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ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ (ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ): ΤAΣEIΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
 

Κονδύλη Μαριάννα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
 
ΠEΡΙΛΗΨΗ 
O γραµµατισµός ως κοινωνικά τοποθετηµένη πρακτική για τη νοηµατοδότηση γλωσσικών (γραπτών και 
προφορικών) κειµένων, όπως θεµατοποιείται από την κοινωνιοσηµειωτική προσέγγιση στη γλώσσα (M.A.K. 
Halliday κ. ά.), θα υιοθετηθεί προκειµένου να αναπτυχθούν κεντρικά ζητήµατα διδασκαλίας. Ο εστιασµός όµως σε 
θέµατα διδασκαλίας και µάθησης του γραµµατισµού συνεπάγεται µια αντίληψη συνέχειας που διατρέχει τη σχολική 
µάθηση από τον πρώτο γραµµατισµό έως και την κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης. 
Οι αλληλένδετες πτυχές του γραµµατισµού µπορούν λοιπόν να φωτιστούν µε προσφορότερο τρόπο, αν 
προσανατολιστούµε στα εξής κοµβικούς άξονες: 
• Η γλώσσα, αντίθετα απ’ ό,τι υποστηρίζουν οι φορµαλιστικές προσεγγίσεις, είναι ταυτόχρονα σηµειωτικός 

κώδικας, πόρος νοήµατος, και κοινωνική διαδικασία, η οποία όχι µόνο επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει τα 
«εξωγλωσσικά» συµφραζόµενα.  

• Μία από αυτές τις όψεις της γλωσσικής δραστηριότητας σχετίζεται άµεσα µε τη γνώση και τη µάθηση, δηλαδή τις 
σηµειωτικές διαδικασίες νοηµατοδότησης, που πραγµατώνονται κυρίως µε το –πρωτοτυπικό για τους 
ανθρώπους- µέσο της γλωσσικής σηµείωσης. 

• Ωστόσο, η κοινή γνώση που αποκτάται µέσα από την καθηµερινή εµπειρία βρίσκεται συχνά σε ένταση µε την µη 
κοινή (σχολική και επιστηµονική γνώση). Η ένταση αυτή αποτελεί και το βασικό πρόβληµα της µετάβασης από 
το πρώτο σχολείο στην καθεαυτόν σχολική/επιστηµονική γνώση. 

• Παρόλες τις διαφορές ανάµεσα σε γνωστικά αντικείµενα, η επιστηµονική γνώση δοµείται κυρίως πάνω στη 
γραπτή γλώσσα και σε ιδιαίτερες διαδικασίες αφαίρεσης και ταξινόµησης. Κατά συνέπεια, και οι διαφορές 
ανάµεσα στο γλωσσικό και στους «µη γλωσσικούς» γραµµατισµούς είναι πολύ µικρότερες απ’ ό,τι υποστηρίζουν 
παραδοσιακές διδακτικές αντιλήψεις. 

Οι παραπάνω άξονες θα αποτελέσουν και κεντρικά επιχειρήµατα για να αναδειχτούν οι προοπτικές σχολικής 
ενδυνάµωσης µέσω των γραµµατισµών.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Γραµµατισµοί, γλωσσική σηµείωση, κοινή/µη κοινή γνώση, πρώτο σχολείο, Συστηµική Λειτουργική 
Γλωσσολογία. 
 
 

LITERACIES IN THE EARLY SCHOOL FROM ΤΗΕ PERSPECTIVE  
OF LANGUAGE AS SOCIAL SEMIOTICS 

 
Kondyli Marianna, Associate professor, University of Patras 

 
 
ABSTRACT 
Literacy as social situated practice of texts’ meaning-making is the object of the sociosemiotic approach of 
Systemic Functional Linguistics (M.A.K. Halliday). This framework is adopted in this paper in order to highlight 
crucial facets of teaching and learning, specially in pre-primary and primary school. In this sense, the term 
literacy/literacies implies teaching and learning as a continuum from commonsense knowledge to school 
knowledge and, thus, from early literacy practices to proper scientific knowledge. 
This dialectic interplay between literacy facets can be illustrated according to the following 
considerations/assumptions: 
• Language is a semiotic system (i.e. a code, a meaning resource and a social process) interacting with social 

contexts. 
• Linguistic activity is constituting learning and teaching on the grounds of specific human semiotic processes 

which are considered to be constitutive to literacy. 
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• Scientific knowledge is based on written language and on specific semiotic mediations such abstraction, 
technicality and taxonomies. In this sense, differences between disciplines seem to be less sharp than 
traditional teaching pedagogies are claiming. 

 
 
KEY WORDS 
Common/uncommon knowledge, linguistic semiosis, literacy/-ies, (pre)primary school, school knowledge, 
Systemic Functional Linguistics. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

Ζητήµατα όπως τι είναι σχολική εκπαίδευση, πώς συνδέεται µε την επιστήµη, γιατί επιτυγχάνει ή 
αποτυγχάνει, ποιοι παράγοντες κοινωνικοί, πολιτισµικοί, ψυχολογικοί κτλ. επιδρούν στη µάθηση και τη 
σχολική γνώση, τι είναι εντέλει η σχολική γνώση, δεν είναι απλώς ζητήµατα που θα συνεχίσουν να 
διερευνώνται, αλλά στην ουσία τους είναι κυκλικά. Π.χ., η επιτυχία ή αποτυχία ενός εκπαιδευτικού 
προγράµµατος εξαρτάται εν πολλοίς από τον ορισµό του αντικειµένου και του σκοπού του και από τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες που µεσολαβούν ώστε να επιτευχθεί.  

Tο κύριο επιχείρηµά µας εδώ είναι ότι µια κοινωνιογλωσσικά ενήµερη προσέγγιση στα γνωστικά 
αντικείµενα δεν αφορά µόνο τη διδακτική της γλώσσας ή του γλωσσικού γραµµατισµού, αλλά 
αναδεικνύει το ρόλο της γλώσσας στην ανάπτυξη του νοήµατος που διατρέχει όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα. ∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα έχουν αναπτυχθεί πια οι προοπτικές των γραµµατισµών, που 
τείνουν να καλύψουν όλο το φάσµα των διδακτικών αντικειµένων και να υπερφαλαγγίσουν τις 
παραδοσιακές διακριτές διδακτικές.  

Η κοινωνιοσηµειωτική προσέγγιση στη γλώσσα επιλέχτηκε για να φωτιστούν, εν µέρει και κατ’ 
ανάγκη σχηµατικά, ορισµένα µόνο από τα ζητήµατα του/των γραµµατισµού/-ών και της σχολικής 
γνώσης. ∆εν πρόκειται για µια ακόµα γλωσσολογική –εποµένως και περιορισµένη στην εµβέλειά της- 
προσέγγιση, αλλά για µια προοπτική σηµειωτικής και σηµασιολογικής ερµηνείας του διακυβεύµατος 
της γλώσσας µέσα στα κοινωνικo-πολιτισµικά συµφραζόµενα. Σε αντίθεση λοιπόν µε µια επιλεκτική 
θεωρία για τη γλώσσα, η Συστηµική Λειτουργική Γλωσσολογία (ΣΛΓ) προκρίνεται ακριβώς επειδή 
συστήνει µια συνεκτική θεωρία που προσφέρει τα εργαλεία για να κατανοήσουµε σε βάθος πώς ο 
γραµµατισµός συνεπάγεται την εκπαιδευτική γνώση, η οποία βασίζεται στη γλωσσική σηµείωση 
(προφορική και γραπτή), στον αριθµητισµό αλλά και σε όλα τα σηµειωτικά συστήµατα. ∆ηλαδή είναι 
µια θεωρία που µας επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε τη φύση της γλώσσα, τη σχέση της µε τα άλλα 
σηµειωτικά συστήµατα και µε τη γνώση. 

Οι φορµαλιστικές προσεγγίσεις, που εξακολουθούν να κυριαρχούν σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Σωσσύρ και του Τσόµσκυ, εξετάζουν τη γλώσσα ως σύστηµα σηµείων που επιτρέπει τη γλωσσική 
επικοινωνία. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση το σύστηµα των γλωσσικών σηµείων είναι αυτόνοµο 
και αυτοδύναµο, και η σχέση του µε την κοινωνία, τον πολιτισµό, τη γνώση, το νόηµα -δηλαδή µε τις 
παραµέτρους που η φορµαλιστική γλωσσολογία τοποθετεί στη σφαίρα του «εξωγλωσσικού»- 
παραµένει τουλάχιστον απροσδιόριστη. Kατά συνέπεια, η γλώσσα εξετάζεται και περιγράφεται σε 
ανεξαρτησία µε τις παραµέτρους τις κοινωνικής ζωής. Λόγου χάριν, τα γλωσσικά µαθήµατα 
συνεχίζουν να διακρίνονται µε σαφήνεια από τα µη γλωσσικά µαθήµατα και, κατά κύριο λόγο, 
ταυτίζονται µε τη διδασκαλία της µεταγλώσσας. Ορισµένες από τις συνέπειες αυτής της αντίληψης δεν 
έχουν γίνει αρκετά ορατές: Μικροί/-ές και µεγαλύτεροι/-ες µαθητές και µαθήτριες µαθαίνουν έµµεσα 
ότι, λόγου χάριν, άλλο ελληνική γλώσσα, άλλο (ελληνική) γλώσσα στα µαθηµατικά και στις φυσικές 
επιστήµες, άλλο (ελληνική) γλώσσα στη µελέτη περιβάλλοντος. Ή ότι άλλο (ελληνική) γλώσσα και 
άλλο οδική σήµανση ή χάρτης, ή ότι η τέχνη δεν λεκτικοποιείται, τα µαθηµατικά δεν έχουν σχέση µε τη 
γλώσσα κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, µαθαίνουν ότι ανάµεσα στους διαφορετικούς τρόπους χρήσης της 
γλώσσας και των άλλων σηµειωτικών κωδίκων δεν υπάρχει σχέση. Εποµένως, αποσπώντας από την 
ανάλυσή της την καίρια περιοχή του νοήµατος, αυτή η αντίληψη αφενός εστιάζει στη γλώσσα ως 
έκφραση (π.χ., για το πρώτο σχολείο, η προσήλωση στην αναγνώριση, (απο)κωδικοποίηση, 
γραφοφωνηµική αντιστοίχιση κ.o.κ.) και, αφετέρου, παραγνωρίζει τη φύση της γλώσσας ως 
σηµειωτικού κώδικα καθώς και τη σχέση της µε άλλους σηµειωτικούς κώδικες.  
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Πεδίο 

Συνοµιλιακοί 
ρόλοι 

Τρόπος 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

(Ανα)παρα
στατική 
λειτουργία

∆ιαπροσωπική 
λειτουργία 

Κειµενική 
λειτουργία

Σύστηµα 
µεταβιβα- 
στικότητας

Σύστηµα τρόπου 

Σύστηµα 
θέµατος-
ρήµατος 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Στην παραπάνω αντίληψη θα αντιδιαστείλουµε αυτή των λειτουργικών προσεγγίσεων και 
ιδιαίτερα της ΣΛΓ, µε θεµελιωτή τον Μ.Α.Κ. Halliday. Η θεωρία προσεγγίζει και περιγράφει τη 
γλώσσα ταυτόχρονα ως κώδικα, ως πόρο νοήµατος και ως κοινωνική διαδικασία σηµείωσης, που όχι 
µόνο επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει τα «εξωγλωσσικά» συµφραζόµενα. Είναι πόρος νοήµατος επειδή 
επιτρέπει στο ανθρώπινο είδος να νοηµατοδοτεί (κατανοεί και παράγει) τον εσωτερικό και τον 
εξωτερικό κόσµο, να δρα και να γνωρίζει. H αντίληψη για τη γλώσσα ως πράξη κοινωνικής σηµείωσης 
καθιστά ορατό το ότι, όπως και άλλα σηµειωτικά συστήµατα, η γλώσσα επιτρέπει ή και υποκινεί την 
ανθρώπινη δράση (π.χ., Halliday, 2004). 

Με λίγα λόγια, αυτό που συµβατικά ονοµάζουµε «γλώσσα» λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρία 
επίπεδα αµοιβαίας πραγµάτωσης: λεξικογραµµατική, σηµασιολογία, περίσταση κοινωνικής 
επικοινωνίας. 

Στο σχήµα 1 απεικονίζεται η άµεση συνάρτηση ανάµεσα στo γλωσσικό και τα «εξωγλωσσικά» 
συµφραζόµενα (σηµασία και περίσταση επικοινωνίας), που διέπονται από σχέσεις αµοιβαίας 
πραγµάτωσης (π.χ. Ηalliday, 1978· για µια ευσύνοπτη παρουσίαση της γραµµατικής θεωρίας της ΣΛΓ 
στα ελληνικά, βλ. Λύκου, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 1. ΣΛΓ: Σχέση ανάµεσα σε περίσταση επικοινωνίας, 

νόηµα (σηµασιολογικό επίπεδο) και γλώσσα (λεξικογραµµατικό επίπεδο). 
 

O χώρος δεν επιτρέπει να αναλυθούν οι πτυχές της (κριτικής) ανάλυσης κειµένων και λόγου που 
έχει τροφοδοτηθεί από τις εργασίες της ΣΛΓ. Θα περιοριστούµε λοιπόν σε εκείνες τις πτυχές που 
σχετίζονται µε την εκπαιδευτική γνώση και το γραµµατισµό και αναλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
ως κοινωνική περίσταση, σκοπός της οποίας είναι να µεταφέρει το παιδί από τον κόσµο της άµεσης 
εµπειρικής του γνώσης στον κόσµο της µη κοινής, σχολικής γνώσης (π.χ. Halliday & Martin, 2004). Ας 
σηµειωθεί ότι οι έννοιες της κοινής (commonsense) και της µη κοινής (uncommonsense) γνώσης 
προέρχονται από τη σκευή της κοινωνιολογίας της σχολικής γνώσης του Β. Bernstein (π.χ. 1990) και 
γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας από κοινού στα δύο ρεύµατα (για τις αµοιβαίες συνεισφορές, βλ. 
π.χ. Hasan, 2005b). Η κοινωνιογλωσσική εργασία γύρω από τις διαδικασίες και τη φύση της γλωσσικής 
σηµείωσης έκανε σαφέστερες και τις συνιστώσες αυτής της γνώσης. 

Θα σταθούµε στη γλωσσική σηµείωση, δηλαδή την απόδοση νοήµατος στα γεγονότα και τις 
οντότητες του κόσµου, που αποτελεί το πρωτοτυπικό και προνοµιακό µέσο νοηµατοδότησης το οποίο 
µετέρχεται το ανθρώπινο είδος στην καθηµερινή του εµπειρία. Με τη σειρά της η απόδοση νοήµατος 
µας παραπέµπει στην ίδια την ουσία της γλώσσας. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη της γλώσσας δεν 
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συµβαίνει ανεξάρτητα από την ανάπτυξη της νοηµατοδότησης. Όπως υπογραµµίζει ο Halliday 
(Halliday & Martin, 2004) γλωσσική ανάπτυξη είναι ταυτόχρονα «εκµάθηση της γλώσσας, µάθηση 
µέσω γλώσσας, µάθηση περί τη γλώσσα». Αυτό το τρίπτυχο της ανάπτυξης συνοψίζει τη σφαιρικότητα 
της ανθρώπινης γνώσης, κάτι που δεν µπορούµε να αγνοούµε, έστω κι αν επιστηµονικο-αναλυτικοί 
λόγοι επιµένουν να επιβάλλουν τη διάκρισή της σε επιµέρους ανεξάρτητους τοµείς επιστηµονικής 
εργασίας. 

Tα παιδιά, µαθαίνοντας την καθηµερινή τους γλώσσα σε αλληλεπίδραση µε τα ενήλικα άτοµα, 
συνηθίζουν να αντιµετωπίζουν µέσω της συµβατής λεξικογραµµατικής τον κόσµο σαν σειρά δράσεων 
(ρήµατα) που υλοποιούνται από δράστες (ονόµατα) και έχουν ορισµένα αποτελέσµατα. Π.χ. η κατσίκα 
γεννάει κατσικάκια, ο πάγος λιώνει-και γίνεται νερό). Mε δυο λόγια, το νόηµα εγγράφεται στη 
λεξικογραµµατική κάθε γλώσσας. Κι αυτό γίνεται σαφέστερο αν παρακολουθήσουµε τη γλωσσική 
πραγµάτωση σε µεταγενέστερη φάση µετάβασης στη σχολική γνώση µε λιγότερο συµβατική 
λεξικογραµµατική, όπως π.χ. τα µικρά της κατσίκας είναι/λέγονται κατσικάκια, τα ζώα που θηλάζουν 
ονοµάζονται/τα λέµε θηλαστικά, το λιώσιµο του πάγου µάς δίνει νερό. 

Πρόκειται για µια σηµειωτική διαδικασία στην οποία οι οντότητες του κόσµου ορίζονται και 
ταξινοµούνται µε τρόπο αποµακρυσµένο από τα καθηµερινά και άµεσα παρατηρήσιµα πλαίσια γνώσης. 
H µετάβαση στο επίπεδο της γλώσσας (λεξικογραµµατική) πραγµατώνει µια αντίληψη για τον κόσµο 
(νόηµα) σύµφωνα µε την οποία οι οντότητες αφενός τείνουν να είναι αφηρηµένες και αφετέρου δεν 
δρουν αλλά συσχετίζονται η µία µε την άλλη. Τελευταίο παγιώνεται το νόηµα που συµβαδίζει µε την 
πιο τεχνική γνώση και πραγµατώνεται µέσα από τη γραµµατική µεταφορά: ό,τι, σύµφωνα µε τον 
συµβατικό τρόπο της καθηµερινής γλώσσα, θα αποδιδόταν ως ενέργεια και δράση, δηλαδή µε 
ρηµατικούς τύπους, µεταφέρεται σε ονοµατικούς τύπους και γίνεται πράγµα (τσιµπιές, πέταγµα ,τήξη, 
άθροισµα, γινόµενο κ.ο.κ). 

Τα παραπάνω αποτελούν µερικά παραδείγµατα σηµασιολογικής ποικιλότητας (Hasan, 1989), του 
γεγονότος δηλαδή ότι όταν λέµε κάτι µε διαφορετικό τρόπο (µε διαφορετικά λόγια) σηµαίνει άλλο 
πράγµα. Η σηµασιολογική ποικιλότητα λοιπόν δεν συνιστά µια απλή, ουδέτερη γλωσσική 
διαφοροποίηση. ∆ηλώνει λίγο πολύ διαφορές στο νόηµα, δηλαδή στην αντίληψή µας για τα πράγµατα 
του κόσµου. 

Λόγου χάριν, γίνεται κατανοητή η διαφορά του νοήµατος στην περίπτωση δύο εφηµερίδων που 
αναφέρονται στο ίδιο συµβάν µε τίτλους Αστυνοµικοί πυροβόλησαν διαδηλωτή και ∆ιαδηλωτής 
πυροβολήθηκε. ∆εν συµβαίνει όµως πάντα το ίδιο στην περίπτωση της σηµασιολογικής διαφοράς 
µεταξύ του η σόµπα και το καλοριφέρ ζεσταίνουν το σπίτι και του η σόµπα και το καλοριφέρ είναι 
θερµαντικά σώµατα. Ή στην περίπτωση των έχουµε ένα, δύο, τρία ξυλάκια (απλή απαρίθµηση) ≠ ένα 
ξυλάκι κι άλλο ένα και ένα ακόµα µας κάνουν τρία ξυλάκια (λεκτική άθροιση) ≠ ένα και ένα και ένα 
κάνουν τρία ≠ 1+1+1 = 3 (φορµαλιστικό άθροισµα). Oι εκφράσεις µπορεί να είναι (µαθηµατικά) 
ισοδύναµες, αλλά είναι σηµασιολογικά διαφορετικές. 

Σε κάθε περίπτωση η σηµασιολογική ποικιλότητα δεν αλλάζει κάτι στο φυσικό κόσµο. Αλλάζει 
όµως την αντίληψή µας για τα πράγµατα και τις καταστάσεις του κόσµου, δηλαδή αναµορφώνει την 
εµπειρία. Και η αναµόρφωση της εµπειρίας συντελείται µέσα από τρία διαδοχικά «κύµατα θεωρητικής 
ενέργειας» (Halliday & Μartin, 2004): Γενίκευση (από τα κύρια ονόµατα στα κοινά /ουσιαστικά), η 
οποία επιτρέπει τις κοινονοϊκές µας θεωρίες της γνώσης· αφαίρεση (από τις συγκεκριµένες κατηγορίες 
στις αφηρηµένες), κάτι που επιτρέπει τους µη κοινονoιϊκούς όρους· τη µεταφορά (από συµβατές 
κατασκευές σε µεταφορικές), που µας επιτρέπει να επαναθεωρητικοποιούµε, µέσω των τεχνικών όρων, 
προς την κατεύθυνση της επιστηµονικής γνώσης. Κάθε «κύµα» µάς αποµακρύνει από την καθηµερινή 
εµπειρία και µας ωθεί προς τον επιστηµονικό κόσµο. 

Άλλωστε, όπως και πάλι υπενθυµίζει ο Ηalliday (1999, βλ. επ. Halliday & Matthiessen, 1999), τι 
άλλο είναι µια επιστηµονική θεωρία παρά ένα σηµειωτικό υποσύστηµα, το οποίο επανερµηνεύει 
ορισµένες όψεις των συστατικών της ανθρώπινης εµπειρίας µε διαφορετικό τρόπο, και τις καθιστά 
παρατηρήσιµες, διερευνητέες και εξηγήσιµες. Στο λόγο της επιστήµης ο προτασιακός κόσµος της 
µητρικής γλώσσας (όπου, όπως αναφέρθηκε, η εµπειρία δοµείται σαν διεπίδραση µεταξύ συµβάντων -
που είναι µεταβατικά- και οντοτήτων -που παραµένουν-) ανακατασκευάζεται ως σηµειωτικό σύµπαν 
καµωµένο από πράγµατα και τις µεταξύ τους σχέσεις.  

Ωστόσο, οι νοηµατικές διαδικασίες που επιτρέπουν τις πολλαπλές ανασηµασιοδοτήσεις 
τοποθετούνται στην περιοχή της νόησης που ο Vygotsky (1978) αποκάλεσε «ανώτερες νοητικές 
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διαδικασίες», ή (όπως προτιµά η Hasan, 2005a) «ειδικές µορφές σηµείωσης». Με αυτή την οπτική, 
ειδικές µορφές σηµείωσης όπως η αφαίρεση, η γενίκευση, η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων και των 
δράσεων του κόσµου, συνιστούν αναγκαίες συνθήκες για τη µετάβαση από την κοινή γνώση στην 
ταξινοµική γνώση του σχολικού λόγου (π.χ., Hasan & Cloran, 1990, Painter, 1999). 

Στον παρακάτω πίνακα σχηµατοποιούνται οι µορφές σηµείωσης που επιτρέπουν τη µετάβαση 
από την καθηµερινή στη σχολική γνώση. 
 

Πίνακας 1: Κοινή γνώση, γλωσσική προετοιµασία (για την) εκπαιδευτική γνώση 
(προσαρµογή από την Painter, 1999: 71, 84) 

 
Κοινή γνώση Γλωσσική προετοιµασία Εκπαιδευτική γνώση 
Σχετίζεται µε συγκεκριµένα 
πλαίσια επικοινωνίας. 
 
Βασίζεται στην 
προσωπική/διαπροσωπική 
εµπειρία.  
 
 
Βασίζεται σε παρατήρηση και 
συµµετοχή µεσολαβηµένες από 
την προφορική γλώσσα. 
 
Συγκεκριµένα µη τεχνικά 
νοήµατα. 
 
 
Αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
µέσω προφορικής γλώσσας. 
 
 
 
 
 
Κατασκευάζεται ασύνειδα και 
αργά. 
 
 
Κατασκευάζεται µε 
αποσπασµατικό τρόπο. 
 
 
∆εν υπάρχει µόνωση ανάµεσα 
στα θέµατα. 

Εµπειρία µε γενικεύσεις στην 
ανταλλαγή πληροφοριών.  
 
Προσανατολισµός σε υποθετικά 
και γενικευµένα νοήµατα, 
ενασχόληση µε τα κείµενα.  
 
Μάθηση και συλλογισµός πάνω 
στα κείµενα. 
 
 
Εξοικείωση µε ορισµούς και 
κριτήρια κατηγοριοποίησης. 
 
Εξοικείωση µε γραµµατικές 
µεταφορές, αποπλαισιωµένο 
λόγο, εκτεταµένους µονολόγους, 
συµπεράσµατα από κείµενα, 
επίγνωση ότι τα κείµενα είναι 
πηγή πληροφορίας. 
 
Επίγνωση του εαυτού ως 
γνώστη που αντλεί γνώση από 
διάφορους πόρους.  
 
Εξοικείωση µε ορισµούς, 
ταξινόµηση, αναστοχασµός 
πάνω στο νόηµα. 

Προσανατολισµένη σε 
καθολικές έννοιες.  
 
Απόσταση από την άµεση 
εµπειρία. 
 
 
 
Βασίζεται στη σηµειωτική 
αναπαράσταση. 
 
 
Αφηρηµένα και τεχνικά 
νοήµατα. 
 
 
Συγκροτείται στη βάση της 
γραπτής γλώσσας. 
 
 
 
 
 
Κατασκευάζεται συνειδητά και 
µε ταχύτητα. 
 
 
Παρουσιάζεται συστηµατικά, µε 
λογική αλληλουχία στο πλαίσιο 
ενός θέµατος. 
 
Πιθανά σύνορα ανάµεσα στους 
επιστηµονικούς τοµείς. 

 
Tο µοντέλο της καθηµερινής γνώσης και της συµβατικής γλώσσας (που συγκροτείται µέσα από 

την καθηµερινή διεπίδραση µε ενηλίκους, είναι άρρητη, µη συνειδητή, αυθόρµητη, σποραδική, µε 
χαλαρά όρια, βασισµένη κυρίως στην προφορική γλώσσα) δεν είναι κατάλληλο για την εκµάθηση των 
νέων συστηµάτων νοηµάτων που είναι καθολικά, αφηρηµένα, αποµακρυσµένα από την άµεση εµπειρία, 
βασισµένα στη σηµειωτική αναπαράσταση, θεµελιωµένα σε γραπτή γλώσσα, συνειδητά, συστηµατικά, 
λογικά παρουσιασµένα, για τις ανάγκες µιας γνώσης συστηµατικής, πιο περιχαρακωµένης, που έχει να 
κάνει µε τεχνικά νοήµατα νοούµενα ως σχέσεις ρητά προσδιορισµένες και πραγµατωµένες µέσω της 
γραπτής γλώσσας. 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   11 

 

 

Tο πέρασµα, λοιπόν, από την κοινή στη µη κοινή γνώση απαιτεί µια διαφορετική 
νοηµατοδότηση του κόσµου, η οποία στηρίζεται στη συσχέτιση οντοτήτων µε ένα διαφορετικό τρόπο 
από εκείνον που είναι συµβατός µε την καθηµερινή νοηµατοδότηση. Έτσι, η συστηµατική ταξινόµηση 
και κατηγοριοποίηση των πραγµάτων σύµφωνα µε καθολικά αναγνωρίσιµα κριτήρια, η συµβολική 
παράσταση οντοτήτων και η κατανόηση του ότι ο γραπτός τρόπος αναφέρεται σε µια διαφορετική τάξη 
πραγµατικότητας, που δεν αντιστοιχεί στην άµεση εµπειρική πραγµατικότητα, συνιστούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της µη κοινής γνώσης. Συνεπώς, η γενίκευση, οι ορισµοί, οι κατηγοριοποιήσεις, οι 
ταξινοµήσεις αποτελούν ιδιαίτερες µορφές σηµειωτικής µεσολάβησης που συναρτώνται άµεσα µε τη 
συγκρότηση της µη κοινής γνώσης και συνιστούν τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις για το πέρασµα στον 
σχολικό γραµµατισµό. 

Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που διευκολύνουν τη σχολική γνώση µπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: εµπειρίες µε γενικεύσεις µέσα από ανταλλαγή πληροφοριών, προσανατολισµός 
στα υποθετικά και γενικευµένα νοήµατα καθώς και στη µάθηση και το συλλογισµό µέσα από κείµενα, 
εξοικείωση µε τους ορισµούς και κατασκευή κριτηρίων για κατηγοριοποιήσεις, εµπειρίες µε 
προφορικούς µονολόγους ή και µε την ακρόαση αναγνωσµάτων, µε συµπερασµούς, αναστοχασµό πάνω 
στο νόηµα κ.o.κ. 

Ας κάνουµε εδώ µια παραδοξολογική επισήµανση: ∆εν µπορούµε ασφαλώς να πούµε ότι 
υπάρχουν διακριτές διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στις πρώτες αλληλεπιδράσεις µεταξύ παιδιών και 
ενήλικων ατόµων (µεσολαβηµένες από ένα κείµενο, µέσω των οποίων τα παιδιά αρχίζουν να 
διαµορφώνουν τις πρακτικές του γραµµατισµού που ανταποκρίνονται στην κοινωνική τοποθέτηση των 
ενηλίκων ατόµων), και τις πρακτικές της σχολικής γνώσης. Ωστόσο, µολονότι σε όλες τις γνωστές µας 
κοινωνίες ο γραµµατισµός χρονικά προηγείται και λογικά στηρίζεται στα κέρδη που αποκοµίζει από 
τον καθηµερινό γραµµατισµό, o σχολικός γραµµατισµός διακρίνεται από µια λιγότερο φυσική γραµµή 
ανάπτυξης. Αναφέρθηκαν προηγουµένως κάποια χαρακτηριστικά αυτής της ασυνέχειας, η οποία 
εµβληµατικά µπορεί να αποδοθεί στην κοινωνιο-σηµασιολογική ποικιλότητα, όπως την θεµατοποίησαν 
από διαφορετικές επιστηµονικές οπτικές ο Bernstein, ο Vygotsky, ο Ηalliday, η Hasan.1 Αυτές οι 
ασυνέχειες ανάµεσα στα δύο περιβάλλοντα γραµµατισµού συνεχίζουν να είναι καθοριστικές για την 
ένταση ανάµεσα στην κοινή και τη σχολική γνώση. 

