών. Η αναγνώριση της επίδρασης του 

βασικού λεξιλογίου ενός γνωστικού αντικειµένου στην ανάπτυξη της 

ορθογραφικής δεξιότητας αλλά και της ορθογραφικής δεξιότητας στην 

ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 

µπορεί να συµβάλλει στη συνειδητοποίηση ότι η αντιµετώπιση του 

ορθογραφικού προβλήµατος των µαθητών δεν είναι χρέος µόνο των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη µητρική γλώσσα αλλά και εκείνων που 

διδάσκουν µέσω αυτής.  

• Στην επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κυρίως των 

δασκάλων, να συµπεριληφθούν θεµατικές ενότητες που να αφορούν τη 

συµβολή της γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 

µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων στην 

ορθογραφική δεξιότητα των µαθητών. Σκοπός αυτών των θεµατικών 

ενοτήτων θα πρέπει να είναι: α) η συνειδητοποίηση εκ µέρους των 

εκπαιδευτικών ότι η ορθογραφική δεξιότητα είναι το προϊόν µιας συνεχούς 

αυτοοργάνωσης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των µαθητών, β) η 

έµφαση στη δυνατότητα διάγνωσης των εσφαλµένων διαδικασιών, στις οποίες 

προβαίνουν οι µαθητές, και στη δυνατότητα παρέµβασης, µέσω της µάθησης  

στρατηγικών, που θα βοηθούν τους µαθητές να ασκούν έλεγχο πάνω στις 

διαδικασίες του γνωστικού ορθογραφικού τους συστήµατος, γ) η εκπαίδευση 

στην ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών λαθών για τον προσδιορισµό των 

αδυναµιών και ελλείψεων του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των 

µαθητών. 

 

∆ιδασκαλία της ορθογραφίας 

• Η µαθησιακή διαδικασία πρέπει να συντελεί σε µια πολυδιάστατη 

προσέγγιση της γραπτής έκφρασης (φωνολογική, µορφολογική και 

σηµασιολογική). Επειδή η ορθογραφική δεξιότητα είναι το αποτέλεσµα 

συνοργάνωσης της γλωσσολογικής συνείδησης, των γλωσσικών δεξιοτήτων 

και της µεταγλωσσικής δεξιότητας εφαρµογής γραµµατικών κανόνων, η 
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ορθογραφική µάθηση πρέπει να στηρίζεται στην ταυτόχρονη κινητοποίηση 

των ικανοτήτων αυτών των µαθητών µέσω µιας πολυεπίπεδης επεξεργασίας 

των νέων λέξεων. Για παράδειγµα, αν η ορθογραφική µάθηση της λέξης 

Πέµπτη στηριχθεί αποκλειστικά στη µορφολογική ανάλυση και µορφηµατικο-

γραφηµατική αντιστοίχηση µε ασκήσεις αντιγραφής για τη µάθηση της 

γραφηµατικής της απόδοσης, δεν εγγυάται την ορθογραφική της απόδοση 

από τους µαθητές που βρίσκονται σε συνθήκες αύξησης του γνωστικού 

φορτίου (σύνταξη ενός κειµένου, όπου οι µαθητές επικεντρώνουν την 

προσοχή τους κυρίως στο περιεχόµενο παρά στη µορφή). Αντίθετα, η 

συµπληρωµατική φωνολογική επεξεργασία της λέξης αυτής παρέχει τη 

δυνατότητα στους µαθητές να µάθουν µια νέα αντιστοιχία, <µπτ>  /mt/, και να 

ενσωµατώσουν τη νέα αυτή πληροφορία στις µορφολογικές πληροφορίες της 

λέξης.   

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίζει ώστε κατά την επαφή του µαθητή 

µε το γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή) να υπάρχει συνεχώς µια ευρύτερη 

ζώνη, σύµφωνα µε τον Βυγκότσκι, µεταξύ των ικανοτήτων του και των 

ορθογραφικών απαιτήσεων του γραπτού λόγου. Η διάσταση αυτή γεννά 

συνεχώς ορθογραφικά προβλήµατα, τα οποία ο µαθητής είναι υποχρεωµένος 

να αντιµετωπίσει µε αξιοποίηση όλων των επιµέρους ορθογραφικών του 

δεξιοτήτων, µε το σύνολο, δηλαδή, του γνωστικού του ορθογραφικού 

συστήµατος αλλά και µε τη συνδροµή των ορθογραφικών γνώσεων του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας των 

µαθητών οφείλεται στην αφοµοίωση των ορθογραφικών γνώσεων 

(φωνολογικών, µορφολογικών, συντακτικών, σηµασιολογικών) και στην 

τροποποίηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατός τους για την 

υπέρβαση των νέων ορθογραφικών προβληµάτων που καλούνται να 

επιλύσουν. Έτσι, η επαφή του µαθητή µε τη γραπτή έκφραση θα είναι µια 

δηµιουργική επαφή µε ορθογραφικά προβλήµατα στα οποία πρέπει να δώσει 

λύσεις µε αξιοποίηση και αναδόµηση των ορθογραφικών του δεξιοτήτων και, 

επιπλέον, µε λύσεις που έχουν την κοινωνική συναίνεση, αναγνωρίζονται, 

δηλαδή, ως ορθογραφικές συµβάσεις από την κοινότητα της τάξης (µαθητές 

και δάσκαλος). Εποµένως, ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει οµαδικές 

ασκήσεις, είτε αναγνωστικές είτε γραφικές που συνιστούν ορθογραφικά 
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προβλήµατα. Για παράδειγµα, η οµαδική ορθογραφική αποκατάσταση ενός 

λεξιλογικά απαιτητικού κειµένου (ενός κειµένου µε πολλές άγνωστες λέξεις 

που παρουσιάζει ορθογραφικά λάθη: φωνολογικά, µορφολογικά, συντακτικά 

και σηµασιολογικά) συµβάλλει στην αξιοποίηση των, ήδη, αποκτηµένων 

ορθογραφικών γνώσεων, στην αύξηση της ορθογραφικής επεξεργασίας του 

γραπτού λόγου και στην αντιπαραβολή των υποκειµενικών ορθογραφικών 

γνώσεων και διαδικασιών µε πιο αποτελεσµατικές που υποδεικνύονται από 

άλλους µαθητές µέσα στην τάξη. Επίσης, η ανάγνωση ενός δύσκολου 

λεξιλογικά κειµένου βοηθά στην βελτίωση των ορθογραφικών διαδικασιών, 

γιατί ενεργοποιεί συνολικά το γνωστικό ορθογραφικό σύστηµα για την 

µεταφορά του γραπτού σε προφορικό λόγο. 

• Ο δάσκαλος ή η δασκάλα που αναλαµβάνει µια τάξη πρέπει να 

πραγµατοποιεί µια διαγνωστική αξιολόγηση του γνωστικού ορθογραφικού 

συστήµατος κάθε µαθητή. Η αξιολόγηση αυτή θα τον/την βοηθήσει: α) να 

κατανοήσει σε πιο ορθογραφικό τύπο ανήκει κάθε µαθητής, β) να διακρίνει το 

βαθµό ανάπτυξης κάθε ιδιαίτερης ορθογραφικής του δεξιότητας (γλωσ-

σολογική συνείδηση, γλωσσικές δεξιότητες, κ.ά.), γ) να οµαδοποιήσει τους 

µαθητές ανάλογα µε τον ορθογραφικό τους τύπο και τις αδυναµίες τους στις 

ιδιαίτερες ορθογραφικές δεξιότητες, δ) να συντάξει εξατοµικευµένα 

προγράµµατα ενίσχυσης του γνωστικού ορθογραφικού τους συστήµατος µε 

απώτερο αποτέλεσµα τη βελτίωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας. Η 

διαγνωστική αξιολόγηση του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των 

µαθητών µπορεί να γίνει, είτε µε τη βοήθεια των δοκιµασιών της έρευνας 

αυτής (Παράρτηµα Ι και ΙΙ) είτε µε ποιοτική ανάλυση των ορθογραφικών 

λαθών που παρουσιάζουν οι µαθητές. Το ορθογραφικό λάθος ή η απόκλιση 

από τον κανόνα παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα διερεύνησης της 

οργάνωσης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος του µαθητή του για τον 

εντοπισµό των µορφών της γλωσσολογικής του συνείδησης και των 

λειτουργιών αντιστοίχησης που δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί. Για παράδειγµα, 

αν ένας µαθητής παρουσιάζει λάθη φωνηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης 

κατά την απόδοση ενός καθ’ υπαγόρευση κειµένου, ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να βοηθήσει το µαθητή του να αναπτύξει τη δεξιότητα αυτή παρέχοντάς του 

ανάλογες ασκήσεις που υποβοηθούν την ανάπτυξη της φωνολογικής του 
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συνείδησης και των γνώσεών του στις φωνηµατικογραφηµατικές αντιστοιχίες. 

Αντίθετα, αν ένας µαθητής παρουσιάζει λάθη ιστορικής ορθογραφίας 

(θεµατικά λάθη), ο εκπαιδευτικός µπορεί να τον βοηθήσει µε ασκήσεις που 

αναπτύσσουν τη µορφολογική συνείδηση και τη µορφηµατικογραφηµατική 

αντιστοίχηση.  

• Η διόρθωση του λάθους πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον µαθητή.  Ο 

µαθητής πρέπει να αντιµετωπίζει το λάθος ως προβληµατική κατάσταση στην 

οποία πρέπει να δώσει λύση. Η αντιµετώπιση του λάθους από το µαθητή ως 

µια ορθογραφική προβληµατική κατάσταση παρέχει τη δυνατότητα γενικής 

ενεργοποίησης του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος, η οποία οδηγεί 

στην αυτοοργάνωσή του για την υπέρβαση των ορθογραφικών δυσκολιών. Ο 

µαθητής µπροστά σε ένα ορθογραφικό πρόβληµα (π.χ. διόρθωση του 

ορθογραφικού λάθους µιας λέξης ή των ορθογραφικών λαθών µιας 

πρότασης) θα αναγκαστεί να κινητοποιήσει εναλλακτικές ορθογραφικές 

διαδικασίες και ορθογραφικές γνώσεις και να ελέγξει την αποτελεσµατικότητά 

τους. Η συνειδητή αυτή κινητοποίηση των ορθογραφικών δεξιοτήτων του 

µαθητή αυξάνει σταδιακά τις ικανότητες υψηλού ελέγχου του γνωστικού 

ορθογραφικού του συστήµατος και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. 

Εδώ, ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να παρέχει ορθογραφικές λύσεις, αλλά 

να υποδεικνύει το ορθογραφικό πρόβληµα και να καθοδηγεί, µέσω 

συζήτησης, προς την εύρεση της πιο ικανοποιητικής ορθογραφικής λύσης.  

• Η αυτοδιόρθωση κάθε γραπτής παραγωγής του µαθητή ενδείκνυται να 

είναι αιτιολογηµένη. Ο µαθητής επιστρέφοντας στο κείµενό του µε σκοπό τη 

διόρθωσή του µπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες υψηλού ελέγχου, όπως 

οργάνωση, επιλογή και έλεγχος. Ο δάσκαλος οφείλει να ζητά από το µαθητή 

αιτιολόγηση της πιθανής αυτοδιόρθωσης που πραγµατοποίησε ο τελευταίος. 

Έχοντας υπόψη την ύπαρξη υποκειµενικών ορθογραφικών συµβάσεων, ο 

δάσκαλος στις µικρές τάξεις πρέπει να αρκείται στην αιτιολόγηση που παρέχει 

ο µαθητής. Στις µεγάλες τάξεις, µπορεί να εκφράσει αµφιβολία για την 

αιτιολόγηση της αυτοδιόρθωσης από µέρος του µαθητή και να τον παροτρύνει 

στην αναζήτηση µιας πιο ρεαλιστικής και γραµµατικά εφικτής αιτιολόγησης. 

