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∞π£OY™A 1

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹, 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009
16.00-17.30 ∂ÁÁÚ·Ê¤˜
ﬂÚ·

∞›ıÔ˘Û· 1
∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ (ÚÒÙË)
ıÂÌ·ÙÈÎ‹: °ÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: Õ. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë - ∞. ∞˚‰›ÓË˜
17.30-17.50 æÂ˘‰ﬁÊÈÏÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜: ÔÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ› ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Ê›ÏÔÈ
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
∂. μÏ¤ÙÛË, A. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë-™˘ÌÂˆÓ›‰Ë
17.50-18.10 ∏ ¯Ú‹ÛË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓË
ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ª. ∑˘ÁÔ‡ÚË, ∞. ∞˚‰›ÓË˜
18.10-18.30 ¢Â›ÎÙÂ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏﬁÁÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎﬁ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÈı·Ú¯›Â˜ Î·È ·ÂÈı·Ú¯›Â˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏﬁÁÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. ∏ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
Î·È ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
¶. ™·¯ÈÓ›‰Ô˘
18.30-18.50 ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ °ÏÒÛÛ·˜ ‹ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ªÈ·
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
∞. ™È¿ÙÚ·˜, ¶. ΔÔÔ‡˙·

19.50-20.10 ∞ÏÏËÁÔÚ›Â˜ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ
ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
∫. ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘
20.10-20.30 §ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹ ·È‰Â›· Î·È
‰È·ıÂÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
∫. ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘, ƒ. ¶·Ó·Ô‡Ú·
20.30-20.50 √ÙÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ì¤Û·
·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎﬁÌÈÎ˜: ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
ÛÙË μã ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡
™.¶. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ∫. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘
20.50-21.10 To ÂÈÌÔÚÊˆÙÈÎﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙË˜ ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ·Ê‡ÓÈÛË˜
ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÚ‹ÓË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô
ªÔ˘ÌÙ˙›‰Ô˘ ∞ÚÁ.
21.10-21.30 ™˘˙‹ÙËÛË
¢Â›ÓÔ

18.50-19.10 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· - ∫·Ê¤˜

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: Δ˙. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ∫. ∫·Ú·Ù¿ÛÔ˘
19.10-19.30 °ÏˆÛÛÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·È‰ÈÎ‹/ÓÂ·ÓÈÎ‹ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
°. ¶··ÓÙˆÓ¿ÎË˜, G. Frazis
19.30-19.50 T· ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È Ò˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ŒÚÂ˘Ó· ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
ÙˆÓ °ã, ¢ã, ∂ã & ™Δã Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
∞. •·ÓıﬁÔ˘ÏÔ˜, ∫. ¡Ù›Ó·˜

10

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ Δª∏ª∞ ¡∏¶π∞°ø°ø¡ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ Δª∏ª∞ ¡∏¶π∞°ø°ø¡ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

11

Η σπήζη μοπθολογικών ζηπαηηγικών ζηην οπθογπαθημένη
γπαθή ηος θέμαηορ λέξεων πος ανήκοςν ζηην ίδια οικογένεια

Μαπία Ζςγούπη, Αθανάζιορ Αϊδίνηρ
Παιδαγφγικό Τμήμα Δημοηικής Εκπαίδεσζης – Α. Π. Θ.

Abstract
The importance of the use of morphemes in spelling has established in different alphabetic languages and
recent studies have been shown that it is impossible for someone to read and write correctly without
taking into account the morphemes. Research findings in Greek have demonstrated the role of morphemes
and morphosyntactic awareness in spelling the end of the words but they have not dealt with the spelling
of the stem of the words in Greek. The aim of the present study was to examine the spelling of the root
morpheme of words of the same family group and the role of morphosyntactic awareness in the
development of this skill. 123 students from the 4th to 6th grade participated in the study. Children were
asked to spell the stem of 100 words equally divided in 20 family groups. Two tests of morphosyntactic
awareness were also given to children. The results showed that there are significant relations between
children’s morphosyntactic awareness and the constant spelling of the stem.

1. Ειζαγωγή
Η θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γξαθήο απνηειεί αληηθείκελν εξεπλώλ
πνιιώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ. Δηάθνξα κνληέια έρνπλ πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. Σε απηά ηα κνληέια
γίλεηαη πξνζπάζεηα κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ ιαζώλ ησλ παηδηώλ λα αλαδεηρζνύλ νη
πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο, νη ηθαλόηεηεο – θπξίσο κεηαγισζζηθέο – πνπ
θαηαθηώληαη ζε απηά ηα ζηάδηα θαζώο θαη ε ραξαθηεξηζηηθή αλάπηπμε από ζηάδην ζε
ζηάδην (Ατδίλεο & Δαιαθιή, 2006). Σύκθσλα κε απηά ηα κνληέια ε αλάπηπμε ηεο
νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο νινθιεξώλεηαη ζε πέληε ζηάδηα, ζην πξνεπηθνηλσληαθό, ζην
εκηθσλεηηθό ζηάδην ή ζηάδην ηνπ νλόκαηνο ηνπ γξάκκαηνο, ζην θσλεηηθό ζηάδην, ζην

