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Σύντομη περιγραφή (Abstract) 

Ήμαστε λαός που αγαπά και σέβεται το πολιτισμό του και αγαπά τη γλώσσα του, παρ’ όλα αυτά 

όμως φαίνεται η νέα γένια να μην αναγνωρίζει σε βάθος την αξία της γλώσσας του και ακόμη 

περισσότερο την αλλοιώνει με το να κάνει ορθογραφικά.  Είναι συνηθισμένο να ακούμε από τους 

ιδίους τα < δεν είναι αναγκη να τα ξέρουμε όλα> ,< Δεν είμαστε όλοι φιλόλογοι> . Σκοπός της 

έρευνας μας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών όσον αφορά την ορθογραφία, τον 

τρόπο διδασκαλίας και τους λόγους για τους όποιους οι μαθητές την αμελούν. 

We are a country which love and respect our civilization and our language, however its observed 

that younger generation don’t understand the meaning and the worth of Greek language resulting 

into they destroy it by doing spelling mistakes. We often hear comments about Greek dictation 

which are negative, comments like:  “it’s not necessary to know everything about Greek dictation” 

or “We are not all scholars”. The purpose of our research is to explore the views of students 

regarding the Greek dictation, the way of teaching and the reasons why the students neglect it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίληψη 

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, που αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε, αφορά στις στάσεις και τις 

απόψεις των συμμαθητών μας για τη νεοελληνική ορθογραφία. Ο προβληματισμός μας αρχικά μας 

βασίστηκε στη γενικότερη διαπίστωση ότι παρατηρούνται ορθογραφικά λάθη στον γραπτό λόγο 

μαθητών Λυκείου, οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να γράφουν ορθογραφημένα τη γλώσσα τους 

μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας και μάλιστα μετά από μια τουλάχιστον τρίχρονη επαφή και με 

τα Αρχαία Ελληνικά και τη Γραμματική τους. Εφόσον λοιπόν παρατηρούμε ότι από το Κυπριακό 

Λύκειο αποφοιτούν μαθητές, που δεν γνωρίζουν πώς να γράψουν σωστά τη μητρική τους, 

δεχόμαστε ότι μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τις ορθογραφικές δεξιότητες των 

μαθητών. Την ίδια στιγμή μάλιστα παρατηρούμε και κάτι οξύμωρο: μαθητές δηλώνουν πως 

γνωρίζουν καλύτερα την αγγλική ορθογραφία, παρόλο που και εκείνη, όπως και η ελληνική, έχει 

ιστορικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν αποδίδει πιστά την προφορική μορφή της γλώσσας. Πάντως 

αξίζει να σημειώσουμε ότι φαίνεται πως η ορθογραφία δεν χαίρει εκτίμησης γενικότερα από την 

κοινωνία και θεωρείται επουσιώδες χαρακτηριστικό των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου. Γι’ αυτό 

και συχνά η ορθογραφία υποτιμάται και ως απόδειξη παρουσιάζεται η σημασία τους περιεχομένου 

του λόγου και όχι ο τρόπος που καταγράφεται το περιεχόμενο: «τι σημασία έχει πώς γράφω κάτι, 

αν αυτό π που λέω είναι σωστό;» Έτσι παρατηρούμε γενικότερα μια αδιαφορία για την 

ορθογραφία ακόμη και όταν ο γραπτός λόγος έχει δημόσιο χαρακτήρα (Μ.Μ.Ε., επιγραφές 

καταστημάτων, έντυπη διαφήμιση, επίσημα έγγραφα κτλ.) 

Το θέμα μας αρχικά θα το διερευνήσουμε βιβλιογραφικά εστιάζοντας σε μελέτες, που θα μας 

επιτρέψουν να ορίσουμε βασικούς όρους της έρευνάς μας, όπως λ.χ., τι είναι η ορθογραφία, πώς 

την αντιμετωπίζει η κοινωνία και τι έρευνες έχουν γίνει σχετικά. Το στάδιο αυτό θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να ενημερωθούμε ενδελεχέστερα για το θέμα και να προχωρήσουμε καλύτερα με τη 

διαδικασία.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τον τρόπο καταρτισμού του 

ερωτηματολογίου μας, το οποίο χορηγήθηκε στην πλειοψηφία των μαθητών του Λυκείου Αγίου 

Ιωάννη. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε το προφίλ του δείγματος, τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας και έπειτα θα εκθέσουμε τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα. Τέλος, θα 

γίνει η εξαγωγή των συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα και τυχόν συσχετισμοί με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας.  