Μέχρι στιγµής αναφέρθηκε ο προσανατολισµός στα γραπτά κείµενα ως καθοριστικό κριτήριο 
για το πέρασµα στη σχολική γνώση. Αυτή η σύνδεση µοιάζει να είναι δογµατική αν δεν την 
συναρτήσουµε µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου και, συνεπώς, µε τη δική του 
δυναµική σηµασιολογικής ποικιλότητας. 

Όπως υπενθυµίζει η ΣΛΓ, οντογενετικά η γραφή προέκυψε από την επαφή του προφορικού µε το 
σχέδιο (µορφές οπτικής αναπαράστασης), αλλά και συνδέθηκε εξαρχής µε µη προτασιακές λειτουργικές 
ποικιλίες (κατάλογοι αγαθών, λίστες ονοµάτων κτλ.) αλλά και µε τα µαθηµατικά, εκπεφρασµένα µε 
σύµβολα -δάνεια από τα γραπτά σύµβολα (Halliday & Μartin, 2004, O’Ηalloran, 2005). Είναι όµως 
αµφίβολο κατά πόσο αυτές οι µη προτασιακές µορφές απεικόνισης της γλώσσας µπορούν να 
θεωρηθούν αυτοδύναµος γραπτός λόγος, καθώς η νοηµατοδότησή τους απαιτεί πάντα τη µεσολάβηση 
του προφορικού λόγου και το πλαίσιο της περίστασης. Με άλλα λόγια, ως κείµενο µπορούν να 
κατανοηθούν µόνο µε την παράλληλη χρήση προφορικότητας. 

Aυτή όµως η «ενδιάµεση περιοχή» µάς επιτρέπει να δούµε σαφέστερα και την άλλη –
µεταφορικότερη- διάκριση µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου ως διαφορετικών κόσµων 
(Halliday,1996: 352-353). Οι οµιλητές/-τριες, που είχαν νοηµατοδοτήσει τον κόσµο µε έναν συµβατικό 
προφορικό τρόπο, τον επανανοηµατοδοτούν όταν γίνονται γραφείς και αναγνώστες/-τριες. Γιατί, ενώ ο 
προφορικός λόγος είναι ένας κόσµος διαδικασιών, ο γραπτός λόγος είναι ένας κόσµος πραγµάτων: Τα 
σύµβολά του είναι πράγµατα, τα κείµενά του είναι πράγµατα και η γραµµατική του συγκροτεί λόγο 
πραγµάτων. Έτσι, ο γραπτός, αντικειµενοποιηµένος κόσµος, που κατασκευάζεται µέσω της 
γραµµατικής της γραπτής γλώσσας, είναι µέρος της δευτερεύουσας κοινωνικοποίησης των ανθρώπων, 
δηλαδή της εκπαίδευσης και του γραµµατισµού. 

                                                 
1 Η τεράστια συζήτηση γύρω από αυτές τις ασυνέχειες µπορεί να συνοψιστεί στα διαφορετικά συστήµατα 
νοηµάτων που αναπτύσσονται  στο πλαίσιο της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης και τη µικρότερη ή µεγαλύτερη 
απόστασή τους από τη σχολική γνώση (δευτερεύουσα κοινωνικοποίηση) ανάλογα µε την  κοινωνική θέση των 
ατόµων, κάτι που προσδιορίζει και τη σχολική/κοινωνική επιτυχία. 
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Ανάµεσα σε αυτούς τους δύο κόσµους, τα νοήµατά τους, τη λεξικογραµµατική τους και τις 
αλληλεπιδράσεις µε άλλους σηµειωτικούς κώδικες, κινούνται τα παιδιά στο πρώτο σχολείο. Οι πρώτες 
πρακτικές γραµµατισµού περιλαµβάνουν αυτές (ή και άλλες, που δεν µνηµονεύτηκαν) τις διαδικασίες 
µετάβασης προς τη σχολική γνώση. Απ’ τη µια, ωθούνται συστηµατικά στην ανακατασκευή του 
εµπειρικού τους κόσµου προχωρώντας σε ταξινοµήσεις των οντοτήτων, συγκροτώντας αφηρηµένες 
έννοιες, κατανοώντας τη γενίκευση (για παραδείγµατα από το ελληνικό πρώτο σχολείο, βλ. ενδ. 
Κονδύλη & Αρχάκης, 2003, Κονδύλη & ∆ούκα, 2005, Koνδύλη & Μανιού, υπό δηµ.). Απ’ την άλλη, 
έρχονται σε συστηµατική επαφή µε τα «πράγµατα» του γραπτού λόγου, τα σύµβολά του, τη διαλεκτική 
σχέση του σχεδίου και της εικόνας µε το γραπτό κείµενο, αλλά και µε την κρίσιµη διάκριση ανάµεσά 
τους, πάντα µέσω της αλληλεπίδρασης µε τα ενήλικα άτοµα. 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις οδηγούν στην αντίληψη του γραµµατισµού περισσότερο ως 
διαδικασίας και πρακτικής παρά ως γνώσης –και ειδικότερα της γνώσης των συµβόλων, όπως 
απαιτούσαν οι παραδοσιακές αντιλήψεις, που ταύτιζαν το γραµµατισµό µε τη γραφή/ανάγνωση. Ο 
εστιασµός στη γνώση συµπίπτει χονδρικά µε τον γραµµατισµό της αναγνώρισης των δοµικών 
στοιχείων του γραπτού (Ηasan,1996:387) (κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση κτλ), που αφορά 
πρωτευόντως τη γλώσσα ως έκφραση. Και µολονότι η γλώσσα ως έκφραση-κώδικας είναι το πιο 
αφηρηµένο µέρος της γλώσσας, οι παραδοσιακές αντιλήψεις για το γραµµατισµό εµµένουν στη 
«διδασκαλία» της ακόµα και στο νηπιαγωγείο (παράβαλε µε τις εµµονές στη φωνολογική επίγνωση και 
τη γραφοφωνηµική αντιστοίχιση). 

∆εν είναι τυχαίο ότι τόσο η στρουκτουραλιστική γλωσσολογία όσο και οι ψυχολογικές 
προσεγγίσεις στο κείµενο τροφοδότησαν την έρευνα της διαδικασίας εκµάθησης γραφής/ανάγνωσης µε 
όρους ατοµικής ανάπτυξης (π.χ. πώς µαθαίνουµε να διαβάζουµε και να γράφουµε, ζητήµατα 
κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής ετοιµότητας), χωρίς καµία µνεία στα –κοινωνικά 
- συµφραζόµενα, στην επικοινωνιακή και προθετική ανάγκη. Αλλά, o εστιασµός στη δοµή του 
κειµένου σηµαίνει ότι η επικοινωνιακή πρόθεση αγνοείται. Με άλλα λόγια, δεν αποτελεί κεντρική ιδέα 
το γεγονός ότι επικοινωνούµε έχοντας κάποιο σκοπό κατά νου, κάποιες λειτουργίες που πρέπει να 
επιτελεστούν.2 

Ακριβώς όµως επειδή η έκφραση της γλώσσας αναδεικνύεται και λειτουργεί µόνο σε σχέση µε 
(και µέσα σε) κοινωνικές διαδικασίες, που συνεπάγονται την επικοινωνιακή πρόθεση, ο γραµµατισµός 
δεν µπορεί να νοηθεί παρά ως γραµµατισµός της δράσης, δηλαδή της χρήσης διαφορετικών ειδών 
κειµένων για να επιτευχθούν διαφορετικοί σκοποί. Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για την 
ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων λόγου (discourse), που θα επιτευχθεί µε την εµπλοκή των παιδιών σε 
εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και και του αναστοχασµού γύρω από τις προθέσεις και τις συνέπειες των 
κειµένων, των νοηµάτων που αποκρύπτουν, την ιδεολογική τους διάσταση. Σε αυτή την προοπτική 
κινούνται γενικά οι παιδαγωγικές των γραµµατισµών µε βάση τα κειµενικά είδη (genre-based 
pedagogy) (βλ. π.χ. LERN, 1990). 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές ανάµεσα στις παιδαγωγικές των γραµµατισµών, µπορούµε να 
υποστηρίξουµε ότι βασικό µέληµά τους είναι να διδαχτεί ο γραµµατισµός µέσα από το πρίσµα της 
σηµασιολογικής ποικιλότητας των διαφορετικών λόγων και κειµένων. Mια παρόµοια λογική µπορεί να 
διατρέχει όλες τις βαθµίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, η κατανόηση της διαφοράς 
ανάµεσα στα σηµειωτικά συστήµατα εύκολα οδηγεί στην κατανόηση των διαφορών του γραπτού από 
τον προφορικό λόγο, στη διαφορά από το ένα είδος κειµένου στο άλλο, στη διαφορά ανάµεσα σε 
προφορική και γραπτή επιστήµη, στη διαφορά από τη µία επιστήµη στην άλλη (π.χ., το γράψιµο της 
ιστορίας από το γράψιµο για την λογοτεχνία ή τη φυσική, ή τι µετράει π.χ. σαν αναφορά και τι σαν 
περιγραφή, πώς οι οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός πειράµατος διαφέρουν από µια έκθεση για τα δεινά 
του ρατσισµού κτλ.). 

Μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό και, συνεπώς, εκπαιδευτικά αποτελεσµατικό ότι γλώσσα που 
πραγµατώνει το λόγο των µαθηµατικών, της φυσικής, της τέχνης, της πολιτικής θεωρίας, της 
κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας κ.τ.λ. δεν αφορά µόνο την ειδική ορολογία, δηλαδή τις 

                                                 
2 Το ζήτηµα της επικοινωνίας θεµατοποιήθηκε και από τον Vygotsky όταν, θέτοντας στο επίκεντρο της 
οντογενέσης της σκέψης την κοινωνική επικοινωνία, αντέστρεψε τις προτεραιότητες που τίθενται ακόµα από τις 
ψυχολογικές προσεγγίσεις και τις στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις στο κείµενο.  
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εµπλεκόµενες οντότητες (διαφοροποιηµένες από αυτές της καθηµερινής γλώσσας/νοήµατος) αλλά και 
τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσά τους. Αφορά πολύ περισσότερο τα είδη κατηγοριοποίησης 
αυτών των οντοτήτων, τις µεταξύ τους σχέσεις, το ειδικό καθεστώς τους κ.ο.κ. Αφορά, µε λίγα λόγια, 
όλη τη λεξικογραµµατική του αντικειµένου. 

Σύµφωνα µε αυτή την προοπτική γραµµατισµός σηµαίνει να είµαστε σε θέση να λεκτικοποιούµε 
τα κείµενα που δηµιουργήθηκαν από διάφορα σηµειωτικά συστήµατα, καθώς και τι νοήµατα έχουν 
χαθεί και τι νέα νοήµατα επιβάλλονται όταν υπάρχει µετάφραση ανάµεσα στο λεκτικό και το µη 
λεκτικό, δηλαδή «να χρησιµοποιούµε αποτελεσµατικά τα λεξικογραµµατικά µοτίβα που συνδέονται µε 
τα γραπτά κείµενα» (Hasan, 1996: 359). Ο γλωσσικός γραµµατισµός παρέχει εργαλεία για την 
ανάπτυξη και άλλων γραµµατισµών, χωρίς καθόλου αναγωγιστικές φιλοδοξίες. 

 
EΠΙΛΟΓΙΚΑ 

 
Το βασικό επιχείρηµα για µια κοινωνιογλωσσική συνειδητοποίηση των ζητηµάτων του 

γραµµατισµού που καταγράφηκαν αδροµερώς εµπλέκει και µια άλλη παραδοχή, η οποία ακροθιγώς 
αναφέρθηκε. Πρόκειται για για τη σηµασία του πρώτου σχολείου ως τόσο ως πρωτεϊκού τόπου 
διερεύνησης των διαδικασιών γραµµατισµού όσο και ως προνοµιακού τόπου διδασκαλίας του 
γραµµατισµού. 

Και αυτό δεν σχετίζεται µόνο µε το ότι η ηλικία των παιδιών βρίσκεται ακόµα κοντά στις βάσεις 
εξέλιξης της σηµασιολογικής ποικιλότητας. To πρώτο σχολείο είναι το σηµείο επαφής των δύο αξόνων 
ανάπτυξής του γραµµατισµού (φυσικός και σχολικός) και είναι oντογενετικά τόπος διερεύνησης του 
γραµµατισµού ακριβώς επειδή εδώ τα παιδιά έρχονται τα παιδιά για πρώτη φορά µε τη συστηµατική 
χρήση του σχολικού λόγου. Ακόµα και η (ενδεχόµενη) έντασή µεταξύ τους καθιστά ορατές τις 
διαδικασίες περάσµατος στην µη κοινή γνώση και στη γλωσσική µεσολάβησή της. 

Η σχέση µε το γραπτό λόγο δεν έχει ακόµα δοµηθεί µε τον αδιαφανή τρόπο όπως συµβαίνει 
αργότερα. Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν ακόµα τον κώδικα της γραπτής γλώσσας, τα παιδιά 
εργάζονται πάνω σε πολύ πιο πολυτροπικά κείµενα, ανακαλύπτοντας µε φυσικό τρόπο τις διαφορές και 
τις οµοιότητες ανάµεσα στα διακριτά είδη σηµείωσης. 

Tα χαλαρά ακόµα σύνορα ανάµεσα στα αντικείµενα δεν συνιστούν παρά πλεονέκτηµα, ακριβώς 
επειδή οι ειδικές µορφές σηµειωτικής µεσολάβησης που στηρίζουν τη σχολική γνώση µπορούν να 
αναπτυχθούν χωρίς τις «εξειδικεύσεις» των µετέπειτα διακριτών επιστηµονικών τοµέων. Η ίδια η 
σχολική διαδικασία επιβάλλει τη λεκτικοποίηση νοηµάτων, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων λόγου για όλες τις δυνατές ποικιλίες κειµένων. 

Το πρώτο σχολείο, λοιπόν, εκτός από τόπος διερεύνηση είναι και προνοµιακός τόπος 
διδασκαλίας του γραµµατισµού, εφόσον η διδασκαλία µπορεί να κινηθεί µε άνεση στις τρεις 
αλληλένδετες περιοχές του γραµµατισµού (αναγνώρισης, δράσης, αναστοχασµού), ακολουθώντας ένα 
θεωρητικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο οι τρέχουσες πρακτικές του πρώτου σχολείου γίνουν ακόµα 
πιο συστηµατικές και συνειδητές, είναι εφικτή η µείωση της έντασης ανάµεσα στις δύο γραµµές 
ανάπτυξης του γραµµατισµού. Όσο συνεπώς παραµένουµε στο ιδανικό µιας ισονοµιστικής 
εκπαίδευσης, τότε θα υπάρχει ανάγκη να διδάσκουµε γραµµατισµό, βοηθώντας στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων λόγου των µαθητών σε συνάρτηση µε τις εκπαιδευτικές λειτουργικές ποικιλίες, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαία συνθήκη για να έχουµε εκπαίδευση, για να συνεχίσουµε να γνωρίζουµε τη γνώση. 
Και -γιατί όχι- θα µπορούσε να προσφέρει ορισµένα υποδείγµατα τους µετέπειτα -πιο 
επιστηµονικοποιηµένους- γραµµατισµούς. 
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ΜΕΣΩ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 
 
 

Κοντογιάννη Άλκηστις, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σήµερα στην πολυπολιτισµική τάξη του Ελληνικού σχολείου η ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση µπορεί να γίνει το 
µέσον για να προωθηθεί τόσο η διαπολιτισµικότητα των Ελλήνων και Αλλοδαπών µαθητών όσο και η πολυγλωσσία, 
που σηµαίνει σεβασµό και αποδοχή της ταυτότητας και του πολιτισµικού πλούτου του άλλου, αλλά και διεύρυνση 
γλωσσική και κοινωνική. 
Με την προσέγγιση και εκµάθηση των γλωσσών των αλλοδαπών µαθητών, όπως έχουν προτείνει γλωσσολόγοι και 
ήδη έχουν διεξαχθεί διευρυµένα ευρωπαϊκά προγράµµατα, µέσω της ∆ραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, της 
βιωµατικότητας και συνεργατικότητας που αυτή παρέχει, οι µαθητές µπορεί να αντιληφθούν ότι στον κόσµο υπάρχει 
µια ποικιλία γλωσσών, που όλες έχουν την αξία και το ενδιαφέρον τους και είναι φορείς πολιτισµού. Ακόµα θα 
αντιληφθούν ότι στην ίδια χώρα µπορεί να µιλιούνται πολλές γλώσσες, ότι κάθε γλώσσα και κουλτούρα εξελίσσεται, 
µοιράζεται, επιδρά και επηρεάζεται, ενώ σχετίζεται µε το χώρο, µε το χρόνο και τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι 
πληθυσµοί µεταξύ τους. 
Η πρότασή µας στηρίζεται στη σύγχρονη έρευνα που έχει αποδείξει ότι τα παιδιά που έρχονται σε επαφή µε ένα 
δεύτερο γλωσσικό σύστηµα έχουν πλεονεκτήµατα ως προς τη γλώσσα. Αποκτούν νωρίς συνείδηση της αυθαιρεσίας 
του γλωσσικού σηµείου, της αυθαίρετης σύνδεσης του ήχου και της έννοιας που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες 
γλώσσες. Αποκτούν µια αυξηµένη µεταγλωσσική συνείδηση ως προς τα µονόγλωσσα παιδιά κάτι που πιθανότατα 
διευκολύνει την εκµάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης και οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σχολικής επιτυχίας. 
Επίσης κάθε γλωσσικό σύστηµα έχει τη δική του δοµή και µορφολογία, εποµένως ένας που εισάγεται σε αυτό 
κατακτά άλλα γλωσσικά σχήµατα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση, ∆ρώµενα, Μιµική, «Forum Theatre», «Θέατρο Εικόνων», γλώσσα, 
πολυπολιτισµικότητα, διαπολιτισµικότητα, πολυγλωσσία, γλωσσική ευαισθητοποίηση, γλωσσική µάθηση, 
λογοτεχνία, δηµιουργικότητα, έκφραση, επικοινωνία, βιωµατικότητα. 
 
 
ABSTRACT 
Plots for language development and interculturalism through drama 
Drama in Education in today's multicultural Greek School classrooms can be the means to promote an inter-
cultural attitude among Greek and foreign students, as well as multilingualism, hence also an acceptance and 
respect of one another's identity and cultural wealth along with a widening of one's social and language skills. 
It has been a suggestion of linguists, already taken up within broadened European programs, that through Drama 
in Education and the collaborative, experience-based learning it offers, students may realize that there exists a 
variety of languages in the world, each valuable and interesting in its own right, and a carrier of civilization. 
Students will also realize that many different languages can be spoken within the same country; that each 
language and culture evolve, share, influence and become influenced, while in close association to the place, the 
times and the relations that develop among populations. 
Our proposal rests on an established conclusion of modern research, namely that children that have been in 
contact with a second linguistic framework stand in comparative advantage as to their language skills. They 
become aware at an early stage of the arbitrariness of linguistic signs and symbols, of the arbitrary connection 
between the sound and the meaning which characterizes human languages. They attain a meta-linguistic 
awareness higher than monolingual children, which most probably assists them in learning how to read and write 
and leads to increased levels of school success. It also ought to be mentioned that upon being introduced to 
another linguistic framework, one manages to master novel linguistic constructs, as each such framework 
possesses its own distinct structure and morphology. 
 
KEY WORDS 
Drama in Education, Acting out, Mime, Forum Theatre, Image Theatre, Language. Multiculturalism. 
Interculturalism, multilingualism, language awareness, language learning, literature, creativity, expression, 
communication 
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ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 
 

Ραβάνης Κώστας, Καθηγητής, Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης & 
της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε µια προοπτική µύησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον κόσµο της Φυσικής, έχουν σχηµατοποιηθεί και 
παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά ορισµένων αποτελεσµατικών διδακτικών στρατηγικών αλληλεπίδρασης. 
Στο πλαίσιο αυτό, συζητούνται ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποµαγνητοφωνηµένων διαλόγων µε τα 
παιδιά σε διαφορετικά αντικείµενα µάθησης. Επίσης, το σύνολο των ευρηµάτων αυτών εντάσσεται σε ένα θεωρητικό 
πλαίσιο στο οποίο κυριαρχούν οι προσπάθειες υπέρβασης των γνωστικών εµποδίων των παιδιών και η κατασκευή 
στη σκέψη τους οντοτήτων µε χαρακτηριστικά συµβατά µε αυτά των µοντέλων των Φυσικών Επιστηµών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Προσχολική εκπαίδευση, Φυσική, διδακτικές στρατηγικές αλληλεπίδρασης, µάθηση 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ: 
ΜΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
 

Τάφα Ευφηµία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η στάθµιση στην ελληνική γλώσσα της ∆οκιµασίας Παρατήρησης «Concepts 
About Print» της Marie Clay µε την οποία αξιολογούνται οι γνώσεις για τον γραπτό λόγο παιδιών προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας. Το δείγµα για τη στάθµιση της ∆οκιµασίας αποτέλεσαν 2.774 παιδιά [1.354 αγόρια 
(48,8%) και 1.420 κορίτσια (51,2%)] ηλικίας από 4 έως 7 ετών και 5 µηνών (Μ = 70,02, SD = 9,9), τα οποία είχαν 
µητρική την ελληνική γλώσσα. Από αυτά 1.806 φοιτούσαν στην προσχολική εκπαίδευση (1108 ως «νήπια» και 
698 ως «προ-νήπια») και 968 στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου. Τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν τα 
παιδιά επελέγησαν από όλη την Ελλάδα µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας. Όλα τα παιδιά του δείγµατος 
αξιολογήθηκαν ατοµικά από ειδικά εκπαιδευµένες τεταρτοετείς φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι ο βαθµός 
αξιοπιστίας είναι πολύ υψηλός και αποδεκτός για αυτού του είδους τις δοκιµασίες. Επίσης, ο βαθµός της 
εγκυρότητας κριτηρίου είναι ικανοποιητικός, αφού ο συντελεστής συσχέτισης που σηµειώθηκε µεταξύ της 
βαθµολογίας των εκπαιδευτικών (εξωτερικό κριτήριο) και του βαθµού των παιδιών στη δοκιµασία κυµάνθηκε σε 
πολύ ικανοποιητικά επίπεδα Με άλλα λόγια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η ∆οκιµασία Παρατήρησης είναι ένα 
κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση των γνώσεων για τον γραπτό λόγο των ελληνόφωνων παιδιών, τα οποία 
φοιτούν σε προσχολικές τάξεις και στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 
 

Τζεκάκη Μαριάννα, Αν. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο χώρος της προσχολικής µαθηµατικής εκπαίδευσης έκανε τα τελευταία χρόνια σηµαντικά βήµατα, αναγνωρίζοντας 
τη σηµασία ανάπτυξης µαθηµατικών νοηµάτων στα µικρά παιδιά και ενισχύοντας διδακτικές προσεγγίσεις που 
στηρίζουν µια τέτοια κατεύθυνση. H ανάπτυξη όµως µιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου προϋποθέτει την δηµιουργία 
κατάλληλου διδακτικού υλικού και την αντίστοιχη προετοιµασία των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εισήγηση 
δοκιµάζουµε να αποσαφηνίσουµε το πιο ουσιαστικό στοιχείο για τη µαθηµατική εκπαίδευση της προσχολικής 
ηλικίας που είναι το πώς να ενθαρρύνουµε τους µικρούς µαθητές, ανάλογα µε το επίπεδό τους, να δρουν και να 
σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο. Παράλληλα παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά που καλείται να έχει µια τάξη των 
Μαθηµατικών ώστε να αποτελεί µια δυναµική κοινότητα µάθησης. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
µαθηµατική εκπαίδευση, προσχολική ηλικία, µαθηµατικές δραστηριότητες, κοινότητα µάθησης 
 
 

MATHEMATICS EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD: A CHALLENGE 
 
 

Tzekaki Marianna, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki 
 
 
ABSTRACT 
Early mathematics education has considerably advanced during the last years. The development of substantial 
mathematical meanings to the young children is generally valued and new teaching approaches are encouraged to 
this direction. However, the design of a high quality early mathematics education remains a challenge as it 
presupposes the improvement of the teaching material and the appropriate preparation of the teachers. In the 
present paper, we attempt to clarify the most important part of early mathematics education that is how to 
encourage the pre-schoolers to think and act mathematically, according to their level. Moreover, we present the 
main characteristics of an early mathematics class that functions as a community of learning. 
 
KEY WORDS 
Early mathematics education, mathematical tasks, community of learning 
 
 
Εισαγωγή 
 

Κανείς στις µέρες µας δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη σηµασία της µαθηµατικής εκπαίδευσης 
και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται µάλλον να απαντήσουµε στο ερώτηµα «γιατί µαθαίνουµε 
Μαθηµατικά» Όλοι παραδέχονται ότι η επιστήµη αυτή, εξαιτίας της πολλαπλότητας των εφαρµογών 
της, αναδεικνύεται απαραίτητη στον πολίτη του αιώνα των επιστηµονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ενώ παράλληλα τον εξοπλίζει µε µια ιδιαίτερη συλλογιστική ικανότητα (Schoenfeld, 1992). 

Επίσης κανείς δεν προβληµατίζεται για το αν η µάθηση των Μαθηµατικών ξεκινάει από τις 
µικρότερες ηλικίες και κατά συνέπεια αν είναι στοιχείο και της προσχολικής εκπαίδευσης. Σήµερα όλοι 
γνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη µαθηµατικών ιδεών στοχεύει να εξασκήσει τα µικρά παιδιά σε σηµαντικές 
µαθηµατικές διαδικασίες κι έννοιες που ανταποκρίνονται στο παρόν αλλά επενδύουν και στο µέλλον 
τους. Η ολόπλευρη ανάπτυξη στις ηλικίες αυτές είναι κρίσιµη, αλλά και οι ίδιες οι µαθηµατικές έννοιες 
ακολουθούν µια αργή πορεία σχηµατισµού (Ginsburg, Klein, Starkey, 1998, Greenes, 1999, Mullighan 
& Vergnaud, 2006) 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας που απέκτησε η εκπαίδευση το δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα 
πρόβαλλε µε έµφαση το αίτηµα «Μαθηµατικά για όλους» που το συσχέτισε µε ζητήµατα δηµοκρατίας 
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και κοινωνικής δικαιοσύνης (Kilpatric, 1992, Steen, 2001), αλλά ακόµα οι κοινωνίες δεν κατανοούν 
γιατί το να µάθουν τα παιδιά µας Μαθηµατικά δεν είναι απλά µια ευκαιρία αλλά και ένα δικαίωµα. Και 
δυστυχώς κατανοούν ακόµα λιγότερο ότι η µάθηση αυτή είναι σηµαντική στην προσχολική ηλικία, 
γιατί χωρίς αυτή την αρχική εκπαίδευση τα νέα παιδιά αρχίζουν από νωρίς να χάνουν και τις ευκαιρίες 
και τα δικαιώµατά τους.  

Μια µαθηµατική εκπαίδευση µε προσανατολισµό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών δεν έχει 
κανένα από τα χαρακτηριστικά που την βάραιναν σε παλαιότερες εποχές, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να 
βάλει στο µυαλό των µαθητών προκατασκευασµένες ιδέες και διαδικασίες χωρίς νόηµα. Μεθοδεύει 
κυρίως την καλλιέργεια µιας δυναµικής πνευµατικής ικανότητας στο άτοµο να σκέφτεται και να δρα µε 
µαθηµατικό τρόπο.  

Η θέση αυτή εµφανίζεται και στον νέο οδηγό σπουδών, οπότε είναι σε όλους γνωστή 
(∆αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασογιάννη, 2005). Αναφέρει ότι: 

«…κυρίαρχος στόχος είναι τα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται µε τρόπους που χαρακτηρίζουν τη 
µαθηµατική επιστήµη… Για να αρχίσουν να σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο τα µικρά παιδιά είναι αναγκαίο 
να τους δίνονται ευκαιρίες να εξερευνούν, να χειρίζονται και να οργανώνουν συγκεκριµένα υλικά…» (σ. 155). 

Αλλά τι σηµαίνει ακριβώς «µαθαίνω να σκέφτοµαι µε τρόπους που χαρακτηρίζουν τη µαθηµατική 
επιστήµη»; 

Οι ερευνητές της µαθηµατικής εκπαίδευσης το προσδιορίζουν ως την ικανότητα του ατόµου να 
προσεγγίζει τις καταστάσεις σφαιρικά, να διερευνά εναλλακτικές λύσεις, να αναγνωρίζει κοινές δοµές 
πίσω από καταστάσεις διαφορετικού περιεχοµένου, να εντοπίζει τις µεταξύ τους σχέσεις, να 
επεξεργάζεται κοινούς τρόπους αντιµετώπισης αλλά και να αναστοχάζεται πάνω στη δράση και σκέψη 
του (Steinbring, 2003). Αυτή η «µαθηµατική τάση», όπως αποκαλείται, µπορεί να εξοπλίσει τα νέα 
παιδιά µε ένα τρόπο θεώρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των καταστάσεων που θα τους επιτρέψει 
να τις διαχειριστούν όπως κρίνουν ωφέλιµο. Αλλά πώς ακριβώς πραγµατοποιείται αυτό; 

O σχεδιασµός µιας µαθηµατικής εκπαίδευσης που επιτρέπει τους µαθητές να αξιοποιήσουν αυτή 
τη διάσταση των Μαθηµατικών, δηλαδή στην ουσία να εµβαθύνουν στο πως δηµιουργούνται και πώς 
ακριβώς λειτουργούν και να ασκηθούν να λειτουργούν και οι ίδιοι µε τον τρόπο αυτό, εντός και εκτός 
της µαθηµατικής επιστήµης, είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο. 