κεηαβαηηθό ή κνξθνινγηθό ή νξζνγξαθηθό ή ζηάδην ηνπ πιαηζίνπ ηεο ιέμεο θαη ζην
ζηάδην ηεο ζσζηήο νξζνγξαθίαο (Ατδίλεο & Δαιαθιή, 2006).
Αληίζεηα κε ηε ζεσξία ζηαδίσλ όπνπ ε αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο
πεξηγξάθεηαη κε κηα γξακκηθή αληίιεςε, όπνπ ην θάζε ζηάδην δηαδέρεηαη ην
πξνεγνύκελν, ηα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ έλα εύξνο ζηξαηεγηθώλ δηαζέζηκν ζ’ απηά
από κηα πξώηκε ειηθία. Η Treiman (1993) ηζρπξίδεηαη όηη ε νξζνγξαθηθή γλώζε
αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη από ην λεπηαγσγείν, πνιύ πξηλ θηάζνπλ ηα παηδηά ζην ηέινο
ηνπ θσλεηηθνύ ζηαδίνπ. Η Goswami ππνζηεξίδεη όηη έλα παηδί ζηελ ειηθία ησλ επηά
εηώλ ρξεζηκνπνηεί ήδε νξζνγξαθηθέο αλαιπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζώο θαη κηα
ζηξαηεγηθή νπηηθνύ ειέγρνπ (Goswami, 1988). Ο Waters θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
(Waters et al., 1988; Bruck & Waters, 1990) ππνζηεξίδνπλ όηη αθόκα θαη νη αδύλακνη
γξαθείο ηεο ηξίηεο ηάμεο θαηαθέξλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα κεγάιν εύξνο
ζηξαηεγηθώλ ζηα γξαπηά ηνπο (νλνκαζίαο, θσλεηηθή, νξζνγξαθηθή, κνξθνινγηθή θαη
νπηηθνύ ειέγρνπ).
Γηα λα γξάςεη θάπνηνο νξζνγξαθεκέλα ζε πνιιέο αιθαβεηηθέο γιώζζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειιεληθήο, ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ από ηε γλώζε γηα ηηο
αληηζηνηρίεο θσλεκάησλ γξαθεκάησλ. Σηα αγγιηθά ε γξαθή ησλ πεξηζζόηεξσλ
πνιπζύιιαβσλ ιέμεσλ βαζίδεηαη ζε ιεμηινγηθέο παξά ζε θσλεηηθέο πιεξνθνξίεο
(Chomsky, 1970) θαη ζηα ειιεληθά, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ππάξρεη έλα πξνο δύν ή
πνιιά αληηζηνηρία κεηαμύ θσλεκάησλ-γξαθεκάησλ. Σπλεπώο ε ρξήζε κόλν
θσλνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ είλαη επηζθαιήο γηα ηελ παξαγσγή ελόο νξζνγξαθεκέλνπ
θεηκέλνπ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο πιεξνθνξηώλ ηεο ζύληαμεο θαη
ηεο κνξθνινγίαο (εηπκνινγία-γξακκαηηθή) θαζώο θαη ε γλώζε ηεο νξζνγξαθηθήο
δνκήο ησλ ιέμεσλ απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη γλώζεο ηόζν γηα ηελ αλάγλσζε όζν
θαη γηα ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Bryant, Nunes & Aidinis, 1999).
Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο
εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγίαο κε ηε γξαθή εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε
γξαθή ησλ θαηαιεθηηθώλ κνξθεκάησλ (Nunes-Carraher, 1985; Read, 1986; Nunes,
1992; Treiman, 1993; Da Mota, 1995; Bryant, Devine, Ledward & Nunes, 1997; Nunes,
Bryant & Bindman, 1997; Bryant, Nunes & Aidinis, 1999; Fayol, Thevenin, Jarousse &
Totereau, 1998). Τν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ην πώο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ ηα
ειιελόπνπια αιιά θαη ηη ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ πνξεία θαηάθηεζεο ηεο

γξαπηήο γιώζζαο είλαη ζρεηηθά πξόζθαην. Λίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηνλ
ειιεληθό ρώξν θαη αθνξνύλ ηε ζεκαζία ηεο κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο ζηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Bryant, Nunes & Aidinis, 1999; Ατδίλεο, 2000; Ατδίλεο &
Δαιαθιή, 2006; Ατδίλεο & Παξάζρνπ, 2004, Nunes, Aidinis & Bryant, 2006) θαη
αθόκα πην ιίγεο νη έξεπλεο πνπ κειεηνύλ ηε ρξήζε ηεο κνξθνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ζηε
γξαθή ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ.
Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ηα
παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηε γξαθή ηνπ ζέκαηνο ησλ ιέμεσλ. Τν θύξην εξώηεκα πνπ
εξεπλήζεθε είλαη αλ ηα παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
ρξεζηκνπνηνύλ κνξθνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε γξαθή ηνπ ζέκαηνο ησλ ιέμεσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιέμεσλ. Επηπιένλ εμεηάζηεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηε
κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ηνπ ζέκαηνο ησλ
ιέμεσλ θαζώο νη κνξθνζπληαθηηθέο γλώζεηο ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο γηα ηε ρξήζε
κνξθνινγηθώλ θαη όρη θσλνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή.