Η εργασία μας θα ολοκληρωθεί με την παράθεση της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκε και με μια 

σειρά από παραρτήματα, που θα περιλαμβάνουν το ίδιο το ερωτηματολόγιο και τους πίνακες 



αποτελεσμάτων, όπως αυτοί δημιουργήθηκαν από το λογισμικό SPSS με τη βοήθεια του οποίου 

έγινε η επεξεργασία των δεδομένων μας. 

Πρόλογος   

Μέσα από την έρευνα μας αποσκοπούμε να μελετήσουμε τις στάσεις και τις απόψεις των μαθητών 

απέναντι στην ορθογραφία.  Δεδομένου: α) ότι η αλματώδης ανάπτυξη των θετικών και των 

εφαρμοσμένων επιστημών, καθώς βέβαια και των επιστημών που άπτονται της οικονομίας, 

υπόσχεται μια ασφαλέστερη επαγγελματική σταδιοδρομία β) ότι η εποχή μας δεν ευνοεί τη 

σφαιρική μόρφωση, αλλά την εξειδίκευση και γ) ότι η γνώση σήμερα αντιμετωπίζεται 

χρησιμοθηρικά, παρατηρούμε ότι τα  μαθήματα των Νέων Ελληνικών, των Αρχαίων Ελληνικών και 

γενικότερα οι κλασικές σπουδές διέρχονται κρίση και δέχονται τα πυρά της κριτικής. Εντούτοις 

παρατηρείται πως η ορθογραφική ικανότητα της ελληνικής είναι δύσκολο να αφομοιωθεί στο 

έπακρο και θεωρείται κοπιαστικός ο τρόπος διδασκαλίας της λόγο του πολλών εξαιρέσεων και 

συγκεκριμένων περιπτώσεων, για πολλούς θεωρείται αυθαίρετη η ορθογραφία και αχρείαστη κατά 

την επαγγελματική πορεία και το οικονομικό κέρδος. Ας σημειωθεί όμως πως η ορθογραφία ενός 

τόπου και δε της ελληνικής είναι ο πυλώνας της πολιτισμικής και εθνικής μας ταυτότητας και ο 

καθρέφτης του ελληνισμού. 

  Με βάση τα πιο πάνω θα προσπαθήσουμε μέσα από την ερευνητική μας εργασία να δούμε τις 

απόψεις των συμμαθητών μας και γενικά των μαθητών του Λυκείου μας για την ορθογραφία και σε 

πρώτο επίπεδο να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα γιατί να δυσκολευόμαστε να γράψουμε 

σωστά την ίδια την μητρική μας γλώσσα και γιατί οι μαθητές ακόμα και στο λύκειο παρουσιάζουν 

ορθογραφικά λάθη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε από τις 

απαντήσεις των συμμαθητών μας την άποψη τους για τη ορθογραφία και γενικότερα την τρόπο 

διδασκαλίας της, ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις αιτίες, που 

κατά τους συμμαθητές μας η ορθογραφία απωθεί και δυσκολεύει τους μαθητές και τι θα μπορούσε 

να τους ελκύσει περισσότερο. Τα συμπεράσματά μας και οι εισηγήσεις μας θα επιχειρηθεί να 

γνωστοποιηθούν τόσο στους άμεσα εμπλεκόμενους (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

εκπαιδευτικές οργανώσεις, Σύνδεσμος Φιλολόγων Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 

Κύπρου), όσο και στα Μ.Μ.Ε. προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.   

Θεωρούμε πως η σημασία της έρευνάς μας είναι μεγάλη, διότι γενικά οι μεταρρυθμίσεις στην 

εκπαίδευση δεν στηρίζονται σε έρευνες, που μελετούν τη στάση και τις ανάγκες μαθητών και 



εκπαιδευτικών και τα πραγματικά δεδομένα του σχολείου. Για την ορθογραφία ανάλογες έρευνες 

σπανίζουν στη Κύπρο και ως εκ τούτου αναμένουμε ότι η δική μας συμβολή, ακόμη και αν 

αγνοηθεί πλήρως από τους αρμοδίους, τουλάχιστον θα δώσει σε κάθε περίπτωση τροφή για 

προβληματισμό. 

Εισαγωγή 

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, που αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε, αφορά στις στάσεις και τις 

απόψεις των συμμαθητών μας για τη ορθογραφία και πως αύτη επηρεάζεται από την αγγλική 

επικράτεια και τους λανθασμένους τρόπους διάδοσης της. Αρχικά ο προβληματισμός μας 

βασίστηκε στη γενικότερη διαπίστωση ότι παρατηρούνται ορθογραφικά λάθη ακόμη και στο λύκειο 

και πώς αυτό είναι εφικτό μετά από χρόνια διδασκαλίας της και επαφής με τα κλασσικά μαθήματα. 