Από τον τίτλο της εισήγησης γίνεται φανερό ότι η πραγµατοποίηση του είναι για όλους µας µια 
µεγάλη πρόκληση, καθώς προϋποθέτει κάτι επίσης πολύ σηµαντικό: να µπορούν κι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί να σκέφτονται και να λειτουργούν µε µαθηµατικό τρόπο. 

∆εν είναι εύκολο σε λίγες γραµµές να εξηγηθεί η µαθηµατική εκπαίδευση για την προσχολική 
ηλικία, ωστόσο θα δοκιµάσουµε να αποσαφηνίσουµε το πιο ουσιαστική στοιχείο από αυτήν που είναι 
το πώς να ενθαρρύνουµε τους µικρούς µαθητές µας να δρουν και να σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο, 
αντίστοιχο βέβαια µε το επίπεδό τους.  
 
Μαθηµατικά στην προσχολική ηλικία 
 

Ο χώρος της προσχολικής µαθηµατικής εκπαίδευσης έκανε σηµαντικά βήµατα τα τελευταία 
χρόνια. Μελετήθηκαν οι ικανότητες και οι δυναµικές των παιδιών της ηλικίας αυτής, συγκεντρώθηκε 
ερευνητικό υλικό, δοκιµάσθηκαν νέες µορφές διδασκαλίας και µάθησης, οι νέες ιδέες διαδόθηκαν 
αρκετά στο χώρο των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας που προχώρησαν τη σκέψη τους και τη 
διδακτική τους πρακτική (Τζεκάκη, 2003, 2007). 

Ωστόσο η ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής µαθηµατικής εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο η 
ανάπτυξη της µαθηµατικής τάσης που αναφέραµε είναι πιο περίπλοκη από όσο αρχικά είχε γίνει 
αντιληπτό. Για πολλούς εκπαιδευτικούς το «µαθαίνω µαθηµατικά» συνδέεται ακόµα µε την 
ενασχόληση των παιδιών µε καταστάσεις που χρησιµοποιούν µαθηµατικές έννοιες ή διαδικασίες. Πολύ 
συχνά οι καταστάσεις αυτές είναι οι ίδιες µε εκείνες που χρησιµοποιούσαµε τα προηγούµενα χρόνια, 
απλά σήµερα τις ονοµάζουµε µαθηµατικές. Έτσι τελικά µοιάζει σαν να δεχόµαστε ότι τα παιδιά 
µαθαίνουν Μαθηµατικά γιατί εµπλέκονται σε άτυπες µαθηµατικές διαδικασίες ή ασχολούνται µε 
µαθηµατικά αντικείµενα, σχήµατα και αριθµούς. Ο νέος οδηγός (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασογιάννη, 
2005) αφήνει αυτή την εντύπωση, όπως για παράδειγµα στο «Μαγειρική και Μαθηµατικά», όπου 
αναφέρεται: 

«η συµµετοχή τους στη µαγειρική µπορεί να αποτελέσει για τα µικρά παιδιά χρήσιµη µαθηµατική 
δραστηριότητα, καθώς εµπεριέχει δυνατότητα αρίθµησης, εκτίµησης ποσοτήτων, βάρους, χωρητικότητας και 
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όγκου. Προφανώς µια δραστηριότητα µαγειρικής υποστηρίζει τη µαθηµατική σκέψη στο βαθµό που οι 
ενήλικοι αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα µαθηµατικά στοιχεία, δίνοντας ερεθίσµατα…» (σ.161)  

Με την παρουσίαση αυτή η ονοµαζόµενη «µαθηµατική δραστηριότητα» ολισθαίνει σε παλιές 
µορφές που δεν είναι ούτε δραστηριότητες, ούτε µαθηµατικές. Τα παιδιά αντιµετωπίζουν τις 
καταστάσεις που τους προτείνονται µε «καθηµερινές» έννοιες στις οποίες δεν δίνουν ιδιαίτερο νόηµα, 
ούτε γενικεύουν, αν δεν έχουν για αυτό κάποιο κίνητρο και, κατά συνέπεια, δεν αναπτύσσουν νέες κι 
οπωσδήποτε δεν αναπτύσσουν µαθηµατικές ιδέες. Οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αναδείξουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για την προσέγγισή τους και µε τον τρόπο αυτό να υποδείξουν τις ιδέες που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν. Ίσως θα ήθελαν να ενθαρρύνουν την αναζήτηση και τη δράση των 
παιδιών, µόνο που τις περισσότερες φορές η δράση αυτή δεν είναι αυτόνοµη και δεν οδηγεί από µόνη 
της σε καµία ιδιαίτερη µαθηµατική έννοια. Το ζήτηµα της αποτελεσµατικής µαθηµατικής µάθησης στις 
µικρές ηλικίες εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβληµα. 

Στο παγκόσµιο σκηνικό, δεν είναι µικρός ο αριθµός των επιστηµόνων που ερευνούν 
συστηµατικά, πειραµατίζονται, επιχειρούν να ερµηνεύσουν και να προτείνουν τρόπους διδασκαλίας και 
µάθησης για τα Μαθηµατικά, αν και η αναζήτηση αυτή έχει ακόµα µεγάλο δρόµο. Ορισµένα ζητήµατα 
έχουν σταθεροποιηθεί προοδευτικά, όπως πότε οι προτεινόµενες στην ηλικία αυτή δραστηριότητες 
είναι µαθηµατικές και ποια σύνδεση αποκτά η µαθηµατική γνώση που εµπεριέχεται σε αυτές τις 
δραστηριότητες µε την µελλοντική ανάπτυξη των µαθηµατικών εννοιών. Έχει επίσης τεκµηριωθεί ότι 
τα οφέλη που αποκτούν τα παιδιά από αυτές τις µαθηµατικές εµπειρίες και η εξέλιξη της µαθηµατικής 
ανάπτυξης που ξεκινά από τις πρώτες αυτές επαφές µε τις µαθηµατικές έννοιες συναρτώνται στενά µε 
το είδος του προγράµµατος και τον τρόπο διδακτικής εφαρµογής τους (Ginsburg, et al., 1997, 
Mullighan & Vergnaud, 2006).  

Έτσι, δοκιµάζονται και προτείνονται νέα προγράµµατα µε το γενικό στόχο «µικρά παιδιά, 
µεγάλα µαθηµατικά νοήµατα» (Ginsburg et al., 2002, Τζεκάκη, 2007), τα οποία πλουτίζουν τις 
κλασσικές απασχολήσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας µε υψηλού επιπέδου µαθηµατικές 
δραστηριότητες.  

Στον ελληνικό χώρο πραγµατοποιείται µια ενδιαφέρουσα πρώτη προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης µιας σοβαρής µαθηµατικής εκπαίδευσης στις ηλικίες 4-6 χρόνων, µε νέες 
διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που επιδιώκουν να αναπτύξουν σηµαντικές µαθηµατικές 
διαδικασίες και έννοιες. Αλλά δυστυχώς η ανάπτυξη µαθηµατικής δράσης στα παιδιά όπως και η 
διαχείριση αυτής της δράσης από τον εκπαιδευτικό είναι ένα απαιτητικό ζήτηµα που η προσπάθεια 
αυτή δεν πιστεύουµε ότι καταφέρνει να καλύψει. 
 
Μαθηµατική δράση 
 

Η θέση ότι η γνώση δεν µεταδίδεται µε την απλή παρουσίασή της, εξηγήσεις ή καθοδήγηση, 
αλλά κατακτιέται µε την δραστηριοποίηση των µαθητών, είναι µια θέση γενικής αποδοχής που σχετίζεται 
µε κάθε µορφής γνώση. Σύµφωνα µε αυτήν, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη δράση των παιδιών 
προτείνοντας κατάλληλες δραστηριότητες και αναπτύσσοντας αυτό που ονοµάζεται «κοινότητα 
µάθησης», µε δηµιουργική αναζήτηση, ανταλλαγή και διάλογο. 

Στο χώρο της µαθηµατικής εκπαίδευσης ο σχεδιασµός κατάλληλων δραστηριοτήτων 
αναδεικνύεται πιο περίπλοκο εγχείρηµα από ότι αρχικά είχε φανεί. Από πολύ νωρίς οι επιστήµονες 
είχαν επισηµάνει ότι, για να αναπτύξουν µαθηµατικές ιδέες, τα παιδιά χρειάζονται να διαχειριστούν και 
να µελετήσουν καταστάσεις µε περιεχόµενο και νόηµα για αυτούς. Ωστόσο η µελέτη αυτή, αν και 
ξεκινά από πρακτικούς χειρισµούς, χρειάζεται να τα οδηγεί να µετασχηµατίσουν τα πραγµατικά 
αντικείµενα που χειρίζονται σε νοερά και έτσι να τα αντιληφθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο 
(Freudenthal, 1983). Αυτό το πέρασµα από τις καθηµερινές δραστηριότητες και τις οικείες καταστάσεις 
στις γενικεύσεις και αφαιρέσεις που απαιτεί η µαθηµατική ανάπτυξη αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο 
που πολλές προσεγγίσεις το αγνοούν. 

Μια µαθηµατική δραστηριότητα, είναι καταρχήν δραστηριότητα, στηρίζεται δηλαδή πάνω στις 
γενικά αποδεκτές παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες και επιδιώκει την νοητική ενεργοποίηση του 
µαθητή για τη αντιµετώπιση µιας κατάστασης, ενός προβλήµατος, µιας κατασκευής, ενός παιχνιδιού, 
κλπ. Μια δραστηριότητα µπορεί να είναι µεµονωµένη ή να εντάσσεται µέσα σε ένα γενικότερο σύνολο, 
µπορεί να ενδιαφέρεται να εξοικειώσει τα παιδιά µε µια ιδέα ή να ενθαρρύνει µία διαδικασία, µπορεί 
να τη διαχειριστούν οι µαθητές ατοµικά ή οµαδικά, µπορεί δηλαδή να λειτουργήσει µε διαφορετικούς 
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τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα, πρέπει όµως να προκαλεί οπωσδήποτε την ενεργό δράση του 
µαθητή. Κι αυτή η ενεργός δράση δεν αποτελεί, όπως θα µπορούσε να θεωρηθεί, ένας απλός χειρισµός 
καταστάσεων ή αντικειµένων. Περιλαµβάνει µια ποικιλία ενεργειών και οπωσδήποτε στηρίζεται στη 
σκέψη. Για παράδειγµα, µια δράση όπως η κατασκευή ενός σχήµατος από ξυλάκια προϋποθέτει από το 
παιδί πολλές ενέργειες, όπως άτυπες συγκρίσεις επιλογές, κρίσεις, ελέγχους και αποφάσεις, δηλαδή 
σκέψεις (αν το πούµε απλά) για το πώς θα γίνει αυτή η κατασκευή. 

Αλλά πώς θα καταφέρουµε οι ενέργειες αυτές να γίνουν συστηµατικές και να οδηγήσουν σε πιο 
γενικές µαθηµατικές ιδέες. Κάποιες προσεγγίσεις αλλά κι η κοινή αντίληψή µας οδηγούν να 
θεωρήσουµε ότι πετυχαίνουµε αυτό το αποτέλεσµα όταν στο προτεινόµενο έργο παίρνουν µέρος 
µαθηµατικά αντικείµενα (όπως στην περίπτωση του παραδείγµατος τα σχήµατα) ή η δράση έχει κάποια 
µαθηµατικά χαρακτηριστικά, σύγκριση, µέτρηση, κατασκευή (Sierpinska, 1994)., Αναφέραµε όµως 
ήδη ότι η εµπλοκή µαθηµατικών αντικειµένων δεν είναι αρκετή για να κάνει µια δραστηριότητα 
µαθηµατική και πολύ περισσότερο να οδηγήσει στην ανάπτυξη µαθηµατικών ιδεών. Γιατί όχι; 

Γιατί το σηµαντικό στοιχείο µιας δραστηριότητας µε µαθηµατικό περιεχόµενο δεν είναι η 
ανάπτυξη µιας οποιασδήποτε δράσης αλλά η ανάπτυξη µαθηµατικής δράσης του παιδιού. Έτσι το 
ερώτηµα που µοιάζει κρίσιµο να απαντηθεί, µε βάση τον προβληµατισµό για την ανάπτυξη 
µαθηµατικών νοηµάτων, αλλά και το ενδιαφέρον να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να σκεφτούν µε 
µαθηµατικό τρόπο είναι «πότε µία δράση του παιδιού µπορεί να χαρακτηριστεί ως µαθηµατική;».  

Η αντιµετώπιση µιας άγνωστης κατάστασης, η λύση ενός προβλήµατος, µια κατασκευή ή ένα 
παιχνίδι που απαιτεί στρατηγικές για να κερδηθεί περιλαµβάνει οπωσδήποτε δράση αλλά αυτή η δράση 
είναι µαθηµατική όταν καταλήγει σε αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών, σε εντοπισµό ιδιοτήτων 
και σχέσεων και οπωσδήποτε οδηγεί σε γενικεύσεις που δηµιουργούν ή κατευθύνονται προς µια 
µαθηµατική ιδέα (Steinbring, 2003). H µαθηµατική έννοια που σχετίζεται µε αυτή την ιδέα ή µια όψη 
της θα εµπλακεί µέσα στη δράση για την κατάσταση ή το πρόβληµα που διαπραγµατεύεται ο µαθητής, 
αλλά θα προκύψει από τη σκέψη πάνω σε αυτή τη δράση. 

Η αποσαφήνιση αυτή δείχνει ότι τα πράγµατα είναι αρκετά πολύπλοκα και δεν είναι εύκολο για 
τον εκπαιδευτικό να διακρίνει µια µαθηµατική από µια άλλη δράση. Για το λόγο αυτό δοκιµάζουµε να 
την προσεγγίσουµε µε κάποια παραδείγµατα.  

Ας θεωρήσουµε δράσεις που ζητούν από τα παιδιά να αναγνωρίσουν σχήµατα, τρίγωνα, 
τετράγωνα, κλπ, στα αντικείµενα του περιβάλλοντος, Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι σηµαντικός 
αριθµός παιδιών αναγνωρίζουν τα συνήθη σχήµατα από την καθηµερινή αναφορά σε αυτά ή τη χρήση 
αντικειµένων µε αυτές τις µορφές (Clements, et al., 1997). Η απλή αναγνώριση επικαλείται µόνο µια 
ολιστική αντίληψη που δεν βελτιώνει ουσιαστικά την αρχική εικόνα που είχαν τα παιδιά για τα 
σχήµατα, ούτε τους µαθαίνει κάτι πιο συστηµατικό. Η αναγνώριση αν και εµπλέκει σχήµατα δεν 
περιέχει µαθηµατική δράση, δηλαδή δεν περιλαµβάνει συγκρίσεις, εντοπισµό ιδιοτήτων ή άλλων 
χαρακτηριστικών των σχηµάτων. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί τα παιδιά να διακρίνουν τις µορφές σε 
πραγµατικές καταστάσεις µε περιεχόµενο και νόηµα για αυτούς, αλλά για να γενικεύσουν και να τις 
αντιληφθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο είναι απαραίτητο να κάνουν συγκρίσεις, να αναζητήσουν 
οµοιότητες και διαφορές, να αντιληφθούν κάποιες ιδιότητες που η ολιστική αναγνώριση δεν 
ενθαρρύνει.  

Ας θεωρήσουµε, αντίθετα, µια δράση- παιχνίδι όπου δίνεται στα παιδιά ένα σχήµα που πρέπει να 
το αναζητήσουν ανάµεσα σε άλλα µέσα σε µία εικόνα. Η κατάσταση αυτή, στο βαθµό που 
ενδιαφέρονται να «νικήσουν», τους οδηγεί στην ανάπτυξη µιας µαθηµατικής δράσης πάνω στα 
σχήµατα που είναι το κλειδί για την εύρεση της σωστής απάντησης. 
 

 
 
Τι διαφορετικό δηλαδή κάνει το παιδί σε αυτή την περίπτωση; Κρατάει στο µυαλό του την 

εικόνα του τριγώνου που ψάχνει, το συγκρίνει µε σχήµατα που δεν είναι τρίγωνα και τα αποκλείει, στη 
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συνέχεια το συγκρίνει µε τα τρίγωνα και παρατηρεί κι άλλες οµοιότητες ή διαφορές (πιο µεγάλο, πιο 
µικρό, µεγαλύτερες, µικρότερες πλευρές, άλλη µορφή κ.ά.), το περιστρέφει και τέλος, µπορεί να 
επιβεβαιώσει ή σε περίπτωση λάθος να αναζητήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στο λάθος, µε δύο 
λόγια να ξεπεράσει την ολιστική και να αναπτύξει µια πιο λεπτοµερή αντίληψη για τα σχήµατα. 

Είναι φανερό ότι αυτή η δραστηριότητα δεν αρκεί για να προσεγγιστούν τα σχήµατα και τα 
χαρακτηριστικά τους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες δραστηριότητες, για παράδειγµα κατασκευές 
σχηµάτων µε διάφορα υλικά που οδηγούν τα παιδιά να παρατηρήσουν τις ιδιότητες που εντόπισαν και, 
αν ενθαρρυνθούν να τις περιγράψουν, θα τις κρατήσουν πιο συστηµατικά στο µυαλό του. Το 
παράδειγµα αυτό µας δίνει και την ιδέα ότι οι µαθηµατικές δραστηριότητες δεν είναι ποτέ 
µεµονωµένες, γιατί οι µαθηµατικές έννοιες δεν µπορούν να δηµιουργηθούν από µία ή δύο 
δραστηριότητες. Αντίθετα αναδεικνύονται από ένα σύνολο καταστάσεων και προβληµάτων µέσα στις 
οποίες λειτουργούν και παίρνουν το νόηµά τους και από τις οποίες µπορούν να προκύψουν ως 
γενικεύσεις, γιατί αυτή άλλωστε είναι και η φύση τους. 

Συχνά, πολλά από τα στοιχεία µε τα οποία τα παιδιά ασχολούνται ή προσεγγίζουν µε όσα 
αναφέραµε, δε αναφέρονται ρητά, αλλά µε τις δράσεις αυτές τα παιδιά βαθαίνουν την µαθηµατική τους 
εµπειρία µε τα µαθηµατικά αυτά αντικείµενα. Επιπλέον η δράση τους είναι µαθηµατική γιατί 
διαπραγµατεύονται ιδιότητες, συγκρίνουν, κατασκευάζουν και ελέγχουν τις επιλογές τους. 

Ένα ακόµα παράδειγµα ίσως αποσαφηνίσει καλύτερα πώς µια απλή δράση µπορεί να οδηγήσει 
σε µια σηµαντική µαθηµατική ιδέα, όπως είναι η κατασκευή του αναπτύγµατος ενός κύβου, Ο 
εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ένα κύβο και τετράγωνα κοµµάτια χαρτί που αντιστοιχούν στις έδρες 
του και τους ζητάει, χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προσιτή σε αυτά, να φτιάξουν ένα κοστούµι για τον 
κ. Κύβο. Τα παιδιά κολλούν και ενώνουν πάνω στον κύβο το ένα τετράγωνο µε το άλλο και έτσι στο 
τέλος έχουν στα χέρια τους ένα ανάπτυγµα. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτε, ούτε 
να δώσει τις ιδέες στα παιδιά, ούτε φυσικά να χρησιµοποιήσει µαθηµατικούς όρους. Η ιδέα του 
αναπτύγµατος δηµιουργείται µέσα από την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης που έχει νόηµα για τα 
παιδιά και τους δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουν µία έννοια που θα είναι σε θέση να την διευρύνουν 
τα επόµενα χρόνια (Hejny, & Jirotkova, 2007) 

 
Αναστοχαστική δράση 

 
Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιήσαµε µας επιτρέπει να αναφερθούµε στο επόµενο στοιχείο 

που περιλαµβάνει ο σχηµατισµός µαθηµατικών εννοιών, που είναι ο αναστοχασµός πάνω στη δράση. 
Πιστεύεται ότι η δράση των µαθητών σε µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε µαθηµατικές έννοιες 
οδηγεί σε µαθηµατική µάθηση, ενώ ο µαθητής ακολουθεί διαδικασίες που µοιάζουν αποτελεσµατικές 
χωρίς να αναζητά παραπάνω εξηγήσεις ή ερµηνείες. Έχει καταδειχθεί ότι η εµπλοκή των µαθητών σε 
µία δραστηριότητα δε σηµαίνει απαραίτητα τη δηµιουργία µιας ιδέας, καθώς δεν είναι η ίδια η δράση 
που δηµιουργεί µια ιδέα, αλλά η σκέψη πάνω στη δράση (Duval, 2000). 

Μια εικόνα για το τι σηµαίνει κατάσταση που οδηγεί σε σκέψη µπορεί να µας δώσει το 
παράδειγµα της αριθµητικής δραστηριότητας όπου ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να κόψουν 
αριθµούς από εφηµερίδες και περιοδικά και στη συνέχεια να τους βάλουν στη σειρά. Για την 
αντιµετώπιση της τα παιδιά οδηγούνται σε µια συστηµατική διερεύνηση των αριθµών, αναζήτηση µιας 
µεθόδου διάταξης, ερµηνεία για την ορθότητα της µεθόδου που χρησιµοποιείται, ανταλλαγή και 
συζήτηση στην τάξη, κλπ. (Clarke & Clarke, 2002).  

Είναι φανερό ότι κανείς και ιδιαίτερα ένα παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν θα µπει σε 
διαδικασία αναστοχασµού, εκτός κι αν έχει για αυτό ένα κίνητρο. Η ανάπτυξη όµως µαθηµατικών 
νοηµάτων απαιτεί µια φάση γενίκευσης της εµπειρίας και σταθεροποίησης των νέων αυτών 
γενικευµένων στοιχείων. Για να περιγραφεί η φάση αυτή κατά την οποία οι ιδέες που ανέπτυξαν οι 
µαθητές ξεπερνούν το ειδικό περιεχόµενο και τις ειδικές καταστάσεις και αποκτούν ένα γενικευµένο 
χαρακτήρα χρησιµοποιήθηκε, αρχικά στη γαλλική και αργότερα στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος 
«επισηµοποίηση» (institutionalization, Brousseau, 1997). Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός και οι 
µαθητές κατονοµάζουν όσα έχουν πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο που έχουν προσεγγισθεί, τα οποία 
αποτελούν στο εξής µια “επίσηµη” γνώση της τάξης. 

Ωστόσο η δουλειά αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και προϋποθέτει ότι το πλαίσιο των 
καταστάσεων που προτείνεται είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέψει τέτοιες γενικεύσεις. Επίσης τα 
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παιδιά γνωρίζουν τι και γιατί το έκαναν ώστε να οδηγηθούν σε πιο γενικευµένα συµπεράσµατα. και 
ακόµα µπορούν ή έχουν ασκηθεί σηµαντικά να διαχωρίζουν το ειδικό (µια δράση ή µια λύση) από το 
πιο γενικό, όπως είναι ένα συµπέρασµα. Στο θέµα αυτό βρίσκουµε πολύ περιορισµένα ερευνητικά 
αποτελέσµατα, αν και αποτελεί τον πυρήνα της µαθηµατικής δράσης. 

Για την διευκόλυνση γενικεύσεων δηµιουργήσαµε την ιδέα της «µετα- δραστηριότητας» 
(Τζεκάκη, 2007). Το πρόθεµα «µετα» παραπέµπει και στη χρονική στιγµή που πραγµατοποιείται, 
δηλαδή µετά το τέλος των δραστηριοτήτων και στο στοιχείο του αναστοχασµού πάνω σε αυτές.  

Μια µετα- δραστηριότητα έχει ως περιεχόµενο την επεξεργασία των συµπερασµάτων που 
προέρχονται από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, µε άλλα λόγια επικεντρώνει τη δράση και τη 
σκέψη των παιδιών στη γενίκευση που χρειάζεται να κάνουν. Για το λόγο αυτό, αν βέβαια 
ενδιαφερόµαστε να αποφύγουµε την παρέµβαση του εκπαιδευτικού, έχει όλα τα στοιχεία µιας 
µαθηµατικής δραστηριότητας, δηλαδή κίνητρο, αναζήτηση, αποτέλεσµα, έλεγχο και συζήτηση, αλλά το 
περιεχόµενό της και ο στόχος της δράσης των παιδιών είναι η δηµιουργία γενικευµένων ιδεών 

Ας θεωρήσουµε ως παράδειγµα, τις καταστάσεις της συµµετρίας όπου τα παιδιά όχι µόνο 
µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συµµετρικά σχήµατα ολιστικά, αλλά και να κατασκευάζουν 
συµµετρικές µορφές, ελέγχοντας τις κατασκευές ή τα σχέδια µε διαδικασίες δίπλωσης. Ερευνητικές 
µελέτες έχουν δείξει ότι οι έλεγχοι αυτοί βελτιώνουν σηµαντικά τα σχέδια των παιδιών και τους 
στηρίζουν ακόµα και στην προσέγγιση ιδιοτήτων των συµµετρικών σχηµάτων σε αρκετά σύνθετες 
µορφές (Tzekaki, & Christodoulou, 2000).  

Ωστόσο οι επιτυχίες αυτές αφορούν τα συγκεκριµένα έργα και δεν εξασφαλίζουν τη γενίκευση 
και τη σταθεροποίηση αυτών των στοιχείων. Τα παιδιά κάνουν σχήµατα κι επιδιώκουν να πετύχουν 
συµµετρία που να επιβεβαιώνεται µε τη δίπλωση. Ακόµα κι αν η δράση αυτή τους οδηγεί να 
επεξεργαστούν κάποιες ιδιότητες, αυτές περιορίζονται στα συγκεκριµένα έργα. 

Μια µετα- δραστηριότητα θα µπορούσε να είναι η δηµιουργία οδηγιών (π.χ. για τα παιδιά µιας 
άλλης τάξης) για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να κατασκευάσουν συµµετρικά σχήµατα που να 
επιβεβαιώνονται από δίπλωση, όπως τι πρέπει να προσέξουν και πώς να λειτουργήσουν. Η δράση αυτή 
οδηγεί τα παιδιά να σκεφτούν και να οργανώσουν τις ιδιότητες που εφάρµοσαν πρακτικά και κατά 
συνέπεια να καταλήξουν σε πιο γενικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν µια συµµετρική κατάσταση. 

Με τα παραπάνω δώσαµε µια γενική εικόνα του τι σηµαίνει έργα που ενθαρρύνουν τα παιδιά να 
λειτουργήσουν µε µαθηµατικό τρόπο. Κάθε ιδιαίτερη έννοια που επιδιώκουµε να προσεγγίσουµε στην 
ηλικία αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και µια πορεία ανάπτυξής που µόλις αρχίζει. ∆εν θα πρέπει 
όµως να πιστεύουµε ότι η ενασχόληση των παιδιών µε καθηµερινές καταστάσεις και παιχνίδια που 
εµπλέκουν τις έννοιες αυτές, επιτρέπουν ή εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τους γιατί αποτελούν ειδικές 
µορφές που τα παιδιά αντιµετωπίζουν χωρίς να αναπτύσσουν µαθηµατικά νοήµατα. ∆ίνουν 
µεµονωµένα στοιχεία και ευνοούν την εµπειρική ερµηνεία των µαθηµατικών εννοιών που εµπεριέχουν 
χωρίς να δίνουν πρόσβαση σε αυτές και χωρίς, πολύ περισσότερο να ασκούν τα παιδιά να λειτουργούν 
µε µαθηµατικό τρόπο (Steinbring, 1999). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα προγράµµατα 
για την προσχολική ηλικία προτείνουν ασυντόνιστες δράσεις που δεν προσφέρουν την απαιτούµενη 
µαθηµατική εµπειρία που χρειάζονται τα µικρά παιδιά και εισάγουν ιδέες µε ένα τρόπο που δεν 
επιτρέπει εµβάθυνση και ανάκληση (Greenes, Ginsburg, & Balfanz, 2003). 

Χαρακτηριστικό για τη θέση αυτή παράδειγµα είναι η δηµιουργία πινάκων που προτείνεται στον 
νέο οδηγό της νηπιαγωγού (σ. 183-4). Η οργάνωση εισάγεται βασικά από τον εκπαιδευτικό ο οποίος 
«επιβάλλει» µε ένα τρόπο στα παιδιά µια έτοιµη µαθηµατική ιδέα και το πιθανότερο είναι ότι δεν 
γενικεύεται στην αντίληψη τους µε τον τρόπο που θα πιστεύαµε. Θα άρχιζε να γίνεται µια δράση που 
µπορεί να οδηγήσει σε µιας µορφή µαθηµατική οργάνωση, αν µετά από πολλαπλές εφαρµογές 
µπορούσε να εντοπιστεί από τα παιδιά ως το κοινό πλαίσιο τους και να χρησιµοποιηθεί µε δική τους 
πρωτοβουλία και σε άλλα αντίστοιχα προβλήµατα.  

Θα µπορούσαν να δοθούν πολλά παραδείγµατα που είναι χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας 
µιας δραστηριότητας, ενώ αντίστροφα η επιδίωξη µας είναι η ίδια η προτεινόµενη δραστηριότητα 
αξιοποιεί την καθηµερινή εµπειρία των παιδιών και τους ωθεί να σκεφθούν και να αναζητήσουν 
κανόνες, χωρίς να χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει ή να εισάγει κάτι, όπως ισχύει στο 
παράδειγµα του αναπτύγµατος. 
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Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι για την ανάπτυξη κάθε στοιχείου µαθηµατικής γνώσης στο 
επίπεδο που το προσεγγίζουµε είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου που 
περιλαµβάνει µαθηµατική δράση αλλά και συστηµατική σκέψη των παιδιών πάνω στη δράση αυτή. 
 
