
449

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ 
στην Ελληνική και διδακτικό υλικό για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων σε 
γραφή και ορθογραφία: Η περίπτωση 

της Βικτώριας Αυστραλίας

Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης

Th e purpose of this presentation is to present a framework of language 
placement tests of Greek language profi ciency and to demonstrate 
a framework of material to manage problems in Greek writing 
and spelling. Th e framework of language placement tests and the 
framework of material have been designed to be used by primary 
students who are learning Greek as a second language in Victoria 
Australia. In the introduction, the theoretical framework of the two 
parts of the presentation is presented. Th en it presents a framework of 
language placement tests (copy, dictation, spontaneous writing) and 
reading–comprehension tests. For each test the features, the aim, the 
application and the way of the outcomes’ record are described in detail. 
In the second part of this presentation the framework of material to 
manage problems in writing and spelling are presented.
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Εισαγωγή — Θεωρητικό Πλαίσιο 

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση πλαισίου διαπιστω-
τικών γλωσσικών τεστ (Placement tests) για την αρχική εκτίμηση 
του βαθμού κατοχής της Ελληνικής και πλαισίου διδακτικού υλικού 
(Material framework) για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε γραφή 
και ορθογραφία. Τα διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ και το διδακτικό υλι-
κό απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη 
Βικτώρια της Αυστραλίας, που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη 
γλώσσα. Ο τίτλος θα έπρεπε να ήταν μάλλον διαφορετικά διατυπω-
μένος, π.χ., “Προλεγόμενα πλαισίου διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ 
και πλαίσιο διδακτικού υλικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
σε γραφή και ορθογραφία”, εφόσον όπως θα γίνει παρουσίαση των 
δύο μερών της εισήγησης, αυτά θα κινηθούν περισσότερο ως πλαίσιo, 
παρά λεπτομερής παρουσίασή τους. Στους επιμέρους στόχους της 
εισήγησης αναφέρονται: α) Η θεωρητική τεκμηρίωση της εισήγησης 
για την άμεση σχέση της διδασκαλίας δεύτερων γλωσσών και της ει-
δικής αγωγής. β) Η παρουσίαση πλαισίου διαπιστωτικών γλωσσικών 
τεστ για την αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής στην Ελληνική. 
γ) Η παρουσίαση πλαισίου διδακτικού υλικού για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε γραφή και ορθογραφία.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χρησιμοποίηση του 
όρου “πρώτη” γλώσσα στην παρούσα εισήγηση πρέπει να ταυτίζεται 
με τον όρο “μητρική” γλώσσα (mother tongue). Η χρησιμοποίηση του 
όρου “δεύτερη” γλώσσα (second language) χρησιμοποιείται με μια 
ευρεία χρήση του όρου, έτσι όπως χρησιμοποιείται από το Πολιτειακό 
Υπουργείο Παιδείας της Βικτώριας για να δηλώσει το “status” των 
διδασκόμενων γλωσσών εκτός Αγγλικής (DE&T, 2003), και στην 
περίπτωσή μας δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον όρο “ξένη” γλώσσα 
(foreign language), με τις όποιες παιδαγωγικές του διαστάσεις. 
Ερευνητικά πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη διδασκα-
λία δεύτερων γλωσσών και την ειδική αγωγή, τα οποία αποτελούν και 
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εισήγησης αναφέρουν: α) Οι αδυ-
ναμίες και οι αποκλίσεις σε γραπτά μαθητριών/τών με μαθησιακές 
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δυσκολίες, που μαθαίνουν την Αγγλική ως πρώτη γλώσσα είναι ανα-
μενόμενες, και παραδόξως οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις σε γραπτά 
μαθητών/τριών που μαθαίνουν την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα 
είναι παρόμοιες (Oller, 1980; Cander, 1990). β) Οι μαθητές/τριες που 
μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα, δίνουν την εντύπωση ότι έχουν 
μαθησιακές δυσκολίες, γιατί τα λάθη που κάνουν είναι παρόμοια 
με αυτά που κάνουν μαθήτριες/τές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες και μαθαίνουν την ίδια γλώσσα ως πρώτη· διαφοροποίη-
ση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς 
οι ποιοτικές αλλά και οι ποσοτικές αδυναμίες και αποκλίσεις στο 
γραπτό λόγο είναι παρόμοιες (Gudykunst, 1989; Gudykunst, Toomey, 
Wiseman, 1991).

Περιορισμένος είναι ο αριθμός των ερευνητικών προσπαθειών 
που έχουν γίνει στο εξωτερικό για το γραπτό λόγο των μαθητριών/
τών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, σε σύγκριση 
με το γραπτό λόγο μαθητών/τριών που μαθαίνουν την Ελληνική ως 
μητρική γλώσσα στην Ελλάδα. Ο Δαμανάκης (1999), σε έρευνα για 
το γραπτό λόγο των μαθητών/τριών στο Βέλγιο και τη Γαλλία, με 
ομάδα σύγκρισης ελλαδικό δείγμα μαθητριών/τών από “κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα”, κατέληξε ότι ως προς το είδος των δυσκο-
λιών δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, η ειδοποιός διαφορά 
έγκειται στην έκταση των δυσκολιών. Ο Βάμβουκας (1999), για τη 
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης στο Βέλγιο και στη Γαλλία 
χωρίς ομάδα σύγκρισης με ελλαδικό δείγμα, υποστήριξε ότι οι αδυ-
ναμίες στο γρα πτό λόγο των μαθητών/τριών να μετασχηματίζουν 
ένα προφορικό λόγο που ακούνε σε γραπτό, παραπέμπουν σε δέσμη 
πιθανών αιτιών (γλωσσολογικής υφής, ψυχολογικά, κοινονικοπολι-
τισμικοί παράγοντες). Ο Τριπολιτάκης (2003), σε έρευνα για τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στην Αυστραλία, κατέληξε ότι ένα ποσοστό 
μαθητικού πληθυσμού (15–20%) το οποίο αποδεδειγμένα και με 
διαγνώσεις ειδικών παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική 
του γλώσσα (Αγγλική), παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες και στην 
Ελληνική.
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Οι διαπιστώσεις των λιγοστών ερευνών πιθανόν να παραπέ-
μπουν σε μεγαλύτερη διερεύνηση–ανάδειξη θεμάτων που άπτονται 
της διδασκαλίας δεύτερων γλωσσών και της ειδικής αγωγής, με 
τις όποιες παιδαγωγικές τους διαστάσεις. Ο ορισμός της διεθνούς 
βιβλιογραφίας για τις μαθησιακές δυσκολίες (15–20%), (Harwell, 
2001; Department of Education and Training Victoria, 2003), στη 
μητρική γλώσσα, αναφέρει: “Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενι-
κός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών ... 
και υποθέτουμε οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος ... επίσης κάποιες μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 
εμφανίζονται μαζί άλλες δυσχέρειες ... με κοινωνικο-περιβαλλοντι-
κές επιδράσεις ... ανεπαρκή ή ακατάλληλη εκπαίδευση ... αλλά όμως 
η μαθησιακή δυσκολία δεν είναι άμεσο επακόλουθο αυτών των 
καταστάσεων ή επιδράσεων” (Interagency Committee on Learning 
Disabilities, I.C.L.D, 1987).

Ο όρος “κατώτερα κοινωνικά στρώματα”, ο οποίος χρησιμοποιή-
θηκε σε μια από τις παραπάνω έρευνες για να προσδιορίσει το προφίλ 
του ελλαδικού δείγματος (Δαμανάκης, 1999), πιθανόν να μην ήταν 
τυχαία επιλογή και ίσως σχετίζεται τον όρο “κοινωνικοπεριβαλλο-
ντικές επιδράσεις” του παραπάνω ορισμού. Από όλα τα παραπάνω 
φαίνεται να χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση το γεγονός ότι και εξ’ 
ορισμού μαθητικός πληθυσμός κάτω από “κοινωνικοπεριβαλλοντικές 
επιδράσεις, ανεπαρκή ή ... ”, μπορεί να εμφανίσει μαθησιακές δυσκο-
λίες κατά την εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας, του οποίου οι 
αδυναμίες και οι αποκλίσεις στο γραπτό λόγο είναι παρόμοιες με τις 
αδυναμίες και τις αποκλίσεις στο γραπτό λόγο του μαθητικού πληθυ-
σμού που μαθαίνει την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό. 
Με άλλα λόγια, πιθανόν να χρειάζεται διερεύνηση–ανάδειξη τεχνι-
κών και μεθόδων που χρησιμοποιεί η ειδική αγωγή, οι οποίες πιθανόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας στο εξωτερικό. 

Τα πιθανά αίτια για τις αδυναμίες και τις αποκλίσεις, τα οποία 
αναφέρθηκαν σε μια από τις παραπάνω έρευνες (Βάμβουκας, 1999), 
πιθανόν να παραπέμπουν και αυτά σε μεγαλύτερη διερεύνηση και 
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στα αίτια αυτά καθ’ ευατά (τα οποία μερικώς συμπίμπτουν, αλλά 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι διαφορετικά), ή ίσως και στα 
ποσοστά των αιτίων. Αυτά με τη σειρά τους, πιθανόν να βοηθήσουν 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης υλικού για την αντιμετώπιση των παρό-
μοιων αδυναμιών και αποκλίσεων στο γραπτό λόγο των μαθητριών/
τών του εξωτερικού, με αυτόν των ελλαδιτών.

Πριν γίνει παρουσίαση των δύο μερών της εισήγησης, θα ακολου-
θήσει παρουσίαση μικρής ερευνητικής προσπάθειας που διεξήχθη στη 
Βικτώρια της Αυστραλίας. Η ερευνητική προσπάθεια θα βοηθήσει 
στην κατεύθυνση διερεύνησης–ανάδειξης θεμάτων που άπτονται της 
διδασκαλίας δεύτερων γλωσσών και της ειδικής αγωγής. Με τα ευρή-
ματα διεθνών ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα αποτελέσει 
το θεωρητικό πλαίσιο όλων όσων θ’ αναφερθούν για τα διαπιστωτικά 
γλωσσικά τεστ και το διδακτικό υλικό.

Σκοποθεσία

Οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις σε γραπτά μαθητριών/τών με μαθη-
σιακές δυσκολίες που μαθαίνουν μια γλώσσα ως μητρική, οι οποίες 
είναι αναμενόμενες, και οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις σε γραπτά 
μαθητών/τριών που μαθαίνουν την ίδια γλώσσα ως δεύτερη, οι οποί-
ες είναι παρόμοιες, μάς οδήγησαν στην υπόθεση ότι συμβαίνει το ίδιο 
και στην περίπτωση διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσ-
σας στη Βικτώρια της Αυστραλίας, και ως μητρικής γλώσσας στην 
Ελλάδα. Υποθέσαμε λοιπόν ότι οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις στα 
γραπτά των μαθητών/τριών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη 
γλώσσα στη Βικτώρια της Αυστραλίας, είναι παρόμοιες με τις αδυ-
ναμίες και τις αποκλίσεις στα γραπτά μαθητριών/τών με μαθησιακές 
δυσκολίες, που μαθαίνουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα στην 
Ελλάδα. Υποθέσαμε επίσης ότι διαφοροποίηση μεταξύ των γραπτών 
των δύο αυτών ομάδων μπορεί να είναι δύσκολη, και ότι οι ποιοτικές 
και οι ποσοτικές αδυναμίες και αποκλίσεις σε φωνολογικό και μορφο-
λογικό επίπεδο της γλώσσας είναι παρόμοιες. 
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Συλλογή δεδομένων

Διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων έγινε με τη βοήθεια ενός τεστ 
γραφής καθ’ υπαγόρευσιν. Το τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσιν εφαρμό-
στηκε σε 103 μαθητές/τριες ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού ή 4ο επίπεδο (σύμ-
φωνα με το βικτωριανό κριτήριο οριοθέτησης των ομάδων–στόχων, 
Curriculum and Standards Framework ΙΙ, CSF II) σε έξι τμήματα 
των κύριων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, θεσμικό κριτήριο 
(Δαμανάκης, 2001) στη Βικτώρια της Αυστραλίας. Στο παραπάνω 
δείγμα δεν συμπεριελήφθησαν μαθήτριες/τές που μάθαιναν την 
Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Το κείμενο κατευθυνόμενης γραφής, που 
δόθηκε για γραφή στις παραπάνω περιπτώσεις ήταν το παρακάτω: 
Η πατρίδα μας είναι όμορφη χώρα. ΄Οταν μπαίνει η άνοιξη, ανθίζουν 
οι κάμποι και το πολύχρωμο λουλουδένιο χαλί τους απλώνεται ως την 
άκρη της θάλασσας. Εδώ φαίνεται πόσο καλός τεχνίτης είναι η φύση. 
Οι απαιτήσεις ορθής γραφής και ορθογραφίας σε φωνολογικό και 
μορφολογικό επίπεδο της γλώσσας (όχι όλες), οι οποίες διερευνή-
θηκαν με τη βοήθεια του τεστ της γραφής καθ’ υπαγόρευσιν, ήταν οι 
παρακάτω:

Φωνήματα και συμπλέγματα: 1. (τρ), 2. (ρφ), 3. (μπ), 4. (ξ), 5. (νθ), 
6. (ζ), 7. (χρ), 8. (δ), 9. (χ), 10. (πλ), 11. (κρ), 12. (θ), 13. (φ), 14. (χν).