Επαναλαµβάνουµε ότι σκοπός της αιτιολογηµένης αυτοδιόρθωσης είναι η 

ενεργοποίηση των υψηλότερων ικανοτήτων του µαθητή και η προσπάθεια 
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που καταβάλλει αυτός για συνοργάνωση των παραγόντων του ορθογραφικού 

του δικτύου.  

• Η ετυµολογική και γραµµατική ανάλυση των καινούριων λέξεων ή των 

λέξεων στις οποίες ένα µέρος των µαθητών µιας τάξης παρουσιάζει δυσκολίες 

µπορεί να αντιµετωπίζεται ως οµαδική άσκηση ανάπτυξης της µορφολογικής 

συνείδησης και της δεξιότητας µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης των 

µαθητών. Η ανάλυση των λέξεων στα συνθετικά τους µορφήµατα  βοηθά στη 

διάκριση,  αυτονόµηση των µορφηµάτων και στον ευκολότερο χειρισµό τους 

από τους µαθητές κατά την ανάγνωση και γραφή. 

• Για τη συνειδητοποίηση της δραστικότητας του αποφασιστικού ελέγχου 

των διαδικασιών φωνηµατικογραφηµατικής και µορφηµατικογραφηµατικής 

αντιστοίχησης, ο δάσκαλος µπορεί να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες λέξεις, οι 

οποίες θα µπορούσαν να ονοµαστούν λέξεις αντιποίησης, γιατί µπορούν να 

αναδείξουν τη σύγκρουση ανάµεσα σ’ αυτές τις γλωσσικές λειτουργίες και, 

κατ’ επέκταση, την ανάγκη αποφασιστικού ελέγχου τους. Για να γίνουµε πιο 

συγκεκριµένοι αναφέρουµε δυο παραδείγµατα λέξεων αντιποίησης: τις λέξεις 

άγχος και καινούριος. Στην πρώτη λέξη, [anxos] άγχος, είναι εµφανές ότι η 

φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία απαιτεί  την απόδοση του φωνήµατος /n/ 

µε το γράµµα <ν>. Αντίθετα η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία απαιτεί 

την παρουσία του µορφήµατος <αγχο->, όπου το φώνηµα /n/ αντιστοιχείται µε 

το γράφηµα <γ>. Η αρµοδιότητα στο χειρισµό της γραφηµατικής απόδοσης 

της λέξης περνά τελικά από τη φωνολογική στη µορφολογική επεξεργασία της 

λέξης. Στη δεύτερη λέξη, καινούριος, η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία 

απαιτεί  τη γραφηµατική εµφάνιση του φωνήµατος /j/ και την απόδοση της 

λέξης µε τη µορφή <καινούργιο>. Αντίθετα, η παρουσία της οπτικής 

αναπαράστασης της λέξης στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό του µαθητή, 

οδηγεί στην παραχώρηση της αρµοδιότητας για τη γραφηµατική απόδοση της 

λέξης στη µορφηµατικογραφηµατική επεξεργασία. 

• Κατά την κατανόηση ενός κειµένου και την αναγνώριση των άγνωστων 

λέξεων ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να παρέχει την έννοια της άγνωστης λέξης 

στους µαθητές αλλά να τους καθοδηγεί και να τους υποστηρίζει στην 

προσέγγισή της µέσα από το συγκείµενο και την πολλαπλή ορθογραφική 

επεξεργασία της (φωνολογική, µορφολογική, σηµασιολογική). Η άµεση 
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παροχή της έννοιας µιας άγνωστης λέξης αδρανοποιεί την ορθογραφική 

επεξεργασία της λέξης µε αρνητικές συνέπειες στην ορθογραφική της µάθηση 

αλλά και στην ανάπτυξη του γνωστικού ορθογραφικού συστήµατος των 

µαθητών. 

• Ο εκπαιδευτικός αντιπροσωπεύει την κοινωνία των ενηλίκων µέσα 

στην τάξη και η στάση του απέναντι στο ορθογραφηµένο κείµενο ή όχι των 

µαθητών του έχει άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της ορθογραφικής τους 

δεξιότητας και του γνωστικού τους ορθογραφικού συστήµατος. Ένας υψηλός 

βαθµός ανοχής εκ µέρους των εκπαιδευτικών των ανορθόγραφων κειµένων 

των µαθητών έχει ως αποτέλεσµα την ανοχή των ορθογραφικών λαθών και εκ 

µέρους των µαθητών, την αδιαφορία επίλυσης των ορθογραφικών 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και την αδρανοποίηση συνειδητού ελέγχου 

της ορθογραφικής τους δεξιότητας. Αποτέλεσµα αυτής της γενικής ανοχής 

είναι η παρουσία ενός µεγάλου ποσοστού µαθητών που δεν έχουν κατακτήσει 

ικανοποιητικά την ορθογραφική δεξιότητα. Εποµένως, ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να επισηµαίνει τα ορθογραφικά λάθη στις διάφορες εργασίες των µαθητών και 

να ζητά την ορθογραφική αποκατάσταση τους από τους µαθητές. Για 

παράδειγµα, στην καθηµερινή ορθογραφία, ο δάσκαλος πρέπει να 

υπογραµµίζει τα λάθη και στη συνέχεια ο µαθητής µε τη βοήθεια του κειµένου 

να τα διορθώνει. Στο σκέφτοµαι και γράφω, ο δάσκαλος να υπογραµµίζει τα 

λάθη και ο µαθητής να τα διορθώνει επανερχόµενος στις ανορθόγραφες 

λέξεις. Σε περίπτωση αδυναµίας ο µαθητής πρέπει να χρησιµοποιήσει το 

λεξικό.  Η χρήση του λεξικού παρέχει στο µαθητή την ιστορική ορθογραφία 

της λέξης. Επιπλέον, ενεργοποιεί τη µορφολογική του συνείδηση και τις 

γραµµατικές του γνώσεις, αφού οι λέξεις του λεξικού εµφανίζονται µόνο στο 

πρώτο πρόσωπο ή στην ονοµαστική πτώση. Για παράδειγµα, ο µαθητής που 

θέλει να διορθώσει τα υπογραµµισµένα λάθη της λέξης σταβροφοριόν θα βρει 

στο λεξικό τη λέξη σταυροφορία και θα µπορέσει να διορθώσει το θέµα της 

λέξης. Για την κατάληξη θα αναγκαστεί να ανατρέξει στις γραµµατικές του 

γνώσεις για την κλίση των θηλυκών λέξεων. 

• Η γραπτή έκφραση στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις λεξικές 

καταχωρήσεις στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό. Γι’ αυτό ο δάσκαλος πρέπει 

να παροτρύνει τους µαθητές του να µαθαίνουν την ορθογραφία βασικών 
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λέξεων που συναντούν σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα, όπως στα 

Θρησκευτικά, στην Ιστορία, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, κ.ά., µε 

στόχο τη βελτίωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας σε κείµενα που 

παράγουν ως εργασίες ή απαντήσεις σε ερωτήσεις αυτών των γνωστικών 

αντικειµένων. Παράλληλα, πρέπει να καταβληθεί συστηµατική προσπάθεια εκ 

µέρους των συντακτών των αναλυτικών προγραµµάτων για τη δηµιουργία 

βασικών λεξιλογίων κάθε γνωστικού αντικειµένου που διδάσκεται στο 

δηµοτικό σχολείο.  

• Κατά τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων πρέπει οι συγγραφείς να 

λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους ότι η συχνότητα εµφάνισης µιας λέξης στο 

γραπτό λόγο αυξάνει το βαθµό ορθογραφικής της επεξεργασίας και παρέχει 

τον απαραίτητο χρόνο για την αφοµοίωσή της από τους µαθητές. Γι’ αυτό 

πρέπει κάθε νέα λέξη µε δύσκολη ορθογραφία να επανεµφανίζεται αρκετές 

φορές σε επόµενα µαθήµατα. Λέξεις που εµφανίζονται στο σχολικό βιβλίο µια 

ή δυο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν µαθαίνονται από τους 

µαθητές και δεν ενσωµατώνονται στο λεξιλόγιό τους µε αποτέλεσµα όχι µόνο 

την µείωση της ορθογραφικής τους δεξιότητας αλλά και της εκφραστικής τους 

ικανότητας. 

• Κατά τη διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη 

µέριµνα από το δάσκαλο για την ανάπτυξη της µορφολογικής συνείδησης των 

µαθητών. Στην προσπάθειά του αυτή ο δάσκαλος µπορεί να στηριχθεί στο 

ετυµολογικό και παραγωγικό µέρος της γραµµατικής και να παρουσιάζει 

στους µαθητές του τόσο την ετυµολογία της λέξης όσο και τις διάφορες 

παραγωγικές καταλήξεις που µπορεί να πάρει. Για παράδειγµα, κατά την 

αναγνώριση της άγνωστης λέξης ανάρρωση, ο δάσκαλος πρέπει να 

καθοδηγεί τους µαθητές του στη µορφολογική ανάλυσή της (ανα-ρω-ση) στη 

διάκριση γνωστών µορφηµάτων και στην ανάκληση άλλων λέξεων που έχουν 

την ίδια ρίζα (που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων) (Ρώ-µη,  ρω-µαλέος) . 

Έτσι, η µορφολογική επεξεργασία της λέξης µπορεί να οδηγήσει σταδιακά 

στην γνώση του µορφήµατος ρω και στη µετέπειτα αξιοποίηση αυτής της 

γνώσης κατά την ανάγνωση άγνωστων λέξεων που το περιέχουν, π.χ. 

επίρρωση.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα στην οποία συµµετέχετε είναι ανώνυµη. 

Έχει σκοπό να αναζητήσει τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα 
παιδιά στην ορθογραφία και να βοηθήσει  δασκάλους και µαθητές 
στην καλύτερη διδασκαλία και µάθηση  της µητρικής µας γλώσσας.

Α. Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία µε τη 
βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας και του εξεταστή.

Πόλη:

Σχολείο:

Τάξη:       ∆΄      Ε΄      Στ΄

Τµήµα:

Φύλο: Αγόρι Κορίτσι

Έτος  Μ.   Η.
Ηµεροµηνία συµµετοχής στην έρευνα:

Ηµεροµηνία γέννησης:

Ηλικία (Συµπληρώνεται από τον εξεταστή )
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Β. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας ένα  χ στην απάντηση 
που σας ταιριάζει περισσότερο.

1. Είσαι καλός/καλή πολύ
στην ορθογραφία; αρκετά

λίγο
καθόλου

2. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
ελέγχεις την ορθογραφία; 

Ελέγχω την ορθογραφία
∆εν ελέγχω την ορθογραφία 

3. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
πότε ελέγχεις την ορθογραφία; 

(∆ιάλεξε εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο.)

Ελέγχω την ορθογραφία:
πριν γράψω µια λέξη

όταν  έχω γράψει µια λέξη

µόλις τελειώσω µια πρόταση

όταν τελειώσω όλο το σκέφτοµαι και γράφω

4. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
γιατί δεν ελέγχεις την ορθογραφία; 

γιατί το ξεχνώ.

γιατί όταν σκέφτοµαι την ορθογραφία
ξεχνώ αυτά που θέλω να γράψω.

γιατί γράφω σωστά και χωρίς να σκέφτοµαι 
την ορθογραφία.
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5. Όταν αµφιβάλλεις για την ορθογραφία µιας λέξης, τι κάνεις;

(Πριν απαντήσεις, διάβασε όλες τις πιθανές απαντήσεις και διάλεξε
εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο.)