Κοινότητα µάθησης 
 

Αναφέραµε ήδη ότι µέσα από ενδιαφέροντα και προκλητικά προβλήµατα τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να ασχοληθούν, να αναζητήσουν, να δοκιµάσουν και µέσα από αυτό να 
µετασχηµατίσουν ή να αναδοµήσουν την προϋπάρχουσα γνώση και να οδηγηθούν βαθµιαία στην 
κατάκτηση µιας νέας ιδέας. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται κατά πολύ στον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
καλείται να συνειδητοποιήσει ότι ακόµα και η πιο στοιχειώδης µαθηµατική γνώση δεν µεταδίδεται µε 
την απλή παρουσίασή της, δεν προσεγγίζεται µέσα από την ενασχόληση µε µαθηµατικά αντικείµενα 
και δεν προκύπτει από απλή δραστηριοποίηση των παιδιών µε καθηµερινές καταστάσεις και 
προβλήµατα. Απαιτούνται πολύµορφες εµπειρίες µε µαθηµατικές δραστηριότητες που δίνουν στα 
παιδιά ευκαιρίες να δηµιουργούν και να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν, όπως 
και να επικοινωνούν µε το λόγο, µε χειρονοµίες, µε εικόνες και ζωγραφιές ή άλλα αναπαρασταστικά ή 
συµβολικά µέσα µε στόχο να προχωρούν σε πιο γενικές ιδέες και πιο συστηµατικές προσεγγίσεις, 
πετυχαίνοντας µια νέα κατανόηση των καταστάσεων που αντιµετωπίζουν. 

Η αποτελεσµατική µαθηµατική εκπαίδευση συνδέεται στενά µε µία λειτουργία του 
εκπαιδευτικού που ενθαρρύνει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες δίνουν στους 
µαθητές ευκαιρίες να εξερευνήσουν ιδέες, να αναζητήσουν λύσεις, να βρουν στρατηγικές, να 
αποφασίσουν και να βγάλουν συµπεράσµατα, να λειτουργήσουν µε άλλα λόγια σε αυτό που 
ονοµάζεται «κοινότητα µάθησης» (Lerman, 2006). 

Σε µια κοινότητα µάθησης, σηµείο εκκίνησης αποτελούν προκλητικά προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και χρησιµοποιούν κατάλληλο υλικό και 
διδακτικά µέσα, αλλά χωρίς υποδείξεις για την αντιµετώπισή τους. Η διαπραγµάτευση τους στηρίζεται 
στην περιέργεια και την τάση των παιδιών για αναζήτηση και δηµιουργία, κι έτσι ο εκπαιδευτικός, 
προσφέροντας συναισθηµατική υποστήριξή και σεβασµό στο άτοµο και τη µοναδικότητά του, 
ενθαρρύνει την αναζήτηση λύσεων και µεθόδων σε ατοµική και συλλογική βάση, ∆ηµιουργεί δηλαδή 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο συµµετέχει ως µέλος διευκολύνοντας τα παιδιά να δράσουν 
και να σκεφτούν, ενισχύει το µαθηµατικό διάλογο και αναδεικνύει µαθηµατικά νοήµατα αξιοποιώντας 
τις ιδέες και τις στρατηγικές τους (Clarke, 1997, Brown, 1998). 

Είναι φανερό ότι αυτή η υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει την κατάλληλη 
διαµόρφωση προγράµµατος, δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την επαρκή 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των προϋποθέσεων η µαθηµατική 
εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία θα παρουσιάζει σηµαντικά ελλείµµατα. Όπως υποστηρίζεται: 

 
«οι συνηθισµένες µορφές αλληλεπίδρασης στην τάξη (ερωταποκρίσεις ή τυποποιηµένοι κανόνες) 
οδηγούν τους µαθητές να σε µια ‘τεχνητά’ κατασκευασµένη κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών, 
χωρίς κανένα από τα χαρακτηριστικά σχέσεων που τις χαρακτηρίζουν τα ίδια τα Μαθηµατικά, 
γεγονός που δηµιουργεί αναπόφευκτα εµπόδια στη µαθηµατική µάθηση» (Steinbring,1999, σ. 523) 

 
Αντί για συµπέρασµα 
 

Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να µάθουν οι µαθητές να λειτουργούν µε µαθηµατικό τρόπο, ώστε 
να επιτευχθεί διδακτικά η σύγκλιση της προσωπικής τους ανάπτυξης και της ανάπτυξης επιστηµονικής 
γνώσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύπλοκη για τα Μαθηµατικά λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους.  

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µικροί µαθητές αναπτύσσουν άτυπες γνώσεις για 
πολλές και σύνθετες µαθηµατικές ιδέες και µε την κατάλληλη διδακτική υποστήριξη µπορούν να τις 
κατανοήσουν ουσιαστικότερα και να προσεγγίσουν περισσότερα στοιχεία από ότι µέχρι πρόσφατα 
πιστεύαµε. Αντί να τους περιορίζουµε χρειάζεται να τους δίνουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και να 
τους ενθαρρύνουµε να εξερευνούν, να αναζητούν, να συζητούν και να οδηγούν τη σκέψη τους σε ένα 
ανώτερο επίπεδο.  
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Ωστόσο η µαθηµατική τάση την οποία στοχεύουµε να καλλιεργήσουµε στα παιδιά από τις 
µικρότερες ηλικίες απαιτεί µια ριζική αλλαγή στη στάση µας απέναντί τους όπως και στον τρόπο µε 
τον οποίο λειτουργούµε µέσα στην τάξη των Μαθηµατικών. Αν πιστεύουµε ότι η µαθηµατική γνώση 
είναι σηµαντική για την πνευµατική ανάπτυξη των µικρών παιδιών, χρειαζόµαστε διδακτικές 
προσεγγίσεις που να ενσωµατώνουν πολλά νέα χαρακτηριστικά. Η µάθηση των Μαθηµατικών είναι 
µια πλούσια κατασκευαστική δραστηριότητα και αναπτύσσεται στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης. 
Μέσα σε αυτήν οι µαθητές αντιµετωπίζουν, µόνοι τους ή σε συνεργασία µεταξύ τους, καταστάσεις που 
συνδέονται µε την εµπειρία και την πραγµατικότητα, αλληλεπιδρούν και τεκµηριώνουν τη δράση τους, 
συζητούν για να εµβαθύνουν τη δράση αυτή και να οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης, 
γενίκευσης αλλά και κατανόησης της πραγµατικότητας.  

Όπως αναφέραµε από την αρχή, οι αλλαγές που απαιτούνται για να διαµορφωθεί αυτή η υψηλού 
επιπέδου µαθηµατική εκπαίδευση στις µικρές αλλά και στις µεγαλύτερες ηλικίες είναι πολλές κι ο 
ορίζοντας για αυτό το στόχο είναι µακρινός. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσουµε ότι τα φαινόµενα που 
αντιµετωπίζουµε είναι σύνθετα και να τα διαπραγµατευτούµε µε την ανάλογη επιστηµονική 
σοβαρότητα. Οι θεωρητικές κι εµπειρικές γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στον επιστηµονικό χώρο 
της µαθηµατικής εκπαίδευσης είναι εκτενείς και κάθε προσπάθεια διαµόρφωσης µιας νέας µαθησιακής 
και διδακτικής πραγµατικότητας θα παραµένει ελλιπής χωρίς την αξιοποίηση όλων αυτών των 
δεδοµένων. Μέχρι να συµβεί αυτό, η αποτελεσµατική µαθηµατική µάθηση θα αποτελεί ένα όραµα που 
η υλοποίησή του θα είναι για όλους µας µια διαρκής πρόκληση. 
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Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
 

Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του όρου γλωσσικός γραµµατισµός (ή αλφαβητισµός) από το 19ο αι. 
έως σήµερα και διατυπώνονται οι βασικοί ορισµοί. Στη συνέχεια αναλύεται η µετάβαση από αυτήν την έννοια στην 
παιδαγωγική του γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµών και παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές συνιστώσες 
που αφορούν την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (έννοια του κειµένου, είδος λόγου, πολυτροπικότητα 
κ.ά.). Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται δεδοµένα που προέρχονται είτε από θεσµικά κείµενα της 
ελληνικής εκπαίδευσης (Α.Π., εγχειρίδια κ.ά.) είτε από διδασκαλίες εκπαιδευτικών. 
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πολυγραµµατισµοί, πολυτροπικότητα, προσχολική εκπαίδευση, πρωτοσχολική εκπαίδευση. 

 
 

LANGUAGE LITERACY AND THE PEDAGOGY OF LITERACY: 
THEORETICAL PARAMETERS AND DATA FROM 

THE TEACHING PRACTICES 
 
 

Chatzisavvidis Sofronis, Professor A.U.TH. 
 

 
ABSTRACT 
In the present paper we first examine the development of the term literacy from the 19th century till today and 
clarify its basic definitions. We then proceed to analyse the transition from the initial content of literacy to the 
pedagogy of literacy and the theory of multiliteracies, presenting, at the same time, the basic theoretical 
parameters which apply to preschool and early school education (the concept of text, genre, multimodality, etc). 
Based on the theoretical context we present data from either formal texts concerning the Greek education (school 
curricula and textbooks, etc) or from actual teaching practices.  
 
KEY WORDS 
Discourse, genres, early school education, literacy, literacy education, multiliteracies, multimodality, preschool 
education, school curricula, text. 

 
 

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
 

Ο γραµµατισµός ως όρος εµφανίστηκε στην ελληνική επιστηµονική βιβλιογραφία σχετικά 
πρόσφατα και συνδέθηκε, και εν µέρει ακόµη συνδέεται, µε τη γλώσσα στην επικοινωνία ή καλύτερα 
µε το λόγο, µε την έννοια που έχει αποκτήσει ο όρος στο πλαίσιο των πολιτισµικών σπουδών. Όταν 
αναφερόµαστε λοιπόν στο γραµµατισµό, εννοούµε συνήθως αυτό που σήµερα -κάτω από άλλο πρίσµα 
θέασης, στο οποίο θα αναφερθούµε παρακάτω- ονοµάζουµε γλωσσικό γραµµατισµό. Γι’ αυτό αµέσως 
µετά θα επιχειρήσω µια σύντοµη αναφορά στην ιστορία της έννοιας του γλωσσικού γραµµατισµού για 
να περάσω στην παιδαγωγική που προέκυψε από την εξέλιξη και την επανανοηµατοδότηση της έννοιας 
σε σχέση µε τα κοινωνικά συµφραζόµενα. 

Για πολλούς αιώνες αυτό που σήµερα ονοµάζουµε γλωσσικό γραµµατισµό συνδέθηκε 
εννοιολογικά µε τον όρο αλφαβητισµός, του οποίου το περιεχόµενο παραπέµπει στην εκµάθηση της 
γραφής και της ανάγνωσης. Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν η έννοια του γλωσσικού γραµµατισµού είχε 
ένα στατικό χαρακτήρα. Αλφαβητισµένο άτοµο θεωρούνταν αυτό που γνωρίζει απλώς γραφή και 
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ανάγνωση. Με την έννοια αυτή ο γλωσσικός γραµµατισµός δε συνδεόταν µε κοινωνικές πρακτικές και 
ούτε είχε καµιά κοινωνική προέκταση. Τοποθετούνταν µε άλλα λόγια εκτός κοινωνικών 
συµφραζοµένων. Τη µάθηση της γραφής και της ανάγνωσης µε την έννοια αυτή αναλάµβανε, αλλά και 
θεωρούνταν ότι µπορεί να αναλάβει µόνο το σχολείο. Γι’ αυτό η εκµάθηση της ανάγνωσης και της 
γραφής ήταν βασικά µια τεχνική διαδικασία, για την οποία αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται µέθοδοι, 
διατυπώνονται απόψεις για την ηλικία έναρξης της διδασκαλίας τους, προτείνονται στάδια εξέλιξης της 
διαδικασίας κτλ. Ο γλωσσικός γραµµατισµός µε αυτήν τη στατική, εκτός κοινωνικών και 
επικοινωνιακών συµφραζοµένων, έννοια κυριάρχησε και εν µέρει κυριαρχεί και σήµερα σε πολλά 
εκπαιδευτικά συστήµατα και συνδέεται κυρίως µε την εκµάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης σε 
µικρά παιδιά αλλά και σε ενήλικους. 

Κατά την περίοδο του ροµαντισµού και τα πρώτα χρόνια του 20ου αι. ο γλωσσικός γραµµατισµός 
συνδέθηκε µε τη λογοτεχνία και τους τρόπους γραφής της λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό κάτοχοι του 
γλωσσικού γραµµατισµού θεωρούνταν τα άτοµα που είχαν φτάσει σε σηµείο να εκτιµούν τα 
λογοτεχνικά έργα ως έργα τέχνης, να συλλαµβάνουν τα νοήµατα που δίνουν οι συγγραφείς των 
λογοτεχνικών βιβλίων και γενικά να έχουν µια επαρκή εξοικείωση µε το λογοτεχνικό λόγο. Το σχολείο 
από την πλευρά του έδινε µεγάλη έµφαση στη διδασκαλία του µαθήµατος της λογοτεχνίας είτε µέσω 
της ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων είτε µέσω της παραγωγής κειµένων κατά µίµηση του έργου 
λογοτεχνών υψηλού κύρους. Πίσω από την έννοια της ταύτισης του γλωσσικού γραµµατισµού µε τη 
λογοτεχνία λάνθανε η αντίληψη ότι η τέχνη και ιδίως η λογοτεχνική παραγωγή αποτελεί προνόµιο 
ανθρώπων µε ιδιαίτερη προσωπικότητα. 

Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο το οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο που άρχισε να 
διαµορφώνεται άλλαξε και το περιεχόµενο του γλωσσικού γραµµατισµού, ο οποίος άρχισε να αποκτά 
και κοινωνικές διαστάσεις και να αποκόπτεται από τη στενή σχέση που είχε µε τη γλώσσα και τη 
λογοτεχνία. 

Βασικός µοχλός καλλιέργειας και ανάπτυξης του γλωσσικού γραµµατισµού στους πληθυσµούς 
του δυτικού τουλάχιστον κόσµου υπήρξε η UNESCO, η οποία θεώρησε ότι η απόκτηση γλωσσικού 
γραµµατισµού θα συντελέσει στην οικονοµική και κοινωνική ευηµερία των λαών σε αντίθεση µε την 
έλλειψή του, η οποία οδηγεί στην οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση. Ερευνητικές και άλλες 
προσπάθειες που χρηµατοδοτήθηκαν από την UNESCO προσέδωσαν ένα νέο περιεχόµενο στην έννοια 
του γλωσσικού γραµµατισµού. Ο γλωσσικός γραµµατισµός και κατ’ επέκταση ο γραµµατισµός 
ορίστηκε ως το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει ένα άτοµο και 
σχετίζονται µε τη γραφή και την ανάγνωση, οι οποίες του επιτρέπουν να εµπλακεί σε όλες τις 
δραστηριότητες, τις οποίες είναι σε θέση να επιτελούν τα άτοµα της οµάδας και της κουλτούρας στην 
οποία ανήκει. Με την έννοια αυτή ο γλωσσικός γραµµατισµός απέκτησε ένα περιεχόµενο σχετιστικό, 
αφού συνδέθηκε και συναρτήθηκε µε το επίπεδο γραµµατισµού κάθε κοινότητας1.Επίσης τονιζόταν και 
η αυτονοµία του ατόµου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί αυτόνοµα και 
ανεξάρτητα τις γνώσεις που αποκτά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Με το περιεχόµενο αυτό 
που του δόθηκε ο γραµµατισµός τίθεται στην υπηρεσία της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
γίνεται µοχλός για τη µετάβαση της κοινωνίας από την αναπαραγωγή µοντέλων και ιδεών στην 
παραγωγή και δηµιουργία νέων µοντέλων ανάπτυξης και ιδεών. 

Από τη δεκαετία του 1960 µέχρι και τα τέλη του 20ου αι. ο γραµµατισµός ως έννοια διευρύνθηκε, 
αποδεσµεύτηκε εντελώς από τη σχέση του µε τη γλώσσα και την εκµάθησή της και συνδέθηκε 
περισσότερο µε κοινωνικές παραµέτρους και κοινωνικές πρακτικές. Θεωρήθηκε ως ένα σύνολο 
δεξιοτήτων για τον άνθρωπο, απαραίτητων για την προετοιµασία του αλλά και για τη διαχείριση της 
ίδιας του της ζωής, που ξεπερνά µια στοιχειώδη εκπαίδευση στην ανάγνωση και στη γραφή. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο το Γραφείο Εκπαίδευσης των Η.Π.Α. (USOE) καθόρισε ως το άτοµο που κατέχει το 
γραµµατισµό είναι εκείνο που έχει αποκτήσει απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης 
και υπολογισµού, που απαιτούνται για την αποτελεσµατική του λειτουργία µέσα στην κοινωνία και του 
δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες δεξιότητες, ώστε να συµµετέχει ενεργά και να λειτουργεί 
                                                 
1 Η έννοια αυτή του γραµµατισµού δίνεται στο πλαίσιο του ιδεολογικού µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο ο 
πολιτισµός και η κοινωνία παράγονται, αναπαράγονται και µετασχηµατίζονται µέσα από τους τρόπους µε τους 
οποίους τα υποκείµενα που δρούν στο πλαίσιό τους δρουν, ερµηνεύουν και κατανοούν τα στοιχεία που 
συγκροτούν αυτόν τον πολιτισµό και αυτήν την κοινωνία. Για περισσότερα για το ιδεολογικό µοντέλο σε σχέση 
µε το αυτόνοµο βλ. Παραδέλης (1997: Ι-ΧΧΧIV). 
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αποτελεσµατικά στην κοινωνία. Κάτι ανάλογο υποστήριξε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το 
κίνηµα «A Right to Read», το οποίο στο µανιφέστο του καθορίζει ως «γραµµατισµένο» άτοµο εκείνο 
που έχει στη διάθεσή του δεξιότητες ανάγνωσης που του επιτρέπουν να λειτουργεί αποτελεσµατικά 
στις δραστηριότητές του κυρίως στο χώρο εργασίας του αλλά και στο ευρύτερo κοινωνικό πλαίσιο που 
κινείται. 

Όλοι αυτοί οι παραπάνω ορισµοί µπορούν να συµπυκνωθούν, κατά την άποψή µου, σε έναν 
ορισµό που δόθηκε από τον Traves (1992), σύµφωνα µε τον οποίο «γραµµατισµός είναι η ικανότητα 
ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος µέσω του λόγου, µε τρόπο ορθολογικό».  

Είναι αλήθεια πως ο γραµµατισµός δεν είναι δυνατό να οριστεί ούτε αντικειµενικά ούτε µε σαφή 
όρια ούτε και µε σηµασία αποδεκτή από όλους. Όπως υποστηρίζει ο Baynam (2002: 17) «πρόκειται για 
ένα ολόκληρο πλέγµα ιδεολογικών θέσεων, οι οποίες από κοινού συνθέτουν την εκπαιδευτική 
«διαµάχη» περί γραµµατισµού. Στη βάση αυτών των ιδεολογικών θέσεων, ρητών ή υπόρρητων, 
διατυπώνονται πολιτικές, σχεδιάζονται προγράµµατα, οργανώνονται τάξεις διδασκαλίας. Οι ενήλικοι 
µαθητές που έρχονται για να ξεκινήσουν µαθήµατα σε µια οµάδα γραµµατισµού έρχονται µε τις δικές 
τους ιδέες και προσδοκίες για το τι είναι γραµµατισµός και τι θα έπρεπε να είναι, µε τις δικές του 
ιδεολογίες περί γραµµατισµού. Μερικές φορές αυτές οι ιδεολογίες βρίσκονται σε σύγκρουση µε τις 
ιδεολογίες και τις προσδοκίες του δασκάλου». Αυτή η ιδεολογική διάσταση του γραµµατισµού και η 
σύνδεσή του µε την κοινωνία εµπλέκει στη συζήτηση και την ποιοτική του διάσταση και εποµένως και 
το χαρακτήρα του. Γι’ αυτό κατά τη δεκαετία του 1990 και µέχρι σήµερα αµφισβητήθηκαν, 
αµφισβητούνται και αντιµετωπίζονται κριτικά οι ορισµοί που δίνουν µια λειτουργική διάσταση στην 
έννοια, δηλ. έχουν έναν κοινωνικό στόχο µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια και καθορίζουν 
κατά κάποιο τρόπο τις δράσεις και τις ενέργειες των ατόµων που λειτουργούν µέσα σε αυτά τα πλαίσια. 
Αντί της λειτουργικής διάστασης του γραµµατισµού τα τελευταία χρόνια προτείνεται η κριτική 
διάσταση, δηλαδή η γλωσσική και κοινωνική συνειδητότητα του γραµµατισµού και των παραµέτρων 
του εκ µέρους των ατόµων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και κινείται η θεωρία των 
πολυγραµµατισµών, η οποία βλέπει το γραµµατισµό ως µια κοινωνική πρακτική (Barton & Hamilton 
2000: 7), µέσω της οποία αναπτύσσεται ή θα πρέπει να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. 

Ένας πρόσφατος ορισµός, µε τον οποίο επιχειρείται να γίνει σύζευξη της λειτουργικής και της 
κριτικής διάστασης του γραµµατισµού, αλλά παράλληλα να δοθεί το εύρος που έχει η έννοια στις 
προηγµένες τεχνολογικά χώρες, όπως είναι όλες σχεδόν οι χώρες, στις οποίες υπάρχουν δυτικού τύπου 
κοινωνίες, δόθηκε από το Αυστραλιανό Συµβούλιο για το Γραµµατισµό Ενηλίκων και αναφέρεται από 
τον Baynam (2002: 21). «Ο γραµµατισµός αναφέρεται στην ακρόαση, στην οµιλία, στην ανάγνωση, 
στη γραφή και στην κριτική σκέψη. Περιλαµβάνει επίσης και τον αριθµητισµό. Περιλαµβάνει την 
πολιτισµική γνώση η οποία καθιστά ικανό έναν οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει και 
να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Για µια τεχνολογικά 
προηγµένη χώρα όπως η Αυστραλία, στόχος είναι ένας ενεργητικός γραµµατισµός, που θα επιτρέπει 
στους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να 
δηµιουργούν και να αµφισβητούν, έτσι ώστε να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην κοινωνία». 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη σύντοµη περιδιάβαση στην ιστορία της έννοιας του 
γραµµατισµού, αυτός πέρασε από τη στενή του σχέση µε τη γλώσσα για να φτάσει να σχετίζεται µε ό,τι 
αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα του ατόµου. Γι’ αυτό άλλωστε στο κείµενό αυτό οι πρώτες 
αναφορές γίνονται στο όρο «γλωσσικός γραµµατισµό», ενώ στη συνέχεια στον όρο «γραµµατισµός». 
Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια προτάθηκε η υιοθέτηση χρήσης επιθετικών προσδιορισµών δίπλα στον 
όρο γραµµατισµός, όπως πληροφορικός γραµµατισµός για ό,τι έχει σχέση µε την πληροφορική, 
τεχνολογικός γραµµατισµός για ό,τι έχει σχέση µε την τεχνολογία, αριµητικός γραµµατισµός ή 
αριθµητισµός για ό,τι έχει σχέση µε τα µαθηµατικά κτλ. Κάθε όρος από αυτούς έχει ένα γενικό 
περιεχόµενο που αφορά το γραµµατισµό και ένα ειδικό που αφορά την ιδιαίτερη κοινωνική 
δραστηριότητα µε την οποία σχετίζεται. Ειδικά για το γλωσσικό γραµµατισµό που µας ενδιαφέρει εδώ 
µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί µια ιδιότητα και µια δεξιότητα. Ως δεξιότητα περιέχει ορισµένες 
ικανότητες, οι οποίες είναι (Χατζησαββίδης 2002: 140-141): 

1. Η ικανότητα κατανόησης του νοήµατος των λέξεων και 
2. Η ικανότητα κατανόησης του νοήµατος των κειµένων και 
3. Η ικανότητα κατανόησης των νοηµάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις λέξεις των 
κειµένων και 
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4. Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείµενο και 
5. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, στο οποίο ανήκει ένα 
κείµενο και 
6. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) ένταξης του κειµένου στο κοινωνικό πλαίσιο, µέσα 
στο οποίο παράγεται και 
7. Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήµατα του κειµένου και 
8. Η ικανότητα παραγωγής κειµένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση καθηµερινών 
(επαγγελµατικών και µη) αναγκών. 
Εννοείται ότι ανάλογα µε τη ηλικία του ατόµου και τις απαιτήσεις του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει το άτοµο είναι επαρκείς ορισµένες από τις παραπάνω δεξιότητες ή και 
όλες. 
 
2. Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 

Με την έννοια που πήρε ο όρος γλωσσικός γραµµατισµός και γενικότερα ο γραµµατισµός 
επηρέασε από τη µια και τις παιδαγωγικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο σχολείο και από την 
άλλη επανανοηµατοδοτήθηκαν όροι, θεσµοί και πρακτικές που χρησιµοποιούνταν στο σχολείο. Το 
σύνολο αυτών των επανανοηµατοδοτηµένων εννοιών δηµιούργησε ένα νέο παιδαγωγιοκό πλαίσιο, που 
είναι γνωστό ως παιδαγωγική του γραµµατισµού. Στόχος της είναι η σύνδεση της µάθησης µε την 
κοινωνία, ώστε οι µαθητές να γίνουν αυτόνοµοι και κριτικοί πολίτες. Στην παιδαγωγική του 
γραµµατισµού τα υπό διαπραγµάτευση και διδασκαλία κείµενα είναι κείµενα που έχουν νόηµα για τους 
µαθητές και δηµιουργούν αφορµές για κριτική προσέγγιση.. Έτσι οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στη 
µάθηση, ώστε αυτή να είναι πιο αποτελεσµατική. Τα κείµενα διδασκαλίας δε νοηµατοδοτούνται 
σύµφωνα µε την άποψη του διδάσκοντα ούτε σύµφωνα µε την κυρίαρχη κοινωνικά άποψη, αλλά 
σύµφωνα µε αυτά που πιστεύει ο κάθε αποδέκτης-µαθητής. Με αυτές τις προϋποθέσεις δηµιουργούνται 
στη σχολική τάξη οι συνθήκες για διάλογο µεταξύ των πολιτισµών, µεταξύ του κυρίαρχου λόγου του 
σχολείου και των λόγων που φέρνουν τα υπό διαπραγµάτευση κείµενα αλλά και των λόγων που 
φέρνουν και εξωτερικεύουν οι µαθητές.. Έτσι οι πολιτικές, πολιτισµικές και ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις µεταξύ των οµάδων και των µεµονωµένων ατόµων αποτελούν εναύσµατα για 
παραγωγή ενός άλλου λόγου που επιτρέπει την πρόσβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό και ο λόγος του διδάσκοντα τίθεται υπό διαπραγµάτευση µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται η 
αυταρχικότητα των διδασκόντων και η διδακτική αυθαιρεσία. Τέλος η παιδαγωγική του γραµµατισµού 
αποτελεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει την εµπλοκή των µαθητών τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. 

Η δηµιουργία του πλαισίου για την παιδαγωγική του γραµµατισµού ήταν αποτέλεσµα όχι µόνο 
των αλλαγών που έγιναν µεταπολεµικά σε επίπεδο κοινωνικό και ιδεολογικό αλλά και στη 
νοηµατοδότηση ή και στην επανανοηµατοδότηση κάποιων όρων στο πλαίσιο των πολιτισµικών 
σπουδών. Μεταξύ αυτών των όρων, εκτός του γραµµατισµού που την επανανοηµατοδότησή του 
παρακολουθήσαµε στην προηγούµενη ενότητα, είναι οι όροι λόγος, κείµενο και είδος λόγου (ή κειµενικό 
είδος). 

Ο λόγος αποτελεί ένα εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο των κειµένων είτε προφορικών είτε γραπτών 
είτε πολυτροπικών είτε µονοτροπικών. Ο λόγος ορίζεται από τον Gee (1990: 131) ως «µια αποδεκτή 
κοινωνικά σύνδεση των τρόπων µε τους οποίους χρησιµοποιούµε είτε τη γλώσσα είτε άλλες 
συµβολικές εκφράσεις και τεχνικές, τους οποίους τρόπους µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς για να 
αποκτήσει την ταυτότητα του µέλους µιας κοινωνικής οµάδας ή ενός κοινωνικού δικτύου ή να 
επισηµάνει τον κοινωνικό ρόλο που παίζει». Για τον Kress (2003: 29-30) «Οι λόγοι είναι συστηµατικά 
οργανωµένα σύνολα δηλώσεων που εκφράζουν τα νοήµατα και τις αξίες ενός θεσµού. Πέρα απ’ αυτό, 
καθορίζουν, περιγράφουν και θέτουν όρια στο τι µπορεί ή δεν µπορεί να πει κανείς (κατ’ επέκταση τι 
µπορεί ή δεν µπορεί να κάνει) ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντος του θεσµού αυτού, είτε κεντρικά 
είτε στο περιθώριο. Ένας λόγος παρέχει ένα σύνολο πιθανών δηλώσεων για ένα δεδοµένο τοµέα και 
οργανώνει και προσφέρει δοµή στον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να συζητηθεί ένα συγκεκριµένο 
θέµα, αντικείµενο, διαδικασία. Έτσι παρέχει περιγραφές, κανόνες, άδειες και απαγορεύσεις της 
κοινωνικής και ατοµικής δράσης». Με άλλα λόγια ο λόγος είναι ένα σύνολο γλωσσικών αλλά και µη 
γλωσσικών εκδηλώσεων µέσω των οποίων εκφράζονται οι κοινωνικές πρακτικές που πραγµατώνονται 
µέσα σε µια κοινωνία και οι ρόλοι που επιτελούν τα άτοµα στο πλαίσιο της κοινωνικής πρακτικής που 
εκφράζεται. Για την εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σηµασία να προσεγγιστεί κάθε προϊόν έκφρασης, είτε 
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γλωσσικό είτε µη γλωσσικό, µε αυτήν τη λογική, η οποία επιτρέπει στο µαθητή την ένταξη της κάθε 
εκδήλωσης και έκφρασης στο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, στοιχείο που συναρτάται µε την έννοια 
του γραµµατισµού που είδαµε στην προηγούµενη ενότητα. 