Το γεγονός της μειονότητας των μαθητών που επιλέγουν τη ΟΜΠ1 μας έδωσε να καταλάβουμε 

πως πλέον τα μαθήματα με πιο φιλολογικό περιεχόμενο δεν είναι αρεστά και δεν αποτελούν τη 

συμπάθεια στους μαθητές. Μέσα από τον κλάδο των μαθημάτων αυτών η ορθογραφία αποτελεί 

βασική προϋπόθεση. 

   Αρχικά διερευνούμε το θέμα μας βιβλιογραφικά εστιάζοντας σε μελέτες, που θα μας επιτρέψουν 

να ορίσουμε βασικούς όρους της έρευνάς μας, όπως λ.χ., τι είναι η ορθογραφία, πως την 

αντιμετωπίζει η κοινωνία και τι έρευνες έχουν γίνει σχετικά. Το στάδιο αυτό θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να ενημερωθούμε ενδελεχέστερα για το θέμα και να προχωρήσουμε καλύτερα με τη 

διαδικασία. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τον τρόπο 

καταρτισμού του ερωτηματολογίου μας, το οποίο χορηγήθηκε στην πλειοψηφία των μαθητών του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε το προφίλ του δείγματος, τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας και έπειτα θα εκθέσουμε τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα. Τέλος, θα 

γίνει η εξαγωγή των συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα και τυχόν συσχετισμοί με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας. Η εργασία μας θα ολοκληρωθεί με την παράθεση της βιβλιογραφίας 

που αξιοποιήθηκε και με μια σειρά από παραρτήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν το ίδιο το 

ερωτηματολόγιο και τους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως αυτοί δημιουργήθηκαν από το λογισμικό 

SPSS με τη βοήθεια του οποίου έγινε η επεξεργασία των δεδομένων μας. 

 

 



1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νέας Ελληνικής ορθογραφία ονομάζεται «ο τρόπος με τον οποίο 

πρέπει να γράφεται μια λέξη». Ο τρόπος αυτός βέβαια διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και την 

ιστορία κάθε γλώσσας. Έτσι μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχουν γλώσσες που γράφονται 

σχεδόν όπως ακούγονται, όπως τα Ιταλικά και τα Τουρκικά, ενώ άλλες, όπως τα Ελληνικά, τα 

Αγγλικά και τα Γαλλικά γράφονται με πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τον τρόπο που προφέρονται. 

Η ορθογραφία του πρώτου είδους ονομάζεται φωνητική και βασική της αρχή είναι ότι για κάθε 

φώνημα υπάρχει ένα μόνο γράμμα, ενώ κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ένα μόνο φώνημα. Το 

δεύτερο είδος ορθογραφίας ονομάζεται ιστορική ορθογραφία και βασίζεται στον τρόπο που 

γραφόταν μια  γλώσσα σε παλαιότερες περιόδους της ιστορίας της. Τα Νέα Ελληνικά 

δύσκολα θα μπορούσαν να μην ακολουθούν την ιστορική ορθογραφία, δεδομένου ότι η γλώσσα 

μας έχει τη μακροβιότερη συνεχή γραπτή παράδοση από όλες τις γλώσσες του δυτικού 

πολιτισμού. Αξίζει πάντως να πούμε ότι τα Αρχαία Ελληνικά γράφονταν με πολύ πιο φωνητικό 

τρόπο από ό,τι τα Νέα Ελληνικά, αλλά, καθώς με το πέρασμα των αιώνων η προφορά άλλαξε, δεν 

έγινε καμιά μεγάλη ορθογραφική μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να συντονίσει το αλφάβητο 

με τις αλλαγές στην προφορά. Και μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν έγινε ποτέ στη γλώσσα μας, γιατί 

δεν το επέτρεψε η βαριά παράδοση του ελληνικού γραπτού λόγου. Έτσι, ενώ άλλες γλώσσες, 

πολύ νεότερες από τη δική μας μεταρρύθμισαν την ορθογραφία τους ριζικά (λ.χ. Τουρκικά) ή σε 

μεγάλο βαθμό (λ.χ. Ρωσικά), τα Ελληνικά γράφονται σήμερα περίπου με τον ίδιο τρόπο που 

γράφονταν (και προφέρονταν) κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι τα πέντε πέντε |i| της Νέας 

Ελληνικής ( η, ι , υ, ει, οι) δεν προφέρονταν στην Αρχαιότητα το ίδιο, αλλά καθένα τους είχε τη δική 

του διακριτή προφορά. Για έναν μαθητή του 5ου αι. π.Χ. επομένως, η λέξη «κυνηγός» δεν θα 

αποτελούσε πρόβλημα, γιατί το «η» και το «υ» προφέρονταν τελείως διαφορετικά το ένα από το 

άλλο. Για εμάς αυτό βέβαια δεν ισχύει. 

 

Λόγοι λοιπόν ιστορικοί και πολιτισμικοί επέβαλαν την ιστορική ορθογραφία της Νέας Ελληνικής. 