α. προσπαθώ να φέρω στο µυαλό µου
την εικόνα της λέξης

β. χρησιµοποιώ µια άλλη λέξη που ξέρω καλά

γ. γράφω τη λέξη στο πρόχειρο µε διαφορετικό
κάθε φορά τρόπο και διαλέγω εκείνη τη γραφή
που νοµίζω πιο σωστή

δ. σκέφτοµαι κάποιον ορθογραφικό κανόνα

ε. αναζητώ τη λέξη στο λεξικό

στ. ρωτάω
(Αν ρωτάς, δείξε ποιον ρωτάς )

στο σχολείο: τον δάσκαλο ή τη δασκάλα µου
ένα συµµαθητή µου

και στο σπίτι: τον πατέρα µου
τη µητέρα µου
τον αδερφό ή την αδερφή µου
τον παππού ή τη γιαγιά µου

6. Με ποιον τρόπο διαβάζεις το γράφω και µαθαίνω;
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7. Πού κάνεις περισσότερα  λάθη;

στο γράφω και µαθαίνω
στην ορθογραφία των επαναληπτικών
στο σκέφτοµαι και γράφω

8. Όταν διαβάζεις άλλα µαθήµατα, όπως Θρησκευτικά, Ιστορία,
Εµείς και ο κόσµος ή Ερευνώ τον φυσικό κόσµο, συναντάς 
συνέχεια νέες λέξεις. Μελετάς την ορθογραφία αυτών των
λέξεων;

ποτέ
σπάνια
συχνά
πάντοτε

9. Τα ορθογραφικά λάθη που κάνεις στο σκέφτοµαι και γράφω 
πιστεύεις ότι γίνονται:     
 (∆ιάλεξε δυο απαντήσεις)

α. γιατί προσέχεις τι θα γράψεις και όχι πώς θα το γράψεις;
β. γιατί δεν θυµάσαι την εικόνα της λέξης;
γ. γιατί δεν θυµάσαι τους ορθογραφικούς κανόνες;
δ. γιατί βιάζεσαι;
ε. γιατί µπερδεύεσαι;

10. Αν είχες να διαλέξεις ανάµεσα στη µελέτη του γράφω και µαθαίνω
τη λύση ενός µαθηµατικού προβλήµατος και την απάντηση 
σε µια ερώτηση Ιστορίας ή άλλου µαθήµατος, τι θα διάλεγες;

τη µελέτη του γράφω και µαθαίνω

τη λύση του µαθηµατικού προβλήµατος

την απάντηση σε µια ερώτηση Ιστορίας ή 
άλλου µαθήµατος
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Άσκηση 6
α/α Λέξεις στόχος

1 στρογγυλεύω
2 κάγκελο
3 φεγγάρι
4 συγκοινωνώ
5 µαραγκός
6 σφίγγω
7 αγκαλιάζω
8 συγγενείς

Άσκηση 7
α/α Λέξη στόχος

1 αλλιώς 16 αντίο
2 τι; 17 επίσης
3 τρία 18 πως
4 ενώ 19 οχτώ
5 ως 20 περισσότερο
6 κάτι 21 µήπως
7 είκοσι 22 πέρυσι
8 καθώς 23 οχ
9 χωρίς 24 αντί

10 µπράβο 25 έξι
11 βέβαια 26 προτού
12 όσος 27 µέχρι
13 δύο 28 άντε
14 επειδή 29 ποπό
15 ώσπου 30 κάποιος
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M.G.A.;E

ΤΕΣΤ ΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Ε΄ Τάξη

Άσκηση 1
α/α Λέξη στόχος

1 φως 17 κοινός
2 κρύο 18 ζωηρός
3 εργάτης 19 σηµαδεύω
4 βασίλισσα 20 χαρακτηρίζω
5 ελευθερία 21 πεινώ
6 χολ 22 κολυµπώ
7 κύβος 23 γυαλιστερός
8 αρχηγός 24 κυβερνητικός
9 πωλήτρια 25 χωρώ

10 εργαστήριο 26 δανείζω
11 δυο 27 καλύτερος
12 πολύς 28 ετοιµασµένος
13 ορεινός 29 άλλος
14 σχηµατίζω 30 εκείνος
15 δοκιµάζοµαι 31 τέτοιος
16 µοβ 32 εαυτός

Άσκηση 2
α/α Λέξη στόχος

1 αγοράστρια 10 σχηµατίζοµαι
2 συγκοινωνία 11 υποχρεώνω
3 αστυφύλακας 12 πληροφορούµαι
4 εξωτερικό 13 ανοιξιάτικος
5 τηλεφώνηµα 14 προηγούµενος
6 λεωφορείο 15 ιδιότροπος
7 ονειρεύοµαι 16 χειµωνιάτικος
8 ξεθαρρεύοµαι 17 ευτυχισµένος
9 δικαιολογώ 18 οικονοµικός
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Άσκηση 3 
α/α Λέξη στόχος

1 άβυσσος 17 ραβδί
2 ανεβάζω 18 κλέβω
3 κεραυνός 19 αυγή
4 ρεύµα 20 κοντεύω
5 άφθονος 21 δάφνη
6 καθρέφτης 22 περιστρέφω
7 αυτόµατα 23 αύξηση
8 λευκός 24 εύθυµος
9 θάβω 25 λαβώνω

10 έβαλα 26 έβγαλα
11 ναύλα 27 αναπαύοµαι
12 λατρεύω 28 ευρύχωρος
13 ξαφνιάζω 29 εξαφάνιση
14 βλέφαρο 30 ανατρέφοµαι
15 εαυτός 31 αυστηρός
16 γεύµα 32 πευκώνας

Άσκηση 4
α/α Λέξη στόχος

1 βλέµµα 10 κατάλληλος
2 ρεύµα 11 καλάµι
3 κοµµάτι 12 καλύτερος
4 παλάµη 13 γεννώ
5 κοµµώτρια 14 πετώ
6 κεραµίδι 15 αλλάζω
7 εννιά 16 µελετώ
8 µάλλινος 17 πληµµυρίζω
9 όρος 18 ροκανίζω

Άσκηση 5
α/α Λέξη στόχος

1 συµπτωµατικός
2 Ευφράτης
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Άσκηση 6
α/α Λέξη στόχος

1 αγγίζω
2 σαλιγκάρι
3 αγκυροβολώ
4 ίλιγγος
5 εγγυώµαι
6 λαγκάδι
7 συγκρούοµαι
8 φεγγάρι

Άσκηση 7
α/α Λέξη στόχος

1 αλλιώς 16 αντίο
2 τι; 17 επίσης
3 τρία 18 πως
4 ενώ 19 οχτώ
5 ως 20 περισσότερο
6 κάτι 21 µήπως
7 είκοσι 22 πέρυσι
8 καθώς 23 οχ
9 χωρίς 24 αντί

10 µπράβο 25 έξι
11 βέβαια 26 προτού
12 όσος 27 µέχρι
13 δύο 28 άντε
14 επειδή 29 ποπό
15 ώσπου 30 κάποιος
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M.G.A.II;D,E,ST

ΤΕΣΤ ΜΟΡΦΗΜΑΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (τ.ΜΓΑ)
∆΄, Ε΄, Στ΄ Τάξη

ΙΙ.ΑΚΛΙΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

α/α Λέξη στόχος
1 αλλιώς 16 αντίο
2 τι; 17 επίσης
3 τρία 18 πως
4 ενώ 19 οχτώ
5 ως 20 περισσότερο
6 κάτι 21 µήπως
7 είκοσι 22 πέρυσι
8 καθώς 23 οχ
9 χωρίς 24 αντί

10 µπράβο 25 έξι
11 βέβαια 26 προτού
12 όσος 27 µέχρι
13 δύο 28 άντε
14 επειδή 29 ποπό
15 ώσπου 30 κάποιος
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ΤΕΣΤ ΦΩΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Παράδειγµα
Εκφωνούµε µια ψευδολέξη, ενώ παράλληλα ζητάµε από κάποιον  
µαθητή να λέει τα γράµµατα που συµπλήρωσε στο έντυπό του. Ρωτάµε 
αν όλοι οι µαθητές κατάλαβαν την άσκηση και προχωρούµε στην επόµενη 
ψευδολέξη του παραδείγµατος.

Λέξεις στόχος

1 πτάρα
2 χτάρακα
3 κανάχλα
4 πάκπτα

Μετά το παράδειγµα και όταν όλοι οι µαθητές έχουν κατανοήσει τον τρόπο 
εργασίας στο τεστ, προχωρούµε στη χορήγηση του τεστ.

Άσκηση 1 (Α.∆.Σ. Ι)

α/α F: CC G: CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 mn µν µνήµα µνα
2 θn θν θνητός θνάρα
3 xθ χθ χθες χθάρακα
4 sl σλ σλάβος σλαράκατα*
5 fl φλ φλόγα φλα
6 vγ βγ βγάζω βγάρα
7 tm τµ τµήµα τµάρακα
8 δr δρ δρόµος δραράκατα
9 sf σφ σφάζω σφα

10 pl πλ πλοίο πλάρα
11 kr κρ κράζω κράρακα
12 γr γρ γράφω γραράκατα
13 pr πρ πράξη πρα
14 sk σκ σκάβω σκάρα*
15 tr τρ τρώω τράρακα
16 st στ σταφύλι σταράκατα



Άσκηση 2 (Α.∆.Σ. ΙΙ)

α/α F: CC G:  CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 gl γκλ γκλίτσα γκλάλα
2 ks ξ ξέρω ξάλα
3 br µπρ µπράβο µπράλα
4 ps ψ ψάρι ψάρα
5 gr γκρ γκρίζος γκράλα
6 zγ σγ σγουρός σγάλα
7 bl µπλ µπλέξιµο µπλάλα
8 zm σµ σµήνος σµάλα
9 dz ντζ τζάκι τζάλα

10 zv σβ σβήνω σβάλα
11 dr ντρ ντροπή ντράλα

Άσκηση 3 (Ε.∆.Σ. Ι)

α/α F: CC G: CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 dr ντρ αντράκλα πάντρα
2 gl γκλ Αγγλία κανάγκλα*
3 kt κτ ακτή πάκτα
4 vγ βγ αβγό κανάβγα*
5 mn µν σκαµνί πάµνα
6 sx σχ αίσχος κανάσχα
7 pt πτ άπτεστα πάπτα
8 zγ σγ προσγείωση κανάσγα
9 ft φτ αυτί πάφτα*

10 tr τρ πέτρα κανάτρα
11 xθ χθ αχθοφόρος πάχθα
12 γl γλ αίγλη κανάγλα
13 δr δρ αδρός πάδρα
14 θn θν εθνικός κανάθνα
15 br µπρ λαµπρή πάµπρα



Άσκηση 4 (Ε.∆.Σ. ΙΙ)

α/α F: CC G: CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 δm δµ Κάδµος πάδµα
2 bn µπν εµπνέω κανάµπνα
3 γm γµ τάγµα πάγµα
4 θm θµ αριθµός κανάθµα
5 dl ντλ αντλία πάντλα
6 gv γκβ εκβολή κανάγκβα
7 fn φν δάφνη πάφνα
8 kθ κθ εκθέτω κανάκθα
9 ld λντ καλντερίµι πάλντα

10 nθ νθ ξανθός κανάνθα
11 mp µπ λάµπα πάµπα
12 rθ ρθ όρθιος κανάρθα
13 tn τν φάτνη πάτνα
14 xp χπ τσαχπινιά κανάχπα
15 vd βντ σεβντάς πάβντα
16 zδ σδ διείσδυση κανάσδα

Άσκηση 5 (Τ.Σ.)

α/α F: CC G: CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 gvl γκβ εκβλάστηση πάγκβλα
2 ptr πτρ διόπτρα κανάπτρα
3 xθr χθρ εχθρός πάχθρα
4 zvl σβλ προσβληµένος κανάσβλα
5 fkr φκρ εύκρατος πάφκρα*
6 lps λπσ περίθαλψη κανάλπσα*
7 kpr κπρ εκπρόσωπος πάκπρα
8 mfr µφρ έµφραγµα κανάµφρα
9 ngr νγκρ σύγκριση πάνγκρα*

10 skr σκρ δυσκρασία κανάσκρα
11 rxl ρχλ υπερχλωρίωση πάρχλα
12 vγl βγλ εύγλωτος κανάβγλα*



Άσκηση 6 (∆.Σ.)