Το κείµενο δεν αποτελεί ένα στατικό προϊόν µε δοσµένα και αδιαπραγµάτευτα νοήµατα αλλά µια 
γλωσσική ενότητα µε καθορισµένα όρια και εσωτερική συνοχή και φέρνει τόσο στοιχεία από τις 
προθέσεις του δηµιουργού όσο και νοήµατα που συνδέονται µε εξωγλωσσικές καταστάσεις και 
επικοινωνιακές συνθήκες. Με την έννοια αυτή το κείµενο ενέχει ως προς τα νοήµατα που εκφράζει µια 
δυναµικότητα, αφού εκ των πραγµάτων οι εξωγλωσσικές καταστάσεις και οι επικοινωνιακές συνθήκες 
ενέχουν από µόνες τους δυναµικά στοιχεία. Ας πάρουµε για παράδειγµα τη λέξη φωτιά. Η λέξη αυτή, 
είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο, αποτελεί απλώς ένα συνδυασµό γραµµάτων (φθόγγων) µε 
κάποια αρχή και τέλος και µε µια εσωτερική συνοχή, αλλά δεν αναφέρεται σε καµιά αναγνωρίσιµη από 
τον ακροατή ή αναγνώστη κατάσταση, ούτε γίνονται γνωστές οι προϋποθέσεις του παραγωγού αυτής 
της λέξης ούτε οι επικοινωνιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί. Με αυτές τις 
προϋποθέσεις, η λέξη φωτιά δεν αποτελεί σε καµιά περίπτωση κείµενο. Αν όµως η λέξη φωτιά 
εκφωνηθεί µε δυνατή και αγωνιώδη φωνή από ένα άτοµο προς άλλα άτοµα σε χώρο που υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις να ανάψει φωτιά (κτίριο, δάσος κτλ.), τότε αποτελεί κείµενο, γιατί συγκροτεί µια 
γλωσσική ενότητα που έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να γίνει αντιληπτή ως κείµενο (όρια, 
εσωτερική συνοχή, προθετικότητα, επικοινωνιακές συνθήκες). 

Επίσης σε ένα κείµενο µπορούν να συνυπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι, οι οποίοι µπορεί 
να λειτουργούν συµπληρωµατικά αλλά µπορεί να λειτουργούν και αντιθετικά. Μπορεί επίσης να 
υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι (modes). Τα κείµενα αυτά ονοµάζονται πολυτροπικά, το δε 
χαρακτηριστικό που τα διέπει ονοµάζεται πολυτροπικότητα. Ένα πολυτροπικό κείµενο είναι σύνθεση 
επιµέρους σηµειωτικών τρόπων –ουσιαστικά και τυπικά µονοτροπικών-, οι οποίοι επηρεάζονται και 
διαπλέκονται µεταξύ τους. Τα στοιχεία που πηγάζουν από αυτήν την επίδραση και τη διαπλοκή είναι 
αυτά που συνθέτουν την πολυτροπικότητα. Η δυνατότητα µείξης των διαφόρων σηµειωτικών τρόπων 
για την παραγωγή ενός κειµένου δηµιουργεί, όπως είναι προφανές, ένα νέο σε σχέση µε τα 
µονοτροπικά κείµενα σηµειολογικό περιβάλλον που χρήζει ανάλογης προσέγγισης. Το σηµειολογικό 
αυτό περιβάλλον είναι το αποτέλεσµα των κοινωνικών, ψυχολογικών και γενικότερα πολιτισµικών 
προϋποθέσεων που επικρατούν σε µια κοινωνία. Η διαλεκτικότητα, την οποία ούτως ή άλλως ενέχουν 
τα σηµειωτικά συστήµατα, επηρεάζει και τις κοινωνικές και τις ψυχολογικές δοµές τόσο σε επίπεδο 
οµαδικό όσο και σε επίπεδο ατοµικό, αφού αυτά τα ίδια «αποτελούν µέρος της ιδεολογικής υπερδοµής 
µιας κοινωνίας» (Boklund-Λαγοπούλου & Λαγόπουλος 1980:24). Η πολυτροπικότητα αναπόφευκτα 
αποτελεί µέρος του σηµειολογικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο ζουν τα υποκείµενα και δρουν είτε 
ως κοινωνικά είτε ως ψυχολογικά όντα. Ως επιλογή ενταγµένη στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής 
λειτουργίας, η οποία και µόνο επιτρέπει τη νοηµατοδότηση, είναι µια σηµειωτική πράξη, η οποία 
παράγει και αναπαράγει νοήµατα. Με την έννοια αυτή η πολυτροπικότητα θα πρέπει όχι µόνο να 
παράγεται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, αλλά και να προϋποθέτει συγκεκριµένες δυνατότητες 
για την κατανόηση των νοηµάτων που παράγονται από αυτήν και των διαδικασιών µέσω των οποίων 
παράγονται. Αν γίνει αποδεκτή αυτή η διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό να διαµορφώνει και 
συγκεκριµένες αντιλήψεις, ανάλογη ιδεολογία και, γενικά, ανάλογη υποκειµενικότητα.  

Με όλα τα παραπάνω γίνεται, νοµίζω, κατανοητό ότι το κείµενο είναι το χωνευτήρι τρόπον τινά 
των λόγων και των τρόπων. Για την εκπαίδευση αυτή η διευρυµένη έννοια του κειµένου αποτελεί 
στοιχείο χρήσιµο, αφού επιτρέπει στο µαθητή να αντιληφθεί τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του κειµένου, 
αλλά και τη σηµαντικότητά του για την επικοινωνία. 

Τα είδη λόγου ή τα κειµενικά είδη είναι συµβατικές µορφές κειµένων που περιέχουν ορισµένα 
κειµενικά χαρακτηριστικά ως προς τη δοµή, τη µορφή και το περιεχόµενο. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών περιστάσεων µέσα στα οποία παράγονται. Έτσι, 
µια συνέντευξη ανήκει σε ένα κειµενικό είδος µε ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία αντικατοπτρίζουν 
και αντιπροσωπεύουν την κοινωνική περίσταση της συνέντευξης, τη συζήτηση δηλαδή δύο ανθρώπων, 
κατά την οποία ο ένας ρωτά και ο άλλος απαντά, µε σκοπό αυτή η συζήτηση (συνέντευξη) να 
δηµοσιοποιηθεί σε τρίτα πρόσωπα. Μια διαφήµιση ανήκει σε ένα κειµενικό είδος που έχει ορισµένα 
κειµενικά χαρακτηριστικά και στη δοµή και στη µορφή και στο περιεχόµενο (σύντοµο κείµενο, 
περιεκτικό, ελκυστικό κτλ.) που αντικατοπτρίζει την κοινωνική περίσταση της διαφήµισης. 
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Με την έννοια αυτή που δόθηκε στα κειµενικά είδη γίνεται αντιληπτό ότι αυτά είναι πάρα πολλά 
σε αριθµό. Υφίστανται στη βιβλιογραφία ορισµένες προτάσεις κατηγοριοποίησης και ταξινόµησης, οι 
οποίες, χωρίς να συµφωνούν µεταξύ τους, υποδεικνύουν πολύ γενικές κατηγορίες οµοειδών κειµένων, 
οι οποίες ονοµάζονται «γένη». Μία από αυτές τις προτάσεις διακρίνει τρεις µεγάλες γενικές κατηγορίες 
κειµένων: τα περιγραφικά, τα αφηγηµατικά και τα επιχειρηµατολογικά. Η αξία για των κειµενικών ειδών 
για την εκπαίδευση βρίσκεται στο ό,τι συνειδητοποιείται από τους µαθητές ότι τα διαφορετικά κείµενα 
αποτελούν πραγµατώσεις των διαφορετικών κοινωνικών καταστάσεων και ότι κάθε κείµενο εντάσσεται 
σε µια ευρύτερη οµάδα κειµένων, µε τα οποία εκφράζονται οι θεσµοί µιας κοινωνίας, π.χ. ο θεσµός της 
εκπαίδευσης εκφράζεται µε ένα σύνολο εκπαιδευτικών κειµένων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα 
µε την εκπαιδευτική-κοινωνική πραγµατικότητα που εκφράζουν. 

Τέλος µε το γραµµατισµό συνδέεται και η έννοια των πολυγραµµατισµών, η οποία ως θεωρητική 
σύλληψη υποδηλώνει την ποικιλία των µορφών κειµένου που έχουν σχέση µε τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των πολυµέσων αλλά και την ποικιλία µορφών κειµένου που παράγονται µέσα σε µια 
πολύγλωσση και πολυπολιτισµική κοινωνία. Με τον όρο που επινόησαν οι δηµιουργοί της θεωρίας 
θέλησαν να περιγράψουν δύο επιχειρήµατα που σχετίζονται µε τη νέα πολιτισµική και κοινωνική 
πραγµατικότητα: το ένα αφορά την αύξουσα σηµασία της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας 
και το άλλο την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Βάση της θεωρίας είναι ότι οι διαφορές γλώσσας, 
λόγου και επιπέδων λόγου είναι δείκτες των διαφορών των κόσµων ζωής. Υποστηρίζεται στο 
µανιφέστο των πολυγραµµατισµών ότι «Όπως ακριβώς υπάρχουν πολλαπλά στρώµατα στην ταυτότητα 
του καθενός, έτσι υπάρχουν και πολλαπλοί λόγοι περί ταυτότητας και πολλαπλοί λόγοι περί 
αναγνώρισης που πρέπει να γίνουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Πρέπει να διαθέτουµε ικανότητα στη 
διαπραγµάτευση αυτών των πολλών κόσµων ζωής, των πολλών κόσµων ζωής µέσα στους οποίους 
κατοικεί ο καθένας µας και τους συναντούµε στην καθηµερινότητά µας» (Kalatzis & Cope 1999: 686). 

Οι θεωρητικοί των πολυγραµµατισµών προτείνουν για παιδαγωγική χρήση τέσσερα στάδια, 
πάνω στα οποία µπορεί να βασίζεται η διδασκαλία, ώστε να επιτυγχάνεται από τη µια η εµβύθιση των 
µαθητών σε κοινωνικές πρακτικές γραµµατισµού και από την άλλη να εξάγεται νόηµα και να 
διαµορφώνεται κριτική στάση απέναντι σ’ αυτές. 

Η επανανοηµατοδότηση της έννοιας του λόγου, του κειµένου και των ειδών λόγου, που οδήγησε 
στη διαµόρφωση του θεωρητικού πλαισίου των πολυγραµµατισµών θέτει, κατά τη γνώµη µου, τις 
προϋποθέσεις για µια παιδαγωγική, σύµφωνα µε την οποία: 

α) αναγνωρίζεται και ενισχύεται η ποικιλοµορφία και θεωρείται πλεονέκτηµα στη µαθησιακή 
διαδικασία, 

β) η µάθηση συνδέεται µε το κοινωνικό γίγνεσθαι µε τέτοιο τρόπο ώστε τα υπό διαπραγµάτευση 
κείµενα κατά τη διδασκαλία να αποκτούν νόηµα και  

γ) οι σχέσεις εξουσίας µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων στηρίζονται στην αρχή της 
ισοτιµίας, της συνεργασίας και της αυτονοµίας. 

 
3. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Το πνεύµα της παιδαγωγικής που παρουσιάστηκε στις τελευταίες γραµµές της προηγούµενης 

ενότητας θεωρώ ότι πέρασε υπόρρητα στα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράµµατα της προσχολικής 
εκπαίδευσης και της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, στις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών κυρίως 
της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και σε σχετικά µε τη διδασκαλία βοηθήµατα για τους 
εκπαιδευτικούς. Παρακάτω θα προσπαθήσω να σταχυολογήσω και να παρουσιάσω ορισµένα από αυτά 
τα δεδοµένα. 

Στην αρχή του κεφαλαίου του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για 
το Νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. 1376: 1625) που αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας τονίζεται ότι αυτό 
«µπορεί να συµβάλει σε µια προοπτική καλύτερης προετοιµασίας των παιδιών για την ένταξή τους σε 
µια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σηµερινή», διατύπωση που συνδέει τη γλώσσα µε την 
κοινωνία, σχέση που αποτελεί βασική θέση του γραµµατισµού. Παρακάτω (Φ.Ε.Κ. 1376: 595) γίνεται 
αναφορά στην έννοια της πολυτροπικότητας, αφού τονίζεται «να παίρνουν [οι µαθητές] πληροφορίες 
από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σχήµατα, έργα τέχνης, στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός 
λόγος και εικόνα», ενώ σε άλλο σηµείο γίνεται αναφορά στα κειµενικά είδη, στο σηµείο όπου λέγεται 
«να συνειδητοποιήσουν [οι µαθητές] ότι οι διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου µεταφέρουν 
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µηνύµατα µε διαφορετικό τρόπο και χρησιµοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς επικοινωνίας» 
Φ.Ε.Κ. 1376: 1628). Αυτή η αναφορά στα κειµενικά είδη γίνεται πολύ έντονα στον Γ΄ τόµο του 
βοηθητικού βιβλίου για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης (Curto 
L.-M et al. 1998 ΙΙΙ), όπου όλος ο τόµος είναι αφιερωµένος στη διδασκαλία των κειµενικών ειδών. 
∆ίνονται, εκτός από ορισµένα χαρακτηριστικά τους, διαγράµµατα διδασκαλίας, και δραστηριότητες για 
τη διδασκαλία απαριθµητικών, λογοτεχνικών, ενηµερωτικών και άλλων κειµενικών ειδών. Στον ίδιο 
τόµο γίνεται ευθεία αναφορά σε βασική θέση της παιδαγωγικής του γραµµατισµού, όταν τονίζεται ότι 
«Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να βασίζονται σε κείµενα που να έχουν νόηµα» (Curto L.-M et al. 
1998: ΙΙΙ 18). 

Στο ίδιο πνεύµα βρίσκεται και ο Οδηγός της Νηπιαγωγού (∆αφέρµου κ.ά. 2006), στον οποίο 
µάλιστα γίνεται άµεση αναφορά στην έννοια του γραµµατισµού (ονοµάζεται εγγραµµατισµός) στις 
σελίδες 19 (όπου γίνεται και εκτενής αναφορά στο περιεχόµενο του όρου), 97, 111 και αλλού, αλλά και 
στα είδη κειµένων (σελ. 92, 112). Άλλωστε η όλη φιλοσοφία που διέπει τον Οδηγό βρίσκεται προς την 
κατεύθυνση των αρχών του γραµµατισµού. 

Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού δε γίνεται µεν ευθεία αναφορά στην έννοια του 
γραµµατισµού, αλλά στο κεφάλαιο της ∆ιδακτικής Mεθοδολογίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 54-58) 
γίνεται λόγος για «πραγµατολογική», µε την ευρεία έννοια, στάση που πρέπει να διαµορφώνει ο 
δάσκαλος απέναντι στη γλώσσα και τη διδασκαλία. Με τον όρο «πραγµατολογική στάση» αφήνεται να 
εννοηθεί ότι η διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να συνδέεται µε την κοινωνική πραγµατικότητα. 
Λίγο παρακάτω γίνεται ευρεία αναφορά στα είδη λόγου και στους τρόπους διδακτικής τους 
προσέγγισης. Μια λεπτοµερής εξέταση του µέρους εκείνου που αναφέρεται σε στόχους και θεµατικές 
ενότητες κατά ζεύγος τάξεων και κατά γλωσσικό τοµέα θα δείξει ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την 
απαρίθµηση των δεξιοτήτων του γλωσσικού γραµµατισµού που αναφέρονται στο τέλος της πρώτης 
ενότητας του παρόντος κειµένου (σ. 3-4). Περιέχονται επίσης, χωρίς να γίνεται αναφορά άµεση στο 
θεωρητικό πλαίσιο, ορισµένα στοιχεία από τη θεωρία των πολυγγραµµατισµών, εκεί όπου τίθεται 
µεταξύ των άλλων σκοπών και ο σεβασµός της γλώσσας του άλλου (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 26), αλλά 
και εκεί όπου δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλό να χρησιµοποιήσει στη διδασκαλία κείµενα «επίκαιρα, 
όταν εµπίπτουν στα διαφέροντα των µαθητών, όταν οι µαθητές έχουν λόγο πάνω σ’ αυτά» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. 2002: 55). 

Ειδικά στα εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας της Α’ ∆ηµοτικού γίνεται εµφανής µια 
προσπάθεια σύνδεσης της γλώσσας µε την κοινωνία, µια εµπλοκή των µαθητών µε διαφορετικού 
είδους κείµενα (επιστολή, ανακοίνωση, πρόσκληση κ.ά), καθώς και µερική παιδαγωγική αξιοποίηση 
της πολυτροπικότητας. Τα στοιχεία αυτά διατυπώνονται άµεσα στο βιβλίο του δασκάλου (Καρατζόλα 
Ε. κ.ά. 2006 Γ : 10, 12, 17, 32-33 και αλλού) και έµµεσα στο βιβλίο του µαθητή, κυρίως στο δεύτερο 
τεύχος (Καρατζόλα Ε. κ.ά. 2006 Α), και σε διάφορα σηµεία του τετραδίου εργασιών (Καρατζόλα Ε. 
κ.ά. 2006 Β), κυρίως µέσω πολυτροπικών κειµένων που προέρχονται από την καθηµερινή ζωή 
(πινακίδων, εξώφυλλων βιβλίων, χαρτών κτλ.). 

Σε όλα αυτά τα κείµενα και τα βιβλία δε διαπιστώθηκε αναφορά στο λόγο µε άµεση τουλάχιστον 
αναφορά στον όρο µε την έννοια που του δόθηκε στο κείµενο αυτό, ως δηλαδή ένα σύνολο γλωσσικών 
αλλά και µη γλωσσικών εκδηλώσεων µέσω των οποίων εκφράζονται οι κοινωνικές πρακτικές που 
πραγµατώνονται µέσα σε µια κοινωνία και οι ρόλοι που επιτελούν τα άτοµα στο πλαίσιο της 
κοινωνικής πρακτικής που εκφράζεται. Όπου αυτό γίνεται υπόρρητα, η νύξη είναι τόσο ασθενική που 
δεν πείθει για την αξία της. 

Τέλος υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός διδασκαλιών κυρίως στο χώρο του Νηπιαγωγείου, πολλές 
από τις οποίες έχουν δηµοσιοποιηθεί και σε εκδόσεις, στις οποίες γίνεται εµφανής η εφαρµογή 
διδασκαλιών πάνω στις αρχές του γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµών. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Αυτό που επιχειρήθηκε να καταδειχτεί στην εισήγηση αυτή ήταν οι σύγχρονες τάσεις που 

κυριαρχούν σήµερα στην παιδαγωγική και ιδιαίτερα στην παιδαγωγική αξιοποίηση της γλώσσας και 
εκπορεύονται από την έννοια του γραµµατισµού. Φάνηκε, νοµίζω, µε σαφήνεια ο κοινωνικός 
προσανατολισµός που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η παιδαγωγική προσέγγιση της µητρικής 
γλώσσας, (γραµµατισµός και παιδαγωγική του γραµµατισµού), καθώς και το ενδιαφέρον της προς τις 
σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία (πολυγραµµατισµοί και 
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παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών). Παράλληλα όµως φάνηκε πως αρκετά από αυτά τα στοιχεία 
αξιοποιήθηκαν από τους συντάκτες των θεσµικών κειµένων και διδακτικών βιβλίων της ελληνικής 
εκπαίδευσης, σε άλλες περιπτώσεις περισσότερο και σε άλλες λιγότερο. Και καθώς η εισήγηση 
περιορίστηκε εκ των πραγµάτων στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, εκεί που επίδραση 
αυτών των τάσεων φαίνεται να είναι ισχυρή είναι στα κείµενα αλλά και στις διδασκαλίες στο χώρο της 
προσχολικής εκπαίδευσης. Στην πρωτοσχολική, αλλά κατά την άποψή µου και στην υπόλοιπη σχολική 
εκπαίδευση, η επίδραση είναι µικρή λόγω της εµµονής του εκπαιδευτικού µας συστήµατος στην 
ύπαρξη ενός σχολικού εγχειριδίου, γραµµικού και κοινού σε όλη την επικράτεια, που κατά κανόνα 
ακυρώνει µέρος των αρχών του γραµµατισµού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Λογοτεχνία κατέχει εξέχουσα θέση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και συγκεκριµένα στο 
πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας. Ο ρόλος της είναι εξίσου σηµαντικός τόσο στην 
ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας όσο και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και τη γραφής. 
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση µιας προσπάθειας προσέγγισης της γνώσης διαθεµατικά, 
µέσα από τη λογοτεχνία και ειδικότερα µέσω ενός κλασικού λογοτεχνικού κειµένου, στα πλαίσια του Νέου 
Αναλυτικού Προγράµµατος, όπως αυτή πραγµατοποιήθηκε σε ελληνικό νηπιαγωγείο. 
Κατ’ ουσίαν, πρόκειται για µία θεµατική προσέγγιση που αναφέρεται στο έργο του Γ. Βιζυηνού «Ο Τροµάρας» και 
καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να δοθεί η αφορµή για συζήτηση και προβληµατισµό µιας πληθώρας 
θεµάτων που άπτονται διαφορετικών γνωστικών περιοχών µέσα από ένα κλασικό λογοτεχνικό κείµενο.  
Η ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα διήρκησε δυο εβδοµάδες, πραγµατοποιώντας τρεις 
οργανωµένες δραστηριότητες ηµερησίως. Η αρχική στοχοθεσία ήταν δοµηµένη µε ευέλικτη µορφή ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στα νήπια να αυτενεργήσουν, να πειραµατιστούν και να διαµορφώσουν την τελική µορφή του 
εγχειρήµατος µε αναδυόµενους στόχους στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Μέσα από τις δραστηριότητες 
δόθηκαν αφορµές για αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαφορετικές µαθησιακές περιοχές όπως η Γλώσσα, 
τα Μαθηµατικά, το Ανθρωπογενές περιβάλλον, το Θεατρικό παιχνίδι, η Μουσική κ.ά. Παράλληλα, τα παιδιά 
εκτιµώντας την αξία του κειµένου, κατόρθωσαν να το οικειοποιηθούν και να δηµιουργήσουν µια ποικιλία 
προτάσεων για παραγωγή παιδαγωγικού υλικού προς χρήση. Σηµαντική, επίσης, ήταν η συµβολή ερεθισµάτων του 
γραπτού λόγου, που είχαν ως στόχο την υποστήριξη του αναδυόµενου γραµµατισµού καθώς και την ανάπτυξη του 
αφηγηµατικού λόγου. 
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ABSTRACT 
In the new Kindergarten Curriculum Framework literature stands in a distinguished place, especially in 
Language planning and development activities. Its’ role is equally important in the elaboration of oral 
communication as well as in the cultivation of reading and writing skills.  
The present statement aims to present an effort of a knowledge approach via literature and specifically a classic 
literary text, as that was accomplished in a Greek kindergarten, through the cross thematic way according to the 
new Kindergarten Curriculum Framework.  
In particular, it concerns a thematic approach that refers to G. Vizyinos’ short story entitled “Tromaras” and 
indicates a way in which a classic literary text can be the reason for discussion and speculation in an abundance 
of subjects that are related to different cognitive areas. 
The specific thematic unit lasted two weeks, by performing three organized activities per day. The initial aims 
were flexibly structured so that the infants had the possibility to act spontaneously, to experiment and to modulate 
the final form of the project by discovering emerging objectives in the individual cognitive objects. The activities 
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became the occasions for exploitation of knowledge and skills from different training areas as Language, 
Mathematics, Studies of the Environment, Creation and Expression (through Fine Arts, Drama, Music, Physical 
Education) etc. At the same time, the children appreciated the value of the text and they achieved to make it out 
and to create a variety of production proposals for pedagogic material to use. Of great importance it was also the 
contribution of written language’s stimuli, which aimed to the support of emerging literacy as well as to the 
development of narrative speech. 

 
KEY WORDS 
Literature, Preschool Education, Kindergarten, Cross Thematic Approach, Project development, Thematic unit. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Λογοτεχνία είναι η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας. Η λογοτεχνική γλώσσα διαφέρει τόσο 
από τη γλώσσα της καθηµερινής ζωής, όσο και από τη γλώσσα της επιστήµης, που υπηρετούν την 
επικοινωνία και δεν έχουν σκοπό να συγκινήσουν. Στη λογοτεχνία, δηλαδή, η γλώσσα γίνεται όργανο 
της αισθητικής λειτουργίας, είναι πλέον κάτι διαφορετικό από τη φυσική γλώσσα, «µια γλώσσα µέσα 
στη γλώσσα» κατά τον P. Valery. (Καλλέργης, 1992). 

Ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι εξαιρετικά σπουδαίος στη γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή των 
µικρών παιδιών. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του παιδιού σε γλωσσικό πλουραλισµό, προκειµένου αυτό να 
αποκτήσει ισχυρά γλωσσικά βιώµατα. 

Η λογοτεχνία κατέχει σηµαντική θέση στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερα στο πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης της Γλώσσας όπου η γνώση 
και η γλώσσα οικοδοµούνται σταδιακά µέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα 
(∆ΕΠΠΣ, 2003). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι µια προσπάθεια προσέγγισης της γνώσης διαθεµατικά στα 
πλαίσια του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος µέσα από ένα λογοτεχνικό κείµενο, όπως αυτή 
πραγµατοποιήθηκε σε ελληνικό νηπιαγωγείο. Η πρόκληση ήταν εάν ένα κλασικό λογοτεχνικό έργο, 
όπως «Ο Τροµάρας» του Γ. Βιζυηνού, θα µπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραµµα και να γίνει 
αντικείµενο ενδιαφέροντος και επεξεργασίας από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. 
 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η λογοτεχνία είναι µια αστείρευτη πηγή για την άντληση θεµάτων εργασίας. Ο γραπτός λόγος 
δεν είναι µόνο λογοτεχνία - γι αυτό άλλωστε είναι αναγκαίο να επεξεργάζονται όλα τα είδη του 
κειµενικού λόγου – αλλά, συγκεκριµένα, η καλή λογοτεχνία αποτελεί την κορυφή του γραπτού λόγου 
και συνιστά ένα θεµελιώδες τµήµα της κουλτούρας που το σχολείο οφείλει να προσφέρει στα παιδιά. 

Η ευχαρίστηση, που δικαιώνει την ύπαρξη της λογοτεχνίας, είναι απαραίτητο να βιώνεται στην 
τάξη. Πρέπει να τη βιώνει πρωτίστως ο εκπαιδευτικός για να µπορεί στη συνέχεια να τη µεταδίδει. Οι 
δραστηριότητες µε λογοτεχνικά κείµενα πρέπει να ετοιµάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν 
στο παιδί να νιώθει ευχαρίστηση, όταν διαβάζει και επεξεργάζεται λογοτεχνικά κείµενα (Curto, 
Morillo, Teixido, 1998). 

Το Νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα και το χρέος να µυήσει τα µικρά παιδιά στον κόσµο των 
λογοτεχνικών κειµένων. Η συµβολή της παιδικής λογοτεχνίας στην ψυχική ισορροπία και καλλιέργεια 
των παιδιών είναι σηµαντική. Η Κανατσούλη (2004) αναφέρει ότι οι µικροί ηλικιακά λογοτεχνικοί 
ήρωες, ενταγµένοι στο πλαίσιο ιστοριών µε υποθέσεις ελκυστικές και συχνά ευρηµατικές, µέσα από 
µια ποικιλία θεµάτων, µπορούν πράγµατι να αποτελέσουν για τον πολύ µικρό αναγνώστη µια Χώρα 
θαυµάτων, όπου το θαύµα συντελείται στη ψυχολογία αυτού του ίδιου του παιδιού: η σταδιακή 
αναγνώριση από µέρους του των δυσκολιών και των καταστάσεων που βιώνουν οι λογοτεχνικοί ήρωες 
και που αντανακλούν και τις δικές του εσωτερικές διεργασίες, τον ανακουφίζουν ψυχολογικά, ενώ 
ταυτόχρονα τον διεγείρουν λογοτεχνικά (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). 

Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο η 
γνώση αντιµετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεµαχισµένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές (Οδηγός 
Νηπιαγωγού, 2006). Ιδιαίτερα στο πρόγραµµα σχεδιασµού της Γλώσσας δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά, 
µέσα από την προφορική επικοινωνία, τη γραφή και την ανάγνωση, να έρχονται σε επαφή µε κάθε 
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µορφής έντυπο υλικό, να αφηγούνται, να δηµιουργούν δικά τους κείµενα, να αποµνηµονεύουν, να 
απαγγέλλουν. Επίσης, µέσα από τη σχολική βιβλιοθήκη, η οποία πρέπει να είναι οργανωµένη και 
ελκυστική, τα παιδιά γνωρίζουν και παροτρύνονται να δανείζονται λογοτεχνικά βιβλία και κείµενα. Στο 
∆ΕΠΠΣ (2003) αναφέρεται ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών µπορεί να επιτευχθεί µέσω 
του «να «χρησιµοποιούν» τη βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων, 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους» και «να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του 
βιβλίου». 

Η Λογοτεχνία είναι πάνω απ’ όλα Γλώσσα, ωστόσο προσφέρεται για µια διαθεµατική 
προσέγγιση της γνώσης. Ένα λογοτεχνικό κείµενο µπορεί να γίνει η αφορµή για την εµπλοκή των 
παιδιών σε διαφορετικά θέµατα και το πέρασµα από τη µία γνωστική περιοχή στην άλλη. Στο 
Νηπιαγωγείο, όπου τα γνωστικά αντικείµενα δεν έχουν διακριτά όρια, ένα λογοτεχνικό κείµενο µπορεί 
να αξιοποιηθεί ώστε να σχεδιαστούν δραστηριότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών. Επίσης, η διαθεµατική αξιοποίηση ενός λογοτεχνικού κειµένου προσφέρεται για τη 
διαπολιτισµική αγωγή των παιδιών µέσα από την προβολή των ρόλων των ηρώων και των 
καταστάσεων που προκύπτουν. 