Ταυτόχρονα όμως η ιστορική ορθογραφία έχει και ως έναν βαθμό πρακτικό χαρακτήρα ακόμη και 

σήμερα, αφού δείχνει την ετυμολογία των λέξεων (λ.χ., διάλειμμα < διαλείπω, ενώ διάλυμα < 

διαλύω· παιδί – παίζω – παιχνίδι, αλλά πεδίο) και ξεχωρίζει γραμματικούς τύπους (λ.χ., βάζο – 

βάζω) (Μπαμπινιώτης 2008: ια-ιγ). Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα για την ιστορική 



ορθογραφία. Κάποια από αυτά είναι ότι μοιάζει αυθαίρετη ορθογραφία των ριζών, λ.χ. ποια είναι η 

αιτία για την οποία τα σημεία των πιο κάτω υπογραμμισμένων λέξεων γράφονται, όπως 

γράφονται: ησυχ-ία, άρρωσ-τος, κοινων-ία. Ακόμη υπάρχει σε πολλές λέξεις μεγάλη απόσταση 

ανάμεσα σε αυτό που λέμε και αυτό που γράφουμε, λ.χ. είμαι = |ime|. Τα πιο πάνω μειονεκτήματα 

οδηγούν σε δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δαπανάται πολλή ενέργεια για τη 

διδασκαλία και την εκμάθηση της ορθογραφίας, καθώς υπάρχουν πολλοί κανόνες και πολλές 

εξαιρέσεις και το δεύτερο ότι γίνονται πολλά ορθογραφικά λάθη (Μάνιου-Βακάλη κ.ά. 2000· 

Ιγνατιάδου 2008: 16-27). 

 

Αναφορικά με την εκμάθηση της ορθογραφίας υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας, πολλές 

φορές με τελείως διαφορετική προσέγγιση μεταξύ τους. Γενικά πάντως υπάρχουν τέσσερα στάδια 

κατάκτησης της ορθογραφικής δεξιότητας. 

1. ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: κατά τη φάση αυτή ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη φωνητική αξία κάθε 

γράμματος και αρχίζει να συνδυάζει τα γράμματα μαθαίνοντας ότι ο συνδυασμός παράγει νέους 

ήχους, λ.χ. το = τ+ο. 

2. ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: κατά τη φάση αυτή ο μαθητής αντιλαμβάνεται τη φωνητική αξία κάθε 

συλλαβής και αρχίζει να συνδυάζει συλλαβές μεταξύ τους μαθαίνοντας ότι ο συνδυασμός παράγει 

τον ήχο των λέξεων, λ.χ. τότε = το + τε. 

3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: κατά τη φάση αυτή ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος με τον 

οποίο γράφεται μια λέξη δίνει πληροφορίες για τον γραμματικό τύπο ή τη σχέση των λέξεων 

μεταξύ τους, λ.χ. τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε «-ι» είναι ουδέτερα, ενώ όσα τελειώνουν σε «- 

η» είναι θηλυκά (τραπέζι, μαχαίρι, σπίτι [= το], μηχανή, ζωή, τιμή [= η]) και το ρήμα «λείπω» 

συνδέεται με τις λέξεις «έλλειψη», «λειψυδρία», «λείψανο», αλλά όχι με τις λέξεις «λύπη», 

«καλύπτω» και «λήπτης». 

4. ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: πρόκειται για την οπτική αποτύπωση στη μνήμη της ορθογραφίας μιας 

λέξης. Έτσι για λέξεις, όπως «ησυχία», «δύναμη» και «μήνυμα» χρειάζεται οπτική 

απομνημόνευση, καθώς καμία εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί στον μαθητή για την παρουσία των 



γραμμάτων «η» και «υ» στις συγκεκριμένες λέξεις (Ξάνθη 2017: 2· Ιγνατιάδου 2008: 16-27· 

Κουτσελάκη 2009: 9-11 ). 

 

Το ζήτημα της ανορθογραφίας απασχολεί ιδιαίτερα τον τύπο, όμως λείπουν (τουλάχιστον από το 

διαδίκτυο) έρευνες για τις αιτίες του φαινομένου. Έρευνες που έχουν γίνει αφορούν τη φύση των 

δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών κατά την εκμάθηση της 

ορθογραφίας (Ξάνθη 2017· Γκαρώνη 2009) και όχι τη στάση και τις απόψεις των μαθητών ή της 

κοινωνίας γενικότερα απέναντι στο πρόβλημα της ανορθογραφίας. Αναφορικά με το τελευταίο, 

βρίσκονται συνήθως άρθρα στον τύπο πολλές φορές ανώνυμα (λ.χ. «Η ανορθογραφία “αγκάθι” για 

