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1. Εξηγώντας γιατί είναι σημαντικό να βελτιωθεί η
ορθογραφία
Ο ορθογραφικός έλεγχος μπορεί να ακούγεται σαν επαναλαμβανόμενο και
επίπονο έργο για μαθητές όλων των ηλικιών. Πριν τους διδάξετε πώς να
αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, μπορεί να είναι χρήσιμο να εισαγάγετε το
θέμα μιλώντας για το γιατί είναι σημαντικό να βελτιώσουν την ορθογραφία.
α) Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί
Συμβαίνει σε όλους να δυσκολευτούν με την ορθογραφία ορισμένων λέξεων.
Εξάλλου, υπάρχουν εξαιρέσεις ορθογραφίας σε όλες τις γλώσσες.
Επιπλέον, η αυθόρμητη διόρθωση της ορθογραφίας ενός ατόμου καθώς
γράφει απαιτεί δεξιότητες πολυδιεργασίας: αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα
δύσκολο για τους μαθητές με μαθησιακές διαταραχές. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές να ελέγξουν για
λάθη, δίνοντας μια μόνο οδηγία κάθε φορά.
β) Η σωστή ορθογραφία σας βοηθά να γίνετε κατανοητός από τους
άλλους
Οι μαθητές αισθάνονται μερικές φορές ότι η ορθογραφία είναι πολύ
περίπλοκη, επομένως είναι σημαντικό να τους διδάξουμε ότι η σωστή
ορθογραφία τους βοηθά να γίνουν κατανοητοί από τους άλλους. Η
παρακάτω παράγραφος μπορεί να υποστηρίξει την θέση αυτή:
"Δεν είναι μόνο στο σχολείο που η ορθογραφία είναι σημαντική: στην εργασία,
η σωστή ορθογραφία θα σας κάνει να φανείτε πιο επαγγελματίας. Ενώ στις
συνθήκες πραγματικής ζωής κάποια λάθη ορθογραφίας μπορεί να είναι
αποδεκτά, ορισμένες φορές, καλό είναι να μάθετε να τα αποφεύγετε ενώ
βρίσκεστε στο σχολείο. Κατ 'αρχάς, αν αισθάνεστε πιο άνετα με την
ορθογραφία, θα αισθανθείτε και πιο άνετα γράφοντας. Επίσης, είναι
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ευκολότερο για άλλους ανθρώπους να διαβάζουν αυτό που γράφετε όταν
υπάρχουν λιγότερα ορθογραφικά λάθη.
γ) Οι υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν μέχρι κάποιο βαθμό
Οι μαθητές μπορεί να πιστεύουν ότι η αυτόματη διόρθωση επαρκεί για να
έχουν ορθογραφημένο κείμενο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να αφιερώσετε λίγο
χρόνο σε αυτή την πτυχή, ειδικά σε μεγαλύτερους μαθητές.
Οι αυτόματοι διορθωτές είναι διαθέσιμοι σε κάθε πρόγραμμα επεξεργασίας
κειμένων και smartphone στις μέρες μας. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο
δύσκολο να το χρησιμοποιήσουν από ό, τι νομίζουν. Μερικές φορές, μπορούν
να προτείνουν διάφορες επιλογές για το κείμενο που πληκτρολογείται.
Μπορούν επίσης να προτείνουν αρκετούς τρόπους για να διορθώσουν την
γραμματική. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαθητές πρέπει να έχουν την
αίσθηση της σωστής ορθογραφίας ή γραμματικής που πρέπει να
χρησιμοποιήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ακόμη και σε μια εποχή
αυτόματης διόρθωσης κειμένων, είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε όσο
μπορούμε την ορθογραφία και την γραμματική.

2. Tεχνικές βελτίωσης ορθογραφίας
Η βελτίωση της ορθογραφίας φαίνεται πως απαιτεί πολύ δουλειά. Η εστίαση
στα λάθη κάποιου δεν ακούγεται ιδιαίτερα ευχάριστο. Τα ευχάριστα νέα είναι
ότι όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται πώς να μαθαίνουν από τα λάθη τους,
θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την επιτυχία!
a) Μαθαίνοντας από τα λάθη μας
Ο δάσκαλός σας επισημαίνει τα λάθη σας για να σας βοηθήσει να τα
αναγνωρίσετε. Όταν είστε στο σπίτι, διαβάστε τι διορθώθηκε στο τεστ σας.
Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε γιατί σας διόρθωσαν. Για να βεβαιωθείτε ότι το
θυμάστε στο μέλλον ή αν πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο λάθος,
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