Μορφήματα: 

 1.  H (ονομαστική ενικού άρθρου θηλυκού γένους) 
 2.  είναι (γ΄ πρόσωπο Ενεστώτα του βοηθητικού ρήματος είμαι)
 3. -ει  (ρήμα ενεργητικής φωνής γ΄ πρόσωπο, Ενεστώτας)
 4.  η (ονομαστική ενικού άρθρου θηλυκού γένους) 
 5. -η (αιτιατική ενικού ονόματος θηλυκού γένους) 
 6.  οι (ονομαστική πληθυντικού άρθρου αρσενικού γένους)
 7.  οι (ονομαστική πληθυντικού ονόματος αρσενικού γένους)
 8.  -ι (ονομαστική ενικού ονόματος ουδετέρου γένους)
 9.  -αι (ρήμα παθητικής φωνής γ΄ πρόσωπο, Ενεστώτας)
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10.  -ης (γενική ενικού άρθρου θηλυκού γένους) 
11.  -αι (ρήμα παθητικής φωνής γ΄ πρόσωπο, Ενεστώτας)
12.  -ης (ονομαστική ενικού ονόματος αρσενικού γένους) 
13.  -η (ονομαστική ενικού ονόματος θηλυκού γένους)

Συζήτηση ευρημάτων

Τις αναλύσεις μας δυσχεραίνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει παρόμοια 
εργασία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης στο 
εξωτερικό, και ως μητρικής στην Ελλάδα, σε πληθυσμό που αποδε-
δειγμένα θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία της ειδικής αγωγής. 
Μετά από επιλογή, παρουσιάζονται παρακάτω τέσσερα δείγματα 
γραφής καθ’ υπαγόρευσιν ομογενών μαθητριών/τών που θα βοηθή-
σουν τις αναλύσεις μας. ΄Ενα δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν από 
Ελλαδίτισσα μαθήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες — μαθησια-
κές δυσκολίες (δυσλεξία, Δ́  τάξη Δημοτικού ή 3ο επίπεδο), θα αποτε-
λέσει δείγμα σύγκρισης στις αναλύσεις μας. 

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθήτριας με μαθησιακές 
δυσκολίες, στην Ελλάδα (Δ́  τάξη Δημοτικού ή 3ο επίπεδο, Ζάχος, 

1998), (Δείγμα σύγκρισης). 

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθήτριας “Ασθενούς Δίγλωσσου 
Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας (ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού 

ή 4ο επίπεδο), (Δείγμα 1).
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Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθήτριας “Ισχυρού Δίγλωσσου 
Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας (ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού 

ή 4ο επίπεδο), (Δείγμα 2).

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθητή “Ασθενούς Δίγλωσσου 
Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας (ΣΤ΄ τάξη 

Δημοτικού ή 4ο επίπεδο), (Δείγμα 3).

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθητή “Ασθενούς Δίγλωσσου 
Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας (ΣΤ΄ τάξη 

Δημοτικού ή 4ο επίπεδο), (Δείγμα 4).

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα ποσοτικά ευρήματα των 
αδυναμιών και των αποκλίσεων στα δείγματα γραφής καθ’ υπαγό-
ρευσιν των 103 μαθητών/τριών. Φωνήματα–συμπλέγματα: Τρ (0), 
ρφ (21), χ (0), μπ (15), ξ (19), νθ (9), ζ (18), χρ (9), δ (8), πλ (3), κρ 
(4), θ (4), φ (7), χν (5). Μορφήματα: Η (2), είναι (2), ει (12), η (9), -η 
(4), οι (83), -οι (85), -ι (81), -αι (72), της (4), -αι (49), -ης (1), -η (34). 
Οι συχνότερες φωνολογικές και μορφολογικές αποκλίσεις των ομο-
γενών ελλήνων μαθητριών/τών των 103 δειγμάτων γραφής είναι οι 
ακόλουθες: Φωνήματα–συμπλέγματα: ρφ (21), ξ (19), ζ (18), μπ (15). 
Μορφήματα: -οι (85), οι (83), -ι (81), -αι (60, μέσος όρος των δύο 
μορφημάτων -αι τα οποία διερευνήθηκαν), -η (34).
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Προχωρώντας στις αναλύσεις μας, υποστηρίζουμε ότι είναι εμφα-
νείς οι ομοιότητες στις αδυναμίες και στις αποκλίσεις στα παραπάνω 
δείγματα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν των ομογενών και στο ελλαδικό 
δείγμα. Πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω αδυναμίες και αποκλίσεις 
σε φωνολογικό και κυρίως σε μορφολογικό επίπεδο της γλώσσας, 
οι οποίες είναι παρόμοιες στα δείγματα 1, 2 και 4, σε σύγκριση με το 
ελλαδικό δείγμα, υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη. 1. ανθήδουν 
(ομογενές δείγμα 1) αντί ανθίζουν, 2. περνη (ομογενές δείγμα 1), μπένη 
(ελλαδικό δείγμα) αντί μπαίνει, 3. απλονετες, απλώνετε (ομογενή δείγ-
ματα 1, 2) αντί απλώνεται, 4. φενετε, φαίνετε (ομογενή δείγματα 1, 2, 4) 
αντί φαίνεται, 5. η κάμπη (ομογενή δείγματα 1, 2), η κάμπη (ελλαδικό 
δείγμα) αντί οι κάμποι, 6. φήσι (ομογενές δείγμα 4), θίσι (ελλαδικό 
δείγμα) αντί φύση, 7. χαλη (ομογενές δείγμα 1 και ελλαδικό δείγμα) 
αντί χαλί, 8. Είναι εμφανές ότι ο τονισμός στα ομογενή δείγματα 1 και 3 
παραλείπεται. Από τα παραπάνω δείγματα γραφής, τα με αριθμό 2 και 
4, τα οποία μετά από επιλογή είναι τα καλύτερα όλου του δείγματος 
στο οποίο εφαρμόστηκε το τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσιν, οι ποσοτι-
κές και οι ποιοτικές αδυναμίες και αποκλίσεις σε μορφολογικό επίπεδο 
της γλώσσας παρόλο που είναι λιγότερες, είναι παρόμοιες με εκείνες 
του ελλαδικού δείγματος. Το δείγμα γραφής με αριθμό 3, από εμπειρι-
κά δεδομένα και με βάση τα 103 δείγματα γραφής που συνελέγησαν, 
υποστηρίζουμε την άποψη ότι αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό περίπου 
15–20% του μαθητικού δείγματος στο οποίο εφαρμόστηκε το τεστ. Σε 
προηγούμενο άρθρο μας υποστηρίχτηκε ότι παρόμοιο ποσοστό πλη-
θυσμού, το οποίο αποδεδειγμένα και με βεβαιώσεις ειδικών παρουσία-
ζε μαθησιακές δυσκολίες στην Αγγλική ως μητρική γλώσσα, παρουσί-
αζε και στην Ελληνική ως δεύτερη (Τριπολιτάκης, 2003). Το παραπάνω 
εύρημα υποστηρίζουν τα συμπεράσματα του Ζάχου (1998), ο οποίος 
αναφέρει ότι κατά κανόνα ένας δυσλεξικός μαθητής (κυριότερη μορφή 
των μαθησιακών δυσκολιών) στη μητρική του γλώσσα εμφανίζει, ανά-
λογες δυσκολίες και στην ξένη (ή ξένες) γλώσσες. Τα παρακάτω δείγ-
ματα γραφής στην Αγγλική ως μητρική γλώσσα και στην Ελληνική ως 
δεύτερη, ενισχύουν τα παραπάνω ευρήματα. 
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Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθητή “Ασθενούς Δίγλωσσου 
Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας (Γ΄ τάξη Δημοτικού 

ή 3ο επίπεδο).

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν του ίδιου μαθητή “Ασθενούς 
Δίγλωσσου Προγράμματος” στη Βικτώρια της Αυστραλίας 

(Γ΄ τάξη Δημοτικού ή 3ο επίπεδο).

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι επιβεβαιώ-
νονται οι δύο υποθέσεις που κάναμε για το γραπτό λόγο των ομογε-
νών και των ελλαδιτών μαθητών/τριών. Με άλλα λόγια, με βάση τα 
πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη σχέση της διδασκαλίας 
δεύτερων γλωσσών και της ειδικής αγωγής και κυρίως τις παρόμοιες 
αδυναμίες και αποκλίσεις στο γραπτό λόγο κατά τη διδασκαλία μιας 
γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης, εμπειρικά δεδομένα και ποιο-
τικές αναλύσεις στα παραπάνω δείγματα γραφής, διατυπώνουμε την 
ακόλουθη θέση: οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις του γραπτού λόγου 
των μαθητών/τριών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσ-
σα στη Βικτώρια της Αυστραλίας, είναι παρόμοιες με τις αδυναμίες 
και τις αποκλίσεις του γραπτού λόγου μαθητριών/τών με μαθησιακές 
δυσκολίες (περίπου 20%) που μαθαίνουν την ίδια γλώσσα (Ελληνική) 
ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα (Τριπολιτάκης 2004). Διατυπώνουμε 
επίσης την ακόλουθη θέση: διαφοροποίηση μεταξύ των γραπτών των 
δύο αυτών ομάδων είναι δύσκολη και οι ποιοτικές και ποσοτικές αδυ-
ναμίες και αποκλίσεις σε φωνολογικό και μορφολογικό επίπεδο της 
γλώσσας είναι παρόμοιες (Τριπολιτάκης, 2004).
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Από τα παραπάνω και παρά τη διαφορετική αιτιολογία (Παυλίδης, 
2000, Κούρκουτας, 2000, Harwell 2001, DE&T 2003) εμφάνισης των 
παρόμοιων αδυναμιών στο γραπτό λόγο κατά τη διδασκαλία μιας 
γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης, η ομοιότητα στις αδυναμίες 
και στις αποκλίσεις στο γραπτό λόγο των ομογενών στη Βικτώρια της 
Αυστραλίας και των ελλαδιτών μαθητριών/τών με μαθησιακές δυσκο-
λίες, μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε την άποψη ότι αυτή παραπέμπει 
σε κοινή διδακτική–μεθοδολογική παρέμβαση.

Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζουμε επίσης την άποψη ότι η/ο 
εκπαιδευτικός που διδάσκει την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη 
Βικτώρια της Αυστραλίας, έχει να αντιμετωπίσει παρόμοιες αδυνα-
μίες και αποκλίσεις στο γραπτό λόγο των μαθητών/τριών, με αυτές 
που αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει την Ελληνική 
ως μητρική γλώσσα σε μαθήτριες/τές με μαθησιακές δυσκολίες, 
στην Ελλάδα. Η παραπάνω άποψη, σε συνδυασμό με την ικανότητα 
του/της εκπαιδευτικού να διακρίνει τη διδασκαλία της Ελληνικής 
ως (κυρίως σε επίπεδο τάξης, ομαδικό ή ατομικό επίπεδο) δεύτε-
ρης γλώσσας από τη διδασκαλία της ως μητρικής ή πρώτης στη 
Βικτώρια της Αυστραλίας με τις όποιες διδακτικές–μεθοδολογικές 
προεκτάσεις της, θα βοηθήσει τις αναλύσεις μας στα δύο μέρη της 
εισήγησης.

Διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ 

Τα μέχρι τώρα ερευνητικά αποτελέσματα ελλαδιτών ερευνητών αλλά 
και του εξωτερικού, υποστηρίζουν ότι ένα από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο/η εκπαιδευτικός που διδά-
σκει την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, είναι η ανομοι-
ογένεια των μαθητριών/τών ως προς το βαθμό κατοχής της ελληνικής 
γλώσσας (Τάμης, 1998, Δαμανάκης 1999, Βάμβουκας, 1999). Σε άρθρο 
του ο καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης, Δαμανάκης, το 2001 
αναφέρει ότι εκείνο που χαρακτηρίζει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
στο εξωτερικό είναι η ετερογένεια. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώ-
σεις ένα από τα πρώτα μελήματα του/της εκπαιδευτικού που διδάσκει 
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την Ελληνική και αναλαμβάνει μια καινούρια τάξη στη Βικτώρια της 
Αυστραλίας, θα πρέπει να είναι και η αρχική εκτίμηση του βαθμού 
κατοχής της Ελληνικής. Η αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της 
Ελληνικής στις τέσσερις δεξιότητές της, ακρόαση–κατανόηση, ομιλία, 
ανάγνωση και γραφή, θα βοηθήσει την/τον εκπαιδευτικό στην επιλο-
γή και χορήγηση του κατάλληλου διδακτικού υλικού. Είναι γεγονός 
ότι η/ο εκπαιδευτικός ωφελείται περισσότερο όταν γνωρίζει για την/
τον κάθε μαθήτρια/τή πληροφορίες τις οποίες το κάθε πλαίσιο αγω-
γής πρέπει να παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό, όπως: α) Διδακτικό 
υλικό που χρησιμοποιούνταν στην προηγούμενη τάξη β) Βαθμολογία 
προηγούμενου έτους για κάθε μαθητή/μαθήτρια γ) Γνωστική επίδοση 
του/της μαθήτριας/τή στην πρώτη του/της γλώσσα, δ) Πληροφορίες 
χρησιμοποίησης ή μη της Ελληνικής κ. ά. Με άλλα λόγια το σχολικό 
πλαίσιο πρέπει να γνωρίζει στον/στην εκπαιδευτικό τη σχολική βιο-
γραφία του κάθε μαθητή/μαθήτριας.

Το ερώτημα που τίθεται από τα παραπάνω και θα μας απασχολή-
σει στη συνέχεια, είναι αν και κατά πόσον οι παραπάνω πληροφορίες 
είναι αρκετές έτσι ώστε η/ο εκπαιδευτικός, να είναι ικανή/ικανός να 
διαγνώσει το βαθμό κατοχής της Ελληνικής, ώστε να οριοθετήσει 
πιθανές ομάδες που αντιστοιχούν στο επίπεδο γλωσσικής εξέλιξης 
των μαθητών/τριών, ή αν χρειάζεται κάτι άλλο, και τι είναι αυτό. Με 
την παρούσα εισήγηση υποστηρίζουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες 
αναμφισβήτητα βοηθούν την/τον εκπαιδευτικό αλλά δεν είναι αρκε-
τές, και ότι η ύπαρξη διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ θα βοηθήσει 
τον/την εκπαιδευτικό στην αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της 
Ελληνικής. 

Στόχος χρησιμοποίησης των διαγνωστικών γλωσσικών τεστ θα 
είναι όχι μόνον η ανακάλυψη των δυνατοτήτων των μαθητριών/τών, 
αλλά κυρίως η καταγραφή των αδυναμιών και των αποκλίσεων για 
σχεδιασμό του γλωσσικού μαθήματος σε επίπεδο τάξης, ομάδων και 
ατομικών περιπτώσεων (Mixed ability). Η χρησιμοποίηση των δια-
πιστωτικών γλωσσικών τεστ για την αρχική εκτίμηση του βαθμού 
κατοχής του γραπτού λόγου (ανάγνωση, αντιγραφή, γραφή καθ’ 
υπαγόρευσιν και αυθόρμητη γραφή) είναι ικανοποιητικό διαγνω-
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στικό εργαλείο και του προφορικού λόγου (ακρόαση–κατανόηση, 
ομιλία). Σε άρθρο του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ζάχος, το 1998 αναφέρει ότι αντίστοιχη της αυθόρμητης γραφής είναι 
η ομιλία. Από τις παραπάνω αναλύσεις, τα ερωτήματα που μπορεί να 
προκύψουν είναι τα ακόλουθα: α) Υπάρχουν διαπιστωτικά γλωσσικά 
τεστ που μπορεί να χρησιμοποιήσει η/ο εκπαιδευτικός; β) Δίνονται 
συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή τους; γ) Πώς, τι θα αξιολο-
γήσει ο/η εκπαιδευτικός; δ) Πώς θα γίνει η καταγραφή των ευρημά-
των τους;

Αυτά και άλλα ερωτήματα έρχεται να καλύψει το πρώτο μέρος 
της παρούσας εισήγησης και κυρίως να παρουσιάσει πλαίσιο διαπι-
στωτικών γλωσσικών τεστ τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας ακόμη και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Βικτώρια 
της Αυστραλίας. Τα διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ περιλαμβάνουν 
τεστ των ειδών γραφής και κατανόησης γραπτού κειμένου. Πιο 
συγκεκριμένα, τα τεστ αναλυτικά περιλαμβάνουν: α) Τεστ αντι-
γραφής β) Τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσιν γ) Τεστ αυθόρμητης 
γραφής δ) Τεστ ανάγνωσης–κατανόησης κειμένου. Το πλαίσιο των 
διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ που θα παρουσιαστεί, κινείται στο 
πλαίσιο διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ του Κέντρου Ψυχολογικών 
Μελετών του πανεπιστημίου Αθηνών, για διάγνωση μαθητριών/τών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία), (Ζάχος, 1998). 

Με βάση τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν 
στο θεωρητικό πλαίσιο της εισήγησης για την άμεση σχέση της 
διδασκαλίας δεύτερων γλωσσών και της ειδικής αγωγής, υποστηρί-
ζουμε την άποψη ότι η στάθμιση διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ, τα 
οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα για διάγνωση μαθητών/τριών με 
μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να είναι παρόμοια με τη στάθμιση δια-
πιστωτικών γλωσσικών τεστ για την εύρεση του επιπέδου της ελλη-
νομάθειας των μαθητών/μαθητριών που μαθαίνουν την Ελληνική 
ως δεύτερη γλώσσα στη Βικτώρια της Αυστραλίας. Τα διαπιστωτικά 
γλωσσικά τεστ προσαρμόστηκαν από τον υποφαινόμενο σύμφωνα 
με τα κριτήρια οριοθέτησης των ομάδων-στόχων στην Ελληνική 
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(Curriculum and Standards Framework, CSF II) της Βικτώριας στην 
Αυστραλία (DE&T, 2003).

Τα διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ έχουν σκοπό να βοηθήσουν 
την/τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει μια καινούρια τάξη, στην 
αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της Ελληνικής στις τέσσερις 
δεξιότητες τής γλώσσας, για τους/τις μαθητές/τριες που φοιτούν στο 
επίπεδο 2 (τάξη Β΄ Δημοτικού), επίπεδο 3 (τάξη Γ΄ και Δ́  Δημοτικού) 
και επίπεδο 4 (τάξη Ε΄ και ΣΤ΄Δημοτικού). Με την παρούσα εισήγηση 
υποστηρίζουμε ότι μετά την προσαρμογή, τα διαπιστωτικά γλωσσικά 
τεστ που αντιστοιχούν στις ελλαδικές τάξεις (Α΄,  Β΄ και Γ΄) αντίστοι-
χα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο επίπεδα πιο πάνω ή και περισ-
σότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια οριοθέτησης των ομάδων-στόχων 
στην Ελληνική (CSF II) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της πολιτείας 
της Βικτώριας στην Αυστραλία. Το τεστ ανάγνωσης–κατανόησης για 
την Α΄ τάξη της Ελλάδας π.χ., μπορεί να εφαρμοστεί στο επίπεδο 2 (Β΄ 
Δημοτικού), το τεστ για την Β΄ τάξη της Ελλάδας, μπορεί να εφαρ-
μοστεί στο επίπεδο 3 (Γ΄ και Δ́  τάξη Δημοτικού) και το τεστ για την 
Γ΄ τάξη της Ελλάδας μπορεί να εφαρμοστεί στο επίπεδο 4 (Ε΄ και Στ΄ 
τάξη Δημοτικού). 

Επιπρόσθετα, και με βάση εμπειρικά δεδομένα τολμούμε να υπο-
στηρίξουμε ότι τα διαπιστωτικά γλωσσικά τεστ για την Γ΄ και Δ́  
ελλαδική τάξη μπορεί να εφαρμοστούν ακόμη και στα επίπεδα 5 και 
6 του βικτωριανού CSF II. Με την ίδια περίπου αναλογία μπορούν να 
εφαρμοστούν και τα είδη γραφής. Παρακάτω, για κάθε διαπιστωτικό 
γλωσσικό τεστ περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του, η 
οδηγία που δίνεται στους μαθητές, ο τρόπος εφαρμογής του, ο στόχος 
και η καταγραφή των ευρημάτων του (συνοπτική καταγραφή). 

Κείμενα γραφής
Τεστ αντιγραφής κειμένου

Χαρακτηριστικά: Τα κείμενα προσαρμόστηκαν από τον υποφαινόμε-
νο σύμφωνα με τα επίπεδα 2, 3 και 4 του CSF II της Βικτώριας στην 
Αυστραλία. Οι μαθητές καλούνται να αντιγράψουν σε ειδικό φύλλο, 
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χωρίς να τίθεται χρονικό όριο. Η οδηγία που δίνεται στους μαθητές 
για το τεστ αντιγραφής είναι η παρακάτω: “Θέλω, τώρα να αντιγρά-
ψετε προσεκτικά στο κενό του φύλλου το κείμενο που είναι στο πάνω 
μέρος της σελίδας”. Εφαρμογή: ο/η εκπαιδευτικός δεν επεμβαίνει πιέ-
ζοντας για ταχύτερη αντιγραφή, παρακινεί όμως για συνέχιση, αν οι 
μαθητές διακόπτουν την αντιγραφή, για να πιάσουν κουβέντα ή να 
ασχοληθούν με κάτι άλλο. Ο/η εκπαιδευτικός επίσης δεν παρεμβαίνει, 
αν κάποιοι μαθητές διαβάζουν φωναχτά τις λέξεις που αντιγράφουν. 
Στόχος: Η διαπίστωση της ικανότητας των μαθητών να μεταφέρουν 
σωστά ένα κείμενο, κάτι που προϋποθέτει συγκέντρωση προσοχής, 
κατανόηση των λέξεων, γνώση της σημασίας των ιδιαιτεροτήτων της 
γραφής (κεφαλαία γράμματα, σημεία στίξης, τονικό σημάδι, συλλαβι-
σμός, κ.λπ.), (Ζάχος, 1998, Βάμβουκας, 1999). 

Τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσιν

Περιγραφή: Τα κείμενα προσαρμόστηκαν από τον υποφαινόμενο 
σύμφωνα με τα επίπεδα 2, 3 και 4 του CSF II της Βικτώριας στην 
Αυστραλία. Στόχος: Η διαπίστωση της ικανότητας των μαθητών για 
ανακωδικοποίηση, να μεταφέρει δηλαδή από το φωνημικό κώδικα 
(υπαγόρευση) στο γραφημικό κώδικα (γραφή) της γλώσσας με ορ-
θογραφημένο τρόπο. Ο βαθμός ορθότητας της καταγραφής αποτελεί 
ένδειξη για το βαθμό λειτουργικής αποδοτικότητας του γραμματικο-
συντακτικού επιπέδου της γλώσσας, η οποία προϋποθέτει τη γνώση 
και την εφαρμογή των κανόνων και των συστημάτων της γλώσσας 
σε όλα τα επίπεδα, φωνολογικό (π.χ., γ και όχι χ στη λέξη γάτα κ.λπ.), 
μορφολογικό (π.χ., το αυτοκίνητο κινείται και όχι κινείτε κ.λπ.), συ-
ντακτικό, σημασιολογικό, που προϋποθέτει επαρκή κατανόηση του 
υπαγορευόμενου κειμένου. Ορθή καταγραφή σημαίνει εδώ και ορ-
θογραφημένη γραφή. Άλλα στοιχεία που αυτονόητα κρίνονται ως 
προϋποθέσεις, είναι η γνώση της φωνηματικο–γραφηματικής αντι-
στοιχίας, η ικανότητα αναγνώρισης–διάκρισης των γλωσσικών ήχων 
(πχ. γράφει “ψ” και όχι “πσ” ή γράφει “ψυγείο” και όχι πσυγείο, ή πσιγίο 
ή πσυγίο ή ... κ.λπ. ή γράφει “ξ” και όχι “κσ”. Εφαρμογή: Το κείμενο 
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υπαγορεύεται όχι λέξη προς λέξη, αλλά κατά νοηματικές ενότητες. 
Οι μαθητές/μαθήτριες γράφουν χωρίς περιορισμό χρόνου. Αν χρει-
αστεί, ο/η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει τη νοηματική ενότητα που 
υπαγόρευσε (όχι μενονωμένες λέξεις που ίσως ζητήσει κάποιος/α 
μαθητής/τρια), (Ζάχος, 1998, Βάμβουκας, 1999).

Τεστ αυθόρμητης γραφής

Χαρακτηριστικά: Τα θέματα που καλούνται να αναπτύξουν τα παιδιά, 
είναι μόνιμα διαβαθμισμένα σε τρία επίπεδα σύμφωνα με τις ελλα-
δικές τάξεις (Α΄–Β΄), (Γ΄–Δ΄), (Ε΄–ΣΤ΄). Τα ίδια θέματα αντίστοιχα 
μπορούν να εφαρμοστούν στα επίπεδα 2, 3 και 4 του CSF II της 
Βικτώριας Αυστραλίας. Με τον ερωτηματικό τρόπο διατύπωσης των 
τεστ, οι μαθητές διευκολύνονται στη διατύπωση, ενώ αντιλαμβάνο-
νται ότι πρέπει να απαντήσουν με σύντομο τρόπο. Ανάλογη είναι και 
η οδηγία. Εφαρμογή: Δίνουμε στους μαθητές/τριες το σχετικό φύλλο, 
διαβάζουμε το θέμα ζητώντας να μας δώσουν γραπτά μια ολοκλη-
ρωμένη απάντηση. Αξιολόγηση: Χρήση λεξιλογίου, δομή προτάσεων, 
περιεχόμενο, ορθότητα γραφής, ευρήματα παρόμοια με αυτά που κα-
ταγράφονται στα προηγούμενα είδη γραφής (Ζάχος, 1998).

Τεστ ανάγνωσης–κατανόησης κειμένου

Περιγραφή: Τα τεστ ανάγνωσης–κατανόησης κειμένου προσαρμό-
στηκαν από τον υποφαινόμενο, στα επίπεδα 2, 3 και 4 του CSF II 
της Βικτώριας Αυστραλίας. Κάθε κείμενο συνοδεύεται από τέσσερις 
ερωτήσεις, ως τεχνικές ελέγχου της ικανότητας κατανόησης του πε-
ριεχομένου. Οι ερωτήσεις διαβαθμίζονται ανά δύο και ανά μία για 
τον έλεγχο της κατανόησης στα επίπεδα: πραγματολογικό (δύο), 
ερμηνείας (μία) και γενίκευσης (μία). Στόχος: Η διαπίστωση του 
βαθμού κατανόησης του περιεχομένου των νοηματικών ενοτήτων ως 
σύνολο. Οδηγία: “ Θα σας δώσω, τώρα, να διαβάσετε μια ιστορία (στα 
μεγαλύτερα παιδιά μιλάμε για κείμενο) και μετά να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν”. 
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Αξιολόγηση–καταγραφή των ευρημάτων

Η αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της Ελληνικής γίνεται κατά 
προσέγγιση (εμπειρική αξιολόγηση) και ξεφεύγει από τη σφαίρα της 
αυστηρής βαθμολογίας σε κάθε φωνολογική ή μορφολογική αδυναμί-
α στα τρία είδη γραφής και στα τεστ ανάγνωσης–κατανόησης. Όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, στόχος χρησιμοποίησης των διαγνωστι-
κών γλωσσικών τεστ είναι όχι μόνον η ανακάλυψη των δυνατοτήτων 
των μαθητών/μαθητριών, αλλά κυρίως η καταγραφή συγκεκριμένων 
αδυναμιών και αποκλίσεων σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτι-
κό και σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας. 

Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει, ειδικά για την αντιγραφή, 
ότι η ελληνική βιβλιογραφία αναφέρει πως τα πράγματα φαίνονται 
πολύ απλά. Ωστόσο στην πραγματικότητα, όταν αντιγράφουμε κεί-
μενα μιας γλώσσας που γνωρίζουμε (μητρική γλώσσα), κάνουμε ανά-
γνωση του κειμένου που έχουμε μπροστά μας και το αντι-γράφουμε 
σαν να μας το υπαγόρευαν. Έτσι εξηγείται, το ότι κατά την αντιγρα-
φή επισημαίνονται λάθη ορθογραφικά και διατύπωσης. Γι’ αυτό και 
η αντιγραφή δεν “προσφέρεται” ως τρόπος εξάσκησης στα πρώτα 
στάδια της εκμάθησης της γραφής, όταν δεν έχει αναπτυχθεί σε ικα-
νοποιητικό βαθμό η αναγνωσιακή ικανότητα. Τι γίνεται όμως στην 
περίπτωση μιας γλώσσας που δεν γνωρίζουμε ή την ξέρουμε λίγο; Η 
προσπάθεια αναλώνεται στη στοιχείο προς στοιχείο μεταφορά του 
κειμένου χωρίς να υποβοηθιέται από τη σημασιολογική διάσταση και 
συνήθως οι μαθήτριες/τές δεν κάνουν λάθη χωρίς όμως και να κατα-
νοούν “γιατί η λέξη γράφεται έτσι” (Ζάχος, 1998). Κατά την αξιολόγη-
ση της αντιγραφής στη δεύτερη γλώσσα η/ο εκπαιδευτικός θα κατα-
γράψει παραλείψεις, προσθήκες, χάσιμο σειράς, λαθεμένη μεταφορά 
κεφαλαίων–μικρών, παρατονισμούς, αγνόηση τόνου, καθρεπτική 
γραφή, τρόπο κατασκευής των γραμμάτων και αγνόηση των σημείων 
στίξης, λάθη φωνολογικά και μορφολογικά.

Για την αξιολόγηση της γραφής καθ’ υπαγόρευσιν έχουν τεθεί εκ 
των προτέρων ορισμένες ορθογραφικές απαιτήσεις σύμφωνα με το 
επίπεδο και τη δυσκολία ανακωδικοποίησης του προφορικού λόγου 
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σε γραπτό. Επισημαίνονται τα ορθογραφικά σφάλματα, τα οποία και 
καταχωρούνται κατά κατηγορίες, κυρίως σε φωνολογικό (φ αντί β 
κ.λπ.) και μορφολογικό (π.χ., αι αντι ε κ.λπ.) επίπεδο της γλώσσας. 
Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι αντίστοιχη της γραφής καθ’ 
υπαγόρευσιν είναι η ανάγνωση. Και στις δύο διαδικασίες συνυπάρχει 
απαραίτητα η κατανόηση του περιεχομένου, η οποία προϋποθέτει τη 
γνώση και την εφαρμογή των κανόνων και συστημάτων της γλώσσας 
σε όλα τα επίπεδα, φωνολογικό, μορφολογικό, γραμματικο–συντακτι-
κό, σημασιολογικό. Αλλιώτικα ούτε σωστή ανάγνωση έχουμε, ούτε 
σωστή γραφή (Ζάχος, 1998, Βάμβουκας, 1999).

Κατά την καταγραφή των ευρημάτων στην αυθόρμητη γραφή ο/η 
εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι αντίστοιχη της αυθόρμητης 
γραφής είναι η ομιλία, όπου έχουμε παραγωγή λόγου και κωδικοποί-
ησή του σε φωνημικά σύμβολα της γλώσσας (λεκτική διατύπωση) 
(Ζάχος, 1998). Η/ο εκπαιδευτικός καταγράφει παρόμοιες αδυναμίες 
και αποκλίσεις, οι οποίες αναλυτικά περιγράφησαν στα τεστ αντι-
γραφής και γραφής καθ’ υπαγόρευσιν. Κατά την καταγραφή των 
ευρημάτων στα τεστ ανάγνωσης κατανόησης, ο/η εκπαιδευτικός θα 
διαπιστώσει το βαθμό κατανόησης του περιεχομένου των νοηματι-
κών ενοτήτων ως σύνολο, με τις ερωτήσεις που έχουν αναπτυχθεί για 
κάθε κείμενο.

Με τη χρησιμοποίηση των διαπιστωτικών γλωσσικών τεστ γραφής 
και ανάγνωσης–κατανόησης κειμένου, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, 
ο/η εκπαιδευτικός εξασφαλίζει πληθώρα κρίσιμων διαγνωστικών 
πληροφοριών και μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περι-
γραφή του επιπέδου ελληνομάθειας των μαθητών/τριών την οποία και 
καταγράφει σε ειδικό φύλλο για κάθε μαθήτρια/τή (personal profi le). 
Αυτή με τη σειρά της, θα οδηγήσει τον/την εκπαιδευτικό στον προ-
γραμματισμό και στην εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής–μεθοδολο-
γικής παρέμβασης για σχεδιασμό του γλωσσικού μαθήματος σε επίπε-
δο τάξης, πιθανών ομάδων και ατομικών περιπτώσεων (Mixed ability). 
Πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση θα αφορά στη συγκεκριμένη 
πρόοδο του κάθε ξεχωριστού μαθητή/τριας. Κλείνοντας την παρουσί-
αση των τεστ ανάγνωσης–κατανόησης κειμένου να αναφέρουμε ότι 
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όλα τα τεστ και οι επιφάνειες εργασίας για εφαρμογή και καταγραφή 
των ευρημάτων είναι διαθέσιμα από τον υποφαινόμενο σε όποιον/α 
τα ζητήσει για εφαρμογή (Παράρτημα Ι).

Διδακτικό υλικό

Το δεύτερο μέρος της εισήγησης αναφέρεται στο πλαίσιο διδακτικού 
υλικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε γραφή και ορθογρα-
φία μαθητών/τριών διαφόρων τάξεων ή επιπέδων, που μαθαίνουν 
την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Βικτώρια της Αυστραλίας. 
Στο πρώτο μέρος της εισήγησης υποστηρίξαμε τη θέση ότι οι αδυ-
ναμίες και οι αποκλίσεις του γραπτού λόγου των μαθητών/τριών 
που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Βικτώρια της 
Αυστραλίας, είναι παρόμοιες με τις αδυναμίες και τις αποκλίσεις του 
γραπτού λόγου μαθητριών/τών με μαθησιακές δυσκολίες που μαθαί-
νουν την ίδια γλώσσα (Ελληνική) ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα 
(περίπου 20%), και ότι διαφοροποίηση μεταξύ των γραπτών των δύο 
αυτών ομάδων, είναι δύσκολη καθώς οι ποιοτικές και οι ποσοτικές 
αδυναμίες και αποκλίσεις σε φωνολογικό και μορφολογικό επίπεδο 
της γλώσσας, είναι παρόμοιες. 