τους σημερινούς έφηβους»), που απηχούν απόψεις συγκεκριμένων ατόμων, κυρίως 

γλωσσολόγων (λ.χ. «Χρειάζεται η ορθογραφία ή δεν έχει σημασία να γράφουμε σωστά;), όχι όμως 

συνολικά τις τάσεις της κοινωνίας απέναντι στο πρόβλημα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Μεθοδολογία της Έρευνας  

Η διεξαγωγή της έρευνάς μας έγινε σύμφωνα με κάποια στάδια, τα οποία ακολουθούν τους 

κανόνες της επιστημονικής έρευνας. Πρέπει βέβαια να ομολογήσουμε ότι επρόκειτο για ένα πεδίο, 

το οποίο ήταν τελείως άγνωστο για εμάς. Για τον λόγο αυτό πρώτη μας δουλειά ήταν η μελέτη 

σχετικής βιβλιογραφίας, που μας δόθηκε από τους συντονιστές καθηγητές μας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις μελέτες των Ιγνατίου Αγγελικής (2008),  Ξάνθη Στυλιανής (2017), Μάνιου-Βακάλη 

Μαρίας (2000) και Κουτσελή Δέσποινας (2009). Λεπτομέρειες μπορεί κανείς να δει στον πίνακα 

της βιβλιογραφίας. 

 

Ταυτόχρονα άρχισε η διερεύνηση του θέματος μέσα από συζήτηση με τους συντονιστές καθηγητές 

μας και συνεχίστηκε με διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό σχετικής βιβλιογραφίας. Κατά το 

στάδιο αυτό από τον αρχικό γενικό προβληματισμό («Γιατί οι μαθητές δεν γράφουν 

ορθογραφημένα;») καταλήξαμε σε τέσσερα οριστικά βασικά ερωτήματα: α) «Πού οφείλεται το 

πρόβλημα της ορθογραφίας σύμφωνα με τους μαθητές;» β) « Τι πιστεύουν οι μαθητές για τη 

σημασία της ορθογραφίας;» γ) « Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ορθογραφική μας 

ικανότητα;» δ) «Γιατί κάποιος πρέπει να είναι ορθογραφημένος;». Στη συνέχεια είχαμε να 

επιλέξουμε μεταξύ δύο μεθόδων έρευνας: συνεντεύξεις με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τελικά επιλέξαμε τη δεύτερη δυνατότητα με το 

σκεπτικό ότι πρόκειται για την καταλληλότερη μέθοδο συλλογής δεδομένων στην περίπτωσή μας. 

 

Προκειμένου να καταρτίσουμε το ερωτηματολόγιο δημιουργήσαμε σχετικές δηλώσεις, οι οποίες 

επρόκειτο να απαντηθούν βάσει της κλίμακας Likert με αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = 

διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ 

απόλυτα. Τελικά προέκυψαν 45 δηλώσεις και προσθέσαμε άλλες τρεις δηλώσεις ελέγχου, οι 

οποίες σκοπό είχαν να καταδείξουν αν κάθε ερωτηματολόγιο απαντήθηκε με ειλικρίνεια. Αυτές δεν 

λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ας σημειώσουμε ότι τις δηλώσεις τις 

δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιες, Το σύνολο των 48 δηλώσεων αποτέλεσε το Β΄ Μέρος του 

ερωτηματολογίου και η σειρά των ερωτήσεων καθορίστηκε τυχαία, ώστε οι ερωτώμενοι να μην 

είναι σε θέση να τις κατηγοριοποιούν. (Βλ. τις δηλώσεις ανά ερώτημα στο Παράρτημα  2.) 

  

Το Α΄ Μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, οι οποίες αντιπροσωπεύονται 

από τις μεταβλητές  1 (Φύλο. Κατηγορία 1: αγόρι – κατηγορία 2: κορίτσι), 2 (Τάξη. Κατηγορία 1: Α΄ 



Τάξη – κατηγορία 2: Β΄ Τάξη – κατηγορία 3: Γ΄ Τάξη) , 3 (Επίδοση. Κατηγορία 1: άριστη – 

κατηγορία 2: μέτρια – κατηγορία 3: μη ικανοποιητική), 4 (Μορφωτικό επίπεδο γονέων. Κατηγορία 

1: Δημοτικό – κατηγορία 2: Γυμνάσιο/ Λύκειο – κατηγορία 3: Πανεπιστήμιο – Κατηγορία 4: 

Μεταπτυχιακό ) και 5 (Μαθήματα Κατεύθυνσης). Σκοπός της συλλογής των πιο πάνω στοιχείων 

ήταν η συγκέντρωση κάποιων δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κάνουμε 

μια σειρά από συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. 