α/α F: CC G: CC π.χ. Λέξεις στόχος
1 d ντ νταµάρι χάντα
2 ts τσ τσάϊ χάτσα
3 g γκ αγκάθι χάγκα
4 b µπ µπάλα χάµπα
5 dz τζ τζάµι χάτζα



MGA K,1-3

Τεστ Μορφηµατικογραφηµατικής Αντιστοιχίας καταλήξεων
(τ. ΜΓΑ-Κ)

Άσκηση 1
Οδηγίες

1 ∆ιαβάζουµε την εκφώνηση της άσκησης στους µαθητές.
2 Εξηγούµε στους µαθητές ότι πρέπει να συµπληρώνουν στο έντυπο
που έχουν µπροστά τους την κατάληξη της ψευδολέξης που ακούν
προσέχοντας την ορθογραφία της.

3 Εκφωνούµε πάντα τον τίτλο κάθε υποενότητας, π.χ. Καταλήξεις αρσενικών 
ουσιαστικών.

4 Εκφωνούµε µία µία τις ψευδολέξεις της άσκησης αργά, καθαρά και δυνάτα,
µαζί µε το άρθρο ή την προσωπική αντωνυµία που τις συνοδεύουν.

5 Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο ψευδολέξεις είναι περίπου 5΄΄.
Παράδειγµα εκφώνησης:
ο λάπος[1,2,3,4,5] του λάπου
Οι αριθµοί δηλώνουν την εσωτερική αρίθµηση του εξεταστή.

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε διάφορες ψευδολέξεις.   
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας
αυτές τις ψευδολέξεις γράφοντας την κατάληξή τους.

1.1 Καταλήξεις αρσενικών ουσιαστικών

Ψευδολέξεις
Άρθρο Θέµα Κατάληξη

1 ο λάπ ος
2 του λαπ έ
3 τον λαπ έα
4 οι λαπ έδες
5 o λάπ ης
6 του λαπ έα 
7 τους λάπ ες
8 οι λάπ οι
9 των λαπ ών

10 ο λαπ ές
11 τον λαπ ό
12 τους λάπ εις
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MGA K,1-3

13 οι λάπ ες
14 των λαπ έδων
15 λαπ έ
16 τον λάπ η
17 τους λαπ έδες
18 οι λάπ εις
19 των λαπ έων
20 του λάπ η 
21 τον λαπ έ
22 ο λαπ έας

1.2 Καταλήξεις θηλυκών ουσιαστικών

Ψευδολέξεις
Άρθρο Θέµα Κατάληξη

1 η λάπ η
2 της λάπ ως
3 οι λάπ ες
4 οι λαπ ιές
5 τις λάπ ες
6 η λάπ ος
7 της λαπ ιάς
8 οι λάπ εις
9 των λαπ ών

10 τις λάπ εις
11 η λάπ ω
12 την λάπ η
13 οι λάπ οι
14 των λάπ εων
15 τις λαπ άδες
16 την λάπ ο / ω
17 η λαπ ιά
18 οι λαπ ές
19 των λαπ άδων
20 τις λαπ ιές
21 της λάπ ης
22 την λαπ ιά
23 οι λαπ άδες
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24 των λαπ ιών

1.3 Καταλήξεις ουδετέρων ουσιαστικών

Ψευδολέξεις
Άρθρο Θέµα Κατάληξη

1 το λαπ ό
2 το λάπ εν
3 τα λάπ οντα
4 το λαπ ί
5 του λάπ ιµου
6 τα λάπ εντα
7 το λάπ ος
8 τα λαπ ιά
9 των λαπ ών

10 το λάπ ιµο
11 τα λάπ η
12 των λαπ ιών
13 το λάπ ον
14 τα λαπ ίµατα
15 των λαπ ιµάτων

Άσκηση 2
Οδηγίες
Ίδια διαδικασία µε την προηγούµενη άσκηση.

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε διάφορες ψευδολέξεις, οι οποίες 
δείχνουν ότι κάνω ή  παθαίνω κάτι, είναι δηλαδή ρήµατα. 
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας 
αυτές τις ψευδολέξεις γράφοντας την κατάληξή τους.

2.1 Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στην οριστική 
ενεργητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Θέµα Κατάληξη

1 εγώ λάπ ω
2 αυτός λάπ ει
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3 εσείς λάπ ετε
4 εσύ λαπ είς
5 εµείς λαπ ούµε
6 εγώ λαπ ώ
7 εσείς λαπ άτε
8 εσύ λάπ εις
9 εµείς λάπ ουµε

10 αυτός λαπ εί
11 εσείς λαπ είτε
12 εµείς λαπ άµε

2.2. Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στον παρατατικό 
ενεργητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Πρόθηµα Θέµα Κατάληξη

1 εγώ                 έ λαπ α
2 αυτός                 έ λαπ ε
3 εσείς λάπ ατε
4 εσύ λάπαγ ες
5 εσύ                 έ λαπ ες
6 εµείς λάπ αµε
7 αυτοί                 έ λαπ αν
8 αυτός λάπαγ ε

2.3 Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στον αόριστο 
ενεργητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Πρόθηµα Θέµα Κατάληξη

1 εγώ                 έ λα σα
2 αυτός                 έ λα σε
3 εσείς λά σατε
4 εγώ λάπ ησα
5 αυτός λάπ ησε
6 εσείς λαπ ήσατε
7 εσύ                 έ λα σες
8 εµείς λά σαµε
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9 αυτοί                 έ λα σαν
10 εσύ λάπ ησες
11 εµείς λαπ ήσαµε
12 αυτοί λάπ ησαν

2.4 Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στην οριστική 
παθητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Θέµα Κατάληξη

1 εγώ λάπ οµαι
2 αυτός λάπ εται
3 εσείς λαπ όσαστε
4 εγώ λαπ ιέµαι
5 αυτός λαπ ιέται
6 εσείς λαπ ιόσαστε
7 εγώ λαπ ούµαι
8 αυτός λαπ άται
9 εσείς λαπ άστε

10 εσύ λάπ εσαι
11 εµείς λαπ όµαστε
12 αυτοί λάπ ονται
13 εσύ λαπ ιέσαι
14 εµείς λαπ ιόµαστε
15 αυτοί λαπ ιόνται
16 εσύ λαπ άσαι
17 εµείς λαπ ούµαστε
18 αυτοί λαπ ούνται

2.5 Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στον παρατατικό 
παθητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Θέµα Κατάληξη

1 εγώ λαπ όµουν
2 αυτός λαπ όταν
3 εσείς λαπ όσαστε
4 εγώ λαπ ιόµουν
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5 αυτός λαπ ιόταν
6 εσείς λαπ ιόσαστε
7 εσύ λαπ όσουν
8 εµείς λαπ όµαστε
9 αυτοί λάπ ονταν

10 εσύ λαπ ιόσουν
11 εµείς λαπ ιόµαστε
12 αυτοί λαπ ιόνταν

2.6 Καταλήξεις ρηµάτων α΄ και β΄ συζυγίας στον αόριστο 
παθητικής φωνής

Ψευδολέξεις
Πρόσ. Θέµα Κατάληξη

1 εγώ λά θηκα
2 αυτός λά θηκε
3 εσείς λα θήκατε
4 εγώ λαπ ήθηκα
5 αυτός λαπ ήθηκε
6 εσείς λαπ ηθήκατε
7 εγώ λαπ ίστηκα
8 αυτός λαπ ίστηκε
9 εσείς λαπ ιστήκατε

10 εγώ λάπ ηκα
11 αυτός λάπ ηκε
12 εσείς λαπ ήκατε
13 εσύ λά θηκες
14 εµείς λα θήκαµε
15 αυτοί λά θηκαν
16 εσύ λαπ ήθηκες
17 εµείς λαπ ηθήκαµε
18 αυτοί λαπ ήθηκαν
19 εσύ λαπ ίστηκες
20 εµείς λαπ ιστήκαµε
21 αυτοί λαπ ίστηκαν
22 εσύ λάπ ηκες
23 εµείς λαπ ήκαµε
24 αυτοί λάπ ηκαν
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Άσκηση 3
Οδηγίες
Ίδια διαδικασία µε την προηγούµενη άσκηση.

Εκφώνηση: Στη συνέχεια θα ακούτε ζευγάρια διάφορων ψευδολέξεων. 
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας την  
κατάληξή τους. 

ψευδολέξεις παράγωγες ψευδολέξεις
1 εγώ λαπώ το λάπηµα
2 εγώ λαπώ το λαπίδι
3 εγώ λαπώ η λαπία
4 εγώ λαπώ η λαπιά
5 εγώ λαπεύω η λαπεία
6 εγώ γλυκολαπώ η γλυκολάπεια
7 η λαπή η λαπίτσα
8 η λαπάνα το λαπαναριό
9 ο λαπατάς το λαπατάδικο

10 ο λαπατσής το λαπατζήδικο
11 το λάπο ο λαπιάς
12 το λάπι ο λαπιώνας
13 το Λάντιο ο Λαντινός
14 το Λάντε ο Λαντίνος
15 ο Λάνας η Λανίδα
16 το λάνο η λανιά
17 λανώ ο λανικός
18 το λαλί ο λαλένιος
19 το λαµί ο λαµωτός
20 η λάφη ο λαφικός
21 ο λάρης ο λάρικος
22 ο λάπος το λαπούλικο
23 ο λάριος ο λαρωπός
24 λάµιρα ο λαµιρινός
25 ο λαθύς ο λαθύτερος
26 ο λαπιός ο λαπιότερος
27 η λαγιά εγώ λαγιάζω
28 το λαπώνι εγώ λαπωνίζω
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29 ο λάνοπας εγώ λαπονεύω
30 το λαπάκι εγώ λαπακώνω
31 ο λαπός εγώ λαπαίνω
32 το λαπό λαπώς
33 το λαπί λαπιά
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Dplus

γ΄ενότητα

Άσκηση 1
Οδηγίες

1 ∆ιαβάζουµε την εκφώνηση της άσκησης στους µαθητές και εξηγούµε 
το παράδειγµα προφορικά . Χωρίς να χάνουµε χρόνο απαντάµε στις
πιθανές απορίες των µαθητών.

2 Στη συνέχεια, εκφωνούµε µία µία τις λέξεις-στόχο της άσκησης, αργά, 
καθαρά και δυνατά. 

3 Ο εξεταστής µετράει το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην υπαγόρευση 
δύο λέξεων µε εσωτερική και αργή αρίθµηση από το 1 ως το 20.

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε κάποιες λέξεις. Για κάθε λέξη
να βρίσκετε και να γράφετε µια νέα λέξη που να 
αρχίζει από την τελευταία φωνή της πρώτης 
συλλαβής της λέξης που ακούτε.

Παράδειγµα: παντελόνι αρνί
κλέφτης ένεση

Λέξεις: 1 λάσπη
2 έχω
3 αστραπή
4 αίθουσα
5 εχθρός
6 περπατώ
7 µπάρµπας
8 µπουµπούκι
9 εκκλησάκι

10 θαρρώ
11 συµµαθήτρια
12 πέντε
13 άγγελος
14 αύξηση
15 νευριάζω
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Sheet1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η έρευνα στην οποία συµµετέχετε είναι ανώνυµη. 

Έχει σκοπό να αναζητήσει τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα 
παιδιά στην ορθογραφία και να βοηθήσει  δασκάλους και µαθητές 
στην καλύτερη διδασκαλία και µάθηση  της µητρικής µας γλώσσας.

Α. Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία µε τη 
βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας και του εξεταστή.

Πόλη:

Σχολείο:

Τάξη:       ∆΄      Ε΄      Στ΄

Τµήµα:

Φύλο: Αγόρι Κορίτσι

Έτος  Μ.   Η.
Ηµεροµηνία συµµετοχής στην έρευνα:

Ηµεροµηνία γέννησης:

Ηλικία (Συµπληρώνεται από τον εξεταστή )
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Β. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας ένα  χ στην απάντηση 
που σας ταιριάζει περισσότερο.