Στο παρόν μέρος της εισήγησης θα υποστηρίξουμε την άποψη ότι 
η σχέση αυτή παραπέμπει σε κοινή διδακτική–διορθωτική παρέμβα-
ση με στρατηγικές, τεχνικές πρόληψης και θεραπείας των συχνότε-
ρων φωνολογικών και μορφολογικών αποκλίσεων στην Ελληνική 
των ομογενών μαθητριών/τών στη Βικτώρια της Αυστραλίας, όπως 
γίνεται και για τους ελλαδίτες μαθήτριες/τές με μαθησιακές δυσκο-
λίες. Υλικό δειγμάτων γραφής (καθ’ υπαγόρευσιν και αυθόρμητης 
γραφής), το οποίο έχει συλλεγεί από επισκέψεις μου σε διάφορες 
μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Βικτώρια ως Σύμβουλος 
ελληνικής γλώσσας, παρατίθεται και στο δεύτερο μέρος της εισήγη-
σης για υπενθύμιση των αδυναμιών και των αποκλίσεων σε φωνολο-
γικό και μορφολογικό επίπεδο της γλώσσας και για να βοηθήσει τις 
αναλύσεις μας. 
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Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθήτριας κρατικού σχολείου 
στη Βικτώριας της Αυστραλίας (Η εν λόγω μαθήτρια φοιτούσε και 
σε “Τμήμα Διδασκαλίας της Ελληνικής” στην ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού 

ή στο 4ο επίπεδο). 

Το κείμενο κατευθυνόμενης γραφής που δόθηκε για υπογόρευση ήταν 
το παρακάτω: “Η Μαρία έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Μερικές 
φορές έρχεται στο σπίτι μου να παίξουμε. Μερικές φορές πηγαίνω και 
εγώ στο σπίτι της. Η Μαρία μιλάει, διαβάζει και γράφει ελληνικά”.

Δείγμα γραφής καθ’ υπαγόρευσιν μαθητή κρατικού σχολείου στη 
Βικτώρια της Αυστραλίας (Ο εν λόγω μαθητής, ο οποίος φοιτούσε 
στην Β΄ τάξη Γυμνασίου ή στο 5ο επίπεδο, φοιτούσε και σε “Τμήμα 

Διδασκαλίας της Ελληνικής”).  

Το κείμενο κατευθυνόμενης γραφής που δόθηκε για υπογόρευση ήταν το 
παρακάτω: “Ζωγράφιζα την ώρα που χτύπησε το κουδούνι. Σηκώνομαι 
να ανοίξω. Δεν πιστεύω να κοιμάσαι ακόμα, ακούγεται απέξω η φωνή 
του Σωκράτη. Έτσι ξαφνικά έρχονται οι φίλοι μου. Είναι αδύνατον να 
τους πείσεις να μπαίνουν στον κόπο να τηλεφωνούν πριν έρθουν”.

Δείγμα αυθόρμητης γραφής του παραπάνω μαθητή.
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Ενδεικτικά, οι ποιοτικές αδυναμίες και οι αποκλίσεις, σε φωνολογικό 
(ζωγράφισα, αντί ζωγράφιζα, απ’ έχω, αντί απ’ έξω, πσιγείο αντί ψυγεί-
ο κ.λπ.) και μορφολογικό (σηκώνομε αντί σηκώνομαι, κοιμάσε αντί 
κοιμάσαι, ακούγετε αντί ακούγεται κ.λπ.) επίπεδο της γλώσσας στα 
παραπάνω δείγματα γραφής, όπως και του πρώτου μέρους της εισή-
γησης, είναι παρόμοιες με τα ευρήματα ερευνών ελλαδιτών ερευνη-
τών για μαθητές/τριες του εξωτερικού (Δαμανάκης, 1999, Βάμβουκας, 
1999). Οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις των παραπάνω δειγμάτων μάς 
παραπέμπουν στις αδυναμίες και στις αποκλίσεις που εμφανίζουν 
μαθήτριες/τές με μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα (εκτός της 
γλωσσικής παρεμβολής), έτσι όπως υποστηρίχθηκε και στη συζήτηση 
των ευρημάτων της ερευνητικής μας προσπάθειας. Στο σημείο αυτό 
υπενθυμίζουμε τα παρόμοια συμπεράσματα ελλαδικών ερευνών που 
αναφέρουν ότι διαφοροποίηση των αδυναμιών στο γραπτό λόγο 
μαθητών/τριών του εξωτερικού και μαθητριών/τών από “χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα” στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο ως προς την 
έκταση των δυσκολιών (Δαμανάκης, 1999). Μετά από τα παραπάνω, 
τολμούμε να υποστηρίξουμε ότι το πλαίσιο διδακτικού υλικού που 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες που προέρχονται από χαμηλό κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο στην Ελλάδα, το οποίο και βάσει του ορισμού 
των μαθησιακών δυσκολιών θεωρείται ότι χρειάζεται παρέμβαση της 
ειδικής αγωγής, μπορεί να είναι παρόμοιο με το πλαίσιο διδακτικού 
υλικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε γραφή και ορθογραφία 
των μαθητών/τριών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσ-
σα στη Βικτώρια της Αυστραλίας. 

Η ανάπτυξη παρόμοιου υλικού, πιθανόν να μπορεί να γίνει στο 
πλαίσιο του υλικού κορμού ή του συμπληρωματικού υλικού και με 
βάση ορισμένα ή όλα τα κριτήρια (εθνοτικό, θεσμικό, γεωγραφικό, 
κοινωνικοπολιτισμικό, παιδαγωγικό), (Δαμανάκης, 2001), αν πρό-
κειται να μιλήσουμε π.χ., για το πακέτο διδακτικού υλικού του προ-
γράμματος “Παιδεία Ομογενών” του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρέπει 
επίσης να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
εισήγησης το περιεχόμενο του εν λόγω πλαισίου (θεματικό ή κοινω-
νικοπολιτισμικό), ούτε αν το διδακτικό υλικό θα απετελεί ξεχωριστό 
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βιβλίο, ή αν θα είναι ενταγμένο στο υλικό κορμού ή στο συμπληρω-
ματικό υλικό ή και στα δύο ή αν θα είναι υλικό στήριξης από το διαδί-
κτυο σαν υλικό αναφοράς για γραφή και ορθογραφία. 

Aπόψεις ερευνητών σε παρόμοια θέματα διίστανται π.χ., της γραμ-
ματικής που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς μια τάση 
επιστροφής της στη διδασκαλία (Bygate, 1994, Χαραλαμπάκης, 1999, 
Φιλιππάκη, 2001). Ο χαραλαμπάκης (1999), αναφέρει ότι είναι αισθη-
τή η έλλειψη μιας γραμματικής ή καλύτερα, διαφόρων γραμματικών 
εγχειριδίων, ανάλογα με την ηλικία των διδασκομένων και το βαθμό 
κατοχής της πρώτης ή της δεύτερης γλώσσας. Η Φιλιππάκη (2001), 
από τη μια αναφέρει ότι ένα άλλο πρόβλημα είναι το ποια γραμματι-
κή θα δώσουμε στο κάθε επίπεδο και από την άλλη ότι δεν εννοούμε 
ένα κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο γραμματικής το οποίο θα δώσουμε 
στο μαθητή και θα του ζητήσουμε την επιστροφή στο παραδοσιακό 
σύστημα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις, τολμούμε να υποστηρίξου-
με ότι αν το εν λόγω υλικό αποτελέσει ξεχωριστό εγχειρίδιο, ο στόχος 
του πρέπει να κινείται σ’ αυτό που η Κατσιμαλή (2004) αναφέρει για 
το εγχειρίδιο “Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής”, “Η ανάγκη για 
μια συνολική συστηματική περιγραφή ... απορρέει από το γεγονός ότι 
τα διδακτικά εγχειρίδια παρουσιάζουν ... των ελληνικών σε διαφορε-
τικά βιβλία ανάλογα ... και έτσι μαθητές και καθηγητές δεν αποκτούν 
μια συνολική εικόνα της γλώσσας” (εισαγωγή).

Μετά από τις παραπάνω διευκρινίσεις, το πλαίσιο διδακτικού 
υλικού που παρουσιάζεται, κινείται στο πρότυπο πακέτων διδακτικού 
υλικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε γραφή και ορθογραφία 
(αδυναμίες και αποκλίσεις) μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες, 
που μαθαίνουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένα, το πλαίσιο διδακτικού υλικού ακολουθεί το πλαίσιο 
των πακέτων διδακτικού υλικού, “Διδακτικά Προγράμματα για την 
Αντιμετώπιση Προβλημάτων στο Σχολείο και το Σπίτι σε Γραφή 
και Ορθογραφία”, (Φλωράτου, 1998) και “Δυσλεξία, Αντιμετώπιση, 
Αποτάσταση” του Κέντρου Ψυχολογικών Μελετών και Έρευνας του 
πανεπιστημίου Αθηνών, (Ζάχος, 1998). 

Πριν γίνει παρουσίαση του πλαισίου, κρίνεται αναγκαίο να διε-
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κρινιστεί ότι αν και τα ανωτέρω πακέτα διδακτικού υλικού αποτε-
λούν ολόκληρο/ολόκληρους τόμο/τόμους, στην παρούσα εισήγηση 
παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι διδακτικοί στόχοι (Παράρτημα ΙΙ). 
Το πλαίσιο και οι διδακτικοί στόχοι που θα παρουσιαστούν αντιστοι-
χούν σε όλες τις ελλαδικές τάξεις του Δημοτικού και τις πρώτες ελλα-
δικές τάξεις του Γυμνασίου. Στην παρούσα εισήγηση υποστηρίζουμε 
την άπoψη ότι η συγγραφή παρόμοιου διδακτικού υλικού μπορεί 
να εφαρμοστεί και στα έξι επίπεδα του CSF II (Δημοτικό, Γυμνάσιο 
ακόμη σε μερικές περιπτώσεις και στο Λύκειο), και να γίνει εφαρμογή 
σε ατομικό, μικροομαδικό, ομαδικό και σε επίπεδο τάξης. To πλαίσιο 
διδακτικού υλικού που θα παρουσιαστεί, παρουσιάστηκε σε σεμινάριο 
ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από τον υποφαινόμενο 
με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και αντίστοιχη ανάπτυ-
ξή των, οι οποίοι είναι δομηνένοι σε βήματα, και είναι στη διάθεση 
όποιου/όποιας το ζητήσει, με την άποψη ότι μπορεί να το χρησιμοποι-
ήσει ως εμβόλιμο υλικό όπου και όποτε αυτός/ή κρίνει.

Διδακτικά προγράμματα για γραφή

Τα διδακτικά προγράμματα για γραφή στοχεύουν στη βελτίωση της 
γραφής με διδακτικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να αναλύονται σε 
βήματα. Η φωνολογική καλλιέργεια μπορεί να γίνει με λέξεις που 
μπορεί να είναι είτε αυτόνομες, είτε σε κείμενα με θεματικό ή/και 
κοινωνικοπολιτισμικό περιεχόμενο, που πιθανά να αναπτυχθούν γι’ 
αυτόν το σκοπό. Φωνητικές συλλαβές, παραγωγικά μορφήματα και 
σηματικές ακολουθίες, που συναντώνται σε κείμενα διαφορετικών βι-
βλίων διαφόρων διδακτικών πακέτων πρέπει να αποτελέσουν μέρος 
των διδακτικών προγραμμάτων γραφής π.χ., βα (βαρέλι), βγα (βγά-
ζω), βγαι (βγαίνω) ... γα (γάτα), γε (γελώ), για (γιαγιά) ... δα (δάσος), 
δε (δέκα), δρο (δρόμος), ζα (ζάχαρη) ...