 

Μόλις το ερωτηματολόγιο ήταν πια έτοιμο υποβλήθηκε στους συντονιστές καθηγητές για τυχόν 

διορθώσεις ή άλλες εισηγήσεις. Οι αλλαγές δεν ήταν πολλές και σύντομα άρχισε ο 

πολλαπλασιασμός των ερωτηματολογίων και ο καταρτισμός ενός προγράμματος επίσκεψης σε 

τμήματα. Πριν από τη χορήγηση των ερωτηματολογίων ζητούσαμε την άδεια του διδάσκοντα, ενώ 

κατά τη χορήγησή τους εξηγούσαμε στους συμμαθητές μας με πολλή συντομία το θέμα την 

έρευνας, τονίζαμε ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν ήταν υποχρεωτική, ότι ήταν 

ανώνυμη και ότι θα επιθυμούσαμε ειλικρινείς απαντήσεις. Τα απαντημένα ερωτηματολόγια 

παρέμειναν σε φακέλους ανά τμήμα και ταυτόχρονα άρχισε η μελέτη των δηλώσεων ελέγχου, 

ώστε να απορριφθούν τα τυχόν μη ειλικρινή. Πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

χορήγησης ο ένας εκ των δύο συντονιστών καθηγητών μάς εξήγησε τη λειτουργία του λογισμικού 

«SPSS» με τη βοήθεια του οποίου θα γινόταν η στατιστική επεξεργασία των έγκυρων 

ερωτηματολογίων. Σύντομα άρχισε η καταχώριση των δεδομένων στο πιο πάνω λογισμικό. 

 

Όταν η καταχώριση ολοκληρώθηκε, οι δηλώσεις επανατοποθετήθηκαν στα ερευνητικά 

υποερωτήματα στα οποία ανήκαν, και πλέον μέσω συγκρίσεων και παρατηρήσεων εξαγάγαμε τα 

πρώτα ειδικά συμπεράσματα. Με βάση τα τελευταία προχωρήσαμε στη εξαγωγή των γενικών 

συμπερασμάτων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τα ερμηνεύσουμε και να τα συσχετίσουμε με τη 

βιβλιογραφία, την οποία αξιοποιήσαμε. 

Το τελευταίο στάδιο περιελάμβανε τη διαδικασία της συγγραφής της παρούσας έρευνας, η οποία 

υποβαλλόταν τμηματικά στους συντονιστές καθηγητές μας μέχρι, μετά από διορθώσεις, να πάρει 

την τελική της μορφή. 

 

 

 



3. Αποτελέσματα της έρευνας  

Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα και να καταγράψουμε όλα τα 

αποτελέσματα θα την χωρίσουμε σε 3 ενότητες:  

• Δείγμα και Δειγματοληψία,  

• Βασικά ερευνητικά ερωτήματα,  

• Συγκριτική αξιολόγηση 

3.1. Δείγμα της έρευνας μας  

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση και 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Για την 

ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που υπάρχουν στο 

Παράρτημα 3, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον 

κάθε παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. 

Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 

2014, ερευνητικές εργασίες από www.nikolas-nikolaou.net). Ολόκληρη η συζήτηση που 

ακολουθεί είναι ανά ερευνητικό ερώτημα. 

4.1. Δείγμα και Δειγματοληψία 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια 

παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί 

συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά 

ερευνητικό. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 

με το πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση 

μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. 

Στους πίνακες που ακολουθούν 

παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε 

παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις 

αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η 

ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-

nikolaou.webnode.gr).   



 

 

4.1. Δείγμα και Δειγματοληψία 

Η έρευνα έγινε στo Λύκειο τον Δεκέμβριο 

του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους 

μαθητές σε επιλεγμένα τμήματα του 

σχολείου μας ώστε να κρατηθεί η 

τυχαιότητα των δειγμάτων να έχουμε 

δηλαδή αναλογικά μαθητές από όλες τις 

κατευθύνσεις και όλες τις ηλικίες.  (δηλαδή 

με προσανατολισμό της Θετικές Επιστήμες). 

Εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα ότι η απάντηση του 

ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς 

απαντήσεις και ότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. 

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο του Αγίου Ιωάννη τον Ιανουάριο του 2018. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν από τους μαθητές σε 3 τμήματα από κάθε τάξη του Λυκείου και εξηγήθηκε 

στους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι 

υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 169 ερωτηματολόγια σε όλες τις τάξεις 

του Λυκείου. Από το διπλανό διάγραμμα που παρουσιάζει την τάξη των μαθητών 

μπορούμε να δούμε ότι το δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως προς την τάξη των 

μαθητών. Συνολικά δόθηκαν 51 ερωτηματολόγια στη Α τάξη και στην Β και Γ τάξη από 59 

ερωτηματολόγια.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά 

στοιχεία: την τάξη, το φύλο  και τη γενική επίδοση των μαθητών, το μορφωτικό επίπεδο 

των γονιών των μαθητών και την ομάδα προσανατολισμού των μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα. 