1. Είσαι καλός/καλή πολύ
στην ορθογραφία; αρκετά

λίγο
καθόλου

2. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
ελέγχεις την ορθογραφία; 

Ελέγχω την ορθογραφία
∆εν ελέγχω την ορθογραφία 

3. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
πότε ελέγχεις την ορθογραφία; 

(∆ιάλεξε εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο.)

Ελέγχω την ορθογραφία:
πριν γράψω µια λέξη

όταν  έχω γράψει µια λέξη

µόλις τελειώσω µια πρόταση

όταν τελειώσω όλο το σκέφτοµαι και γράφω

4. Όταν γράφεις ένα σκέφτοµαι και γράφω, 
γιατί δεν ελέγχεις την ορθογραφία; 

γιατί το ξεχνώ.

γιατί όταν σκέφτοµαι την ορθογραφία
ξεχνώ αυτά που θέλω να γράψω.

γιατί γράφω σωστά και χωρίς να σκέφτοµαι 
την ορθογραφία.
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5. Όταν αµφιβάλλεις για την ορθογραφία µιας λέξης, τι κάνεις;

(Πριν απαντήσεις, διάβασε όλες τις πιθανές απαντήσεις και διάλεξε
εκείνη την απάντηση που σου ταιριάζει περισσότερο.)

α. προσπαθώ να φέρω στο µυαλό µου
την εικόνα της λέξης

β. χρησιµοποιώ µια άλλη λέξη που ξέρω καλά

γ. γράφω τη λέξη στο πρόχειρο µε διαφορετικό
κάθε φορά τρόπο και διαλέγω εκείνη τη γραφή
που νοµίζω πιο σωστή

δ. σκέφτοµαι κάποιον ορθογραφικό κανόνα

ε. αναζητώ τη λέξη στο λεξικό

στ. ρωτάω
(Αν ρωτάς, δείξε ποιον ρωτάς )

στο σχολείο: τον δάσκαλο ή τη δασκάλα µου
ένα συµµαθητή µου

και στο σπίτι: τον πατέρα µου
τη µητέρα µου
τον αδερφό ή την αδερφή µου
τον παππού ή τη γιαγιά µου

6. Με ποιον τρόπο διαβάζεις το γράφω και µαθαίνω;

Page 3



Sheet1

7. Πού κάνεις περισσότερα  λάθη;

στο γράφω και µαθαίνω
στην ορθογραφία των επαναληπτικών
στο σκέφτοµαι και γράφω

8. Όταν διαβάζεις άλλα µαθήµατα, όπως Θρησκευτικά, Ιστορία,
Εµείς και ο κόσµος ή Ερευνώ τον φυσικό κόσµο, συναντάς 
συνέχεια νέες λέξεις. Μελετάς την ορθογραφία αυτών των
λέξεων;

ποτέ
σπάνια
συχνά
πάντοτε

9. Τα ορθογραφικά λάθη που κάνεις στο σκέφτοµαι και γράφω 
πιστεύεις ότι γίνονται:     
 (∆ιάλεξε δυο απαντήσεις)

α. γιατί προσέχεις τι θα γράψεις και όχι πώς θα το γράψεις;
β. γιατί δεν θυµάσαι την εικόνα της λέξης;
γ. γιατί δεν θυµάσαι τους ορθογραφικούς κανόνες;
δ. γιατί βιάζεσαι;
ε. γιατί µπερδεύεσαι;

10. Αν είχες να διαλέξεις ανάµεσα στη µελέτη του γράφω και µαθαίνω
τη λύση ενός µαθηµατικού προβλήµατος και την απάντηση 
σε µια ερώτηση Ιστορίας ή άλλου µαθήµατος, τι θα διάλεγες;

τη µελέτη του γράφω και µαθαίνω

τη λύση του µαθηµατικού προβλήµατος

την απάντηση σε µια ερώτηση Ιστορίας ή 
άλλου µαθήµατος
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M.G.A.I;ST;F

Τ.Μ.Γ.Α.

Άσκηση 1

α/α Λέξεις α/α Λέξεις

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31
16 32
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M.G.A.I;ST;F

Άσκηση 2

α/α Λέξεις α/α Λέξεις

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16
8 17

9 18

Άσκηση 3

α/α Λέξεις α/α Λέξεις

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30
15 31

16 32
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M.G.A.I;ST;F

Άσκηση 4 Άσκηση 5

α/α Λέξεις α/α Λέξεις

1 1

2 2

3
4 Άσκηση 6

5 α/α Λέξεις

6 1

7 2

8 3

9 4

10 5

11 6
12 7

13 8

14

15

16
17

18
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M.G.A.II;D,E,ST;F

Τ.Μ.Γ.Α.

Άσκηση 7

α/α Λέξεις α/α Λέξεις

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29
15 30
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A.D.S.1;2,F

Τ. Φ.Γ.Α.
Παράδειγµα

α/α Ψευδολέξεις
1 άρα

2 άρακα

3 κανά  ___ α
4 πά  ___ α

Άσκηση 1 Άσκηση 2

α/α Ψευδολέξεις α/α Ψευδολέξεις
1 α 1 άλα

2 άρα 2 άλα

3 άρακα 3 άλα

4 αράκατα 4 άλα

5 α 5 άλα

6 άρα 6 άλα

7 άρακα 7 άλα

8 αράκατα 8 άλα

9 α 9 άλα

10 άρα 10 άλα
11 άρακα 11 άλα

12 αράκατα

13 α

14 άρα

15 άρακα
16 αράκατα
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E.D.S.1;2 F

Άσκηση 3 Άσκηση 4

α/α Ψευδολέξεις α/α Ψευδολέξεις
1 πά α 1 πά α

2 κανά α 2 κανά α

3 πά α 3 πά α

4 κανά α 4 κανά α

5 πά α 5 πά α

6 κανά α 6 κανά α

7 πά α 7 πά α

8 κανά α 8 κανά α

9 πά α 9 πά α

10 κανά α 10 κανά α

11 πά α 11 πά α

12 κανά α 12 κανά α

13 πά α 13 πά α

14 κανά α 14 κανά α
15 πά α 15 πά α

16 κανά α
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T.S.;D.S.,F

Άσκηση 5 Άσκηση 6

α/α Ψευδολέξεις α/α Ψευδολέξεις
1 πά α 1 χά α

2 κανά α 2 χά α

3 πά α 3 χά α

4 κανά α 4 χά α
5 πά α 5 χά α

6 κανά α

7 πά α

8 κανά α

9 πά α

10 κανά α

11 πά α
12 κανά α
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MGA K,1-3 F

Τ. ΜΓΑ-Κ
Άσκηση 1

Εκφώνηση:
Παρακάτω θα ακούτε διάφορες ψευδολέξεις.   
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας
την κατάληξή τους.

1.1 Ψευδολέξεις
1 ο λάπ
2 του λαπ
3 τον λαπ
4 οι λαπ
5 o λάπ
6 του λαπ
7 τους λάπ
8 οι λάπ
9 των λαπ

10 ο λαπ
11 τον λαπ
12 τους λάπ
13 οι λάπ
14 των λαπ
15 λαπ
16 τον λάπ
17 τους λαπ
18 οι λάπ
19 των λαπ
20 του λάπ
21 τον λαπ
22 ο λαπ

1.2 Ψευδολέξεις
1 η λάπ
2 της λάπ
3 οι λάπ
4 οι λαπ
5 τις λάπ
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MGA K,1-3 F

6 η λάπ
7 της λαπ
8 οι λάπ
9 των λαπ

10 τις λάπ
11 η λάπ
12 την λάπ
13 οι λάπ
14 των λάπ
15 τις λαπ
16 την λάπ
17 η λαπ
18 οι λάπ
19 των λαπ
20 τις λαπ
21 της λάπ
22 την λαπ
23 οι λαπ
24 των λαπ

1.3 Ψευδολέξεις
1 το λαπ
2 το λάπ
3 τα λάπ
4 το λαπ
5 του λάπ
6 τα λάπ
7 το λάπ
8 τα λαπ
9 των λαπ

10 το λάπ
11 τα λάπ
12 των λαπ
13 το λάπ
14 τα λαπ
15 των λαπ
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MGA K,1-3 F

Άσκηση 2

Εκφώνηση:
Παρακάτω θα ακούτε διάφορες ψευδολέξεις, οι οποίες 
δείχνουν ότι κάνω ή  παθαίνω κάτι, είναι δηλαδή ρήµατα. 
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας 
τις συλλαβές που λείπουν.

2.1 Ψευδολέξεις
1 εγώ λάπ
2 αυτός λάπ
3 εσείς λάπ
4 εσύ λαπ
5 εµείς λαπ
6 εγώ λαπ
7 εσείς λαπ
8 εσύ λάπ
9 εµείς λάπ

10 αυτός λαπ
11 εσείς λαπ
12 εµείς λαπ

2.2. Ψευδολέξεις
1 εγώ λάπ
2 αυτός λαπ
3 εσείς λάπ
4 εσύ λάπαγ
5 εσύ λαπ
6 εµείς λάπ
7 αυτοί λαπ
8 αυτός λάπαγ

2.3 Ψευδολέξεις
1 εγώ λα
2 αυτός λα
3 εσείς λά
4 εγώ λάπ
5 αυτός λάπ
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MGA K,1-3 F

6 εσείς λαπ
7 εσύ λα
8 εµείς λά
9 αυτοί λα

10 εσύ λάπ
11 εµείς λαπ
12 αυτοί λάπ

2.4 Ψευδολέξεις
1 εγώ λάπ
2 αυτός λάπ
3 εσείς λαπ
4 εγώ λαπ
5 αυτός λαπ
6 εσείς λαπ
7 εγώ λαπ
8 αυτός λαπ
9 εσείς λαπ

10 εσύ λάπ
11 εµείς λαπ
12 αυτοί λάπ
13 εσύ λαπ
14 εµείς λαπ
15 αυτοί λαπ
16 εσύ λαπ
17 εµείς λαπ
18 αυτοί λαπ

2.5 Ψευδολέξεις
1 εγώ λαπ
2 αυτός λαπ
3 εσείς λαπ
4 εγώ λαπ
5 αυτός λαπ
6 εσείς λαπ
7 εσύ λαπ
8 εµείς λαπ
9 αυτοί λάπ

Page 4



MGA K,1-3 F

10 εσύ λαπ
11 εµείς λαπ
12 αυτοί λαπ

2.6 Ψευδολέξεις
1 εγώ λά
2 αυτός λά
3 εσείς λα
4 εγώ λαπ
5 αυτός λαπ
6 εσείς λαπ
7 εγώ λαπ
8 αυτός λαπ
9 εσείς λαπ

10 εγώ λάπ
11 αυτός λάπ
12 εσείς λαπ
13 εσύ λά
14 εµείς λα
15 αυτοί λά
16 εσύ λαπ
17 εµείς λαπ
18 αυτοί λαπ
19 εσύ λαπ
20 εµείς λαπ
21 αυτοί λαπ
22 εσύ λάπ
23 εµείς λαπ
24 αυτοί λάπ

Άσκηση 3

Εκφώνηση:
Στη συνέχεια θα ακούτε ζευγάρια διάφορων ψευδολέξεων. 
Συµπληρώνετε στο έντυπο που έχετε µπροστά σας την  
κατάληξή τους. 
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MGA K,1-3 F

ψευδολέξεις
1 εγώ λαπώ το λάπ
2 εγώ λαπώ το λαπ
3 εγώ λαπώ η λαπ
4 εγώ λαπώ η λαπ
5 εγώ λαπεύω η λαπ
6 εγώ γλυκολαπώ η γλυκολάπ
7 η λαπή η λαπ
8 η λαπάνα το λαπαν
9 ο λαπατάς το λαπατ

10 ο λαπατσής το λαπατζ
11 το λάπο ο λαπ
12 το λάπι ο λαπ
13 το Λάντιο ο Λαντ
14 το Λάντε ο Λαντ
15 ο Λάνας η Λαν
16 το λάνο η λαν
17 λανώ ο λαν
18 το λαλί ο λαλ
19 το λαµί ο λαµ
20 η λάφη ο λαφ
21 ο λάρης ο λάρ
22 ο λάπος το λαπ
23 ο λάριος ο λαρ
24 λάµιρα ο λαµιρ
25 ο λαθύς ο λαθ
26 ο λαπιός ο λαπ
27 η λαγιά εγώ λαγ
28 το λαπώνι εγώ λαπων
29 ο λάνοπας εγώ λαπον
30 το λαπάκι εγώ λαπακ
31 ο λαπός εγώ λαπ
32 το λαπό λαπ
33 το λαπί λαπ
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D3,4;F

Άσκηση 3

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε µια λέξη και ύστερα από 
µικρή παύση τρεις λέξεις. Να διαλέγετε κάθε 
φορά µια από τις τρεις λέξεις που αρχίζει µε την 
ίδια συλλαβή της µεµονωµένης λέξης και να την 
γράφετε στην παρακάτω στήλη.