2. Μέθοδος
2.1 Σςμμεηέσονηερ
Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 123 παηδηά ηεο Δ΄, Ε΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο, πνπ θνηηνύζαλ
ζε δύν δεκόζηα ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο, είραλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή γιώζζα θαη
θάιππηαλ έλα εύξνο θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζηξσκάησλ. Επηιέρζεθαλ ηα παηδηά ησλ
ηξηώλ απηώλ ηάμεσλ γηαηί ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο
ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθνζπληαθηηθήο
ελεκεξόηεηαο θαη από ηηο έξεπλεο πξνθύπηεη όηη ε κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα
αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη θπξίσο από ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, κηαο θαη ζηα
πξώηα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνύ ηα παηδηά γξάθνπλ θπξίσο θσλνινγηθά.
Η έξεπλα δηεμήρζε ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Δεθέκβξην θαη Ιαλνπάξην, δειαδή ζην ηέινο
ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ζηελ αξρή ηνπ δεπηέξνπ.
2.2 Υλικά
Γηα λα κεηξεζεί ε κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν έξγα
κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο, έλα έξγν κεηαηξνπήο ηνπ ρξόλνπ, ηνπ αξηζκνύ ή ηεο
θσλήο ηεο πξόηαζεο (Sentence Analogy Task) θαη έλα Παξαγσγηθό Μνξθνινγηθό Τεζη

(Aidinis, 2008). Σην έξγν κεηαηξνπήο ηνπ ρξόλνπ, ηνπ αξηζκνύ ή ηεο θσλήο ηεο
πξόηαζεο (Sentence Analogy Tasks) δόζεθαλ εμεγήζεηο ζην/ζηε καζεηή/ηξηα όηη ζα
άθνπγε κηα πξόηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μαλάθνπγε ηελ ίδηα πξόηαζε αιιά απηή ηε
θνξά ζα είρε ζπληειεζηεί κηα κηθξή αιιαγή. Ο/ε καζεηήο/ηξηα έπξεπε λα πξνζέμεη ηη
αιιαγή είρε ζπληειεζηεί γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ/ηεο θαη ν/ε ίδηνο/α
ηελ ίδηα αιιαγή ζην δηθό ηνπ/ηεο δεύγνο πξνηάζεσλ (π.τ. Η γάηα ηρώει υάρια - Η γάηα
έθαγε υάρια. Ο Γιώργος ζκάβει ηον κήπο. - Ο Γιώργος ________ηον κήπο. έζκαυε).
Τν δεύηεξν έξγν πνπ δόζεθε ζηα παηδηά ήηαλ ην Παξαγσγηθό Μνξθνινγηθό
Τεζη. Ωο εξγαιείν γηα ηε κέηξεζε ηεο κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ιεηηνύξγεζαλ νη ςεπδνιέμεηο. Τα παηδηά έβιεπαλ κηα εηθόλα θαη
άθνπγαλ κηα πξόηαζε πνπ πεξηέγξαθε ηελ εηθόλα ή εμεγνύζε ην ηη βιέπνπκε ζηελ
εηθόλα θαη πεξηείρε κηα ςεπδνιέμε. Σηα παηδηά εηπώζεθε όηη πξόθεηηαη γηα έλα παηρλίδη
κε ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ μαλαθνύζεη θαη πνπ θάπνηνο ηηο θαηαζθεύαζε εηδηθά θαη κόλν
γη’ απηό ην παηρλίδη (π.τ. Ασηή είναι μία λοκία. Τώρα σπάρτει ακόμα μία λοκία. Κοίηα
σπάρτοσν δύο. Είναι δύο ___________ λοκίες).
Τν έξγν ηεο νξζνγξαθίαο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα ειέγμεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ
παηδηώλ λα απνκνλώλνπλ ην ζεκαηηθό κόξθεκα θαη λα ην γξάθνπλ κε ζηαζεξό ηξόπν.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ νξζνγξαθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 20 ζεκαηηθά κνξθήκαηα
νηθεία ζηα παηδηά από ηα αλαγλσζηηθά ηνπο. Οη ιέμεηο βάζεηο από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ
ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα ήηαλ νη αθόινπζεο: δήκνο, γξάκκα, αλνίγσ, παηδηθόο,
εηνηκάδσ, δαρηπιίδη, ζπκθσλώ, πδξαγσγείν, ηξππώλσ, δαλεηθόο, πιεξνθνξία,
πιεζπζκόο, δπζηπρώο, άηπρνο, ζήκα, επηπρηζκέλν, επηθίλδπλνο, εληύπσζε, αίηεζε,
αδεηάδσ, αλεζπρώ.
Γηα θάζε ζεκαηηθό κόξθεκα επηιέρζεθαλ 5 ιέμεηο απιέο ή ζύλζεηεο.
Φξεζηκνπνηήζεθαλ νπζηαζηηθά θαη επίζεηα ζε δηάθνξεο πηώζεηο θαη αξηζκό θαη θάπνηα
ξήκαηα ζε δηάθνξνπο ρξόλνπο, εγθιίζεηο θαη πξόζσπα (π.τ. ζσμθφνία παραθφνίες
αζσμθφνίας

ομοθφνία

διαθφνία

–

σδρασλικός,

σδραγφγείο,

σδροδόηηζη,

σδροβιόηοποσς, σδροπλάνο – πληθσνηικό, πλήθος, πληθαίνοσν, πληθσζμό, πληθώρα –
αιηιολόγηζα, αιηία, αίηιο, αίηηζη, αίηημα). Οη δεηνύκελεο ιέμεηο θάζε θνξά
ηνπνζεηνύληαλ κέζα ζε πξνηάζεηο, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ λνήκαηνο θαη
απείραλ κεηαμύ ηνπο νη ιέμεηο πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα γηα λα κελ ζπκάηαη ην
παηδί ηε ζπγγεληθή ιέμε θαη ηε γξάςεη κεραληθά.