 



 

Τα αγόρια που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο μας ήταν το 39,05% του 

συνολικού δείγματος σε σχέση με τα 

κορίτσια που ήταν το 60,95% (66 αγόρια 

και 103 κορίτσια). Οι διαφορές που 

υπάρχουν στα αγόρια με τα κορίτσια 

ήταν διαφορές που οφείλονται στο 

γεγονός ότι περισσότερα αγόρια δεν 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια επειδή 

αρνήθηκαν στην αρχή να απαντήσουν 

όταν τους αναφέραμε ότι ήταν 

εθελοντικά που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Επίσης απορριφτήκαν και αρκετά ερωτηματολόγια που δεν πέρασαν από τις 

ερωτήσεις έλεγχου ή φαινόταν ευδιάκριτα μοτίβο στις απαντήσεις και όλα τα 

ερωτηματολόγια σχεδόν που απορρίφθηκαν ήταν ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 

αγόρια. Στην ουσία τα αγόρια τις περισσότερες φορές επέδειξαν ανώριμη συμπεριφορά.                                                                                                    

 

                                                                                                                                                            

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες 

συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση 

των μαθητών, ρωτήσαμε και την γενική 

επίδοση των μαθητών και ένα ποσοστό 

47,56% του δείγματος δηλώνει ότι 

είναι Άριστοι μαθητές, ενώ ποσοστό 

50,61% δηλώνει ότι έχουν μέτρια 

επίδοση και οι υπόλοιποι δηλώνουν 

μαθητές που έχουν αδύνατοι επίδοση, 

δηλαδή μαθητές με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. Ο λόγος που βάλαμε 

ερώτηση και για τα μαθήματα είναι ότι 

θέλουμε να δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε σχέση με την επίδοση τους. 



Θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε επίδοση μαθητών με τις 

απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών για να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζουμε περίπου και 

το δείγμα μας στην μέση για να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο καλών 

σε επίδοση μαθητών από τους μέτριους σε επίδοση μαθητές. 

 

Επίσης επειδή είχαμε να κάνουμε και 

με μαθητές γυμνασίου 

προσπαθήσουμε να τους κατατάξουμε 

σε μαθητές που τους αρέσουν ομάδες 

μαθημάτων σε σχέση με τις Ομάδες 

προσανατολισμού έτσι σύμφωνα με 

το κυκλικό διάγραμμα της Ομάδας 

Προσανατολισμού των μαθητών ήταν 

στην ουσία η ομάδα μαθημάτων που 

επίλεγε ο μαθητής ότι του άρεσε. 

Μπορούμε μέσα από το διάγραμμα να 

παρατηρήσουμε μια αναλογία στις 3 

ομάδες προσανατολισμού και εμφανή 

υπεροχή της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει να κάνει με τις θετικές επιστήμες που και 

στην πραγματικότητα είναι περίπου οι μισοί μαθητές κάθε τάξης περίπου. Στο τέλος θα 

κάνουμε συγκρίσεις της ΟΜΠ 2 με τις υπόλοιπες ομάδες προσανατολισμού όπως είχαμε 

βάλει εξ αρχής στον σχεδιασμό μας να το κάνουμε.  

Πέραν όμως από όλα τα πιο πάνω θέλαμε να δούμε και μορφωτικό επίπεδο των γονιών σε 

σχέση με τις οποιεσδήποτε προτιμήσεις των μαθητών στα πρότυπα, έτσι βάλαμε και το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα για να κάνουμε συγκρίσεις στην συνέχεια. 

Στις επόμενες δύο γραφικές παραστάσεις μπορούμε να δούμε το μορφωτικό επίπεδο των 

δύο γονιών των μαθητών που έχουν απαντήσει τα ερωτηματολόγια.   



 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πέραν του 50% των γονιών των μαθητών είναι 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή κολλεγίου και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα 

γονιών. 

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για 

τον κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ απλά 

γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα 

από την ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα μας 

καθώς επίση και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.   

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

και η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου 

όρου (Νικολάου, 2014). 

 

 

 

Πίνακες Αποτελεσμάτων 



 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Τι πιστεύουν οι μαθητές για τη σημασία της ορθογραφίας; 
 Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β2 Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να γράφουμε πέντε 
|i| (ι, η,υ,ει,οι) ή δύο |e| (αι, ε). 

25,6 20,2 27,4 14,9 11,9 2,67 1,325 

Β4 Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν τα πολλά |i| και 
|e|. 

28,4 18,9 33,7 12,4 6,5 2,50 1,211 

Β6 Πιστεύω ότι με την χρήση πολλών |i| χάνεται χρόνος 
κατά τη γραφή. 