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε φωνητικές συλλαβές οι 
οποίες συχνά απαντώνται ως αδυναμίες π.χ., βε (βέλος), βαι (βέβαια), 
βι (καράβι), βυ (βυθός) ... γρι (γρίπη), γρή (γρήγορα) ... φι (φίλη), φυ 
(φύλλο) ... χτί (χτίζω), χτυ (χτυπώ) ... ψη (ψηλός), ψει (κόψει) ... Υλικό 
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με έμφαση στα παραγωγικά μορφήματα μπορεί να είναι μέρος των 
διδακτικών προγραμμάτων, ώστε οι μαθητές/τριες να εθιστούν στα 
συχνόχρηστα μορφήματα της ελληνικής γλώσσας π.χ., ουκλ (κούκλα), 
βολ, ερ, υφι, αδικ, ισιμ, ωτ, ωπ, ακλ, αρ ... Το ίδιο μπορεί να γίνει και με 
τις σηματικές ακολουθίες: π.χ. ιγμ (μίγμα), ηγμ (ρήγμα), υγμ (κήρυγ-
μα), οιγμ (άνοιγμα), ειγμ (παράδειγμα), οικτ (οίκτος), εικτ (μεικτός), 
υπτ (καλύπτω), οργ (όργανο), ωργ (γεωργός), ησκ (θρησκεία), υσμ 
(δάκρυσμα), ηστ (νηστεύω), οστ (νόστιμος), ωστ (ζωστήρας), ητρ 
(Δήμητρα), υτρ (φυτρώνω), υχτ (νύχτα), ειχτ (δείχτης) ...

Συνεχίζοντας τις συζητήσεις μας γύρω από το πλαίσιο διδακτικού 
υλικού για προγράμματα γραφής, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 
στον ακόλουθο διδακτικό στόχο: Να μάθουν να τονίζουν σωστά τις 
λέξεις. Επίσης οι διδακτικοί στόχοι, όπως: Να γράφει σωστά λέξεις 
με (τσ, τζ), (δ, θ), (φ, β) ... θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του διδα-
κτικού υλικού. Μέρος των διδακτικών προγραμμάτων μπορεί να 
αποτελούν και οι ακόλουθοι διδακτικοί στόχοι για γραφή, για τους 
οποίους οι μαθήτριες/τές είναι ικανοί να μεταφέρουν τεχνικές από 
την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας: Να μάθει να χρησιμοποιεί 
το λεξικό (απλό ή ηλεκτρονικό) για να βρίσκει οποιαδήποτε λέξη, 
να γράφει προτάσεις κρατώντας αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, να 
γράφει “σκέφτομαι και γράφω” με ολοκληρωμένες προτάσεις.

Διδακτικά προγράμματα για ορθογραφία

Τα διδακτικά προγράμματα για ορθογραφία στοχεύουν να μειώ-
σουν τις αδυναμίες και τις αποκλίσεις σε μορφολογικό επίπεδο της 
γλώσσας. Οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι απαντώνται και 
στα διδακτικά πακέτα της ειδικής αγωγής τα οποία αναφέρθηκαν 
στο δεύτερο μέρος της εισήγησης πρέπει να αποτελέσουν μέρος των 
διδακτικών προγραμμάτων για ορθογραφία. 

(α) Να διακρίνει τα ουσιαστικά στα διαφορετικά γένη και πτώ-
σεις και να τα χρησιμοποιεί δίπλα σε ρήματα και επίθετα.

(β) Να ξεχωρίζει τα επίθετα από τα ουσιαστικά σε προτάσεις που 
δίνονται.
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(γ) Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα αρσενικά σε -ης και τα 
θηλυκά σε -η (προϋπόθεση: ονομασία και διάκριση των ουσι-
αστικών από τα άλλα μέρη του λόγου).

(δ) Να μάθει να γράφει σωστά τα ουδέτερα σε -ι. 

(ε) Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ομόηχα άρθρα η και οι.

(στ) Να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενο τα άρθρα τον, 
στον, των, στων. 

(ζ) Να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενο τα άρθρα της, 
στης, τις, στις. 

(η) Να μάθει να γράφει σωστά τα ρήματα σε -ω (προϋπόθεση: να 
ξεχωρίζει το παιδί τα ρήματα από τα άλλα μέρη του λόγου). 

(θ) Να γράφει σωστά τα ρήματα σε -ει. 

(ι)  Να γράφει σωστά τα αρσενικά και τα θηλυκά ονόματα που 
στον πληθυντικό τελειώνουν σε -οι και -εις.

(κ) Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ρήματα σε -ε και -αι (προϋ-
πόθεση: η ικανότητα του παιδιού να ξεχωρίζει τα ρήματα από 
τα άλλα μέρη του λόγου). 

(λ) Να μάθει να γράφει σωστά σε προτάσεις τους αόριστους και 
τα παράγωγα των ρημάτων.

(μ) Να μάθει να αναγνωρίζει ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρ-
ρήματα, μετοχές και άρθρα σε λέξεις που δίνονται γραπτά. 

Επίλογος
Στο πρώτο μέρος της εισήγησης, υποστηρίξαμε ότι οι αδυναμίες και 
οι αποκλίσεις στο γραπτό λόγο των μαθητών/τριών που μαθαίνουν 
την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Βικτώρια Αυστραλίας, είναι 
παρόμοιες με τις αδυναμίες και τις αποκλίσεις του γραπτού λόγου 
μαθητριών/τών με μαθησιακές δυσκολίες, που μαθαίνουν την ίδια 
γλώσσα (Ελληνική) ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα. 
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Από την παραπάνω θέση, μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη 
ότι οι αδυναμίες και οι αποκλίσεις (εκτός της γλωσσικής παρεμβο-
λής της γλώσσας υποδοχής) των μαθητών/τριών που μαθαίνουν την 
Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, είναι παρόμοιες με τις 
αδυναμίες και τις αποκλίσεις του γραπτού λόγου μαθητριών/τών με 
μαθησιακές δυσκολίες που μαθαίνουν την ίδια γλώσσα (Ελληνική) 
ως μητρική γλώσσα στην Ελλάδα. 

Συμπερασματικά και συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα αναλύσεις 
μας, η παρούσα εισήγηση αναμένεται να συμβάλει στη διδασκαλία 
της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο εξωτερικό και πιο ειδικά: 
α) Στην ανάπτυξη, διαβάθμιση και στάθμιση τεστ για την αρχική 
εκτίμηση του βαθμού κατοχής της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
στο εξωτερικό. β) Στη συγγραφή διδακτικού υλικού και κυρίως, τι 
πρέπει να περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων σε γραφή και ορθογραφία. γ) Στη συντακτική ομάδα 
συγγραφής διδακτικού υλικού, η οποία πρέπει να αποτελείται από 
διάφορες ειδικότητες και γνωστικά αντικείμενα αλλά πιθανόν και 
από ειδικούς παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές. 

Η σχέση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και 
της ειδικής αγωγής που για πρώτη φορά αναδείχθηκε με την παρού-
σα εισήγηση, ίσως αποτελέσει αφορμή ενασχόλησης και προσέγγισης 
παρόμοιων θεμάτων που άπτονται της διδασκαλίας δεύτερων γλωσ-
σών και της ειδικής αγωγής. Η προσέγγιγη αυτή πιθανόν να βοηθήσει 
σε θέματα που αφορούν τόσο στην κατεύθυνση της διάγνωσης του 
μαθησιακού επιπέδου των μαθητών/τριών, όσο και στην ανάπτυξη 
διδακτικού υλικού για στρατηγικές και τεχνικές πρόληψης και θερα-
πείας των συχνότερων λαθών στην Ελληνική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ αντιγραφής:

Επίπεδο 2: 
Μια μέρα η μαμά μου κι εγώ πήγαμε στο Περάν.

Επίπεδο 3: 
Ελένη, δε μου είπες, πώς τα πέρασες το καλοκαίρι; Έκανες μπάνια; 

Επίπεδο 4: 
Μακάρι να ζούσα κι εγώ στη Μελβούρνη. Εδώ στην Κίνα δεν έχουμε 
κανένα γνωστό. Δεν υπάρχει κανείς άλλος Έλληνας εδώ εκτός από 
τους δικούς μου. Δεν υπάρχει καμιά ελληνική εκκλησία και κανένα 
ελληνικό σχολείο.

Τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσιν: Επίπεδο 2: 

Ο Νίκος / ανέβηκε στο καφέ άλογο. / Το άλογο / είναι του πατέρα 
του. / Το αγαπάει / πολύ. 

Επίπεδο 3: 
Κάθε πρωί / έκανα ποδήλατο. / Μετά / πήγαινα στη θάλασσα. / Το 
απόγευμα / έπαιζα με τα παιδιά / της γειτονιάς. 

Επίπεδο 4: 
Εσείς Μαρία, / είστε τυχεροί / που ζείτε στη Μελβούρνη. / Έχω ακού-
σει / ότι γίνονται ορισμένες γιορτές / στις ελληνικές εκκλησίες / και 
κάποιες άλλες / στα ελληνικά σχολεία. / Επίσης / κάποιοι χοροί / 
οργανώνονται από τους ελληνικούς συλλόγους. / Το επόμενο καλο-
καίρι, / όταν θα έχουμε διακοπές, / θα έρθω στην Αυστραλία. 

Τεστ ανάγνωσης — κατανόησης κειμένου

Α΄ τάξη — Επίπεδο 2:
Η μαμά είπε στη μικρή κόρη της:
—Αννούλα, φόρεσε το καπέλο σου. Ο ήλιος κοντά στη θάλασσα είναι 
πολύ ζεστός.
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Εκείνη έτρεξε στην άμμο για να παίξει με τα άλλα παιδάκια.
Ως το μεσημέρι έπαιζαν κυνηγητό.
Ύστερα κοιμήθηκε δύο ώρες. Το απόγευμα πήγε ξανά να παίξει με την 
παρέα της.

Ερωτήσεις

Τι είπε η μαμά στη μικρή της κόρη;
Ποιο παιχνίδι έπαιζαν τα μικρά παιδιά;
Τι εποχή ήταν; 
Γιατί έπρεπε να φορέσει το καπέλο της η Αννούλα; 

Β΄ τάξη —Επίπεδο 3:

Τα δυο μικρά κουνελάκια έβαλαν τα κλάματα. Είχαν τρομάξει πο-
λύ από εκείνο το άγνωστο ζώο, που τα πλησίασε. Τι είναι αυτό; 
Φοβήθηκαν και χοντρά δάκρυα έτρεχαν από τα ματάκια τους. Μη φο-
βόσαστε, καλέ, είμαι ένα μικρό καγκουρώ. Τα κουνελάκια τότε έβαλαν 
τα γέλια. Όλα μαζί χοροπηδούσαν χαρούμενα μέχρι το απόγευμα.

Ερωτήσεις 

Πόσα ήταν τα κουνελάκια;
Τι ήταν το άγνωστο ζώο;
Σε τι μέρος βρίσκονταν τα ζωάκια;
Πότε βάζουμε τα γέλια; 

Γ΄ τάξη — Επίπεδο 4: 

Ο Δημήτρης έπιασε τον κλέφτη. Ήταν πολύ περήφανος γι’ αυτό. Δε 
σταμάτησε λεπτό, να διηγείται στα παιδιά το κατόρθωμά του. Ύστερα 
ο Δημήτρης μπροστά στο δάσκαλο ρώτησε: Ξέρετε, παιδιά, ποιος 
ήταν ο κλέφτης; Όχι. Ακούστε και θα γελάσετε. Ήταν μία γάτα. Έγινε 
τέτοια φασαρία στην τάξη που δεν περιγράφεται.

Ερωτήσεις 

Ποιος τσάκωσε τον κλέφτη;
Τι ήταν ο κλέφτης;
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Πώς αισθανόταν ο Δημήτρης για το κατόρθωμά του;
Για ποιο λόγο μπορεί να γίνει φασαρία μέσα στην τάξη;

Τεστ αυθόρμητης γραφής:

Επίπεδο 2: 
Τι κάνω το πρωί όταν σηκώνομαι; 

Επίπεδο 3: 
Τι κάνω πριν ξεκινήσω για το σχολείο; 

Επίπεδο 4: 
Γιατί πρέπει να αγαπάμε τα ζώα;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διδακτικά προγράμματα για γραφή

Φωνητικές συλλαβές, παραγωγικά μορφήματα και σηματικές ακο-
λουθίες που συναντώνται σε κείμενα διαφόρων διδακτικών πακέ-
των: π.χ., βα (βαρέλι), βγα (βγάζω), βγαι (βγαίνω), βγη (βγήκα), βδο 
(βδομάδα), βλα (βλάκας), βλε (βλέπω), βρα (βράδυ), βρε (βρέχω), 
βρη (βρήκα), βρο (βροχή), γα (γάτα), γε (γελώ), για (γιαγιά), γλα 
(γλάρος), γρο (αγρότης), δα (δάσος), δε, (δέκα), δρο (δρόμος), ζα 
(ζάχαρη) κ.λπ.