Παράδειγµα: παιδί πινέζα µπίρα Πέτρος Πέτρος
µπότα ρώτα µπόι βόδι µπόι

Λέξεις:

1

2

3

4

5

Άσκηση 4

Εκφώνηση: Παρακάτω θα ακούτε ζευγάρια λέξεων.
Να ενώνετε την αρχική συλλαβή της πρώτης
λέξης µε την αρχική / πρώτη συλλαβή της δεύτερης
λέξης και να γράφετε την καινούρια λέξη 
στην παρακάτω στήλη. 

Παράδειγµα: καπάκι       - λαµαρίνα καλά
µανίκι         - νάνος µάνα

Λέξεις:

1

2

3

4

5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 1:Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Μ.Γ.Α.µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR07        Μ.Γ.Α.1 
  2.     VAR08        Μ.Γ.Α.2 
  3.     VAR09        Μ.Γ.Α.3 
  4.     VAR10        Μ.Γ.Α.4 
  5.     VAR11        Μ.Γ.Α.5 
  6.     VAR12        Μ.Γ.Α.6 
  7.     VAR13        Μ.Γ.Α.7 
 
N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR07    85,9272  178,6539     ,8671         ,7663           ,8492 
VAR08    97,7759  222,0731     ,8641         ,7580           ,8327 
VAR09    81,5910  250,2449     ,7896         ,6255           ,8471 
VAR10    96,0322  272,7465     ,7107         ,5116           ,8608 
VAR11   109,2017  330,9354     ,3479         ,1676           ,8977 
VAR12   104,2843  310,1645     ,5745         ,3622           ,8831 
VAR13    86,1204  222,9897     ,8304         ,6963           ,8380 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.  DF   Mean Square    F         Prob. 
 
Between People     34711,1062    713     48,6832 
Within People     478680,8571    4284    111,7369 
  Between Measures  453573,5978      6 75595,5996  12880,6562  ,0000 
  Residual           25107,2593   4278     5,8689 
Total             513391,9634    4997    102,7400 
     Grand Mean       15,7365 
 
 
Hotelling's T-Squared =  76231,6487  F =  12616,1775  Prob. =  ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =      6      
Denominator =     708 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients     7 items 
 
Alpha =   ,8794           Standardized item alpha =   ,8936 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 2: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Φ.Γ.Α. µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR15        Φ.Γ.Α.1 
  2.     VAR16        Φ.Γ.Α.2 
  3.     VAR17        Φ.Γ.Α.3 
  4.     VAR18        Φ.Γ.Α.4 
  5.     VAR19        Φ.Γ.Α.5 
  6.     VAR20        Φ.Γ.Α.6 
 
N of Cases =       714,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR15    47,8796   62,3585     ,5317         ,2865           ,7942 
VAR16    52,9902   58,6801     ,6454         ,4271           ,7728 
VAR17    49,4972   53,9642     ,6353         ,4079           ,7682 
VAR18    50,8067   41,9430     ,7176         ,5193           ,7562 
VAR19    54,0252   46,6165     ,6848         ,4746           ,7576 
VAR20    58,0014   72,0379     ,4400         ,2097           ,8226 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF    Mean Square  F       Prob. 
 
Between People        9224,4157   713      12,9375 
Within People        55457,1667  3570      15,5342 
  Between Measures     46784,6202     5  9356,9240 3846,3252  ,0000 
  Residual              8672,5465  3565     2,4327 
Total                64681,5824  4283      15,1019 
     Grand Mean       10,4400 
 
 
Hotelling's T-Squared =38577,3350    F = 7672,1825  Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =      5      
Denominator =     709 
 
 
Reliability Coefficients     6 items 
 
Alpha =   ,8120           Standardized item alpha =   ,8302 
 

 

 

 

 



Πίνακας 3: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Μ.Γ.Α.-Κ. µε τη µέθοδο  

       της διχοτόµησης 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR22        Μ.Γ.Α.-Κ.1.1 
  2.     VAR23        Μ.Γ.Α.-Κ.1.2 
  3.     VAR24        Μ.Γ.Α.-Κ.1.3 
  4.     VAR26        Μ.Γ.Α.-Κ.2.1 
  5.     VAR27        Μ.Γ.Α.-Κ.2.2 
  6.     VAR28        Μ.Γ.Α.-Κ.2.3 
  7.     VAR29        Μ.Γ.Α.-Κ.2.4 
  8.     VAR30        Μ.Γ.Α.-Κ.2.5 
  9.     VAR31        Μ.Γ.Α.-Κ.2.6 
 10.     VAR33        Μ.Γ.Α.-Κ.3 
 
 N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR22   125,0084  265,8064     ,5633         ,3741           ,7788 
VAR23   124,8333  258,1896     ,6639         ,5117           ,7695 
VAR24   132,9874  277,2972     ,3660         ,2865           ,7950 
VAR26   134,3165  261,0806     ,5826         ,3707           ,7756 
VAR27   137,3207  298,5660     ,2647         ,1402           ,8040 
VAR28   135,5014  263,3247     ,4161         ,2735           ,7904 
VAR29   130,6961  227,9145     ,6120         ,4471           ,7658 
VAR30   133,7661  274,9985     ,3800         ,2307           ,7938 
VAR31   129,4216  199,8879     ,5637         ,4029           ,7909 
VAR33   120,0644  237,6452     ,5892         ,3894           ,7692 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF    Mean Square   F       Prob. 
 
Between People    22087,9641       713      30,9789 
Within People    236014,0000      6426      36,7280 
  Between Measures   196500,4431      9  21833,3826  3545,7404 ,0000 
  Residual            39513,5569   6417      6,1576 
Total            258101,9641      7139      36,1538 
     Grand Mean       14,4880 
 
Hotelling's T-Squared =  43797,7105  F =   4811,8102  Prob. = ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =      9      
Denominator =     705 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients    10 items 
 
Alpha =   ,8012           Standardized item alpha =   ,8179 
 



Πίνακας 4: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Μ.Σ. µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR35        Μ.Σ.1 
  2.     VAR36        Μ.Σ.2 
  3.     VAR37        Μ.Σ.3 
  4.     VAR38        Μ.Σ.4 
  5.     VAR39        Μ.Σ.5 
 
N of Cases =       714,0 
 
 
Item-total Statistics 
 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR35    68,3137  117,4274     ,2208         ,1089           ,3659 
VAR36    61,2003   56,3315     ,1668         ,0431           ,4324 
VAR37    61,2913  101,2586     ,1062         ,0286           ,3689 
VAR38    44,1331   86,5363     ,2929         ,2090           ,2316 
VAR39    56,9888   87,8344     ,3616         ,1706           ,1991 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation   Sum of Sq.  DF   Mean Square     F       Prob. 
 
Between People      17288,1527    713     24,2471 
Within People      272297,2000   2856     95,3422 
  Between Measures   228493,8807     4 57123,4702   3719,2646  ,0000 
  Residual            43803,3193  2852    15,3588 
Total              289585,3527   3569     81,1391 
     Grand Mean       14,5964 
 
 
Hotelling's T-Squared = 34732,1056    F = 8646,4919  Prob. =  ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =      4      
Denominator =     710 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,3666           Standardized item alpha =   ,4825 
 

 

 

 

 

 



Πίνακας 5: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ 1 Φ.Σ. µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR41        1 Φ.Σ.α.1 
  2.     VAR42        1 Φ.Σ.α.2 
  3.     VAR43        1 Φ.Σ.α.3 
  4.     VAR44        1 Φ.Σ.α.4 
  5.     VAR45        1 Φ.Σ.α.5 
  6.     VAR47        1 Φ.Σ.β.1 
  7.     VAR48        1 Φ.Σ.β.2 
  8.     VAR49        1 Φ.Σ.β.3 
  9.     VAR50        1 Φ.Σ.β.4 
 10.     VAR51        1 Φ.Σ.β.5 
 11.     VAR53        1 Φ.Σ.γ. 
 
N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR41    54,1737  102,3765     ,4165         ,2273           ,7071 
VAR42    67,5756  112,9319     ,4698         ,2565           ,7055 
VAR43    63,6289   81,0556     ,4909         ,2671           ,7159 
VAR44    66,7969  115,1747     ,4124         ,2028           ,7119 
VAR45    69,4286  116,7389     ,4214         ,2175           ,7133 
VAR47    64,2675  115,0798     ,3655         ,1455           ,7153 
VAR48    68,3852  113,4601     ,3295         ,1437           ,7185 
VAR49    71,1457  116,9633     ,3910         ,1879           ,7152 
VAR50    68,5756  116,6121     ,4884         ,2644           ,7103 
VAR51    68,0770  109,5859     ,4056         ,2137           ,7085 
VAR53    67,3992  103,5585     ,3769         ,1652           ,7145 
 
                       Analysis of Variance 
Source of Variation  Sum of Sq.  DF    Mean Square      F      Prob. 
 
Between People     8356,8063     713      11,7206 
Within People    170487,0909    7140      23,8777 
  Between Measures  148045,5289    10  14804,5529   4703,6148  ,0000 
  Residual           22441,5620  7130      3,1475 
Total            178843,8972    7853      22,7740 
     Grand Mean        6,6314 
 
Hotelling's T-Squared =  38425,4713        F =   3794,0437       
Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     10      
Denominator =     704 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,7315           Standardized item alpha =   ,7735 
 
 
 



Πίνακας 6:Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ 2 Φ.Σ.µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR55        2 Φ.Σ.α.1 
  2.     VAR56        2 Φ.Σ.α.2 
  3.     VAR57        2 Φ.Σ.α.3 
  4.     VAR58        2 Φ.Σ.α.4 
  5.     VAR59        2 Φ.Σ.α.5 
  6.     VAR60        2 Φ.Σ.α.6 
  7.     VAR62        2 Φ.Σ.β.1 
  8.     VAR63        2 Φ.Σ.β.2 
  9.     VAR64        2 Φ.Σ.β.3 
 10.     VAR65        2 Φ.Σ.β.4 
 11.     VAR67        2 Φ.Σ.γ. 
 
N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR55    47,7381   46,0702     ,3427         ,1644           ,7434 
VAR56    47,9608   44,2313     ,4336         ,2297           ,7336 
VAR57    46,9972   45,2006     ,4337         ,2916           ,7358 
VAR58    46,9412   45,6711     ,3988         ,2428           ,7390 
VAR59    47,3796   40,6987     ,5019         ,3308           ,7215 
VAR60    47,0700   42,8983     ,5712         ,4265           ,7203 
VAR62    46,0140   45,2985     ,3970         ,2148           ,7383 
VAR63    47,5322   40,9225     ,4654         ,2441           ,7265 
VAR64    47,2955   43,6475     ,4542         ,2556           ,7308 
VAR65    47,2367   41,3703     ,3717         ,1731           ,7417 
VAR67    44,5994   35,1184     ,3991         ,1914           ,7637 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF    Mean Square      F     Prob. 
 