Έτσι, στο Πρόγραµµα Σχεδιασµού της Γλώσσας αξιοποιείται η απόκτηση δεξιοτήτων ακρόασης 
ιστοριών, η ανάπτυξη και η βελτίωση του προφορικού και του αφηγηµατικού λόγου, καθώς και η 
υποστήριξη του αναδυόµενου γραµµατισµού. 

Στα Μαθηµατικά µπορούν να επεξεργαστούν χρονικές έννοιες, χρονικές ακολουθίες και χρονικά 
διαστήµατα. 

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τον Οδηγό της Νηπιαγωγού (2006), εντάσσονται 
θέµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας καθώς και µε θέµατα 
που συνδέονται µε την ιστορία και τη συγκρότηση του ιστορικού χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, µπορεί 
να αναδυθούν διάφορα θέµατα από τις περιπέτειες των ηρώων. Τα παιδιά, µέσα από το λογοτεχνικό 
κείµενο, ταυτίζονται µε τους ήρωες, συµφωνούν ή διαφωνούν µαζί τους, έρχονται σε επαφή µε την 
παράδοση, µε αξίες και στάσεις. Ακόµη, µαθαίνουν για τον τόπο των ηρώων, για την ιστορική εποχή 
που διαδραµατίζονται τα γεγονότα και µέσα από τη συζήτηση τα παιδιά οδηγούνται στην αναζήτηση 
άλλων θεµάτων και νέων προβληµατισµών. 

Όσον αφορά στην Έκφραση και ∆ηµιουργία µέσα από τα Εικαστικά, τη Θεατρική Έκφραση και 
τη Μουσική, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά µε την επεξεργασία του λογοτεχνικού κειµένου να 
πραγµατοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες, όπως αυτές της δραµατοποίησης, της ζωγραφικής, της 
πλαστικής, της γνωριµίας τους µε ζωγράφους και εικονογράφους βιβλίων και γενικότερα της 
ανάπτυξης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. 

Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ίσως, αποτελεί το ιδανικότερο εργαλείο για µια ολιστική προσέγγιση 
της γνώσης και αναδεικνύει µια οπτική που έχει νόηµα και ενδιαφέρον για τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας. 

Η Ευγενία Κουτσουβάνου, (2000) αναφέρει: «Καθώς τα παιδιά έρχονταν σε επαφή µε την ιστορία 
που τους διάβαζα και τους έδινα την ευκαιρία να σκεφτούν µαζί µε το συγγραφέα, ζωγράφιζαν, έγραφαν 
την ιστορία, την υπαγόρευαν, τη µελετούσαν µέσα από ιστορίες που είχαν αυτά υπαγορεύσει, 
προσπαθούσαν να συνθέσουν µια λέξη που επέλεγα και µέσα από δραστηριότητες έδειχναν την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους για την ανάγνωση και τη γραφή, ενώ παράλληλα, µέσα από λογοτεχνικά βιβλία, 
προσπαθούσαν να κατανοήσουν τη δοµή της προφορικής και της γραπτής γλώσσας, αναπτύσσοντας 
στρατηγικές πρόβλεψης. Και πάνω από όλα, ήταν σηµαντικό για µένα να δω τι γνωρίζουν τα παιδιά και 
όχι τι πρέπει να µάθουν». 

 
«Ο ΤΡΟΜΑΡΑΣ» ΤΟΥ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 

 
Η επιλογή του διηγήµατος του Γ. Βιζυηνού «Ο Τροµάρας», αποτέλεσε αρχικά µια απόπειρα µε 

υψηλό «δείκτη επικινδυνότητας» για τα δεδοµένα του προγράµµατος του Νηπιαγωγείου. Συγχρόνως, 
µεγάλο ενδιαφέρον παρουσίαζε η πρόκληση να χρησιµοποιηθεί ένα διήγηµα από την κλασική ελληνική 
λογοτεχνία για την πραγµατοποίηση µιας διδακτικής προσέγγισης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε κυρίως στον τρόπο της επεξεργασίας του κειµένου, το οποίο ήταν 
γραµµένο στα τέλη του 19ου αιώνα από έναν αδιαµφισβήτητο εκπρόσωπο του ελληνικού ηθογραφικού 
διηγήµατος. Θέλοντας να παρακάµψουµε τα γνωστά και -ενίοτε- σίγουρα µονοπάτια της σύγχρονης 
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ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας ακολουθήσαµε µια διαφορετική διαδροµή µέσα από την κλασική 
λογοτεχνία. «Ο Τροµάρας» έγινε το ερέθισµα για την υλοποίηση της ένταξης στη διδακτική διαδικασία 
µιας θεµατικής προσέγγισης βασισµένη στο βιβλίο, δηµιουργώντας παράλληλα και τα πλαίσια της 
επεξεργασίας του µε τα παιδιά της τάξης. 

Ο Γ. Βιζυηνός (1849-1896) ήταν ο πραγµατικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήµατος στη 
νεοελληνική λογοτεχνία και ως ποιητής αρχικά ταλαντεύτηκε ανάµεσα στο παλιό και στο καινούριο. 
Το πέρασµά του από το Παρίσι και η γνωριµία του µε τον Βικέλα τον ωθούν προς το διήγηµα 
(Πολίτης, 1991). Ο Χάρης Σακελλαρίου (1982) αναφέρει για τα παιδικά διηγήµατα του συγγραφέα που 
δηµοσιεύονται στη «∆ιάπλαση των Παίδων»: «πρόκειται για µικρά και ασήµαντα πεζογραφήµατα, χωρίς 
καµιά συνθετική προσπάθεια, άχρωµα και χωρίς ενδιαφέρον σκίτσα από τη ζωή και την ιστορία. 
Εξαίρεση αποτελεί «Ο Τροµάρας», που και σύνθεση και πνοή και ευρηµατικότητα παρουσιάζει. Το 
πεζογράφηµα αυτό χαρακτηρίστηκε ως «περίπου υπόδειγµα ελληνικού παιδικού διηγήµατος», 
«αριστούργηµα», το «ωραιότερο και αντικειµενικά εξαίρετο» παιδικό διήγηµα κ.λ.π. Βέβαια, έχει όλες τις 
αρετές που αναφέραµε και είναι γραµµένο σε µια γλώσσα σχεδόν δηµοτική, αλλά µια προσεκτικότερη 
µελέτη του αποκαλύπτει πως το διήγηµα αυτό δεν είναι ...διήγηµα, αλλά παραµύθι και πως δηµιουργός 
του δεν είναι ο Γ. Βιζυηνός, αλλά ο ανώνυµος λαϊκός παραµυθάς».  

Ένα «λαϊκό παραµύθι» όπως αυτό έδωσε την αφορµή στα παιδιά για την ενασχόλησή τους µε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως το πέρασµα από ένα γνωστικό αντικείµενο σε άλλο, τον εµπλουτισµό 
των παραστάσεών τους, την καλλιέργεια του χαρακτήρα τους, την ανάπτυξη της φαντασίας τους και 
κυρίως την αισθητική τους απόλαυση και ικανοποίηση. Ο Bettelheim παρατηρεί πως ο λόγος που τα 
λαϊκά παραµύθια αρέσουν περισσότερο στα παιδιά είναι γιατί «µιλούν για τις σοβαρές εσωτερικές τους 
πιέσεις µε τρόπο που το ίδιο ασυνείδητα καταλαβαίνει και – χωρίς να υποτιµούν τους πιο σοβαρούς 
εσωτερικούς αγώνες που συνεπάγεται το µεγάλωµα – προσφέρουν παραδείγµατα λύσεων, προσωρινών 
και διαχρονικών, σε δυσκολίες που το πιέζουν...» (Παπανικολάου-Τσιλιµένη, (1992). 

 
Πλαίσιο ∆ράσης 

Καθώς τα παιδιά προσεγγίζουν τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα έχουν την ευκαιρία να 
αποδεχτούν µιαν ανοιχτή πρόσκληση για να ανακαλύψουν - ξεδιπλώνοντας τη φαντασία τους - το 
γλωσσικό και λογοτεχνικό πλούτο της χώρας τους. Ευαισθητοποιούνται σχετικά µε τη διατήρηση της 
δικής τους πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα βοηθά να ανακαλύψουν την αξία της λογοτεχνίας, 
κατασκευάζοντας τις δικές τους πρωτότυπες και ζωντανές ιστορίες. 

Η ενασχόληση µε το λογοτεχνικό κείµενο αποβλέπει επίσης: 
⌧ στην απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης ιστοριών, παρατήρησης και ανάγνωσης 

εικόνων, στην βελτίωση και τον εµπλουτισµό του προφορικού λόγου, την απόκτηση σύνθετων 
δεξιοτήτων, όπως να περιγράφουν, να εξηγούν, να ερµηνεύουν και να δηµιουργούν δικές τους 
ιστορίες και 

⌧ στη δηµιουργική έκφρασης της φαντασίας. 
Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σκιαγράφηση ενός πεδίου δράσης µέσα στο οποίο: 

⌧ Όλοι οι µαθητές συµµετέχουν χωρίς καµιά διάκριση φύλου. 
⌧ ∆ίνονται ίδιες δυνατότητες συµµετοχής σε λιγότερο ευνοηµένους µαθητές, κοινωνικά και 

οικονοµικά, σε µαθητές που οι γονείς τους είναι οικονοµικοί µετανάστες ή πρόσφυγες. 
⌧ Μπορούν να συµµετέχουν µαθητές µε ιδιαιτερότητες µέσα από δραστηριότητες προσαρµοσµένες 

στις δυνατότητές τους. 
⌧ ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες σε παιδιά που ανήκουν σε θρησκευτικές, κοινωνικές ή φυλετικές 

µειονότητες µε τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών, µεθόδων και παιδαγωγικών τεχνικών. 
⌧ Με τη διεξαγωγή κατάλληλων δραστηριοτήτων και µε τη συµµετοχή όλων ενισχύεται η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση και η καταπολέµηση του ρατσισµού. 
Η καταγραφή της παραπάνω προσπάθειας έγινε δυνατή µε τη συµµετοχή του µαθητικού 

δυναµικού του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου Ευξεινούπολης Αλµυρού Μαγνησίας, το οποίο αριθµεί 13 
νήπια (8 αγόρια και 5 κορίτσια) και 7 προνήπια (4 αγόρια και 3 κορίτσια). Η ενασχόληση µε τη 
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα διήρκησε δυο εβδοµάδες, πραγµατοποιώντας τρεις οργανωµένες 
δραστηριότητες ηµερησίως (µε το ίδιο ή µε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο η καθεµία) και 
εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος Σωκράτης/Comenius (δράση 1). Στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα, το οποίο έχει τριετή σχεδιασµό, το νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης συµµετέχει ως 
συντονιστικό σχολείο στην εκπόνηση σχολικού σχεδίου εργασίας µε θέµα: «Το βιβλίο, ένα παράθυρο 
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ανοιχτό στην Ευρώπη» µε τη συνεργασία νηπιαγωγείων από την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία 
και τη Ρουµανία. Η επεξεργασία του «Τροµάρα» αφορά στο πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, σύµφωνα µε το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα, λειτούργησε σε 
διαδραστική βάση και ανέδειξε µια πληθώρα αναδυόµενων στόχων, µολονότι υπήρχε ένα αρχικό 
πλαίσιο στοχοθεσίας δοµηµένο από τις νηπιαγωγούς. Η πορεία της δράσης η οποία περιγράφεται στη 
συνέχεια δεν αντιστοιχεί στη χρονική ακολουθία των πραγµατοποιούµενων δραστηριοτήτων, 
αναφέρεται δε στην προσέγγιση του έργου µέσα από τις διάφορες γνωστικές περιοχές. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
Τίτλος έργου: «Ο Τροµάρας» 
Συγγραφέας: Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 
Λογοτεχνικό είδος: Πεζό 
Χρονική Περίοδος: Τέλη 19ου αιώνα 

 
Γλώσσα 
 
∆ραστηριότητα 1 
Ξεκινώντας την επεξεργασία του κειµένου χωρίζουµε το ρυθµό της ανάπτυξής του σε δύο µέρη: Στο 
πρώτο ασχολούµαστε µε το µισό σχεδόν κείµενο και επεξεργαζόµαστε τις άγνωστες λέξεις (φυσερό, 
αµόνι, βαριοπούλα, σαµατάς κλπ). Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και 
εξοικειώνονται µε το γλωσσικό κώδικα του συγγραφέα, ενώ παράλληλα δηµιουργούν εικόνες της 
εποχής σε σχέση µε την σηµερινή πραγµατικότητα. Η διαδικασία αυτή τα βοηθά να κατασκευάσουν το 
πλαίσιο στο οποίο δρουν οι ήρωες, ώστε να µπορέσουν στη συνέχεια να τους τοποθετήσουν στο δικό 
τους σκηνικό δράσης. Είναι χρήσιµο να αναφέρουµε ότι, αν και τα παιδιά έχουν περιέργεια για την 
εικονογράφηση, εντούτοις η παρουσίασή της γίνεται µετά την ολοκλήρωση του έργου. Χαρακτηρίζεται 
δε ως πρόταση οποία δεν καθορίζει το κείµενο, αλλά λειτουργεί βοηθητικά σ’ αυτό. 
Στόχος: Να παρακολουθήσουν την πλοκή της υπόθεσης ενός λογοτεχνικού έργου κατανοώντας τις 
έννοιες του κειµένου. 
 
∆ραστηριότητα 2 
Κατά την ενασχόλησή τους µε το δεύτερο µέρος του κειµένου, τα νήπια δηµιουργούν µια περίληψη του 
πρώτου µέρους και συµµετέχουν στην επεξεργασία του υπόλοιπου. Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση, 
παραθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και αξιολογούν την απόλαυση της ανάγνωσης ενός 
βιβλίου σε συνέχειες. Αντιπαραθέτουν τη συντοµία που χαρακτηρίζει ένα ποίηµα σε σχέση µε το πεζό 
κείµενο και προσπαθούν να ορίσουν χρονικά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός βιβλίου ανάλογα µε τον όγκο 
των σελίδων του. Στο στάδιο αυτό, έρχονται σε επαφή µε την εικονογράφηση και προτείνουν 
εναλλακτικές σκηνές για την απεικόνιση του κειµένου. 
Στόχος: Να αναδιηγηθούν το πρώτο µέρος µιας ιστορίας και να κατανοήσουν την έννοια της συνέχειας 
στο λογοτεχνικό έργο. 
 
∆ραστηριότητα 3 
Γίνεται η επεξεργασία του τίτλου. Ασχολούµαστε µε τα άρθρα ως προς τη διάκριση του γένους, του 
αριθµού και την ύπαρξη ντοπιολαλιάς (πχ. η Κώστας). Προσπαθούµε να διακρίνουµε λέξεις χωρίς 
πληθυντικό αριθµό (πχ. ο σίδηρος) και λέξεις χωρίς ενικό (πχ. τα χρήµατα). Τα παιδιά πραγµατοποιούν 
την ηχητική αναγνώριση του συµπλέγµατος «τρ» και αναζητούµε λέξεις που αρχίζουν παρόµοια ή το 
περιέχουν, τις οποίες καταγράφουµε. Κάνουµε ασκήσεις για το πώς θα αποφύγουµε τις γλωσσικές 
«παρεκτροπές» µέσα από ασκήσεις ορθοφωνίας και µαθαίνοντας τη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας 
για τη δηµιουργία του φθόγγου. 
Στόχος: Να διακρίνουν τα γένη των άρθρων. Συνειδητοποίηση του συµπλέγµατος «τρ». 
 
∆ραστηριότητα 4 
∆ηµιουργούµε λέξεις µε παρόµοια κατάληξη (σιδηρουργείο, συνεργείο, χειρουργείο κλπ.) και 
περιγράφουµε τι σηµαίνει το καθένα στην καθηµερινή µας ζωή. Στη συνέχεια ανακαλύπτουµε 
παράγωγα της λέξης «σίδερο» (σιδερένιος, σιδεράς, σιδέρωµα κλπ.) και στο σηµείο αυτό 
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διαφοροποιούµε εννοιολογικά τη λέξη «σίδερο» από τη λέξη «σίδηρο». Προσπαθούµε να 
τοποθετήσουµε σε φράσεις τη χρηστική δυνατότητα της κάθε λέξη και των παραγώγων της. 
Στόχος: Να διακρίνουν την εννοιολογική διαφορά του σίδερου από το σίδηρο. 
 
∆ραστηριότητα 5 
Αποφασίζουµε να δηµιουργήσουµε µια ιστορία χρησιµοποιώντας τις καταγεγραµµένες λέξεις που 
αρχίζουν από «τρ» (Τροµάρας, τρένο, τραµπάλα, τρέχω, τρώω). Ηχογραφούµε τη διαδικασία, 
αναπαράγουµε το αποτέλεσµά της και τέλος, την καταγράφουµε σε χαρτί. Στη δραστηριότητα αυτή 
ασχολούµαστε µε την µετατροπή της σκέψης σε προφορικό λόγο και στη συνέχεια παρατηρούµε το 
µετασχηµατισµό της σε γραπτό κείµενο. Η αποµαγνητοφώνηση λειτουργεί απλά ως ένα αρχείο 
καταγραφής της ακρίβειας των λεγοµένων και δε µας δεσµεύει σε επόµενο στάδιο στη µετατροπή της 
ιστορίας µας εάν το θελήσουµε. 
Στόχος: Να συνθέσουν µια ιστορία χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά. 

 
Μελέτη περιβάλλοντος 
α) Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
∆ραστηριότητα 1 
Παρουσιάζουµε το βιβλίο και αναλύουµε τη µορφή του (εξώφυλλο, σελίδες, οπισθόφυλλο). Γίνεται 
ιδιαίτερη µνεία στη θέση που αναγράφεται του συγγραφέα, του τίτλου, του εικονογράφου και του 
εκδοτικού οίκου. Συζητάµε τη χρηστικότητα της κατανοµής αυτής και αποφασίζουµε ότι τα βιβλία της 
δικής µας βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα κατανοµής ανά συγγραφέα, εκδοτικό οίκο και είδος. Τα 
παιδιά παρατήρησαν ότι ενώ στα δυο πρώτα η ταξινόµηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει 
διαβάσει κάποιος το βιβλίο, η κατηγοριοποίηση ανάλογα µε το είδος του βιβλίου απαιτεί να είναι 
κάποιος γνώστης του περιεχοµένου του. 
Στόχος: Να κατανοήσουν τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα βιβλίο και να γνωρίσουν τη σηµασία 
της αναγραφής των στοιχείων του 
 
∆ραστηριότητα 2 
Ανατρέχουµε στο διαδίκτυο και βρίσκουµε πληροφορίες σχετικά µε τον Γ. Βιζυηνό. ∆ιαβάζουµε τα 
κυριότερα σηµεία από τη βιογραφία του και µε βοηθό το χάρτη προσπαθούµε να βρούµε τις πόλεις που 
γεννήθηκε, έζησε και πέθανε (είναι όλες στην Ελλάδα;). Με τη χρήση του Η/Υ βρίσκουµε και 
εκτυπώνουµε την φωτογραφία του για να τη χρησιµοποιήσουµε στην ιστοριογραµµή της ελληνικής 
λογοτεχνίας που έχουµε κατασκευάσει στην τάξη. 
Στόχος: Να γνωρίσουν το συγγραφέα και το έργο του. 
 
∆ραστηριότητα 3 
Γνωρίζουµε τα επαγγέλµατα της εποχής που διαδραµατίζεται η ιστορία και προσπαθούµε να 
ανακαλύψουµε τη σχέση τους µε το σήµερα. Παρατηρούµε ότι πολλά από αυτά έχουν αλλάξει 
(σιδεράς) και άλλα έχουν παραµείνει αναλλοίωτα (∆ήµαρχος). 
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν την αξία των επαγγελµάτων του παρελθόντος στην καθηµερινή ζωή. Ο 
σιδεράς. 
 
∆ραστηριότητα 4 
Συζητάµε για την αναγκαιότητα ύπαρξης της θέρµανσης και τα είδη θέρµανσης. Προσπαθούµε να 
µαντέψουµε τον τρόπο µε τον οποίο θερµαίνονταν οι πρωτόγονοι άνθρωποι και ανακαλύπτουµε τη 
διαδικασία του µετασχηµατισµού της πρώτης ύλης σε ενέργεια (το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύµα 
παράγουν θέρµανση). Τέλος, τα παιδιά σηµειώνουν τα είδη θέρµανσης που γνωρίζουν (αναδυόµενος 
γραµµατισµός). 
Στόχος: Να κατανοήσουν τη δύναµη της φωτιάς στη φύση. Θετικές χρήσεις. 
 
∆ραστηριότητα 5 (Αντιµετώπιση κρίσεων) 
Συζητάµε τις ενέργειες του κάθε χαρακτήρα και προσεγγίζουµε το θέµα των φόβων. Τα παιδιά 
καταθέτουν τις απόψεις τους και διαµορφώνουµε τακτικές για την αποφυγή πανικού σε περιπτώσεις 
κρίσεων. 
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Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ψύχραιµης αντιµετώπισης των δύσκολων 
καταστάσεων. 
 
∆ραστηριότητα 6 (Μυθολογία) 
Με αφορµή το πλαίσιο της θέρµανσης αναφερόµαστε στο µύθο του Προµηθέα και στο έργο του 
Αισχύλου «Προµηθέας ∆εσµώτης». ∆ιαβάζουµε αποσπάσµατα και ανακαλύπτουµε την αρχαία 
γραµµατεία. Στη συνέχεια τα παιδιά προσπαθούν να αναπαραστήσουν σχηµατικά τον τρόπο ζωής των 
αρχαίων Ελλήνων. 
Στόχος: Η σηµασία της φωτιάς για τους αρχαίους Έλληνες. 

 
β) Φυσικές επιστήµες 
 
∆ραστηριότητα 8 
Αποφασίζουµε να ανάψουµε φωτιά στο προαύλιο και χωριζόµαστε σε οµάδες. Συµφωνούµε στους 
κανόνες και τις υποχρεώσεις της κάθε οµάδας και επιλέγουµε, αιτιολογώντας, το καταλληλότερο 
σηµείο. Ταξινοµούµε τα συστατικά για την παραγωγή φωτιάς (προσάνναµα, καύσιµη ύλη, φλόγα). 
Παρατηρούµε, καταγράφουµε και συζητάµε τις παρακάτω σχέσεις: φωτιά και αέρας, φωτιά και νερό, 
φωτιά και χώµα. Καθώς και τα υπολλείµατα της καύσης και τη µορφή τους. 
Στόχος Να εξερευνήσουν τη σύσταση και τις ιδιότητες της φωτιάς. Μετασχηµατισµός ύλης 
 
∆ραστηριότητα 9 
Προκειµένου να ανακαλύψουµε τα στοιχεία που συντελούν στην δηµιουργία και διατήρηση της φωτιάς 
πραγµατοποιούµε το πείραµα µε την κλειστή γυάλα και το κερί. Παρατηρούµε και καταγράφουµε τα 
αποτελέσµατα. 
Στόχος: Να εξερευνήσουν το ρόλο του οξυγόνου στη διατήρηση της φωτιάς. 

 
γ) Φυσικό περιβάλλον - Οικολογία 
 
∆ραστηριότητα 1  
Αναφερόµαστε στις πυρκαγιές στα δάση και συζητάµε τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστηµα. Μιλούµε 
για την Πυροσβεστική και το έργο της προσδίδοντας µεγάλη έµφαση στο ρόλο του πολίτη σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. Τα παιδιά προτείνουν δράσεις και αποφασίζουν για την αποτελεσµατικότητά 
τους. 
Στόχος: Να κατανοήσουν τις αρνητικές συνέπειες από λανθασµένη χρήση της δύναµης της φωτιάς στη 
φύση. 

 
Μαθηµατικά 
 
∆ραστηριότητα 1 
Με τη βοήθεια του Η/Υ πραγµατοποιούµε µια σάρωση των εικόνων του βιβλίου. Τις εκτυπώνουµε και 
προσπαθούµε να αναδηµιουργήσουµε την ιστορία βάζοντάς τες στη σωστή χρονική σειρά. Τα παιδιά 
παρατηρούν τις εικόνες και τη φωτογραφία του Γ. Βιζυηνού παράλληλα (ενδυµασία, κατοικίες, µέσα 
µεταφοράς κλπ) και τις συνδέουν χρονικά µε τις εικόνες στην ιστοριογραµµή. 
Στόχος: Επεξεργασία της έννοιας «πριν από… µετά από». 
 
∆ραστηριότητα 2 
Εκτυπώνουµε τις φωτογραφίες µας από τη δραστηριότητα του πειράµατός µας µε τη φωτιά στην αυλή 
και τις ταξινοµούµε χρονικά µε βάση τα υλικά. 
Στόχος: Να κατανοήσουν τη χρονική ακολουθία στη χρήση των υλικών για τη δηµιουργία φωτιάς. 

 
Έκφραση και ∆ηµιουργία 
 
∆ραστηριότητα 1 
Χωρίζουµε τον τίτλο σε συλλαβές και προσπαθούµε να κατανοήσουµε την έννοια του τονισµού, 
χτυπώντας πιο δυνατά στη συλλαβή που τονίζεται. Πραγµατοποιούµε γλωσσικά παιχνίδια ρυθµού, 
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έντασης και χροιάς µε αυτό και προσπαθούµε να εφαρµόσουµε το µέτρο όπως στα ποιήµατα. Τα παιδιά 
διαπιστώνουν ότι το πεζό κείµενο δεν έχει µέτρο αλλά έχει ρυθµό ανάγνωσης. 
Στόχος: Να κατανοήσουν τις έννοιες του συλλαβισµού και του τονισµού. 
 
∆ραστηριότητα 2 
Κάθε παιδί αναλαµβάνει ένα ρόλο και όλα µαζί δραµατοποιούν «µια φωτιά στο δάσος» στην αυλή 
στου σχολείου. Στους ρόλους συµπεριλαµβάνονται πυροσβέστες, δέντρα, ζώα και κατασκηνωτές και 
προσπαθούν να βρουν τον πιο ανώδυνο τρόπο για να σωθούν όλοι χωρίς να προκληθεί πανικός.  
Στόχος: Να δραµατοποιήσουν µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πυρκαγιά. 
 
∆ραστηριότητα 3 
Τα παιδιά δηµιουργούν µε µια νέα εικονογράφηση το δικό µας βιβλίο για τον «Τροµάρα». 
Στόχος: Να δηµιουργήσουν τη δική τους εικονογράφηση του «Τροµάρα». 
 
∆ραστηριότητα 4 
Τα νήπια δηµιουργούν τη δική τους µουσική σύνθεση, χρησιµοποιώντας τον ήχο που παράγεται 
χτυπώντας το σίδερο µε άλλα υλικά (ξύλο, µέταλλο, πλαστικό). 
Στόχος: Να δηµιουργήσουν µουσική µε αυτοσχέδια µέσα. 
 
∆ραστηριότητα 5 
∆ιαλέγουµε τα σηµεία από το έργο του Αισχύλου «Προµηθέας ∆εσµώτης» που θα µπορούσαµε να 
παίξουµε στο κουκλοθέατρο. Ανατρέχουµε στο ∆ιαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά µε παραστάσεις 
που αφορούν το συγκεκριµένο έργο. Τα παιδιά συζητούν για τους ρόλους και επιλέγουν τις κούκλες 
που θα χρησιµοποιήσουν. ∆ηµιουργούν µε χαρτί γκοφρέ τα αυτοσχέδια ρούχα για τις κούκλες και 
αποφασίζουν να δραµατοποιήσουν στο κουκλοθέατρο τη σκηνή του Προµηθέα στον Καύκασο. Στο 
τέλος σχολιάζουν τις εντυπώσεις τους. 
Στόχος: Οι θεοί του Ολύµπου, το αρχαίο θέατρο και οι παραστάσεις. 
 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Το υλικό που δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε ως εποπτικό υλικό αφορά σε παζλ 

εξωφύλλου, κάρτες χρονικής ακολουθίας των εικόνων του βιβλίου, κάρτες χρονικής ακολουθίας της 
δηµιουργίας της φωτιάς, συλλαβική και κατά γράµµα κατάτµηση του τίτλου, βιογραφία του συγγραφέα 
και το βιβλίο που εικονογράφησαν τα νήπια. Όλα τα προηγούµενα αποτελούν µαζί µε τις ηχητικές 
καταγραφές και τα έργα των παιδιών το σηµείο αναφοράς για την επανατροφοδότηση των γνώσεων και 
το συµπληρωµατικό εργαλείο για περαιτέρω δραστηριότητες σε άλλες γνωστικές περιοχές. 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Α) Σε σχέση µε τα γνωστικές περιοχές 

Η γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων έγινε το εφαλτήριο των ευκαιριών για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που άπτονται διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Μέσω αυτής δόθηκε η δυνατότητα 
για την πολύπλευρη γνωστική και µαθησιακή ανάπτυξη των µαθητών. Η λειτουργία των αναδυόµενων 
στόχων παρείχε ένα χρηστικό πλαίσιο για την ανέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και ο συνδυασµός 
τους συντέλεσε στον αναδυόµενο γραµµατισµό αναφορικά µε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. 

 
Β) Σε σχέση µε τους µαθητές 

Η κλασική λογοτεχνία αποτέλεσε το στοιχείο του «νέου» και «ανεξερεύνητου» σχετικά µε την 
καθηµερινότητα των µικρών µαθητών και έτσι έγινε το ελκυστικότερο σηµείο για την ενεργοποίηση 
του ενδιαφέροντος και της συµµετοχής τους. Έτσι, εντάθηκε η δηµιουργική τους περιέργεια προς 
εξερεύνηση του κόσµου του βιβλίου σε βαθµό ώστε, αρκετές φορές, να αποτελούν παραδείγµατα για 
τους ενήλικες ως φιλαναγνώστες. 