Φωνητικές συλλαβές που συχνά απαντώνται ως αδυναμίες και απο-
κλίσεις: βε (βέλος), βαι (βέβαια), βι (καράβι), βυ (βυθός), βη (βήτα), 
βοι (κάβοι), βει (κόβει), βρι (βρίζω), βρη (βρήκα), βρυ (βρύση), βρει 
(βρει), γο (γόμα), γω (παγωτό), γι (παγίδα), γυ (γύρω), γη (γήπεδο), 
γοι (κυνηγοί), γει (ανοίγει), γρι (γρίπη), γρή (γρήγορα), δο (δοκιμά-
ζω), δω (δώρο), δι (δίνω), δυ (δυνατός), δη (δήμος), δοι (κάδοι), δει 
(δειλός), ζο (βάζο), ζω (ποτίζω), ζι (κουζίνα), ζυ (σύζυγος), ζη (ζήτω), 
ζοι (πεζοί), ζει (παίζει), θε (θέση), θαι (μαθαίνω), θι (παραμύθι), θυ 
(παράθυρο), θει (θείος), κε (κερί), και (καλοκαίρι), κο (κότα), κω (ση-
κώνω), κι (μανίκι), κη (κήπος), κυ (κύμα), κοι (κακοί), κει (εκεί), κλε 
(κλέβω), κλαι (κλαίω), κλη (ολόκληρος), κλι (κλίνω), κλει (κλείνω), 
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γκε (κάγκελο), γκαι (εγκαίνια), γκι (αγκίστρι), γκυ (άγκυρα), γκη 
(ανάγκη), ξε (ξέρω), ξαι (εξαιτίας), ξο (έξοδο) ξω (έξω), ξι (έξι), ξη 
(τάξη), ξει (παίξει), λε (λεμόνι), λαι (λαιμός), λο (καλό), λω (παρα-
καλώ), λι (ψαλίδι), λυ (πολύ), λη (καλή), λοι (καλοί), λει (τελεία), με 
(μέτωπο), μαι (σημαία), μο (μολύβι), μω (μωρό), μι (μιλώ), μυ (μύτη), 
μοι (μοιράζω), μει (έμεινα), νε (νερό), ναι (είναι), νο (νόμος), νω (κά-
νω), νι (λεμόνι), νυ (νύχι), νη (νησί), νοι (άνοιξη), νει (κάνει), πε (πε-
τώ), παι (παίζω), πο (ποτέ), πι (πίνω), πη (πηγαίνω), πει (επειδή), πλη 
(πλησιάζω), πλυ (πλύνω), πλοι (πλοίο), προ (πρόβατο), πρω (πρωί), 
ψι (ψίχουλο), ψη (ψηλός), ψει (κόψει), μπι (κουμπί), μπει (μπει), ρο 
(δώρο), ρω (ρωτώ), ρι (χέρι), ρυ (βαρύ), ρη (ζάχαρη), ροι (γέροι), ρει 
(ξέρει), σε (έχασε), σαι (είσαι), σω (σώμα), σι (σιγά), συ (σύζυγος), ση 
(σήμα), σει (ψήσει), στη (στήνω), στι (στιγμή), στρο (στρογγυλός), 
στρω (στρώμα), σχι (σχίζω), σχη (άσχημος), τε (τέλος), ται (κοιμά-
ται), το (τόπι), τω (τώρα), τι (μάτι), τυ (τυρί), τη (τηλέφωνο), τοι (τοί-
χος), τρο (τροφή), τρω (τρώγω), ντε (ντέφι), νται (κοιμούνται), ντο 
(ντομάτα), ντω (αντωνυμία), ντι (ντιβάνι), ντυ (ντύνομαι), ντοι (κο-
ντοί), φε (καφέ), φαι (φαίνομαι), φι (φίλη), φυ (φύλλο), φη (αφήνω), 
φοι (φοίνικας), φει (βάφει), φθι (φθινόπωρο), φθη (φθηνός), φλοι 
(φλοιός), φλυ (φλυαρώ), φλο (φλόγα), φλω (Φλώρινα), φτε (φτερό), 
φται (φταίξιμο), φτυ (φτύνω), φτη (φτηνός), χε (χέρι), χαι (μαχαίρι), 
χο (χορός), χω (χώμα), χη (χήνα), χοι (χοιρινό), χει (χειμώνας), χλο 
(χλόη), χλω (χλωμός), χρι (Χριστός), χρη (άχρηστος), χρυ (χρυσός), 
χρο (χρόνος), χρω (χρωματιστός), χτι (χτίζω), χτυ (χτυπώ).

Συχνόχρηστα μορφήματα της ελληνικής γλώσσας π.χ., ουκλ (κούκλα), 
βολ, ερ, υφι, αδικ, ισιμ, ωτ, ωπ, ακλ, αρ, κ.λπ.

Σηματικές ακολουθίες: ιγμ (μίγμα), ηγμ (ρήγμα), υγμ (κήρυγμα), οιγμ 
(άνοιγμα), ειγμ (παράδειγμα), ικτ (άθικτος), οικτ (οίκτος), υκτ (ορυ-
κτό), εικτ (μεικτός), ιπτ (νιπτήρας), υπτ (καλύπτω), οργ (όργανο), ωργ 
(γεωργός), ισκ (ίσκιος), ησκ (θρησκεία), ισμ (κάθισμα), υσμ (δάκρυ-
σμα), εισμ (σεισμός), ηστ (νηστεύω), υστ (ύστερα), ειστ (δανειστής), 
οστ (νόστιμος), ωστ (ζωστήρας), ιτρ (κίτρινο), ητρ (Δήμητρα), υτρ (φυ-
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τρώνω), ιχτ (αχτίδα), υχτ (νύχτα), οιχτ (ανοιχτός), ειχτ (δείχτης) κ.λπ.
Διδακτικός στόχος: Να μάθει να τονίζει σωστά τις λέξεις. Πρώτο βή-
μα: Φωνάζουμε εμείς λέξεις από γνωστά αντικείμενα γύρω μας και 
ζητάμε από το παιδί να μας πει ποια συλλαβή ακούστηκε πιο δυνατά 
από τις άλλες, άρα και πού θα μπει ο τόνος. Δεύτερο βήμα: Εμείς λέμε 
λέξεις στο παιδί και ζητούμε να μας τις φωνάξει και να μας πει πού θα 
μπει ο τόνος. Τρίτο βήμα: Τόνισε σωστά τις λέξεις (Να ελέγξεις προ-
σεκτικά τους τόνους). Ενα, ποτηρι, διαβαζω, ... Τέταρτο βήμα: Τόνισε 
σωστά τις λέξεις των κειμένων: 1. Η μητερα του Πανου και της Σοφιας 
επρεπε ... (Μαθαίνω Ελληνικά 5 Τεύχος Β΄, ΟΕΔΒ) 2. Γλυκοφιλω, παι-
δακι μου, τα ματια σου τ’ αγγελικα, ... (Φώτης Αγγουλές). Πέμπτο 
βήμα: Διόρθωσε τους τόνους όπου δεν είναι σωστοί. Μαρτής, μπάλα, 
μεγαλή, ... 1. Τι προβλήματα δημιούργουν τα αυτοκινήτα; 2...Έκτο 
βήμα: Διόρθωσε τους τόνους όπου δεν είναι σωστοί, ή τόνισε εκεί 
όπου λείπει ο τόνος: Παιχνίδια με τις λέξεις Παιζούν ο Κώστης κι ο 
Αλεξής, ... (Ντίνα Χατζηνικολάου, Πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών, 
Πράγματα και Γράμματα Επίπεδο 2ο – Τεύχος 2ο).

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά λέξεις με –τσ και –τζ σε προ-
τάσεις. Πρώτο βήμα: Διάβασε πολλές φορές τις παρακάτω λέξεις με 
–τζ: Τζάμι, τζαμαρία, ... Δεύτερο βήμα: Λέμε λέξεις με –τζ και ζητάμε 
να μας αναλύσει προφορικά τα γράμματα που ακούει με τη σειρά και 
μετά τις γράφει. Τρίτο βήμα: Διάβασε πολλές φορές τις παρακάτω λέ-
ξεις με (τσ). Τσίχλα, τσάι, ... Τέταρτο βήμα: Λέμε λέξεις με –τσ και ζη-
τάμε να μας τις αναλύσει προφορικά και μετά να τις γράψει. Πέμπτο 
βήμα: Δίνουμε καρτέλα με ανακατωμένες λέξεις με –τσ και –τζ και 
ζητάμε να τις διαβάσει σωστά χωρίς δισταγμό. Έκτο βήμα: Γράφει 
σωστά λέξεις με –τσ, –τζ που υπαγορεύουμε. Έβδομο βήμα: Γράφει 5 
δικές του προτάσεις με λέξεις που περιέχουν –τσ, τζ χωρίς λάθη.
Διδακτικός στόχος: Να μάθει να χρησιμοποιεί το λεξικό (απλό ή 
ηλεκτρονικό) για να βρίσκει οποιαδήποτε λέξη. Διδακτικός στόχος: 
Να γράφει προτάσεις κρατώντας αποστάσεις μεταξύ των λέξεων. 
Διδακτικός στόχος: Να γράφει “σκέφτομαι και γράφω” με ολοκλη-
ρωμένες προτάσεις.
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Διδακτικά προγράμματα για ορθογραφία

Διδακτικός στόχος: Να διακρίνει τα ουσιαστικά στα διαφορετικά γέ-
νη και πτώσεις και να τα χρησιμοποιεί δίπλα σε ρήματα και επίθετα. 
Πρώτο βήμα: Κύκλωσε τα ουσιαστικά. Εγώ τρέχω, ο ήλιος, ... Δεύτερο 
βήμα: Κύκλωσε με κόκκινο τα αρσενικά, με κίτρινο τα θηλυκά και με 
πράσινο τα ουδέτερα. Το ντουλάπι, η γειτονιά, οι κάμποι, το παιδί, 
εμείς τραγουδούμε, ... Τρίτο βήμα: Συμπλήρωσε 3 ουσιαστικά δίπλα σε 
κάθε ρήμα: τρώω: το ...την ... το ..., Τέταρτο βήμα: Συμπλήρωσε ουσια-
στικά δίπλα στα επίθετα που δίνονται. Ο ζεστός ...Του καθαρού ...

Διδακτικός στόχος: Να ξεχωρίζει τα επίθετα από τα ουσιαστικά σε 
προτάσεις που δίνονται. Πρώτο βήμα: Κύκλωσε τα επίθετα. Άσπρος, 
γελάμε, η μικρούλα, ... Δεύτερο βήμα: Υπογράμμισε τα επίθετα στις 
παρακάτω φράσεις. Η μικρούλα Αννιώ, ... Τρίτο βήμα: Συμπλήρωσε 
τα ουσιαστικά με επίθετα που ταιριάζουν: Το ... άλογο, το ... νερό ..., 
Τέταρτο βήμα: Συμπλήρωσε 3 ουσιαστικά (ένα για κάθε γένος) δί-
πλα σε κάθε επίθετο. Συμπλήρωσε στην παρένθεση όπου χρειάζεται 
ν’ αλλάξει η κατάληξη του επιθέτου: (αρσ) ... (...) Τρυφερός (θηλ) ... 
(...) (ουδ) ... (...), Πέμπτο βήμα: Κύκλωσε με κόκκινο τα ουσιαστικά 
και με κίτρινο τα επίθετα: Αστείος, ξύλο, γαλάζιος, ... Έκτο βήμα: 
Υπογράμμισε με κόκκινο τα ουσιαστικά και με κίτρινο τα επίθετα 
στις παρακάτω προτάσεις. 1. Το μεγάλο ποτάμι “Γιάρρα” κυλά στη 
μέση της Μελβούρνης. 2...