28,6 22,6 22,6 17,9 8,3 2,55 1,299 

Β11 Πιστεύω ότι η ορθογραφία δείχνει την ιστορία της 
γλώσσας μας. 

4,1 15,4 24,3 28,4 27,8 3,60 1,166 

Β14 Πιστεύω ότι υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για τα 4,2 11,4 27,5 23,4 13,5 3,71 1,168 

Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Πού οφείλεται το πρόβλημα ορθογραφίας σύμφωνα με τους μαθητές; 
 απαντήσεις Οι είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β1 Πιστεύω ότι τα greeklish επηρεάζουν αρνητικά 
την ορθογραφία. 

7,1 7,1 23,1 27,8 34,9 3,76 1,206 

Β5 Πιστεύω ότι γίνεται λανθασμένη διδασκαλία της 
ορθογραφίας.  

6,5 8,9 28,0 34,5 22,0 3,57 1,125 

Β10 Δεν διαβάζουμε στη καθημερινότητά μας βιβλία 
και κείμενα. 

8,9 6,5 14,3 39,3 30,4 3,76 1,211 

Β13 Πιστεύω ότι η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας 
βλάπτει την ορθογραφική μου ικανότητα στην 
Ελληνική. 

19,6 20,2 28,0 21,4 10,7 2,83 1,270 

Β17 Το σχολείο δεν δίνει έμφαση στην εφαρμογή των 
ορθογραφικών κανόνων. 

7,1 20,1 30,8 28,4 13,6 3,21 1,130 

Β21 Γνωρίζω καλύτερα την αγγλική ορθογραφία παρά 
την ελληνική. 

19,6 19,6 28,6 12,5 19,6 2,93 1,378 

Β25 Πιστεύω ότι η αγγλική ορθογραφία διδάσκεται 
καλύτερα-πιο αποτελεσματικά από την ελληνική. 

9,5 20,1 31,4 21,3 17,8 3,18 1,217 

Β29 Οι μαθητές αμελούν την εφαρμογή ορθογραφικών 
κανόνων, όταν γράφουν, όχι γιατί δεν τους 
ξέρουν, αλλά γιατί τους γνωρίζουν μηχανικά. 

3,6 8,9 36,7 32,0 18,9 3,54 1,012 

Β33 Οι δάσκαλος διδάσκει την ορθογραφία με τρόπο 
που δεν κατανοούν όλοι οι μαθητές. 

10,7 14,9 35,7 28,0 10,7 3,13 1,113 

Β37 Το κυπριακό ιδίωμα δημιουργεί προβλήματα στην 
ορθογραφία.   

12,4 22,5 32,0 25,4 7,7 2,93 1,135 

Β44    Στο Δημοτικό δεν συνήθιζαν να διορθώνουν τα 
ορθογραφικά μας λάθη. 

22,2 25,7 21,0 14,4 16,8 2,78 1,386 



πολλά |i| και |e|μέσα από την εξέλιξη της γλώσσας 
μας. 

Β18 Το να κάνει κάποιος ορθογραφικά λάθη δεν έχει 
μεγάλη για μένα σημασία. 

13,0 25,4 29,6 20,7 11,2 2,92 1,197 

Β22 Είναι απαραίτητο στοιχείο για την γνώση της 
γλώσσας μας το να ξέρει κάποιος ορθογραφίας. 

3,6 7,1 19,0 44,6 25,6 3,82 1,013 

Β26 Η ανορθογραφία είναι εμπόδιο για κάποιον που 
θέλει να σπουδάσει ή να κάνει καριέρα. 

12,4 15,4 32,5 29,6 10,1 3,09 1,161 

Β28 Θα το σκεφτόμουνα πολύ αν επρόκειτο να 
αγοράσω ένα προϊόν από μία ανορθόγραφη 
ιστοσελίδα. 

10,1 14,3 21,4 28,0 25,6 3,46 1,304 

Β32 Εμπιστεύομαι αμέσως μια ανορθόγραφη είδηση 
που διαβάζω. 

37,5 26,8 23,2 7,7 4,8 2,15 1,153 

Β35 Η αγγλική ορθογραφία είναι απαραίτητη για τις 
σπουδές και για την επαγγελματική εξέλιξη. 

4,2 11,3 22,6 39,3 23,2 3,66 1,082 

Β38 Με ενοχλεί να βλέπω ανορθόγραφες επιγραφές 
στο δρόμο ή στα καταστήματα. 

6,5 8,9 31.5 28,6 24,4 3,55 1,147 

Β41 Με ενοχλεί, όταν διαβάζω μηνύματα στα 
greeklish. 

39,3 31,5 12,5 9,5 7,1 2,14 1,238 

 

 