 
Γ) Σε σχέση µε τη χρήση της κλασικής λογοτεχνίας στην διδακτική διαδικασία του νηπιαγωγείου  

Η προσέγγιση της θεµατικής ενότητας λειτούργησε διττά: άλλοτε ως αυτοσκοπός και άλλοτε ως 
αφόρµηση για νέες εξερευνήσεις και αποτέλεσε το βασικό σηµείο αναφοράς στη διαµόρφωση της 
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καθηµερινής διδακτικής πρακτικής. Η διαθεµατική διαδικασία της µάθησης αποδείχθηκε η 
καταλληλότερη ευκαιρία για την εµπλοκή των νηπίων σε πεδία που, σε διαφορετική περίπτωση, θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν τετριµµένα, δυσνόητα ή ακόµη και απαγορευτικά. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν τα οφθαλµοφανή οφέλη τα οποία 
προέκυψαν από το εγχείρηµα αυτό. Η χαρά και η ευχαρίστηση των παιδιών που συµµετείχαν, ήταν η 
πιο τρανή απόδειξη ότι η κλασική παιδική λογοτεχνία -όσο παλιά και πεπερασµένη µπορεί κανείς να τη 
θεωρήσει- αποτελεί κοµµάτι της ταυτότητάς µας και οι διδακτικές αναφορές σε αυτήν ανοίγουν το 
δρόµο για πιο δύσβατες αναζητήσεις µε έργα δηµιουργών όπως ο Παπαδιαµάντης, ο Παλαµάς και ο 
Εφταλιώτης. 
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Αλεξίου Βασιλική, Νηπιαγωγός – Μεταπτυχιακό δίπλωµα Παιδαγωγικής Π.∆.Μ. 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα µικρά παιδιά πολλές φορές επινοούν λέξεις όχι γιατί δεν ξέρουν να µιλάνε αλλά γιατί οι κατακτηµένες γλωσσικές 
τους δοµές διευρύνονται σε µια γενικότερη προσπάθεια που κάνουν να επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον τους. Η 
µελέτη µας έδειξε ότι αυτές οι ευφάνταστες επινοήσεις των παιδιών αποτελούν αποδείξεις ενός δηµιουργικού 
πηγαίου και αυθόρµητου λόγου, µε όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Το θέµα όµως παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον όταν προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε αυτή την ευφάνταστη δηµιουργικότητα των νηπίων στη 
διδακτική πράξη. Ο ρόλος που µπορούν να παίξουν οι λεξιπλασίες των νηπίων στη γλωσσική αγωγή είναι 
σηµαντικός όχι µόνο γιατί οι λεκτικές επινοήσεις παρουσιάζουν γλωσσικό ενδιαφέρον αλλά και γιατί ανήκουν στους 
µικρούς δηµιουργούς, τους οποίους έχουµε µπροστά µας. Κατά τη διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να γίνεται 
εκµετάλλευση όλων των εστιών παραγωγής του λόγου. Το µικρό παιδί περνάει µέσα από τη δηµιουργικότητα της 
γλώσσας για να τη κατακτήσει κι αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουµε, γιατί η γλώσσα είναι δηµιουργική ενέργεια. Έτσι 
λοιπόν οι λεξιπλασίες των παιδιών µπορούν να έχουν τη δική θέση τους στη γλωσσική αγωγή του νηπιαγωγείου και 
µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για την εφαρµογή πολλών δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 
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ABSTRACT 
The small children many times devise words no because they do not know they speak but because their conquered 
linguistic structures are extended in a more general effort that they try to communicate with their environment. 
The study showed that these inventions of children constitute proofs a creative and spontaneous reason, with all 
the characteristics of language. The subject however presents big interest when we try to develop this creativity of 
infants in the instructive practice. The role that they can play infant’s words in the linguistic education is 
important not only because the verbal inventions present linguistic interesting but also because they belong in the 
small authors, which we have front us. At the teaching of language it should becomes exploitation of all hearths of 
production of reason. The small child passes through the creativity of language in order to him he conquers and 
this he should him we develop, because the language is creative energy. Thus therefore children’s words they can 
have their place in the linguistic education of kindergarten and they can constitute reason for the application of 
many creative activities. 
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Verbal inventions, Infants, Creativity, Linguistic games.  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παιδική γλώσσα στην ολική της εκφραστική εκδήλωση είναι πολλαπλά ενδιαφέρουσα. Τα 
παιδιά και λόγω της ηλικίας τους και λόγω του ότι δεν έχουν κοινωνικά διαµορφωθεί, αποτελούν µια 
ιδιαίτερη κατηγορία στον ευρύτερο χώρο της ποικιλίας των φορέων της γλώσσας. Η παιδική γλώσσα 
είναι αποκαλυπτική και διδακτική σε διάφορα πεδία. Τα µικρά παιδιά «σκαρώνουν» λέξεις όχι απλώς 
εύηχες και χαριτωµένες (π.χ. ουρανόσπιτο), αλλά σαφείς και καίριες (π.χ. µπουφανιάστηκα), µε την 
οικονοµία του λόγου τους και την απόλυτη συναρµογή τους µε το πράγµα (π.χ. τα ράλια), την κίνηση 
(π.χ. µηχανώνω) ή την ιδιότητα (π.χ. φτιαχνίτης) που επιχειρούν να συλλάβουν και να περιγράψουν. 
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Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτές οι ευφάνταστες επινοήσεις των παιδιών αποτελούν αποδείξεις ενός 
δηµιουργικού πηγαίου και αυθόρµητου λόγου, µε όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. 

Τα µικρά παιδιά παίζουν µε τις λέξεις (π.χ. καραµελόφατσα), τις αλλάζουν (π.χ. τρουκουβαλώ 
αντί «κουτρουβαλώ»), φτιάχνουν καινούριες (π.χ. βιβλιοφαγητό), όχι γιατί δεν ξέρουν να µιλάνε αλλά 
γιατί οι κατακτηµένες γλωσσικές τους δοµές διευρύνονται σε µια γενικότερη προσπάθεια που κάνουν 
να επικοινωνήσουν µε το περιβάλλον τους. Έτσι γίνονται γλωσσοπλάστες, λεξιδηµιουργοί και επινοούν 
ευφάνταστες λεξιπλασίες. Τα «παιδιόπλαστα» των παιδιών είναι προϊόντα γλωσσικής παρθενίας, στα 
πρώτα χρόνια κατάκτησης του λόγου, έτσι όπως ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους µε λέξεις τις 
οποίες πλάθουν κατ’ αναλογία προς τα µέχρι τότε ακούσµατα τους, αυτόµατα βεβαίως, ενστικτωδώς, 
χωρίς συνείδηση της διαδικασίας αυτής. Άλλες κατ’ αναλογία (π.χ. ο γούρουνος), άλλες ηχοποίητες 
(π.χ. µπαρµπαλίζει), άλλες αυστηρά προσωπικές (π.χ. είµαι µια πανεµορφιά), όλες τους οπωσδήποτε 
δοξάζουν την αείζωη και αειθαλή γλώσσα, αυτή που άλλοι την θρηνολογούν για πεθαµένη.  

Το θέµα όµως παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον όταν προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε αυτή την 
ευφάνταστη δηµιουργικότητα των νηπίων στη διδακτική πράξη. Ο ρόλος που µπορούν να παίξουν οι 
λεξιπλασίες των νηπίων στη γλωσσική αγωγή είναι σηµαντικός όχι µόνο γιατί οι λεκτικές επινοήσεις 
παρουσιάζουν γλωσσικό ενδιαφέρον αλλά και γιατί ανήκουν στους µικρούς δηµιουργούς, τους οποίους 
έχουµε µπροστά µας. Κατά τη διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να γίνεται εκµετάλλευση όλων των 
εστιών παραγωγής του λόγου. Ενδείκνυται στη τάξη να χρησιµοποιούνται οι φυσικοί διδακτικοί 
τρόποι, µε τους οποίους το παιδί µέσα στο φυσικό – κοινωνικό του περιβάλλον µαθαίνει τη γλώσσα. Το 
µικρό παιδί περνάει µέσα από τη δηµιουργικότητα της γλώσσας για να τη κατακτήσει κι αυτό πρέπει να 
το αξιοποιήσουµε, γιατί η γλώσσα είναι δηµιουργική ενέργεια. Στη γλωσσική διδασκαλία προέχει η 
δηµιουργία. Έτσι λοιπόν οι λεξιπλασίες των παιδιών έχουν τη θέση τους στη γλωσσική αγωγή του 
νηπιαγωγείου και µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για την εφαρµογή πολλών και συγκεκριµένων 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων, όπως θα φανεί από τις προτάσεις µας. 

 
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΝ 

 
Στην πλειοψηφία τους οι λέξεις που σχηµατίζουν τα παιδιά βασίζονται κατά κύριο λόγο στη 

χρήση βασικών γραµµατικών µορφηµάτων (κυρίως επιθηµάτων) αλλά στη σύνθεση δύο κυρίως λέξεων 
σε µία. Το γεγονός αυτό δείχνει τη φυσική κατάκτηση της δοµής της µητρικής γλώσσας από µέρους 
των παιδιών, εφόσον σε γλώσσες όπως η ελληνική, η παραγωγή λέξεων χωρίς τα γραµµατικά τους 
µορφήµατά θα ήταν αφύσικη, σύµφωνα µε τη Κατή (1992). Αυτό που είναι σπουδαίο, στα παράγωγα 
κυρίως ουσιαστικά, είναι η ένδειξη ότι όταν πια τα παιδιά γίνουν ικανά να διακρίνουν και να 
χρησιµοποιούν τα γένη των ονοµάτων, έχουν την τάση να πλάθουν αναλογικά µε τα ονόµατα που 
γνωρίζουν, λέξεις που δεν έχουν αποθηκεύσει, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό τους, αλλά έχουν 
αποκτήσει την έννοιά τους. Έτσι σύµφωνα µε τον Μπασλή (2003) δεν διστάζουν να πλάσουν µια 
ανύπαρκτη, για το γλωσσικό κώδικα των ενηλίκων, λέξη η οποία όµως είναι απόλυτα σύµφωνη µε τους 
γλωσσικούς κανόνες που έχουν εσωτερικεύσει. 

Ο σχηµατισµός των λεξιπλασιών των παιδιών ακολουθεί συγκεκριµένες γλωσσολογικές 
διαδικασίες οι οποίες είναι ίδιες µ’ αυτές που σχηµατίζονται οι λέξεις στη γλώσσα µας. Κυρίως δηλαδή 
µε παραγωγή λέξεων από άλλες πρωτότυπες ή µε σύνθεση δύο κυρίως απλούστερων λέξεων σε µία, 
σύµφωνα µε τον Mackridge (2000). Τα ρήµατα γίνονται ουσιαστικά: για παράδειγµα όπως από το ρήµα 
«χορεύω» προκύπτει «ο χορευτής» έτσι και από το ρήµα «φτιάχνω» µπορεί να προκύψει ο φτιαχνίτης. 
Αλλά και τα ουσιαστικά γίνονται ρήµατα: όπως κατά το νύχτα = νύχτωσε έτσι και κατά το βράδυ = 
βράδωσε. Τα γένη στα ζώα συµπληρώνονται αυτόµατα: όπως υπάρχουν το σκυλί αλλά κι ο σκύλος έτσι 
και το γουρούνι θέλει να έχει το γένος του και γι αυτό γεννιέται ο γούρουνος. Τα «λάθη» που κάνουν 
συστηµατικά τα παιδιά, δίχως να τα έχουν ακούσει από τους γονείς τους, αποτελούν µια πρόσθετη 
ένδειξη για την ύπαρξη ενός µηχανισµού που είναι περισσότερο ενεργητικός προς τη µίµηση και 
περισσότερο δηµιουργικός από την απλή χρήση του λόγου, σύµφωνα µε τον Miller (1995). 

Σηµαντική όµως θέση στη γλώσσα των παιδιών κατέχουν και τα προθηµατικά παράγωγα, µε τη 
χρήση κυρίως του προθήµατος ξε- (π.χ. ξεπείνασα, όπως ξεδίψασα), αλλά και η δηµιουργία σύνθετων 
λέξεων, µε τις οποίες τα παιδιά επινοούν ευφάνταστες έννοιες (π.χ. το παγωνόµετρο, όπως το 
θερµόµετρο). Έτσι τα παιδιά αποδεικνύουν ότι έχουν κατανοήσει το ρόλο του µορφήµατος, ως βασική 
σηµασιολογική γλωσσική µονάδα και ότι οι καταλήξεις και τα προθήµατα διαφοροποιούν τα ονόµατα 
και τα ρήµατα. Επίσης µε τις συµπληρωµατικές έννοιες που χρησιµοποιούν σε γένη (π.χ. ο βίδης) και 
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σε αριθµούς (π.χ. το λεφτό) δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι η κατάληξη προσδιορίζει το γένος κι ότι 
οι καταλήξεις σε ενικό και πληθυντικό αριθµό πρέπει να διαφοροποιούνται. Σύµφωνα µε τον Μπασλή 
(2003) η εξοικείωσή τους µε τις λέξεις, τους επιτρέπει να σχηµατίζουν σωστά νέες λέξεις τόσο 
προθηµατικές όσο και σύνθετες, τόσο εύκολα όσο χρησιµοποιούν και τις ήδη κατακτηµένες δοµές. 

Εποµένως οι λεξιπλασίες των παιδιών δεν είναι παρά αναδιοργανώσεις του γραµµατικού 
συστήµατος, που αποκαλύπτουν από τη µία την ειδική οπτική του συστήµατος της µητρικής γλώσσας 
που έχουν τα παιδιά σε διάφορες εξελικτικές φάσεις, αλλά παράλληλα και το πώς αντιλαµβάνονται 
γενικά τη δοµή της ανθρώπινης γλώσσας. Ακριβώς επειδή φαίνεται ότι επιχειρούνται ορισµένες 
αναδιοργανώσεις που δεν είναι τυχαίες, η παιδική γλώσσα έχει µια αδιαµφισβήτητη αξία. Επιπλέον οι 
αναδιοργανώσεις αυτές στάθηκαν πιο πειστικές κι από τα θεωρητικά επιχειρήµατα των γλωσσολόγων 
για την ιδέα ότι και σε παιδιά και σε ενήλικες η γλωσσική γνώση αποτελείται από συνδυασµούς 
κανόνων και κατηγοριών κι όχι από ένα αποµνηµονευµένο σύνολο λέξεων και προτάσεων. Σύµφωνα 
µε την Κατή (1986) οι αναδιαρθρώσεις που κάνουν τα παιδιά είναι σηµαντικές γιατί δείχνει τις 
δυνατότητες ποικιλίας της ανθρώπινης γλώσσας, αλλά και τις δυναµικές που εξηγούν τις ποικιλίες, όσο 
κι αν αυτές οι δυναµικές είναι πιθανό να διακρίνονται από µια ιδιαιτερότητα κατά την παιδική ηλικία.  

Αυτές τις ευφάνταστες, λοιπόν, λεκτικές επινοήσεις των παιδιών, όταν τις χλευάζουµε ή τις 
διορθώνουµε, δείχνουµε έλλειψη εξοικείωσης µε άλλα ξεχωριστά είδη λόγου που φανερώνουν µια 
διαφορετική σχέση µε τη γλώσσα, πιο φυσική και γνήσια, που κάθε άλλο παρά σε µειωµένη διανοητική 
ικανότητα παραπέµπουν. Μια συνολική στροφή λοιπόν της γλωσσικής διδασκαλίας προς την 
κατεύθυνση της αποδοχής και χρήσης όλων των επιπέδων γλωσσικής αγωγής, έτσι όπως προτείνεται 
στην προηγούµενη ενότητα, είναι απαραίτητη και χρήσιµη για όλους, σύµφωνα µε την Ιορδανίδου 
(1988). 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 
Όταν λοιπόν τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο, δεν είναι «νήπια», δηλαδή «χωρίς λόγο», αλλά 

έχουν κατακτήσει ένα µέρος του λεξιλογίου και των γλωσσικών δοµών της µητρικής τους γλώσσας, 
ποσοτικά και ποιοτικά τέτοιο, ώστε να µπορούν να είναι αυτάρκη για τις επικοινωνιακές ανάγκες που 
αντιµετωπίζουν. Σύµφωνα µε τον Χατζησαββίδη (2002) το νηπιαγωγείο αναµφισβήτητα βοηθάει τα 
νήπια να διευρύνουν το γλωσσικό τους ορίζοντα, εµπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και τις ήδη 
αποκτηµένες γλωσσικές δοµές. Οι γλωσσικές τους γνώσεις πάνω στις οποίες θα οικοδοµηθούν οι νέες, 
δεν είναι διόλου αδιάφορες. Τα παιδιά ξέρουν να χειρίζονται τη γλώσσα σωστά και φαίνεται να 
κατανοούν τις γλωσσικές δοµές ειδικά όταν προσπαθούν µε επιτυχία να τις προσαρµόσουν σε νέες 
λέξεις.  

Μπορούµε να δείξουµε ένα δρόµο διδασκαλίας της γλώσσας µε αφορµή τις λεκτικές επινοήσεις 
των παιδιών, έναν δρόµο που καλύτερα από τον καθένα, µας τον δείχνει, ο λογοτέχνης, γλωσσολόγος 
και χαρισµατικός δάσκαλος Τζιάνι Ροντάρι. Στο βιβλίο του Η γραµµατική της φαντασίας (1994) δείχνει 
τη δύναµη της γλωσσικής δηµιουργίας, ανυψώνει τη λέξη και τη µετουσιώνει σε συναρπαστικό 
παιχνίδι, δίνει πρωτοβουλίες στα παιδιά και µετατρέπει τη γλωσσική αγωγή σε γλωσσικό πανηγύρι. 
Προτείνει λοιπόν, µεταξύ άλλων, την ελεύθερη παραγωγή λέξεων µε αφορµή φωνήµατα ή άλλες λέξεις 
και µιλάει για το «φανταστικό διώνυµο», όπου από δύο λέξεις, οι οποίες επιλέγονται τυχαία, µπορεί να 
δηµιουργηθεί µια φανταστική ιστορία, όπου θα κυριαρχεί το παράλογο. Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε 
και µε τις λεξιπλασίες των παιδιών: µπορούµε να δούµε π.χ. τις λέξεις τρικεράτωνας και Ευτυχούπολη 
µαζί, ή τον καµηλοπάρδαλο που ξεπείνασε. Επίσης µπορούµε να προτρέψουµε τα παιδιά να φτιάξουν 
ποιηµατάκια τύπου λίµερικ, των οποίων η τεχνική τα γοητεύει και µπορούν να τη µάθουν γρήγορα. 
Έτσι τα παιδιά θα διασκεδάσουν µε την αναζήτηση νέων φτιαχτών λέξεων. Ακόµα, σύµφωνα µε τον 
Ροντάρι, τα αινίγµατα, τα παραµύθια και τόσα άλλα αποτελούν πλούσιες πηγές επινόησης κι αν 
θέλουµε να διδάξουµε στα παιδιά να σκέφτονται πρέπει πρώτα να τα µάθουµε να επινοούν. Γενικά ο 
Ροντάρι µας προτείνει µία προσέγγιση των µηχανισµών επινόησης και της δηµιουργικής γλωσσικής 
διαδικασίας, οι οποίοι είναι έµφυτοι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ζωντανεύουν περισσότερο στη 
σκέψη των παιδιών.  

Τα παιδιά µιλάνε και δρουν αξεχώριστα τόσο φυσιολογικά, που η διάκριση οµιλίας και δράσης 
γι αυτά είναι συµβατική. Η απλή παρατήρηση του τρόπου που εκφράζονται θα µας κατευθύνει και θα 
µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά τους και να επικοινωνήσουµε καλύτερα µαζί τους. 
∆εν πρέπει να αποθαρρύνουµε τις µορφές γλωσσικής δράσης των παιδιών, αλλά να τις µελετάµε, να τις 
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ενθαρρύνουµε και να συζητάµε γι αυτές. Σύµφωνα µε τους Brown – Carden (1971), τους οποίους 
αναφέρει στο βιβλίο του ο Ματσαγγούρας (1983), συστηµατικές παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι η αποδοκιµασία µορφών γλωσσικής συµπεριφοράς δεν επιφέρουν βελτιώσεις. Είναι 
ωραίο να αφήνουµε τα παιδιά ελεύθερα στη γλωσσική τους συµπεριφορά και να προσπαθούµε να 
επικοινωνούµε µαζί τους. Σύµφωνα µε τον Σκαρτσή (1990),παράβαση της ελεύθερης γλωσσικής 
δράσης σηµαίνει καταπίεση των παιδιών.  

Το θέµα της γλωσσικής αγωγής των παιδιών, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί ταυτίζεται µε την 
ίδια τους τη ζωή και την υπαρξιακή τους υπόσταση. Για να κάνουµε τα παιδιά συµµέτοχους σε µια 
γλωσσική αγωγή πρέπει να προσέχουµε τις γλωσσικές διεργασίες τους, να κατανοούµε την ποιότητα 
της συµβολής τους στη γλώσσα και να τις λαµβάνουµε υπόψη στον καθορισµό του γλωσσικού τους 
επιπέδου. Μπορούµε να σηµειώνουµε τις παρατηρήσεις µας για την παιδική γλώσσα, προσέχοντας 
πάντα να µην τις εξουδετερώνει το καθορισµένο γλωσσικό µας σύστηµα, που µπορεί π.χ. να απορρίπτει 
σαν ανοησίες λόγια των παιδιών που δεν καταλαβαίνουµε. Να θυµόµαστε ότι τα παιδιά είναι ολόγυµνα 
µπροστά στο κοινωνικοπολιτισµικό µας σύστηµα, µε µόνο εφόδιο τις αντιδράσεις κατανόησης ή 
αποδοχής προς κάποια θέµατα. Αλλά τα παιδιά λένε και κουβέντες πολύ πιο ενδιαφέρουσες, γιατί δεν 
είναι καθόλου ατελείς άνθρωποι, αλλά άνθρωποι κάποιου είδους, που ποτέ δεν µπορεί να µιλήσει µε 
τρόπο απόλυτα κατανοητό, γιατί εκείνοι που ακούνε δεν είναι διατεθειµένοι να καταλάβουν ή 
αντιµετωπίζουν το λόγο τους σαν ιδίωµα. 

Στη περίπτωση των φωνολογικών διαφοροποιήσεων που συνηθίζουν τα παιδιά να κάνουν στο 
λόγο τους, ένας τρόπος για την καλύτερη χρήση των συλλαβικών και των φωνηµικών συµπλεγµάτων 
είναι ένα σύνολο από γλωσσικές δραστηριότητες, που βοηθούν στην απόκτηση της φωνολογικής 
επίγνωσης. Σύµφωνα µε την Παντελίδου (2001), τα παιδιά µπορούν να λένε συλλαβιστά κάποιες λέξεις 
για να καταλάβουν ότι αποτελούνται από συλλαβές και να ξεχωρίζουν τα φωνήµατα µε τα οποία 
αρχίζουν τα ονόµατά τους για να µπορούν να τα χειρίζονται πολλαπλά. Τέτοιες δραστηριότητες 
βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν µια σαφέστερη αντίληψη των τµηµάτων από τα οποία αποτελούνται 
οι λέξεις για να έχουν τη δυνατότητα να τα ξεχωρίζουν φωνητικά. Αυτές τις δραστηριότητες µπορούµε 
να τις εφαρµόζουµε και στις λέξεις που κατασκευάζουν τα παιδιά, αφού πρώτα τους δώσουµε την 
ευκαιρία να µιλήσουν για τη σηµασία τους. Αυτό σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε τις γλωσσικές τους 
διαφοροποιήσεις και δεν τις καταδικάζουµε, αλλά προσπαθούµε να καταλάβουµε την προσπάθεια που 
κάνουν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν, όπως υποστηρίζει και η Νατσιοπούλου (1995). Είναι 
γνωστό ότι τα νήπια αντιλαµβάνονται πρώτα τη συλλαβή και µετά το φώνηµα, εποµένως οι 
δραστηριότητες φωνολογικής συνειδητοποίησης πρέπει να αφορούν πρωτίστως συλλαβισµούς. 
Σύµφωνα µε τη Γιαννικοπούλου (2000), οι νηπιαγωγοί µπορούν να βρουν ποικίλους παιγνιώδεις κι 
ευχάριστους τρόπους ώστε τα παιδιά να παίζουν µε τις συλλαβές και να εξασκούνται στη φωνολογία, 
µέσα από γλωσσικά παιχνίδια. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθάνε πολύ και οι γλωσσοδέτες, τα 
λαχνίσµατα και τα δίστιχα που έχουν ένα ρυθµό και µπορούν να αναλυθούν σε συλλαβική εκφώνηση, 
σύµφωνα µε τον Στελλάκη (2001). 

Μία καλή αξιοποίηση των λεξιπλασιών των παιδιών, είναι η χρήση τους ως αφορµές για την 
ανάπτυξη ιστοριών. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η λεκτική επινόηση προσδιορίζει ή 
χαρακτηρίζει ένα πρόσωπο (π.χ. παιχνιθόδωρος, ροµποτάνθρωπος ) είναι πολύ εποικοδοµητικό να 
δώσουµε στα παιδιά την ευκαιρία να αφηγηθούν φανταστικές ή πραγµατικές ιστορίες σχετικές µε τις 
παράγωγες λέξεις και να δούµε µε ποιο τρόπο θα αναπτύξουν ένα πιθανό σενάριο γύρω από αυτές και 
πως θα το συνεχίσουν κάποια άλλα παιδιά. Έτσι και το παιδί που παρήγαγε τη λέξη θα έχει τη 
δυνατότητα να την ορίσει και να την ερµηνεύσει καλύτερα, αλλά και τα άλλα παιδιά θα βοηθήσουν να 
καταλάβουµε πώς εκλαµβάνουν την έννοιά της. Η αφήγηση µιας ιστορίας διευκολύνει την ανάπτυξη 
των ερµηνευτικών δεξιοτήτων κι είναι σηµαντικό για το παιδί να προσπαθήσει να σκεφτεί και να 
περιγράψει χαρακτήρες, πράξεις και καταστάσεις µε βάση ένα συγκεκριµένο θεµατικό άξονα. Σε άλλη 
περίπτωση µπορούµε για κάποια λέξη που έπλασε ένα παιδί να χρησιµοποιήσουµε µια αντίστοιχη λέξη 
που υπάρχει σ’ ένα παραµύθι και να ζητήσουµε από τα παιδιά να συγκρίνουν αυτές τις λέξεις, να βρουν 
τις οµοιότητες και τις διαφορές τους, να προσπαθήσουν να βρουν συνώνυµες ή αντίθετες, να φτιάξουν 
µια ιστορία µε αυτές τις δύο λέξεις κ.ο.κ. Έτσι, σύµφωνα µε τους Αnderson et al. (2002), θα 
κινητοποιήσουµε το ενδιαφέρον των παιδιών για τη σηµασία και την ετυµολογία των λέξεων και θα 
τους δώσουµε την ευκαιρία να διατυπώσουν ιδέες, ερωτήσεις, να προβούν στις δικές τους γλωσσικές 
διεργασίες, αλλά πάνω απ’ όλα θα έχουµε κερδίσει τον ενθουσιασµό τους για τη γλώσσα. Σε όλες τις 
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παραπάνω περιπτώσεις µπορούµε να µαγνητοφωνήσουµε τις αφηγήσεις των παιδιών και να τις έχουµε 
στη γωνιά της ανάγνωσης και της γραφής – όπου συνηθίζεται να υπάρχει κασετόφωνο που µπορούν να 
χρησιµοποιούν τα παιδιά µόνα τους – και να έχουµε διαθέσιµες αυτές τις πρωτότυπες αφηγήσεις των 
παιδιών ώστε να µπορούν να τις ξανακούν όποτε επιθυµούν, όπως προτείνει κι ο Χατζησαββίδης 
(1990).  

Σύµφωνα µε τον Τσολάκη (2000) στη γλωσσική διδασκαλία προέχει η δηµιουργία και 
ακολουθούν όλα τα άλλα (ανάλυση, ορισµοί, κανόνες, κτλ.). Ας δίνουµε λοιπόν στα παιδιά την 
ευκαιρία να φτιάχνουν τις δικές τους λέξεις: αποµονώνοντας π.χ. µία λέξη από ένα παραµύθι, ή 
παίρνοντας αφορµή από µία λέξη που είπε ένα παιδί, µπορούµε να τα παρακινήσουµε να βρουν άλλες 
παρόµοιες, αντίθετες ή ό,τι άλλο τους έρχεται στο µυαλό σύµφωνα πάντα µε τη δοσµένη λέξη. 

Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας η γραµµατική αποτελεί αντικείµενο ελάχιστα απαραίτητο, 
ελάχιστα χρήσιµο. Η γραµµατική φαίνεται να µη µεταδίδει στο παιδί καινούριες ικανότητες, αφού 
ξέρει να χρησιµοποιεί σωστά τα ουσιαστικά και τα ρήµατα σε όλες τις κλίσεις. Βέβαια η γραµµατική 
δίνει στα µεγαλύτερα παιδιά την ικανότητα να ανέβουν σ’ ένα ανώτερο επίπεδο γλωσσικής εξέλιξης. 
Στα µικρά παιδιά όµως δεν έχει νόηµα να πούµε ότι αυτό π.χ. είναι ουσιαστικό και πρέπει να έχει τη 
τάδε κατάληξη, σύµφωνα µε την οποία κλίνεται έτσι. Αυτό το µαθαίνουν εµπειρικά και ήδη το ξέρουν 
στο νηπιαγωγείο. Το γεγονός ότι δεν ξέρουν να κλίνουν τα ουσιαστικά δεν σηµαίνει ότι δεν γνωρίζουν 
τη γλώσσα, αφού τις διάφορες πτώσεις τις χρησιµοποιούν µέσα από τη χρήση του λόγου. Από την άλλη 
ο σωστός σχηµατισµός σε συµπληρωµατικά γένη και σε αριθµούς, µας δείχνει ότι κατανοούν τη δοµή 
της γλώσσας και γι αυτό τη χρησιµοποιούν αναλογικά ακόµα κι εκεί όπου δεν αντιλαµβάνονται ότι 
υπάρχουν εξαιρέσεις. Στο νηπιαγωγείο εποµένως µπορούµε να διευρύνουµε τις γνώσεις των παιδιών 
και να καλλιεργήσουµε τις ήδη κατακτηµένες γλωσσικές δοµές, µέσα από παιχνίδια κι όχι από κανόνες 
και τύπους. Συγκεκριµένα µπορούµε να οδηγήσουµε τα παιδιά στο σχηµατισµό λέξεων από 
ονοµατοποιία, παραγωγή ή σύνθεση, αφήνοντας τα να πειραµατιστούν και να ανακαλύψουν µόνα τους 
τη γνώση, µέσα από ποιήµατα και τραγούδια. και γενικά µέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως 
προτείνει η Καφετζάκη (2003). Έτσι, σύµφωνα µε τη Μουρούτη (1997) οι δυσκολίες µιας 
πολυσήµαντης και πολυδύναµης γλώσσας, θα αντικατασταθούν από το θαυµασµό και τη γοητεία για 
µια «µουσική» γλώσσα, στοιχείο πολύτιµο για να οικοδοµηθεί η γνώση στα επόµενα χρόνια. 