Οη

δνθηκαζίεο

πνπ

εμέηαδαλ

ηε

κνξθνζπληαθηηθή

ελεκεξόηεηα

ησλ

καζεηώλ/ηξησλ ήηαλ αηνκηθέο. Σηελ αξρή θάζε δνθηκαζίαο δίλνληαλ όιεο νη
απαξαίηεηεο εμεγήζεηο γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ από ην/ηε καζεηή/ηξηα θαη
δίλνληαλ δύν παξαδείγκαηα θάζε θνξά. Πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο δελ δίλνληαλ θαη
επαλαιήςεηο ησλ παξαδεηγκάησλ απνθεύγνληαλ παξά κόλν αλ ν/ε εμεηαδόκελνο/ε δελ
είρε ζπγθξαηήζεη ζηε κλήκε απηό πνπ είρε ιερζεί.
Όζνλ αθνξά ην έξγν ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, απηό δηλόηαλ ηαπηόρξνλα ζε
νιόθιεξε ηελ ηάμε. Δηλόηαλ ζηα παηδηά έλα δίθπιιν θπιιάδην πνπ πεξηείρε ηηο
πξνηάζεηο θαη ηα παηδηά έπξεπε λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο δεηνύκελεο ιέμεηο ζηα θελά. Πξηλ
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία είραλ δνζεί ζηνπο καζεηέο/ηξηεο νη θαηάιιειεο εμεγήζεηο, όπσο
όηη ζα αθνύλε ηε δεηνύκελε ιέμε ηξεηο θνξέο, κία θνξά κόλε ηεο, κηα θνξά κέζα ζηελ
πξόηαζε θαη ηελ ηξίηε θνξά πάιη κόλε ηεο. Είρε δεηεζεί από ηα παηδηά λα αθνύλε
πξνζεθηηθά όιεο ηηο θνξέο ηε ιέμε θαη ζην ηέινο, θαηά ηελ ηξίηε εθθώλεζε λα ηε
ζπκπιεξώλνπλ ζην θπιιάδηό ηνπο. Επεηδή ήηαλ αξθεηέο νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο
θξίζεθε ζθόπηκν λα ρσξηζηεί ην ηεζη ζε δύν κέξε θαη θαηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε λα
γξαθεί ην πξώην κηζό ελώ θαηά ηε δεύηεξε ζπλάληεζε ην δεύηεξν κηζό.

3. Αποηελέζμαηα
Σηα έξγα κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο δηλόηαλ ζηα παηδηά 1 βαζκόο γηα
θάζε ζσζηή απάληεζε. Η κέγηζηε επίδνζε ήηαλ 14 γηα ην έξγν αλαινγίαο θαη 21 γηα ην
έξγν παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο. Σην έξγν νξζνγξαθίαο θσδηθνπνίεζεθαλ όινη νη
δηαθνξεηηθνί ηξόπνη γξαθήο ηνπ ζέκαηνο ησλ ιέμεσλ έηζη ώζηε λα επηρεηξεζεί κηα
πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζώλ ησλ παηδηώλ αιιά θαη λα δηαπηζησζεί αλ ην ίδην ιάζνο
επαλαιακβάλεηαη θαη ζηηο πέληε ιέμεηο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Η κέγηζηε επίδνζε ζην
έξγν νξζνγξαθίαο ήηαλ 100.
Οη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηα έξγα κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο ήηαλ
θαιέο ρσξίο σζηόζν λα είλαη ζην κέγηζην επίπεδν θάηη πνπ δείρλεη όηη ε
κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη θαη κεηά ην ηέινο ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ θαιύηεξεο ζην έξγν ηεο αλαινγίαο ζε ζύγθξηζε κε ην
έξγν ηεο παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο. Καη ζηα δύν έξγα κνξθνζπληαθηηθήο
ελεκεξόηεηαο θαίλεηαη λα ππάξρεη βειηίσζε ηεο επίδνζεο από ηάμε ζε ηάμε. Ωζηόζν,

ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε όηη ζην έξγν αλαινγίαο πξνηάζεσλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο
Δ΄ ηάμεο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ρεηξόηεξε επίδνζε από ηηο δύν κεγαιύηεξεο
ηάμεηο (p < .05) ελώ δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ. Σην έξγν παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο
επίζεο παξαηεξείηαη δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ από ηάμε ζε ηάμε. Η
ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε όηη ε Ση΄ ηάμε είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιύηεξε επίδνζε
από ηελ Δ΄ ηάμε (p < .05), ελώ δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ επίδνζε
ησλ παηδηώλ ηεο Δ΄ θαη Ε΄ ηάμεο νύηε θαη ζηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ηεο Ε΄ θαη Ση΄
ηάμεο.
Πίλαθαο 1. Επηδόζεηο ζηα έξγα κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο
Τεζη Παξαγσγήο