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα αρσενικά σε 
-ης και τα θηλυκά σε -η (προϋπόθεση: ονομασία και διάκριση των 
ουσιαστικών από τα άλλα μέρη του λόγου). Πρώτο βήμα: Κύκλωσε με 
κόκκινο τα αρσενικά, με κίτρινο τα θηλυκά και με μπλε τα ουδέτερα. Ο 
δάσκαλος, το στεφάνι, η Μαρία, ... Δεύτερο βήμα: Συμπλήρωσε το -η 
στα αρσενικά και στα θηλυκά. Ο Γιάνν__ς, η αποθήκ__, ... Τρίτο βήμα: 
Κύκλωσε το σωστό. Ο συγγενής – ο συγγενίς, της αποθήκις – της απο-
θήκης, ... Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν. Ο Γενάρις, 
του Μελβουρνιώτι, η κούραση, ..., Πέμπτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη 
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όπου υπάρχουν. 1. Κάθε καινούρια χρονιά αρχίζει με το Γενάρι. 2...΄Εκτο 
βήμα: Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν. Υπάρχει πιο ωραία εποχί από 
το καλοκαίρι; Μια μέρα ..., Αχ με πόση λαχτάρα το περιμένω!

Διδακτικός στόχος: Να μάθει να γράφει σωστά τα ουδέτερα σε -ι. 
Πρώτο βήμα: Κύκλωσε τα ουδέτερα σε -ι (π.χ., το μολύβι). Ο δά-
σκαλος, το περιβόλι, η εκδρομή, ... Δεύτερο βήμα: Συμπλήρωσε το -ι 
όπου λείπει (π.χ., το τραπέζι). Το χαλ__, το καρπούζ__, ... Τρίτο βή-
μα: Κύκλωσε το σωστό. Το παιδί – το παιδή, το κουτή – το κουτί, ..., 
Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη, όπου υπάρχουν. Το πεπόνι, το παι-
χνίδη, ... Πέμπτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν. 1. Το μαγα-
ζή του πατέρα του είχε μια όμορφη βιτρίνα. 2... ΄Εκτο βήμα: Διόρθωσε 
τα λάθη όπου υπάρχουν. Η Μαρία και ο Νίκος είχαν ένα όμορφο πα-
λικάρη που το έλεγαν... Εκείνες τις ημέρες σε όλο το σπίτη...

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ομόηχα άρθρα 
η και οι. Πρώτο βήμα: 1. Συμπλήρωσε το άρθρο (η) μπροστά από τις 
λέξεις. ___ πράξη, ___ γεύση, ___... 2. Συμπλήρωσε το άρθρο (οι) 
μπροστά από τις λέξεις. ___ θέσεις, ___ δρόμοι, ..., Δεύτερο βήμα: 
Κύκλωσε το σωστό και αιτιολόγησε. Η μητέρα – οι μητέρα, οι ναύ-
τες – η ναύτες, ... Τρίτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη, όπου υπάρχουν. Η 
αλήθεια, οι μητέρα, ... Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρ-
χουν. 1. Οι πόλη της Μελβούρνης έχει πάρα πολλά πάρκα. 2...

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενο τα 
άρθρα τον, στον, των, στων. Πρώτο βήμα: Συμπλήρωσε το άρθρο ο 
στα άρθρα μπροστά από τις λέξεις και αιτιολόγησε. Τ__ν Βασίλη, 
στ__ν κήπο, ... Δεύτερο βήμα: Συμπλήρωσε το ω στα άρθρα, μπροστά 
από τις λέξεις και αιτιολόγησέ το. Τ__ν ανθρώπων, τ__ν κήπων, ... 
Τρίτο βήμα: Κύκλωσε το σωστό. Των παραμυθιών – τον παραμυ-
θιών, τον δάσκαλο – των δάσκαλο, ... Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα 
λάθη όπου υπάρχουν. Τον γιορτών, των υπουργών, ... Πέμπτο βήμα: 
Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν. 1. Είδαμε το δάσκαλο στο θέατρο 
και τρέξαμε να τον ρωτήσουμε, για των σκηνοθέτη του έργου. 2...
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Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά σε προτάσεις και κείμενο τα 
άρθρα της, στης, τις, στις. Πρώτο βήμα: Συμπλήρωσε το η στα άρθρα 
μπροστά από τις λέξεις και αιτιολόγησε. Τ__ς θάλασσας, τ__ς πολυ-
κατοικίας, ... Δεύτερο βήμα: Συμπλήρωσε το ι στα άρθρα μπροστά 
από τις λέξεις και αιτιολόγησε. Τ__ς λέξεις, τ__ς γιαγιάδες, ... Τρίτο 
βήμα: Κύκλωσε το σωστό. Της Άννας – τις Άννας, στην μπάλα – στιν 
μπάλα, στης πατάτες – στις πατάτες, ... Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα 
λάθη, όπου υπάρχουν. Πρόσεξε τα άρθρα. Τις ιστορίας, στης θρησκεί-
ες, της θείας, στις μαμάς, ... Πέμπτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη, όπου 
υπάρχουν. Πρόσεξε τα άρθρα. 1. Το απόγευμα τα παιδιά τρέχουν στης 
γειτονιές για να παίξουν. 2...

Διδακτικός στόχος: Να μάθει να γράφει σωστά τα ρήματα σε -ω 
(προϋπόθεση: να ξεχωρίζει το παιδί τα ρήματα από τα άλλα μέρη 
του λόγου). Πρώτο βήμα: Συπλήρωσε το -ω στα παρακάτω ρήματα. 
Εγώ παίζ__, εγώ κλείν___, ... Δεύτερο βήμα: Κύκλωσε το σωστό και 
αιτιολόγησε. Βλέπο – βλέπω, τραγουδό – τραγουδώ, ... Τρίτο βήμα: 
Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν. Γυρίζο, τραγουδώ, διαβάζο, ... 
Τέταρτο βήμα: Διόρθωσε τα λάθη, όπου υπάρχουν. 1. Μου αρέσει να 
γράφο πολλές ώρες στο κομπιούτερ. 2...

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά τα ρήματα σε -ει. Πρώτο βήμα: 
Συμπληρώνει το -ει στο τέλος των λέξεων, π.χ., εσύ τρέχ__ς, αυτός 
γράφ__ ... Δεύτερο βήμα: Κυκλώνει το σωστό, π.χ., ποτίζει – ποτίζη, 
πλένει – πλένη, ... Τρίτο βήμα: Διορθώνει τα λάθη, όπου υπάρχουν 
(σε λέξεις), π.χ., δουλεύη, σκουπίζει, ... Τέταρτο βήμα: Διορθώνει τα 
λάθη, όπου υπάρχουν (σε προτάσεις), π.χ., 1. Αρρώστησε και δεν θα 
πάη στη γιορτή. 2... Πέμπτο βήμα: γράφει 5 δικές του/της προτάσεις.

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά τα αρσενικά και τα θηλυκά 
ονόματα που στον πληθυντικό τελειώνουν σε -οι και -εις. Πρώτο βή-
μα: Συμπλήρωσε το -οι στον πληθυντικό αριθμό των αρσενικών και 
θηλυκών ονομάτων. Οι είσοδ__, οι γνώσ__ς, τις δυνάμ__ς, ... Δεύτερο 
βήμα: Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν (σε λέξεις): 1. Ενέσοις, είσο-
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δοι, εξηγήσεις, ... Τρίτο βήμα: Διορθώνει τα λάθη όπου υπάρχουν σε 
προτάσεις. 1. Στα θέατρα οι θέσοις είναι αριθμημένες, 2...Τέταρτο βήμα: 
Διόρθωσε τα λάθη, όπου υπάρχουν και αιτιολόγησε. 1. Ο Δημήτρης 
ονειρευόταν τον αγώνα, τις επιθέσοις που θα έκανε ... 2..., ... Πέμπτο 
βήμα: Γράψε τις παρακάτω προτάσεις (τις υπαγορεύουμε). ́ Εκτο βήμα: 
Γράψε δικές σου προτάσεις που περιέχουν αρσενικά και θηλυκά σε -οι 
και -εις.

Διδακτικός στόχος: Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ρήματα σε -ε 
και -αι. (προϋπόθεση: η ικανότητα του παιδιού να ξεχωρίζει τα ρήμα-
τα από τα άλλα μέρη του λόγου). Πρώτο βήμα: Κύκλωσε με κόκκινο 
τα ρήματα της ενεργητικής φωνής και με κίτρινο τα ρήματα της πα-
θητικής φωνής. Εγώ πλένω, εσύ τραγουδάς, κρεμιόμουνα, ... Δεύτερο 
βήμα: 1. Συμπλήρωσε το -ε στα ρήματα της ενεργητικής φωνής. 
Έτρεξ__, καθαρίσατ__, ... 2. Συμπλήρωσε το -ε στα ρήματα της παθητι-
κής φωνής. Αγαπήθηκ__, Ποτίστηκ__, ... Τρίτο βήμα: Συπλήρωσε 
το -ε στο ά  και β΄ πρόσωπο του πληθυντικού στα παρακάτω ρήμα-
τα της παθητικής φωνής και αιτιολόγησε. Εμείς αγαπιόμαστ__, 
εσείς βοηθιόσαστ__, ... Συμπλήρωσε το -αι στα ρήματα και αιτιο-
λόγησε. Εγώ λούζομ__, φοβούντ__, αυτός αγαπιέτ__, ... Τέταρτο βήμα: 
Συμπλήρωσε το -ε ή το -αι στα παρακάτω ρήματα. Σκέπτομ__, μαγει-
ρεύουμ__, έρ χεσ__, ... Πέμπτο βήμα: Κύκλωσε το σωστό και αιτιολό-
γησε. Πλενόμαστε – πλενόμασται, διδάσκονται – διδάσκοντε, ... ́ Εκτο 
βήμα: Διόρθωσε τα λάθη, όπου υπάρχουν στα ρήματα, στις παρακάτω 
προτάσεις. 1. Χτίσαμαι ένα ωραίο ξύλινο σπίτι στο χωριό. 2...

Διδακτικός στόχος: Να μάθει να γράφει σωστά σε προτάσεις τους αό-
ριστους και τα παράγωγα των ρημάτων π.χ., ανοίγω–άνοιξα–άνοιγμα. 
Πρώτο βήμα: Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει. Ρωτώ – ρώτ__σα, 
λυπούμαι – λυπήθ__κα, ... Δεύτερο βήμα (α): Κύκλωσε το σωστό και 
αιτιολόγησε. Στόλισα – στόλησα, μέτρησα – μέτρισα, ... Δεύτερο βήμα 
(β): Κύκλωσε το σωστό και αιτιολόγησε. Δίπλομα – δίπλωμα, στολι-
σμένος – στολησμένος, ... Τρίτο βήμα (α): Διόρθωσε τα λάθη, όπου 
υπάρχουν. Δρόσισα, καρφομένος, στόλισα, κύκλοσε, ... Τρίτο βήμα 
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(β): 1. Προσπάθισε να πετύχει με την μπάλα το καλάθι αλλά δεν τα 
κατάφερε. 2...
Διδακτικός στόχος: Να μάθει να αναγνωρίζει ουσιαστικά, επίθετα, 
ρήματα, επιρρήματα, μετοχές και άρθρα σε λέξεις που δίνονται γρα-
πτά. Πρώτο βήμα: Αναγνωρίζει μόνο ρήματα που δίνονται γραπτά 
(φωνή, χρόνος, αριθμός, και πρόσωπο). Δεύτερο βήμα: Αναγνωρίζει 
μόνο ουσιαστικά και επίθετα που δίνονται γραπτά (γένος, αριθμός και 
πτώση). Τρίτο βήμα: Αναγνωρίζει μόνο επιρρήματα και ρήματα που 
δίνονται ανακατωμένα και γραπτά. Τέταρτο βήμα: Αναγνωρίζει μόνο 
μετοχές και άρθρα που δίνονται γραπτά (γένος, αριθμός και πτώση). 
Πέμπτο βήμα: Αναγνωρίζει σε λέξεις που δίνονται, ουσιαστικά, επί-
θετα, ρήματα, επιρρήματα, άρθρα και μετοχές. Τέλος δημιουργούμε 
κείμενα διάσπαρτα με λάθη και προτρέπουμε τους / τις μαθητές/τριες: 
α) να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο β) να διορθώσουν τα λάθη, 
όπου υπάρχουν γ) να γράψουν κάτω από το κείμενο όσες λέξεις ήταν 
λάθος. 
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