Between People     3278,3877       713      4,5980 
Within People     14341,6364      7140      2,0086 
  Between Measures    6266,6137      10   626,6614    553,3230  ,0000 
  Residual            8075,0227    7130     1,1325 
Total             17620,0241      7853      2,2437 
     Grand Mean        4,6979 
 
Hotelling's T-Squared =   4356,5697        F =    430,1578       
Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     10      
Denominator =     704 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    11 items 
 
Alpha =   ,7537           Standardized item alpha =   ,7894 
 

 



Πίνακας 7: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Φ.Σ.µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR41        1 Φ.Σ.α.1 
  2.     VAR42        1 Φ.Σ.α.2 
  3.     VAR43        1 Φ.Σ.α.3 
  4.     VAR44        1 Φ.Σ.α.4 
  5.     VAR45        1 Φ.Σ.α.5 
  6.     VAR47        1 Φ.Σ.β.1 
  7.     VAR48        1 Φ.Σ.β.2 
  8.     VAR49        1 Φ.Σ.β.3 
  9.     VAR50        1 Φ.Σ.β.4 
 10.     VAR51        1 Φ.Σ.β.5 
 11.     VAR53        1 Φ.Σ.γ. 
 12.     VAR55        2 Φ.Σ.α.1 
 13.     VAR56        2 Φ.Σ.α.2 
 14.     VAR57        2 Φ.Σ.α.3 
 15.     VAR58        2 Φ.Σ.α.4 
 16.     VAR59        2 Φ.Σ.α.5 
 17.     VAR60        2 Φ.Σ.α.6 
 18.     VAR62        2 Φ.Σ.β.1 
 19.     VAR63        2 Φ.Σ.β.2 
 20.     VAR64        2 Φ.Σ.β.3 
 21.     VAR65        2 Φ.Σ.β.4 
 22.     VAR67        2 Φ.Σ.γ. 
 
N of Cases =       714,0 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR41   105,8501  239,9929     ,4385         ,2849           ,8174 
VAR42   119,2521  256,9406     ,4493         ,2716           ,8165 
VAR43   115,3053  209,2587     ,5062         ,2998           ,8255 
VAR44   118,4734  259,0519     ,4210         ,2250           ,8177 
VAR45   121,1050  261,6818     ,4190         ,2317           ,8184 
VAR47   115,9440  259,2086     ,3708         ,1682           ,8195 
VAR48   120,0616  256,0551     ,3545         ,1819           ,8203 
VAR49   122,8221  261,5714     ,4019         ,2160           ,8188 
VAR50   120,2521  260,2982     ,5176         ,3184           ,8161 
VAR51   119,7535  250,6404     ,4231         ,2362           ,8169 
VAR53   119,0756  241,5623     ,4042         ,2272           ,8201 
VAR55   120,6835  268,7805     ,3587         ,1910           ,8217 
VAR56   120,9062  265,7654     ,4049         ,2568           ,8200 
VAR57   119,9426  267,0388     ,4325         ,3234           ,8201 
VAR58   119,8866  268,3952     ,3891         ,2668           ,8212 
VAR59   120,3249  258,7162     ,4542         ,3532           ,8168 
VAR60   120,0154  262,2424     ,5423         ,4443           ,8166 
VAR62   118,9594  269,0629     ,3346         ,2310           ,8221 
VAR63   120,4776  257,3550     ,4707         ,2997           ,8160 
VAR64   120,2409  265,3332     ,3972         ,2719           ,8199 
VAR65   120,1821  259,0047     ,3791         ,2208           ,8191 



VAR67   117,5448  243,9931     ,4348         ,2583           ,8169 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF    Mean Square     F      Prob. 
 
Between People     9046,7227       713      12,6883 
Within People    202098,5455     14994      13,4786 
  Between Measures 168993,4894        21  8047,3090  3639,6965 ,0000 
  Residual          33105,0560     14973     2,2110 
Total            211145,2681     15707      13,4427 
     Grand Mean        5,6646 
 
Hotelling's T-Squared = 43402,9759  F =   2008,8334  Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     21      
Denominator =     693 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients    22 items 
 
Alpha =   ,8257           Standardized item alpha =   ,8592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Πίνακας 8: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Μ.∆.µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR07        Μ.Γ.Α.1 
  2.     VAR08        Μ.Γ.Α.2 
  3.     VAR09        Μ.Γ.Α.3 
  4.     VAR10        Μ.Γ.Α.4 
  5.     VAR11        Μ.Γ.Α.5 
  6.     VAR12        Μ.Γ.Α.6 
  7.     VAR13        Μ.Γ.Α.7 
  8.     VAR35        Μ.Σ.1 
  9.     VAR36        Μ.Σ.2 
 10.     VAR37        Μ.Σ.3 
 11.     VAR38        Μ.Σ.4 
 12.     VAR39        Μ.Σ.5 
 
N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR07   158,9090  419,7098     ,7840         ,7710           ,7386 
VAR08   170,7577  477,1488     ,7978         ,7630           ,7458 
VAR09   154,5728  515,8664     ,7266         ,6378           ,7604 
VAR10   169,0140  549,1667     ,6234         ,5197           ,7740 
VAR11   182,1835  619,7657     ,3243         ,1730           ,8000 
VAR12   177,2661  593,9712     ,5252         ,3663           ,7897 
VAR13   159,1022  481,8030     ,7469         ,6998           ,7508 
VAR35   178,4692  623,2592     ,2432         ,1326           ,8016 
VAR36   171,3557  510,7569     ,2366         ,0817           ,8373 
VAR37   171,4468  577,4228     ,2497         ,1009           ,8006 
VAR38   154,2885  562,2673     ,3121         ,2318           ,7960 
VAR39   167,1443  560,2442     ,3891         ,2141           ,7886 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF   Mean Square    F     Prob. 
 
Between People    37562,0458       713     52,6817 
Within People    768122,3333      7854     97,8001 
  Between Measures  684774,5415      11 62252,2310   5857,9146  ,0000 
  Residual           83347,7918   7843     10,6270 
Total            805684,3791      8567     94,0451 
     Grand Mean       15,2614 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Hotelling's T-Squared = 101662,7722  F = 9112,4479    Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     11      
Denominator =     703 
Reliability Coefficients    12 items 
 
Alpha =   ,7983           Standardized item alpha =   ,8363 
 



Πίνακας 9: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Φ.∆. µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
  
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR15        Φ.Γ.Α.1 
  2.     VAR16        Φ.Γ.Α.2 
  3.     VAR17        Φ.Γ.Α.3 
  4.     VAR18        Φ.Γ.Α.4 
  5.     VAR19        Φ.Γ.Α.5 
  6.     VAR20        Φ.Γ.Α.6 
  7.     VAR55        2 Φ.Σ.α.1 
  8.     VAR56        2 Φ.Σ.α.2 
  9.     VAR57        2 Φ.Σ.α.3 
 10.     VAR58        2 Φ.Σ.α.4 
 11.     VAR59        2 Φ.Σ.α.5 
 12.     VAR60        2 Φ.Σ.α.6 
 13.     VAR62        2 Φ.Σ.β.1 
 14.     VAR63        2 Φ.Σ.β.2 
 15.     VAR64        2 Φ.Σ.β.3 
 16.     VAR65        2 Φ.Σ.β.4 
 17.     VAR67        2 Φ.Σ.γ. 
 18.     VAR41        1 Φ.Σ.α.1 
 19.     VAR42        1 Φ.Σ.α.2 
 20.     VAR43        1 Φ.Σ.α.3 
 21.     VAR44        1 Φ.Σ.α.4 
 22.     VAR45        1 Φ.Σ.α.5 
 23.     VAR47        1 Φ.Σ.β.1 
 24.     VAR48        1 Φ.Σ.β.2 
 25.     VAR49        1 Φ.Σ.β.3 
 26.     VAR50        1 Φ.Σ.β.4 
 27.     VAR51        1 Φ.Σ.β.5 
 28.     VAR53        1 Φ.Σ.γ. 
 
N of Cases =       714,0 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR15   172,5014  448,8787     ,4586         ,3521           ,8491 
VAR16   177,6120  440,6698     ,5471         ,4633           ,8464 
VAR17   174,1190  438,9157     ,4359         ,4288           ,8494 
VAR18   175,4286  414,9858     ,4839         ,5260           ,8491 
VAR19   178,6471  420,5625     ,5054         ,5008           ,8471 
VAR20   182,6232  468,1314     ,4217         ,2643           ,8527 
VAR55   183,3235  467,2318     ,3707         ,2077           ,8528 
VAR56   183,5462  463,4740     ,4112         ,2682           ,8518 
VAR57   182,5826  465,8228     ,4184         ,3281           ,8522 
VAR58   182,5266  466,9172     ,3954         ,2720           ,8526 
VAR59   182,9650  454,3620     ,4581         ,3578           ,8497 
VAR60   182,6555  458,3355     ,5601         ,4549           ,8495 



VAR62   181,5994  467,7636     ,3423         ,2381           ,8531 
VAR63   183,1176  451,8824     ,4871         ,3269           ,8490 
VAR64   182,8810  462,3715     ,4165         ,2897           ,8515 
VAR65   182,8221  458,5335     ,3236         ,2374           ,8526 
VAR67   180,1849  440,2771     ,3846         ,2641           ,8515 
VAR41   168,4902  432,8870     ,4157         ,2866           ,8507 
VAR42   181,8922  451,9701     ,4549         ,2923           ,8495 
VAR43   177,9454  395,0475     ,4758         ,3094           ,8548 
VAR44   181,1134  455,5089     ,4131         ,2430           ,8506 
VAR45   183,7451  459,2393     ,4031         ,2372           ,8512 
VAR47   178,5840  457,6626     ,3343         ,1710           ,8524 
VAR48   182,7017  451,5532     ,3533         ,1897           ,8519 
VAR49   185,4622  461,0399     ,3498         ,2246           ,8522 
VAR50   182,8922  456,8032     ,5111         ,3250           ,8496 
VAR51   182,3936  444,1745     ,4250         ,2625           ,8497 
VAR53   181,7157  437,9541     ,3536         ,2327           ,8535 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF   Mean Square     F       Prob. 
 
Between People      12251,0009     713     17,1823 
Within People      340334,9643   19278     17,6541 
  Between Measures   292537,2242     27 10834,7120   4363,7846  ,0000 
  Residual            47797,7400  19251     2,4829 
Total              352585,9651   19991     17,6372 
     Grand Mean        6,6879 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Hotelling's T-Squared =  91776,4605  F = 3275,1768   Prob. =   ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     27      
Denominator =     687 
 
Reliability Coefficients    28 items 
 
Alpha =   ,8555           Standardized item alpha =   ,8824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Πίνακας 10: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Γ.Σ. µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
  
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR41        1 Φ.Σ.α.1 
  2.     VAR42        1 Φ.Σ.α.2 
  3.     VAR43        1 Φ.Σ.α.3 
  4.     VAR44        1 Φ.Σ.α.4 
  5.     VAR45        1 Φ.Σ.α.5 
  6.     VAR47        1 Φ.Σ.β.1 
  7.     VAR48        1 Φ.Σ.β.2 
  8.     VAR49        1 Φ.Σ.β.3 
  9.     VAR50        1 Φ.Σ.β.4 
 10.     VAR51        1 Φ.Σ.β.5 
 11.     VAR53        1 Φ.Σ./σ.χ. 
 12.     VAR55        2 Φ.Σ.α.1 
 13.     VAR56        2 Φ.Σ.α.2 
 14.     VAR57        2 Φ.Σ.α.3 
 15.     VAR58        2 Φ.Σ.α.4 
 16.     VAR59        2 Φ.Σ.α.5 
 17.     VAR60        2 Φ.Σ.α.6 
 18.     VAR62        2 Φ.Σ.β.1 
 19.     VAR63        2 Φ.Σ.β.2 
 20.     VAR64        2 Φ.Σ.β.3 
 21.     VAR65        2 Φ.Σ.β.4 
 22.     VAR67        2 Φ.Σ./σ.χ. 
 23.     VAR35        Α.Α.Θ.Μ. 
 24.     VAR36        Ο.Μ.Κ.Λ. 
 25.     VAR37        Ο.Α.Π. 
 26.     VAR38        Α.Α.Λ. 
 27.     VAR39        Ο.Α.Θ.Μ. 
 