Τεζη Αλαινγίαο

Δ΄ ηάμε

16,325/21

11,925/14

Ε΄ ηάμε

17,550/21

12,875/14

Ση΄ ηάμε

17,209/21

13,534/14

Σηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ γηα θάζε
νηθνγέλεηα ιέμεσλ. Όπσο θαίλεηαη από ηνπο κέζνπο όξνπο, δε δπζθόιεςαλ όια ηα
ζεκαηηθά κνξθήκαηα ην ίδην ηα παηδηά. Υπήξραλ ζεκαηηθά κνξθήκαηα ζηα νπνία ε
επίδνζε ησλ παηδηώλ ήηαλ ζρεδόλ ζην κέγηζην επίπεδν ελώ ζε θάπνηα άιια ε επίδνζε
ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειή.
Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη ζσζηώλ απαληήζεσλ γηα θάζε νηθνγέλεηα ιέμεσλ
Θεκαηηθά
κνξθήκαηα
δήκνο

Μ.Ο.

Μ.Ο.

4,86

Θεκαηηθά
κνξθήκαηα
πιεξνθνξία

γξάκκα

4,84

πιεζπζκό

3,73

αλνίγσ

4,64

άηπρνο

3,73

παηδηθόο

4,47

ζήκα

3,45

εηνηκάδσ

4,38

επηπρηζκέλν

3,43

δαρηπιίδη

4,34

επηθίλδπλνο

2,81

ζπκθσλώ

4,23

εληύπσζε

2,74

πδξαγσγείν

4,21

αίηεζε

2,3

ηξππώλσ

3,93

αδεηάδσ

2,05

δαλεηθόο

3,92

αλεζπρώ

1,75

3,81

Μειεηώληαο ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα εύθνια ζεκαηηθά
κνξθήκαηα, ζηα κέηξηαο δπζθνιίαο θαη ζηα δύζθνια ζεκαηηθά κνξθήκαηα
παξαηεξνύκε πσο ηόζν νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο όζν θαη ηεο Ε΄ θαη ηεο Ση΄ ηάμεο
ζεκεηώλνπλ δηαθνξεηηθή επίδνζε από ιέμε ζε ιέμε. Η απόθιηζε από ηελ πην δύζθνιε
ζηελ πην εύθνιε ιέμε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο ήηαλ κεγάιε αθόκε θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ νη καζεηέο/ηξηεο είραλ λα γξάςνπλ δηάθνξνπο νλνκαηηθνύο ηύπνπο
θάπνησλ νπζηαζηηθώλ θαη δηάθνξνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο θάπνησλ ξεκάησλ γεγνλόο
πνπ δείρλεη πσο δελ αληηιακβάλνληαη όηη πξόθεηηαη γηα ην ίδην ζεκαηηθό κόξθεκα γη’
απηό θαη δελ δηαηεξνύλ κία ζηαζεξή γξαθή. Γξάθνπλ ζσζηά ηηο ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο
ππάξρνπλ αληίζηνηρεο αλαπαξαζηάζεηο ζηε κλήκε ηνπο ελώ γηα ηηο ππόινηπεο είηε
ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσλνινγηθή ζηξαηεγηθή ή ηελ επηλόεζε ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ιέμεο.
Αλ θαη ε απόθιηζε από ηελ πην δύζθνιε ζηελ πην εύθνιε ιέμε ζπλήζσο
ειαηηώλεηαη θαζώο νη ηάμεηο κεγαιώλνπλ, παξακέλεη, σζηόζν, ζεκαληηθή ε δηαθνξά
από ιέμε ζε ιέμε θαη ζηελ Ε΄ ηάμε ελώ ζηε Ση΄ ηάμε ζε θάπνηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα ε
απόθιηζε απηή ειαρηζηνπνηήζεθε ή θαη κεδελίζηεθε, ζε θάπνηα άιια απόθιηζε ππήξρε
αιιά κηθξόηεξε από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο ελώ ηέινο ζε θάπνηα άιια ζεκαηηθά
κνξθήκαηα ε απόθιηζε από ιέμε ζε ιέμε απμήζεθε ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ
νξζνγξαθηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πην εύθνισλ ιέμεσλ ζηε κλήκε.
Αλ ε απόθιηζε κεδεληδόηαλ ζε όια ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα ηόηε ζα κπνξνύζε
λα ηζρύζεη ε ππόζεζε όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζηε Ση΄ ηάμε ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ θνηλή
ζεκαηηθή βάζε ησλ ιέμεσλ, έρνπλ αλεπηπγκέλε κνξθνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη
ρξεζηκνπνηνύλ ηε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή. Τε ζηηγκή όκσο πνπ ζε άιια ζεκαηηθά
κνξθήκαηα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απόθιηζε από ηηο πην εύθνιεο ζηηο πην δύζθνιεο
ιέμεηο θαη ζε άιια ζεκαηηθά κνξθήκαηα απηή ε απόθιηζε κεδελίδεηαη άξα πξνθύπηεη
πσο νη θαιέο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ νθείινληαη ζηε ζπρλή παξνπζία ησλ ιέμεσλ
απηώλ, ζηελ απνηύπσζή ηνπο ζηε κλήκε θαη ζηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ
θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη αλάγθε.
Επνκέλσο, νη καζεηέο/ηξηεο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ δε θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ζην βαζκό πνπ ζα έπξεπε ηε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή. Δελ θάλνπλ ηηο
απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο κε ηα ίδηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα κε
απνηέιεζκα λα κε δηαηεξνύλ έλαλ θνηλό ηξόπν γξαθήο. Οη βειηησκέλεο επηδόζεηο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Ση΄ ηάμεο νθείινληαη ζηε κλεκνληθή ζηξαηεγηθή θαη ζηελ