γράψτε το σε ένα φύλο χαρτί. Διαβάστε αυτές τις διορθώσεις δυνατά ή γράψτε
τις πολλές φορές, ότι σας βοηθά να θυμηθείτε καλύτερα. Με την πάροδο του
χρόνου, θα θυμάστε πώς να αποφύγετε αυτά τα λάθη.
β) Μην διστάζετε να ρωτάτε
Όταν ο εκπαιδευτικός διορθώνει ασκήσεις ή τεστ στην τάξη, ακούστε
προσεκτικά. Καταγράψτε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθήστε να το
σκεφτείτε. Εάν δεν τα καταφέρετε, ρωτήστε έναν συμμαθητή ή τον εκπαιδευτικό
σας μέχρι να αισθανθείτε σίγουροι!
γ) Πώς να διορθώσετε λάθη ορθογραφίας
Το καλό είναι ότι μόλις μάθετε τεχνικές ορθογραφικού ελέγχου, όσο
περισσότερο τις χρησιμοποιείτε, τόσο πιο εύκολο θα γίνει με την πάροδο του
χρόνου!
1. Ένας καλός τρόπος για να ελέγξετε για τυχόν λάθη ορθογραφίας ή
γραμματικής είναι να χρησιμοποιήσετε μια λίστα ελέγχου ορθογραφίας.
Υπάρχουν πολλές λίστες ελέγχου ορθογραφίας στο τέλος αυτού του
μαθήματος, ανάλογα με το επίπεδό σας.
2. Εκτός από τις γενικές τεχνικές διόρθωσης, πρέπει να μάθετε τι σας πιέζει
περισσότερο. Υπάρχουν πιθανώς λέξεις που συχνά γράφετε εσφαλμένα,
περισσότερο από κάποιες άλλες. Προσπαθήστε να κάνετε μια λίστα με αυτές
τις λέξεις. Όταν ελέγχετε για ορθογραφικά λάθη, φροντίστε να ψάξετε για
οποιοδήποτε λάθος σε αυτές τις λέξεις, ιδιαίτερα!

3. Οδηγίες ανά ηλικιακή ομάδα
6-8

Ο ορθογραφικός έλεγχος μπορεί να είναι δύσκολος για τους
νεότερους μαθητές και ίσως πιο κουραστικός. Ενθαρρύνετέ τους να
επικεντρωθούν στον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής
της έννοιας που θέλετε να εστιάσουν στο μάθημα (λεξιλόγιο, χρόνοι).
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8-10

Για αυτή την ηλικιακή κλίμακα, ενθαρρύνετε τον μαθητή να σημειώσει
το κείμενο καθώς διορθώνει, με ένα μολύβι. Για παράδειγμα, μπορούν
να συνδέσουν το ρήμα με το επίθετο ή το επίθετο με το ουσιαστικό για
να ελέγξουν ότι είναι στην κατάλληλη μορφή.

10-12

Σε αυτή την ηλικία, οι μαθητές καταλαβαίνουν περισσότερα για τις
έννοιες ή τις λέξεις που τους δυσκολεύουν. Υποστηρίξτε τους στην
δημιουργία μιας λίστας που επικεντρώνεται κυρίως στις προκλήσεις
αυτές.

12-14

Οι μαθητές αυτής της ηλικίας παράγουν μεγαλύτερο κείμενο. Εκτός
από τον ορθογραφικό έλεγχο, υποστηρίξτε τους στην διαχείριση της
συνοχής του κειμένου τους. Για ορθογραφικό έλεγχο, μπορούν να
κάνουν μια λίστα με τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και
να βεβαιωθούν ότι δεν χάνουν πάρα πολύ ενέργεια και χρόνο όταν
κάνουν έλεγχο.

14-16

Ενθαρρύνετε τους μεγαλύτερους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό
τους πλέγμα ελέγχου ορθογραφίας. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή
των τεστ, ενδέχεται να μην έχουν χρόνο να ελέγξουν τα πάντα καθώς
γράφουν μεγάλα κείμενα. Σε αυτό το στάδιο, γενικά γνωρίζουν
περισσότερα για τις αδυναμίες τους. Μπορείτε να παρέχετε
υποστήριξη για την αντιμετώπισή τους.

4. Ορθογραφικός πίνακας ελέγχου
a) Γενικός έλεγχος
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β) Αναλυτικός έλεγχος
Κατηγορία

Ενέργεια

Ρήματα

1. Προσδιορίστε όλα τα ρήματα στο κείμενο



2. Προσδιορίστε το υποκείμενο για κάθε ρήμα
3. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή σύζευξη
σύμφωνα με το υποκείμενο

4. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο χρόνο

Ουσιαστικά

Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε ενικό ή πληθυντικό
σύμφωνα με το κείμενο

Στίξη

1. Ελέγξτε ότι υπάρχει ένα κεφαλαίο γράμμα στην
αρχή κάθε πρότασης
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2. Ελέγξτε ότι υπάρχει κατάλληλη στίξη στο τέλος κάθε
φράσης (για παράδειγμα:.,!,;, ...)
3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά τα κόμματα
Αντιμετώπισε

1. Δημιουργήστε μια λίστα με λέξεις που έχετε συχνά

τις προκλήσεις

ορθογραφικά λάθη και ελέγξτε αν είναι σωστές

σου

2. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε την ορθή ορθογραφία
για ομώνυμα.

Συνοχή

1. Ελέγξτε ότι κάθε πρόταση έχει σαφές νόημα

κειμένου (για

2. Ελέγξτε ότι η έννοια μιας παραγράφου είναι

μεγαλύτερους

συνεπής (μια ιδέα ανά παράγραφο)

μαθητές)

3. Ελέγξτε ότι οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται
κατάλληλα
4. Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο που γράψατε ταιριάζει με
τη λογική του σχεδίου ή του προτύπου σας

4. Ο τροχός διόρθωσης ή επεξεργασίας
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