 
N of Cases =       714,0 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR41   178,8319  538,3055     ,4490         ,3042           ,7718 
VAR42   192,2339  562,8386     ,4554         ,2910           ,7761 
VAR43   188,2871  492,1096     ,5273         ,3251           ,7643 
VAR44   191,4552  569,0955     ,3768         ,2353           ,7787 
VAR45   194,0868  571,5044     ,3929         ,2333           ,7790 
VAR47   188,9258  565,3647     ,3907         ,1846           ,7777 
VAR48   193,0434  561,6068     ,3647         ,1981           ,7776 
VAR49   195,8039  571,4342     ,3762         ,2212           ,7792 
VAR50   193,2339  569,0574     ,4934         ,3209           ,7774 
VAR51   192,7353  554,5512     ,4221         ,2522           ,7750 
VAR53   192,0574  550,4862     ,3284         ,2357           ,7782 
VAR55   193,6653  579,5666     ,3762         ,2076           ,7814 
VAR56   193,8880  575,9734     ,4030         ,2715           ,7802 
VAR57   192,9244  578,9704     ,3985         ,3328           ,7811 



VAR58   192,8683  580,6895     ,3618         ,2721           ,7818 
VAR59   193,3067  566,0054     ,4498         ,3568           ,7770 
VAR60   192,9972  571,0238     ,5330         ,4583           ,7778 
VAR62   191,9412  580,1059     ,3490         ,2393           ,7817 
VAR63   193,4594  563,3791     ,4768         ,3128           ,7759 
VAR64   193,2227  575,4945     ,3928         ,2896           ,7801 
VAR65   193,1639  569,6632     ,3319         ,2275           ,7796 
VAR67   190,5266  552,2805     ,3630         ,2681           ,7766 
VAR35   192,9356  584,5344     ,3017         ,1557           ,7832 
VAR36   185,8221  471,2039     ,2548         ,1365           ,8255 
VAR37   185,9132  552,8620     ,1800         ,1014           ,7910 
VAR38   168,7549  498,4574     ,4908         ,3838           ,7675 
VAR39   181,6106  517,1581     ,4452         ,2388           ,7708 
 
 
Hotelling's T-Squared =  74228,4441   F = 2754,8371   Prob. = ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     26      
Denominator =     688 
 
 
Reliability Coefficients    27 items 
 
Alpha =   ,7858           Standardized item alpha =   ,8706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Πίνακας 11: Έλεγχος αξιοπιστίας του τεστ Γ.∆.µε τη µέθοδο της διχοτόµησης 
  
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis  
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     VAR07        Μ.Γ.Α.1 
  2.     VAR08        Μ.Γ.Α.2 
  3.     VAR09        Μ.Γ.Α.3 
  4.     VAR10        Μ.Γ.Α.4 
  5.     VAR11        Μ.Γ.Α.5 
  6.     VAR12        Μ.Γ.Α.6 
  7.     VAR13        Μ.Γ.Α.7 
  8.     VAR15        Φ.Γ.Α.1 
  9.     VAR16        Φ.Γ.Α.2 
 10.     VAR17        Φ.Γ.Α.3 
 11.     VAR18        Φ.Γ.Α.4 
 12.     VAR19        Φ.Γ.Α.5 
 13.     VAR20        Φ.Γ.Α.6 
 
N of Cases =       714,0 
 
Item-total Statistics 
          Scale     Scale   Corrected 
          Mean    Variance    Item-         Squared          Alpha 
         if Item   if Item    Total         Multiple        if Item 
         Deleted   Deleted Correlation    Correlation       Deleted 
 
VAR07   148,5672  356,5011     ,8149         ,7745           ,8543 
VAR08   160,4160  414,4873     ,8058         ,7596           ,8460 
VAR09   144,2311  448,9942     ,7498         ,6315           ,8511 
VAR10   158,6723  481,1126     ,6418         ,5239           ,8592 
VAR11   171,8417  548,6439     ,3534         ,1845           ,8753 
VAR12   166,9244  523,7194     ,5506         ,3646           ,8680 
VAR13   148,7605  415,4278     ,7776         ,7000           ,8484 
VAR15   158,0350  533,7814     ,3551         ,2977           ,8730 
VAR16   163,1457  517,1933     ,5549         ,4649           ,8667 
VAR17   159,6527  515,0713     ,4459         ,4158           ,8692 
VAR18   160,9622  482,4768     ,5482         ,5358           ,8637 
VAR19   164,1807  498,8832     ,4807         ,4823           ,8673 
VAR20   168,1569  547,6416     ,4130         ,2349           ,8747 
 
                       Analysis of Variance 
Source of Variation  Sum of Sq.    DF    Mean Square      F     Prob. 
Between People      30788,3189     713      43,1814 
Within People      611996,4615    8568      71,4282 
  Between Measures   565069,4527     12  47089,1211   8585,5572 ,0000 
  Residual            46927,0088   8556      5,4847 
Total              642784,7804    9281      69,2581 
     Grand Mean       13,2920 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Hotelling's T-Squared = 123602,4303  F =  10141,2934  Prob. =  ,0000 
  Degrees of Freedom:              Numerator =     12      
Denominator =     702 
Reliability Coefficients    13 items 
 
Alpha =   ,8730           Standardized item alpha =   ,8843 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επαναληπτική χορήγηση των ∆οκιµασιών Ορθογραφικών ∆εξιοτήτων 
για τον έλεγχο αξιοπιστίας του τεστ Μ.Σ. 

Οι δοκιµασίες ορθογραφικών δεξιοτήτων (∆.Ο.∆.) επαναχορηγήθηκαν 

τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2003 µε στόχο τον έλεγχο αξιοπιστίας του τεστ Μ.Σ. 

µε την τεχνική της συσχέτισης των επιδόσεων δυο διαφορετικών δειγµάτων. 

Στην έρευνα αυτή έλαβαν µέρος οι 55 µαθητές της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του Α΄ 

∆ηµοτικού Σχολείου Λεχαινών Ηλείας. Η χορήγηση των τεστ έγινε από τους 

δασκάλους των τάξεων µε βάση τον Οδηγό για τον εξεταστή. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1:  Μέσοι όροι  ( x ), τυπικές αποκλίσεις (sd), διάµεσοι (Mdn)  και  τεταρτηµόρια 

(Qκ, Qα) των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατος στις ∆οκιµασίες 

Ορθογραφικών δεξιοτήτων 

 

Ο.∆.= Ορθογραφική δεξιότητα, Γ.Σ.= Γλωσσολογική συνείδηση (Μ.Σ. και Φ.Σ.),  Γ.∆.= 

Γλωσσικές δεξιότητες (Μ.Γ.Α. και Φ.Γ.Α.), Μ.∆.= Μορφολογική δεξιότητα (Μ.Γ.Α. και Μ.Σ.), 

Φ.∆.= Φωνολογική δεξιότητα (Φ.Γ.Α. και Φ.Σ.), Φ.Γ.Α.= Φωνηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, 

Μ.Γ.Α.= Μορφηµατικογραφηµατική αντιστοιχία, Φ.Σ.= Φωνολογική συνείδηση, Μ.Σ.= 

Μορφολογική συνείδηση, Μ.Γ.Α.–Κ.= Μεταγλωσσική δεξιότητα, Μ.Γ.Α.- Κ.1 = υποτέστ Μ.Γ.Α.- 

Κ. στα ουσιαστικά, Μ.Γ.Α.- Κ.2 = υποτέστ Μ.Γ.Α.- Κ. στα ρήµατα,  Μ.Γ.Α.- Κ.3 = υποτέστ 

Μ.Γ.Α.- Κ. στις παράγωγες λέξεις, 1 Φ.Σ. = υποτέστ Φ.Σ. σε γραφικό περιβάλλον, 2 Φ.Σ. = 

υποτέστ Φ.Σ. σε προφορικό περιβάλλον. 

                x  sd Qκ Mdn Qα Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Ο.∆. 87,85 11,17 84,00 92,00 96,00 49 100

Γ.Σ. 197,26 26,20 176,00 199,00 219,00 145 248

Γ.∆. 167,10 24,85 149,00 171,00 188,00 104 202

Μ.∆. 182,91 26,63 168,00 187,00 205,00 108 228

Φ.∆. 181,44 24,31 160,00 181,00 203,00 135 223

 Μ.Γ.Α.-Κ 146,07 18,40 136,00 150,00 161,00 82 175

Μ.Γ.Α.-Κ1 52,15 5,54 50,00 52,00 56,00 33 60

Μ.Γ.Α.-Κ2 69,04 11,55 63,00 73,00 78,00 38 86

Μ.Γ.Α.-Κ3 24,89 3,58 23,00 25,00 27,00 11 32

Μ.Γ.Α. 108,80 18,37 100,00 113,00 124,00 48 134

Μ.Σ. 74,11 11,94 65,00 74,00 83,00 47 97

Φ.Γ.Α. 58,29 9,58 51,00 61,00 65,00 31 72

Φ.Σ. 123,14 17,21 111,00 122,00 138,00 77 154

1 Φ.Σ. 72,40 11,99 62,00 72,00 83,00 48 94

2 Φ.Σ. 50,75 6,92 45,00 53,00 56,00 29 62



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V 
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Ιστόγραµµα 1: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης της Γλωσσο- 

  λογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

 

Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.) 

Εκτιµώµενες τιµές Γλωσσολογικής Συνείδησης 
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης της Γλωσσολογικής  

Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 
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Ιστόγραµµα 2: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης των  

  Γλωσσικών ∆εξιοτήτων µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

  

Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.)

Εκτιµώµενες τιµές Γλωσσικών ∆εξιοτήτων 
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∆ιάγραµµα 2: ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης των Γλωσσικών  

 ∆εξιοτήτων µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 



Υπόλοιπα 
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Ιστόγραµµα 3: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης της Μ.Γ.Α.- Κ.  

  µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

 

 Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.)

Εκτιµώµενες τιµές Μ.Γ.Α.-Κ
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης της Μ.Γ.Α.-Κ. µε  

 την Ορθογραφική ∆εξιότητα 
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Ιστόγραµµα 4: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης της Φωνολο- 

γικής και Μορφολογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξι-  

ότητα 

Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.) 

Εκτιµώµενες τιµές Φ.Σ. και Μ.Σ.
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∆ιάγραµµα 4: ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης της Φωνολογικής  

  και Μορφολογικής Συνείδησης µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα  
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Ιστόγραµµα 5: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης της Φ.Γ.Α. και  

  της Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 

Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα (Ο.∆.) 

Εκτιµώµενες τιµές «Φ.Γ.Α.» και «Μ.Γ.Α.» 
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∆ιάγραµµα 5: ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης της Φ.Γ.Α.  και της  

   Μ.Γ.Α. µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 
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Ιστόγραµµα  6: Απλή κατανοµή των υπολοίπων παλινδρόµησης της  

   Μορφολογικής ∆εξιότητας µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 
 

Εξ. µεταβλητή: Ορθογραφική ∆εξιότητα ( Ο.∆.) 
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∆ιάγραµµα 6:   ∆ιασπορά των υπολοίπων παλινδρόµησης της Μορφολογικής  

   ∆εξιότητας µε την Ορθογραφική ∆εξιότητα 