απνηύπσζε ζηε κλήκε ηνπο ησλ ζρεηηθώλ νξζνγξαθηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ γη’ απηό γηα
ηε κία ιέμε πεηπραίλνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό απ’ όηη γηα ηηο ππόινηπεο. Επηπιένλ, ην
εύξεκα όηη ηα ιάζε ησλ παηδηώλ δελ είλαη ίδηα ζε όιεο ηηο ιέμεηο δείρλεη όηη ηα παηδηά
δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ζεκαληηθό ξόιν ησλ ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ ζηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή.
3.1 Η αναπηςξιακή ποπεία ηηρ ικανόηηηαρ οπθογπαθημένηρ γπαθήρ
Σε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ παξαηεξήζεθε αλαπηπμηαθή πνξεία από ηάμε ζε
ηάμε, ζε θάπνηεο παξαηεξήζεθε κεξηθώο αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ζε θάπνηεο άιιεο δελ
παξαηεξήζεθε θαζόινπ αλαπηπμηαθή πνξεία. Η αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ζεκεηώζεθε
ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ από ηάμε ζε ηάμε κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ
ηδηαίηεξα ρακειή επίδνζε πνπ πέηπραλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο πνπ ηνπο άθελε
πεξηζώξηα βειηίσζεο, είηε ζηελ αύμεζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη απνηύπσζε
ησλ ιέμεσλ ζηε κλήκε ηνπο είηε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλήο βάζεο ησλ ιέμεσλ
απηώλ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζσζηνύ ηξόπνπ γξαθήο ηνπ ζεκαηηθνύ κνξθήκαηνο
θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη αλάγθε. Αληίζεηα ζε θάπνηα άιια ζεκαηηθά κνξθήκαηα
νη καζεηέο/ηξηεο πέηπραλ πνιύ πςειά πνζνζηά ζσζηώλ απαληήζεσλ ζρεδόλ άξηζηα,
ήδε από ηε Δ΄ ηάμε ζπλεπώο δελ ππήξραλ πεξηζώξηα γηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο από ηάμε ζε ηάμε.
Σε θάπνηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα παξαηεξήζεθε κεξηθώο αλαπηπμηαθή πνξεία,
όρη από ηάμε ζε ηάμε αιιά α) από ηε Δ΄ ηάμε ζηελ Ε΄ ηάμε θαη από ηε Δ΄ ζηε Ση΄, β)
από ηε Δ΄ θαη ηελ Ε’ ηάμε ζηε Ση΄ θαη γ) από ηε Δ΄ ηάμε ζηε Ση΄. Οη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ από ηε Δ΄ ηάμε ζηελ Ε΄ ηάμε
νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη ζηελ Ε΄ ηάμε νη καζεηέο/ηξηεο ή ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ
θνηλή ξίδα ή αιιηώο ην θνηλό ζέκα ησλ ζπγγεληθώλ ιέμεσλ ή απέθηεζαλ νπηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο από ηηο πεξηζζόηεξεο ζπγγεληθέο ιέμεηο κε ζπλέπεηα λα ηηο γξάθνπλ
ζσζηά. Τν πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ήδε αλέβεθε ζηελ Ε΄ ηάμε αξθεηά
επνκέλσο ιίγα ήηαλ ηα πεξηζώξηα βειηίσζεο ώζηε λα ππάξμεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηελ Ε΄ ηάμε ζηε Ση΄ ηάμε. Ελώ νη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ από ηε Δ΄ ηάμε ζηε Ση΄
ηάμε κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζηηο απμεκέλεο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ είραλ
απνθηήζεη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Ση’ ηάμεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή όηη ε

κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή εκθαλίδεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
θαη έηζη νη καζεηέο/ηξηεο είραλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή
θαη λα αληηιακβάλνληαη ην θνηλό ζεκαηηθό κόξθεκα πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε όιεο
απηέο ηηο ιέμεηο.
3.2 Σςζσεηίζειρ
Η ππόζεζε ήηαλ όηη όια ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα ζα ζπζρεηίδνληαλ κεηαμύ ηνπο
θαη όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ κία ζηξαηεγηθή, ηελ ίδηα γηα ηε γξαθή
όισλ ησλ ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ, γεγνλόο πνπ δελ επαιεζεύηεθε.
Καηόπηλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο ζεκαηηθώλ
κνξθεκάησλ, α) ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ιίγεο ζπζρεηίζεηο κε άιια
ζεκαηηθά κνξθήκαηα, β) ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ αξθεηέο ζπζρεηίζεηο
κε άιια ζεκαηηθά κνξθήκαηα θαη γ) ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ πνιιέο
ζπζρεηίζεηο κε άιια ζεκαηηθά κνξθήκαηα.
Υπάξρνπλ αξθεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα αιιά απηέο
δελ είλαη ζηαζεξέο. Σηελ νκάδα κε ηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ αξθεηέο
ζπζρεηίζεηο (10-17) έρνπκε θαη εύθνια ζεκαηηθά κνξθήκαηα θαη κέηξηαο δπζθνιίαο θαη
δύζθνια, εύξεκα πνπ δείρλεη όηη γηα όια απηά ηα δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά κνξθήκαηα νη
καζεηέο/ηξηεο δε ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη κία
ππόζεζε γηα ην ηη είδνπο ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία.
Τα κέηξηαο δπζθνιίαο θαη ηα δύζθνια ζεκαηηθά κνξθήκαηα εκθαλίδνπλ αξθεηέο
έσο πνιιέο ζπζρεηίζεηο, ζπζρεηίδνληαη θαη κε ηα εύθνια ζεκαηηθά κνξθήκαηα, άξα ε
ρξήζε ηεο κνξθνινγηθήο ζηξαηεγηθήο δελ πξέπεη λα είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Η ππόζεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο κλεκνληθήο
ζηξαηεγηθήο ή ηεο επηλόεζεο ηεο νξζνγξαθίαο ηεο ιέμεο θαίλεηαη λα είλαη πην ηζρπξή.
Μειεηώληαο επίζεο ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην ηεζη Παξαγσγήο θαη ζην ηεζη
Αλαινγίαο θαη ζηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα πξνθύπηεη πσο ην ηεζη Παξαγσγήο
ζπζρεηίδεηαη κόλν κε δύν ζεκαηηθά κνξθήκαηα ελώ ην ηεζη Αλαινγίαο κε ελληά. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί, όπσο πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη καζεηέο/ηξηεο δε
ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ ή ρξεζηκνπνηνύλ ειάρηζηα ηε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή άξα ε
κνξθνινγηθή γλώζε δελ ηνπο επεξεάδεη ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή. Ή, έλαο δεύηεξνο
εμίζνπ πηζαλόο ιόγνο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ην εμαγόκελν είλαη όηη ηα

ζπγθεθξηκέλα κνξθνζπληαθηηθά έξγα (Τεζη Παραγφγής και Αναλογίας) κεηξνύλ θάπνην
θνκκάηη ηεο κνξθνινγηθήο γλώζεο πνπ δελ παίδεη ηόζν ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή.

4. Σσμπεράζμαηα
Η αξρηθή ππόζεζε ήηαλ όηη νη καζεηέο/ηξηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο
ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνκλεκόλεπζεο γηα ιέμεηο πνπ γλσξίδνπλ θαιά θαη έρνπλ
θαηαρσξήζεη ζηε κλήκε ηνπο ηελ αληίζηνηρε αλαπαξάζηαζε αιιά όζν απμάλεη ε
ειηθία θαη κεγαιώλνπλ νη ηάμεηο ζα αλαπηύζζεηαη θαη ε κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ζα θαηαθεύγνπλ ζηε κνξθνινγηθή δνκή ηεο ιέμεο γηα λα
αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ιέμεσλ πνπ δε γλσξίδνπλ.
Σύκθσλα κε απηή ηελ ππόζεζε αλακελόηαλ όηη ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζα αληινύλ ζηνηρεία από ην ζέκα ηεο ιέμεο θαη ζα θάλνπλ ηηο
απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ιέμεηο πνπ έρνπλ ην ίδην ζέκα θαη είλαη νηθείεο ζηνπο
ίδηνπο/εο γηα λα γξάςνπλ ζσζηά ιέμεηο άγλσζηεο ή όρη ηόζν νηθείεο. Έηζη, αλακελόηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ επηδόζεώλ ηνπο από ηάμε ζε ηάμε θαζώο ζα
έθαλαλ ρξήζε ησλ κνξθνζπληαθηηθώλ γλώζεσλ πνπ ζα απμάλνληαλ θαζώο κεγαιώλνπλ
νη ηάμεηο θαη πιεζαίλνπλ ηα εξεζίζκαηα θαη νη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Η ππόζεζε
απηή δελ επαιεζεύζεθε.
Η ρξήζε ηεο κνξθνινγηθήο ζηξαηεγηθήο ζηε γξαθή ηνπ ζέκαηνο ιέμεσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ
αλάκεζα ζηα ηεζη κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο θαη ζηηο επηδόζεηο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ ζηε γξαθή ηνπ ζέκαηνο, δελ παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθά από ηνπο
καζεηέο/ηξηεο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ. Αθόκε θαη αλ
ρξεζηκνπνηείηαη, ε ρξήζε ηεο δελ είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ζίγνπξα δελ έρεη θαηαθηεζεί
από όια ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο/ηξηεο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ
ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηε θσλνινγηθή ζηξαηεγηθή, ηε κλεκνληθή ζηξαηεγηθή θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηεο επηλόεζεο ηεο νξζνγξαθίαο. Η ρξήζε ηεο θσλνινγηθήο ζηξαηεγηθήο
ππνζηεξίδεηαη από ην εύξεκα όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ιαζώλ πνπ έθαλαλ ηα
παηδηά ήηαλ θσλνινγηθά απνδεθηά ιάζε. Ελώ ε ρξήζε ηεο κλεκνληθήο ζηξαηεγηθήο
ππνζηεξίδεηαη από ηε δηαπίζησζε όηη ππήξραλ δηαθνξεηηθέο επηδόζεηο από ιέμε ζε
ιέμε παξόιν πνπ επξόθεηην γηα ζπγγεληθέο ιέμεηο. Σπλεπώο γηα ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε ηνπο, αλαθαινύλ ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο θαη ηηο γξάθνπλ ζσζηά ελώ γηα ηηο ιέμεηο πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο ζηε κλήκε ρξεζηκνπνηνύλ είηε ηε θσλνινγηθή ζηξαηεγηθή είηε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο επηλόεζεο ηεο νξζνγξαθίαο ελώ ειάρηζηνη είλαη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηεκαηηθά ηε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή.
Τα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπκθσλνύλ κε πξνεγνύκελε έξεπλα ησλ
Ατδίλε θαη Παξάζρνπ (2004) πνπ βξήθαλ πσο ηα ιάζε ζηα ζεκαηηθά κνξθήκαηα
παξακέλνπλ ζπγθεληξώλνληαο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ιαζώλ πνπ θάλνπλ ηα
παηδηά αθόκα θαη ζηε Ση΄ ηάμε. Ωζηόζν ε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο κνξθνζπληαθηηθήο
επίγλσζεο κε ηελ ηθαλόηεηα γηα νξζνγξαθεκέλε γξαθή, όπσο απνδείρζεθε από ηηο
έξεπλεο ησλ Ατδίλε θαη Παξάζρνπ (2004) θαη Ατδίλε θαη Δαιαθιή (2006), δελ
επαιεζεύηεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία είηε γηαηί ε πηπρή ηεο κνξθνζπληαθηηθήο
ελεκεξόηεηαο πνπ κεηξήζεθε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ηεζη δε ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή ησλ ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ είηε, ην πην πηζαλό, νη
καζεηέο/ηξηεο αθόκε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ζην ζύλνιό ηνπο ηε κνξθνινγηθή
ζηξαηεγηθή γηα ηε γξαθή ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπγγεληθώλ ιέμεσλ θαη γη’ απηό δε γξάθνπλ
ην ζύλνιν ησλ ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ νξζνγξαθεκέλα. Η κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή,
όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη από επξήκαηα πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ (Bryant, Nunes &
Aidinis 1999, Nunes, et al., 1997), είλαη κηα αλαπηπζζόκελε δεμηόηεηα πνπ αθόκα θαη
νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Ση΄ ηάμεο δελ έρνπλ θαηαθηήζεη πιήξσο.
Λόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ηελ παξνύζαο έξεπλαο αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ
εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε ζρέζε ηεο κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο κε ηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή ησλ ζεκαηηθώλ κνξθεκάησλ ζπγγεληθώλ ιέμεσλ, πεξαηηέξσ
έξεπλεο θξίλνληαη ζθόπηκεο. Έξεπλεο πνπ ζα εζηηάδνληαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ
ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηε γξαθή ιέμεσλ κε ηα ίδηα
ζεκαηηθά κνξθήκαηα. Οη έξεπλεο απηέο ζα αληινύλ πιεξνθνξίεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο/ηξηεο γηα ην πνηα ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ θάζε πεξίπησζε κέζα από
αηνκηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Μεηξήζεηο γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ
ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αλαγλσζηηθά εγρεηξίδηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα ήηαλ
ζθόπηκεο έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο πξνο
εμέηαζε ιέμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε κλεκνληθή ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ
βνήζεζε ην παηδί ζηε γξαθή ηεο ιέμεο ή ε κνξθνινγηθή ζηξαηεγηθή. Επίζεο ζα ήηαλ

θαιό λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην δείγκα παηδηά θαη κηθξόηεξσλ ηάμεσλ (Γ΄ Δεκνηηθνύ)
αιιά θαη κεγαιύηεξσλ (Γπκλάζην) έηζη ώζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πνξείαο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη. Τέινο ε ρξήζε ςεπδνιέμεσλ ζα έδηλε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ην είδνο ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο/ηξηα κηαο θαη πξόθεηηαη γηα
θαηαζθεπαζκέλεο ιέμεηο θαη ζπλεπώο άγλσζηεο γηα ηα παηδηά. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή
ησλ ηεζη πνπ κεηξνύλ ηε κνξθνζπληαθηηθή ελεκεξόηεηα, ζα πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο λα
δνθηκαζηνύλ ζε αξθεηά ηεζη έηζη ώζηε λα θαηαζηεί ζίγνπξν όηη κεηξήζεθε ε πιεπξά
ηεο κνξθνζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ ελδηαθέξεη ηελ έξεπλα. Τέινο αλ ππήξρε ε
δπλαηόηεηα γηα κηα δηαρξνληθή έξεπλα απηή ζα έδηλε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ αλά ηάμε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
ζπιιεγόληνπζαλ από κία ηέηνηα έξεπλα ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκεο έηζη ώζηε κέζα από
θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ην ζρνιείν λα κπνξέζεη λα επηηεύμεη έλαλ από
ηνπο βαζηθνύο ηνπ ζηόρνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο, κε ην ιηγόηεξν
δπλαηό κόρζν από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
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