Το σηµαντικότερο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι η ελεύθερη έκφραση και η 
ανάγκη για επικοινωνία, η οποία είναι έντονη σ’ αυτή την ηλικία. Θα πρέπει λοιπόν να δίνεται πολύς 
χρόνος για δραστηριότητες έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά δυστυχώς πολλές φορές ο χρόνος αυτός 
καταστρατηγείται από την αγωνία των νηπιαγωγών να µεταδώσουν στα νήπια µια σειρά από γνώσεις, 
που θεωρούνται σηµαντικές και απαραίτητες. Έτσι ο χρόνος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
ακούσουµε πραγµατικά αυτά που θέλουν να πουν τα παιδιά, ξοδεύεται για τυποποιηµένες γνώσεις και 
η γλωσσική έκφραση και τα µηνύµατα των παιδιών δεν βρίσκουν αποδέκτες, όπως υποστηρίζει ο 
Friedrich, (2000). Κι όµως η ανάπτυξη της γλώσσας είναι δυνατή όταν υπάρχει έκφραση και 
επικοινωνία. Μέσα από το διάλογο αποκτάει η γλώσσα νόηµα για τα παιδιά γιατί έτσι εκφράζονται 
ελεύθερα και χρησιµοποιούν τη γλώσσα, όπως νοµίζουν καλύτερα. Όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι η γλώσσα των µικρών παιδιών είναι «κατώτερη», τότε δεν δίνουν προσοχή στον τρόπο 
που εκφράζονται µε συνέπεια να µην παίρνουν στα σοβαρά τα παιδιά ως συνοµιλητές. Από την άλλη 
σύµφωνα µε την Κονδύλη (1996) η εµµονή στην ανάλυση του συστήµατος της γλώσσας περιορίζει τη 
γλωσσική διδασκαλία και δεν συµβάλλει στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Μόνο όταν τα παιδιά 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, τα συναισθήµατα, τις επιθυµίες και τις ιδέες τους, µπορούν να 
αντιληφθούν τη δυνατότητα για δηµιουργική σκέψη και δράση. Αν οι πρωτότυπες εκφράσεις των 
παιδιών κρίνονται µόνο µε γνώµονα την ορθότητα τους, οι αντίστοιχες δηµιουργικές ικανότητες των 
παιδιών είναι καταδικασµένες σε µαρασµό. Έτσι αφαιρείται από τα παιδιά, ήδη κατά τα πρώτα χρόνια 
ένα σηµαντικό απόθεµα σε εκφραστική ικανότητα και γλωσσική δράση και πρωτοβουλία.  

Οι παροιµίες και τα αινίγµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο νηπιαγωγείο δηµιουργικά, 
δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν µε τις λέξεις, να κατασκευάσουν δικές τους λέξεις 
δηµιουργώντας νέες παροιµίες και αινίγµατα έτσι όπως τα αντιλαµβάνονται τα ίδια. Σύµφωνα µε τον 
Walter, (1997) οι παροιµίες και τα αινίγµατα δεν χρησιµοποιούνται µόνο για την αποθήκευση της 
γνώσης αλλά και για να εµπλέκουν τους άλλους σε λεκτικές διεργασίες, προκαλώντας τους να τις 
συµπληρώσουν µε πρόσφορο τρόπο. Οι παροιµίες µπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στο 
νηπιαγωγείο γιατί συνδέουν πετυχηµένα τη µορφή των λέξεων µε τη σηµασία και περιέχουν πλήθος 
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αντίθετων λέξεων µε τις οποίες µπορούν να «παίξουν» τα παιδιά. Σύµφωνα µε τη Γαβριηλίδου (2001) 
βοηθάνε µε έµµεσο και παιγνιώδη τρόπο τόσο στην κατάκτηση της δοµής της γλώσσας, όσο και στο 
σηµασιολογικό και συντακτικό επίπεδο το οποίο τα παιδιά κατακτούν µόνα τους καθώς προσπαθούν να 
µαντέψουν λέξεις, να αποδώσουν σηµασίες, να φτιάξουν δικές τους λέξεις κτλ. Έτσι γλωσσική 
διδασκαλία µεταβάλλεται σε αποκαλυπτική διαδικασία, γιατί ανακαλύπτουν τα παιδιά τις ποικίλες 
δυνατότητες έκφρασης και τους άπειρους λεκτικούς και συντακτικούς συνδυασµούς.  

Μέσα από τις παροιµίες, τα αινίγµατα, τα ποιήµατα, τις ιστορίες και άλλα πολλά, αναδύονται οι 
πιο πρωτότυπες λέξεις, µε τις οποίες τα παιδιά µπορούν να παίξουν και να πειραµατιστούν. Λέξεις 
αντίθετες, συνώνυµες, σύνθετες χρησιµοποιούνται από τα παιδιά µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψουν 
κι άλλες δικές τους µέσα από τις οποίες θα κατανοήσουν τη σηµασία τους. Π.χ. «Ο γελαστός και ο 
αγέλαστος: ο αγέλαστος δεν γελούσε, δεν κοιµόταν, άρα ήταν άυπνος, δεν ξυριζόταν, άρα ήταν 
αξύριστος, δεν είχε κέφια, άρα ήταν άκεφος και τι άλλο ήταν…; (συνεχίζουν τα παιδιά)» Γκενάκου 
(2001). 

Οι λεξιπλασίες των παιδιών δίνουν πολλές καλές αφορµές για τη διδασκαλία της δοµής της 
γλώσσας, µέσα από το δηµιουργικό προφορικό τους λόγο. Οι νηπιαγωγοί είναι πεισµένοι ότι η 
διδασκαλία της δοµής της γλώσσας είναι χρήσιµη µόνο για όσους βρίσκονται στη φάση της εκµάθησης 
του γραπτού λόγου. Κι επειδή στο νηπιαγωγείο δεν διδάσκεται γραπτός λόγος, γι αυτό αποκλείουν και 
τη διδασκαλία της δοµής. Σίγουρα η διδασκαλία της δοµής της γλώσσας στο νηπιαγωγείο δεν µπορεί 
να έχει τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας που συντελείται στο δηµοτικό σχολείο κι ούτε πρέπει. 
Σκοπός στο νηπιαγωγείο, σύµφωνα µε τον Χατζησαββίδη (2002), πρέπει να είναι η παγίωση των 
γλωσσικών δοµών που κατέχουν ήδη τα νήπια και η διεύρυνση αυτών στο βαθµό που επιτρέπουν οι 
κοινωνικές, ψυχολογικές και γλωσσικές τους προϋποθέσεις, η εξοικείωση µε γλωσσικές δοµές που 
χρησιµοποιούν µε δυσκολία και η ανάδυση της γνώσης που έχουν τα νήπια για τις σχέσεις που διέπουν 
τη δοµή της γλώσσας. ∆εν χρειάζεται δηλαδή να διορθώνουµε τα νήπια όταν πλάθουν ρήµατα µε 
κοινές καταλήξεις (π.χ. παρκαρίζω) αλλά να εφαρµόζουµε γλωσσικές ασκήσεις που οδηγούν στη 
δηµιουργία ρηµάτων π.χ. όταν ασχολούµαστε µε τα επαγγέλµατα µπορούµε να κάνουµε γλωσσικές 
ασκήσεις όπως «τι κάνει ο ζωγράφος; ζωγραφίζει, ο δάσκαλος; διδάσκει ο ψαράς; ψαρεύει» κ.ο.κ. Έτσι 
τα παιδιά θα αντιληφθούν τις διαφορές στην απόδοση ενεργειών τις οποίες δεν χρειάζεται να 
αποµνηµονεύσουν, ούτε να µάθουν το σχηµατισµό τους, αρκεί να παίξουν και να ανταποκριθούν Η 
συγκεκριµένη γλωσσική άσκηση αν εφαρµοστεί αντίθετα βοηθάει και στο καθορισµό της κάθε 
ονοµασίας όταν πρόκειται για επαγγέλµατα, στα οποία τα παιδιά συνήθως δίνουν λαϊκές καταλήξεις 
(π.χ. µαγαζάς). 

Σύµφωνα µε τον Σκαρτσή (1987) είναι σηµαντική η ύπαρξη ενός ισχυρού και ευαίσθητου 
γλωσσικού αισθήµατος, µιας δυναµικής εκφραστικότητας, µιας γνώσης και σπουδής των γλωσσικών 
φαινοµένων (όχι αναγκαστικά επιστηµονικής, γιατί δεν υπάγεται µόνο στη δικαιοδοσία της επιστήµης 
η γλώσσα), µια ικανότητα δηµιουργίας νέων µορφών (όπως στη λογοτεχνία) που να απλοποιούν παλιές 
ή να θέτουν νέες. Είναι απαραίτητη η εναρµόνιση µε τη σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία της 
γλώσσας που αποβλέπει όχι τόσο στην απόκτηση γνώσεων, όσο στην ενίσχυση και βελτίωση 
δεξιοτήτων. Η αντίληψη αυτή, σύµφωνα µε τον Μήτση (1999), προϋποθέτει στο γλωσσικό µάθηµα τη 
συνεχή αναζήτηση και τη παραγωγική διαδικασία που πάνω απ όλα απαιτεί τη δηµιουργική συµµετοχή 
του µαθητή, ως συνερευνητή και ως ισότιµο φυσικό συνοµιλητή. 

Όπως σε κάθε βαθµίδα έτσι και στο νηπιαγωγείο πρέπει να στηριζόµαστε στις γλωσσικές δοµές 
των παιδιών και να προσαρµοζόµαστε στο γλωσσικό τους επίπεδο και σε όλες τις δυνατές ενεργητικές 
διαδικασίες που αυτό µπορεί να µας προσφέρει (συνοµιλία, ερωταποκρίσεις, διατύπωση προσωπικών 
σκέψεων, αφηγήσεις, περιγραφές, κ.α.). Μόνα τους τα παιδιά, σταδιακά θα οδηγηθούν στη 
παρατήρηση και τη διαπίστωση των γλωσσικών στοιχείων και κανόνων. Η γλώσσα και η δοµή της 
µπορούν να γίνουν στα χέρια των παιδιών ένα παιχνίδι, µε το οποίο παίζοντας θα µάθουν τους 
µηχανισµούς, τους οποίους µόνα τους θα ανακαλύψουν. Θα διαπιστώσουν µόνα τους την ευλυγισία, 
την πλαστικότητα και τις άπειρες συνδυαστικές δυνατότητες της γλώσσας. 

Σύµφωνα µε τον Παπαθανασίου (1988) όλα τα παιδιά είναι προικισµένα µε µια φυσική έλξη για 
τη ποίηση και είναι σε θέση να δηµιουργούν κείµενα. Ας τους δώσουµε λοιπόν την ευκαιρία να 
δηµιουργήσουν τα δικά τους ποιήµατα µέσα από τις δικές τους λεξιπλασίες κι ας τα αφήσουµε να 
διεισδύσουν στο µαγικό κόσµο της γλώσσας. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε κι ένα γνωστό 
ποίηµα µε γλωσσόπλαστα κι αφού το χαρούµε και το αναλύσουµε, να προχωρήσουµε στη συνέχεια σε 
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ποιήµατα των ίδιων των παιδιών µε ανάλογα θέµατα. Πρόκειται για µια «δηµιουργική µίµηση» στην 
οποία ανταποκρίνονται τα παιδιά γιατί τα οδηγεί σε ευφάνταστες ανακαλύψεις της γλώσσας. Σύµφωνα 
µε τον Σκαρτσή (2002) η «προφορική γλώσσα υπάρχει όταν ασκείται» και φυσικά ασκείται για να 
υπάρχει ζωντανή, δραστήρια όσο και τα παιδιά. Τα λογοπαίχνιδα που περιέχονται π.χ. στα ποιήµατα 
τύπου λίµερικ και µοιάζουν µε τα γλωσσικά παιχνίδια των παιδιών, είναι άριστη γλωσσική αγωγή και 
προτροπή να δοκιµάσει κάθε παιδί τις λογοπλαστικές του ικανότητες µε το παιχνίδι των λέξεων, 
υποστηρίζει ο Αναγνωστόπουλος (1990).  

Εποµένως δεν πρέπει να θεωρούµε ότι τα παιδιά δεν χρησιµοποιούν τη σωστή γλώσσα, 
ισχυρίζεται ο Τοµπαΐδης (1986), επειδή προβαίνουν σε λεκτικές επινοήσεις. Ίσα – ίσα, το νήπιο είναι 
ένας µικρός «γλωσσολόγος», που χρησιµοποιεί δηµιουργικά τις γλωσσικές του εµπειρίες και 
δυνατότητες. Γι αυτό και οι σωστές γλωσσικές διατυπώσεις δεν επιβάλλονται εξωτερικά, αλλά 
κατακτώνται από το ίδιο το νήπιο, όταν έχει την αναγκαία πνευµατική ωρίµανση και τις δυνατότητες 
να επενεργεί στο γλωσσικό υλικό, στα πλαίσια της ζωντανής επικοινωνίας µε το περιβάλλον του. Οι 
συνεχείς διορθώσεις άλλωστε εκλαµβάνονται από το νήπιο ως ένδειξη απόρριψης της γλώσσας του, 
γεγονός το οποίο το αποθαρρύνει σηµαντικά. Ιδιαίτερα, όταν οι διορθωτικές αυτές παρεµβάσεις 
γίνονται µε οµαδική ή ατοµική επανάληψη πρότυπων λέξεων ή φράσεων, στερούνται παιδευτικής 
σηµασίας γιατί αντιπροσωπεύουν τον άψυχο και όχι το ζωντανό λόγο και καλλιεργούν τον 
«παπαγαλισµό», υποστηρίζει ο Ματσαγγούρας (1983). Η νηπιαγωγός πολλές φορές παρεµβαίνει στο 
λόγο των παιδιών και προσπαθεί να τον ευθυγραµµίσει µε καθιερωµένα πρότυπα και γλωσσικούς 
κανόνες, εισάγοντας κριτήρια σωστού – λάθους, αποδεκτού – απαράδεκτου. Αυτό όµως που θεωρείται 
σωστό εκείνη τη στιγµή για το νήπιο δεν σηµαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται σε κάτι άλλο, ανάλογα 
σωστό κι ότι είναι εντελώς ξεκοµµένο από την πραγµατικότητα. Πριν να υποβάλλουµε λοιπόν στο 
µικροσκόπιο των γραµµατικών κανόνων το λόγο των παιδιών, ας το δούµε σε συνάρτηση µε τις 
γλωσσικές του ικανότητες και τη γενικότερη προσπάθεια που κάνει το κάθε παιδί για επικοινωνία. 
Σύµφωνα µε την Ιορδανίδου (1987) δεν πρέπει να προβάλλονται απόλυτα πρότυπα οµιλίας, ειδικά όταν 
αυτά είναι δυσανάλογα προς τις γλωσσικές ικανότητες του συγκεκριµένου επιπέδου ανάπτυξης. 

Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά, όπως υποστηρίζει ο Χαραλαµπόπουλος (1985), από τη προσχολική 
περίοδο όπου µαθαίνουν και πλουτίζουν τη γλώσσα τους αβίαστα και µέσα από φυσικές συνθήκες 
επικοινωνίας, θα περάσουν σε µια τυπική µορφή διδασκαλίας που τους προσφέρεται µε τρόπο τεχνητό, 
ξεκοµµένο από την πραγµατική χρήση. Ας τα αφήσουµε να πειραµατιστούν µε τη παραγωγική χρήση 
της γλώσσας, η οποία θα τους οδηγήσει πιο φυσικά στην ανακάλυψη και κατάκτηση της δοµής της. 
Επίσης ας µη βιαστούµε να οδηγήσουµε τα νήπια στα ‘σκοτεινά’ γι αυτά µονοπάτια της γραµµατικής. 
Μπορούµε να χειριστούµε τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο χωρίς να ξεκινήσουµε ή να καταλήξουµε σε 
κανόνες, αλλά µέσα από µία ανακαλυπτική διαδικασία, στην οποία οι ανακαλυπτές, θα είναι τα ίδια τα 
παιδιά. Μ’ αυτό τον τρόπο θα µπορούµε να ανακαλύψουνε µόνα τους τα παιδιά τις λέξεις κι ας κάνουν 
λάθος. Σύµφωνα µε τον Χατζησαββίδη (2002) το λάθος δεν πρέπει να ποινικοποιείται, αλλά να γίνεται 
αφορµή διδασκαλίας. Πρέπει να θεωρείται σαν το στάδιο από το οποίο πρέπει να περάσει το παιδί, για 
να οδηγηθεί στη µάθηση. Οποιοδήποτε λάθος θα το ανακαλύψει µόνο του το παιδί σε κατοπινό στάδιο, 
καθώς η αντίληψή του για τη γλώσσα θα διαµορφώνεται µέσω της καλύτερης ακουστικής αντίληψης, 
της µνηµονικής ικανότητας και της εµπειρίας. Σύµφωνα µε τους Bredekamp et al.(1998) oι παιδαγωγοί 
πρέπει να γνωρίζουν ποια στοιχεία της οµιλίας των παιδιών δεν χρειάζεται να διορθωθούν, επειδή είναι 
αναπτυξιακά και ποια στοιχεία χρειάζονται εµπλουτισµό µέσω µαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Επιλογικά για τη διδασκαλία µπορούµε να πούµε ότι οι νέες γλωσσολογικές θεωρίες άνοιξαν 
νέους δρόµους στην επιστηµονική έρευνα της γλώσσας, µε αποτέλεσµα οι νέες διαπιστώσεις να φέρουν 
ριζική αλλαγή στη γλωσσοδιδακτική θεωρία. Ως εκ τούτου η γλώσσα είναι µια λειτουργία τεχνητή που 
δεν ανταποκρίνεται σε κάποια οργανική ανάγκη, όπως το βάδισµα ή η αναπνοή, αλλά σε κοινωνικές 
ανάγκες. Είναι συνεπώς ένα σύστηµα επικοινωνίας που µαθαίνεται ή πρέπει να µαθαίνεται 
«ασυνειδήτως» και «ανεπιγνώστως» και χρησιµοποιείται σαν υποδοµή για τις άλλες γνώσεις, καθώς 
και για τη γνώση του εαυτού της. Σύµφωνα µε τον Μπασλή (1989) οποιαδήποτε «εκτροπή» στη 
γλώσσα δεν σηµαίνει αυτόµατα γλωσσική ανικανότητα, ούτε δίνουν το δικαίωµα να συµπεράνουµε ότι 
η γλώσσα µας «φτώχυνε». 

Σήµερα επικρατεί η άποψη ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του προγραµµατισµένος να 
µαθαίνει τη γλώσσα. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάκτηση και η λειτουργία της γλώσσας στηρίζεται σε 
ιδιαίτερους – ασυνείδητους – µηχανισµούς της σκέψης. Έτσι µεγάλο ρόλο παίζει η διαίσθηση του 
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φυσικού οµιλητή, η οποία είναι η λυδία λίθος, το τελικό κριτήριο για την ορθότητα των κανόνων. Αν 
αυτό αληθεύει, τότε στους χρήστες της γλώσσας δε µένει παρά απόλυτος σεβασµός στους κανόνες της 
φυσικής γλώσσας, σεβασµός στη γλώσσα των απλών ανθρώπων, στη γλώσσα των νέων αλλά και των 
µικρών παιδιών.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά ένα σχέδιο εργασίας που έχει ως κεντρικό θέµα της δραστηριότητες που αφορούν το 
εγγύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον των µαθητών του 1ου Νηπιαγωγείου Ρίου, όπου και εφαρµόστηκε. 
Ειδικότερα, εστιάζει στους τρόπους που οι µαθητές ασχολούνται µε την εξαγωγή νοήµατος από ποικίλα κείµενα, που 
αναπαριστούν την οικεία για αυτά πραγµατικότητα, όπως για παράδειγµα οι κάθε είδους χάρτες. Τέλος, σχολιάζει 
κείµενα που συγγράφηκαν µε πρωτοβουλία των ίδιων των µαθητών κατά τις διάφορες φάσεις εφαρµογής του 
προγράµµατος. 
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ABSTRACT 
This paper is about a project which took place in 1st Kindergarten of Rion, Achaia and it focuses in a core of 
activities initiated by the pupils about their social and natural environment. More specifically, it refers all the 
spectrum of activities embrace reading of different kind of texts, such as maps, books, traffic signs, sign-board etc. 
Finally, it refers to various kinds of texts written by the children during the implementation of the project. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

Παρότι έχουν ήδη περάσει επτά χρόνια από την αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος για τη 
γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, αλλαγή που υιοθετούσε τις επιστηµολογικές αρχές του αναδυόµενου 
γραµµατισµού, σε εµάς τις νηπιαγωγούς της πράξης φαίνεται να παραµένει ο δισταγµός για το πώς οι 
πρακτικές που αυτός υποβάλλει µπορούν να εφαρµοστούν στην τάξη. Είµαστε σίγουρες ότι οι 
συνάδελφοι θα συµφωνούν µε µας στο σηµαντικό αυτό «πώς», που βασανίζει τη σκέψη µας καθώς 
προσπαθούµε να δώσουµε απαντήσεις. Κατά τη γνώµη µας είναι εξαιρετικά θετική η βοήθεια που µας 
παρέχει ο νέος Οδηγός Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Εντούτοις, 
θεωρούµε ότι ο δισταγµός και η αµηχανία δεν θα µπορέσουν να ξεπεραστούν εάν οι ίδιες δεν 
υπερβούµε τις ριζωµένες µας αντιλήψεις και δεν υιοθετήσουµε έναν διαφορετικό από τον παραδοσιακό 
ρόλο που µας οδηγεί και σε διαφορετικές πρακτικές στο χώρο της τάξης µας. 

Σκοπός της εισήγησής µας είναι να µοιραστούµε µαζί σας την εµπειρία µας από την εφαρµογή 
ενός σχεδίου εργασίας, που αφορούσε τον τόπο που βρίσκεται το νηπιαγωγείο µας, το Ρίο, που 
φιλοξενεί και το παρόν Συνέδριο. 

Επιδίωξή µας ήταν να δώσουµε ευκαιρίες ανάπτυξης και των πέντε διαδικασιών που 
συµπεριλαµβάνονται στην έννοια «γραµµατισµός», δηλαδή την ανάγνωση, τη γραφή, την οµιλία, την 
ακρόαση και τη θέαση (Cooper, 2000). Για να επιτευχθεί ο στόχος µας αυτός προσπαθήσαµε να 
«εκµεταλλευτούµε» τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να εξασφαλίσουµε ένα περιβάλλον µάθησης, 
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που τα παιδιά θα διερευνούσαν και θα ανακάλυπταν τη λειτουργία και τις συµβάσεις του γραπτού 
λόγου σε αυθεντικές και κοινωνικά νοηµατοδοτηµένες περιστάσεις επικοινωνίας, όπου όλος ο πλούτος 
και το εύρος των εµπειριών των µαθητών µας θα αξιοποιούνταν και θα εµβαθύνονταν. Προκειµένου να 
αναθεωρήσουµε το ρόλο µας διατρέξαµε τη σχετική µε το θέµα ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 
(Κονδύλη, 2000, Κουτσουράκη, 2001, Γιαννικοπούλου, 2002, Τάφα, 2001) στην οποία περιγράφεται ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού ως ενδιάµεσου του γραµµατισµού, συντονιστή και εµψυχωτή. ∆ιερευνήσαµε, 
τέλος, τον τρόπο που τα παιδιά κατακτούν τη γραπτή γλώσσα, µια πορεία που απαιτεί εξοικείωση µε 
τις ποικίλες όψεις που ο έντυπος λόγος εµφανίζεται στο κοινωνικό περιβάλλον, πειραµατισµό και 
αναπόφευκτα «λάθη», ανάπτυξη στρατηγικών για την άντληση νοήµατος. 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι ο ρόλος της εκπαιδευτικού της προσχολικής αγωγής δεν 
περιορίζεται στην οργάνωση δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια επιµέρους δεξιοτήτων, που µπορεί 
να σχετίζονται ή και να ενισχύουν την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης, όπως συνέβαινε έως 
τώρα. Ο ρόλος µας φαίνεται να αντιστοιχεί µε το ρόλο ενός σκηνοθέτη που ξέρει να οργανώνει ένα 
περιβάλλον όπου οι δυνατότητες και τα χαρίσµατα των µαθητών µπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος 
να ανθίσουν, ενός εµψυχωτή που ξέρει να θέτει ερωτήµατα που «γεννούν» απαντήσεις και νέα 
ερωτήµατα. 

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου αποπειραθήκαµε να εφαρµόσουµε ένα σχέδιο εργασίας, το 
οποίο µε χαρά σας παρουσιάζουµε. 
 
«ΡΙΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ» 
 

Το σχέδιο εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο κλασσικό τµήµα του 1ου 2\θ Νηπιαγωγείου Ρίου 
Αχαΐας, στο οποίο φοιτούν 17 νήπια (4 κορίτσια,13 αγόρια) και 8 προνήπια (4 κορίτσια, 4 
αγόρια).Υπεύθυνες της τάξης ήταν οι εισηγήτριες. Το πρόγραµµα διήρκησε 6 εβδοµάδες (Φεβρουάριος 
– Μάρτιος 2007), αλλά στάθηκε σηµείο αναφοράς και σύνδεσης µε άλλες δραστηριότητες σχεδόν όλο 
το χρονικό διάστηµα που ακολούθησε. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Το θέµα αναδύθηκε µετά από επιθυµία των παιδιών να γράψουν ένα γράµµα στον Άη-Βασίλη, 
και να τον ευχαριστήσουν για τα δώρα που έλαβαν τα Χριστούγεννα. Παρουσιάστηκε έτσι η ανάγκη να 
γράψουν την διεύθυνσή τους στο γράµµα που θα έστελναν. Αποφασίσαµε να ζητήσουµε από τους 
γονείς των παιδιών να σηµειώσουν και να µας στείλουν την διεύθυνσή τους. Κατά τη συγγραφή των 
διευθύνσεων παρατηρήσαµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειµένου αυτού: για παράδειγµα κάθε 
σπίτι είχε έναν αριθµό δίπλα από το όνοµα του δρόµου, που ήταν ίδια για τα παιδιά που έµεναν στον 
ίδιο δρόµο. Τέλος, ανακαλύψαµε πώς και πού γράφεται η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη 
και µιλήσαµε για τη λειτουργία του γραµµατοσήµου, που είναι απαραίτητο για να φτάσει το γράµµα 
στον παραλήπτη του. 

Η συζήτηση για το πού µένουµε, ποιοι µένουµε κοντά, ποιο σηµαντικό κτίριο βρίσκεται κοντά 
στο σπίτι µας µάς έδωσε την ιδέα να φέρουµε και να τοποθετήσουµε στην τάξη ένα µεγενθυµένο 
σχέδιο πόλης του Ρίου. Μετά την πρώτη παρατήρηση και τον εντοπισµό των κυριοτέρων σηµείων 
αναφοράς για την ζωή των παιδιών και των άλλων ανθρώπων που µένουν ή περνούν από την περιοχή 
του Ρίου (π.χ. θάλασσα, γέφυρα, κεντρικοί δρόµοι, νοσοκοµείο, εκκλησίες, σιδηροδροµική γραµµή και 
σταθµός) τα παιδιά θέλησαν να  εντοπίσουν και να σηµειώσουν στο χάρτη το σπίτι τους. Έτσι 
αποφάσισαν να ζωγραφίσουν το σπίτι τους και να το τοποθετήσουν στην ανάλογη θέση, ανατρέχοντας 
τόσο στη διεύθυνση όσο και στα κοντινά σηµαντικά κτίρια. 

Είναι δύσκολο να περιγραφεί στα όρια µιας εισήγησης το εύρος των ερωτηµάτων που 
προέκυψαν ή να µεταφερθεί το κλίµα της τάξης. Από την πρώτη κιόλας στιγµή ήµαστε σίγουρες ότι 
µπροστά µας ανοιγόταν ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον δρόµος. 

Η φυσική περιέργεια των παιδιών, αλλά και η θέση του σχολείου µας που βρίσκεται στο κέντρο 
του Ρίου, µας διευκόλυνε στο σχεδιασµό  επισκέψεων σε µέρη όπως, το ενετικό κάστρο του Ρίου, τη 
γέφυρα, το σιδηροδροµικό σταθµό, τόπους αναφοράς στην καθηµερινή µας δραστηριότητα στην 
περιοχή. Με τις επισκέψεις αυτές δόθηκε πλήθος ευκαιριών στα παιδιά για εξερεύνηση, διατύπωση 
υποθέσεων, στοχευµένων παρατηρήσεων. Μέσα από την ενεργή συµµετοχή τους στις διάφορες οµάδες 
είχαν τη δυνατότητα να διαλέγονται µε τους συµµαθητές τους, τις εκπαιδευτικούς ή άλλα πρόσωπα 
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κατακτώντας γνώσεις και εµπειρίες, που τα οδήγησαν στη συνειδητή γνώση όσων ήδη ήξεραν ή στην 
πρόσληψη νέων γνώσεων. 

Με αφορµή τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για  τον τόπο κατοικίας τους αλλά και το 
ενδιαφέρον να γνωρίσουν και να µάθουν περισσότερα, σχεδιάσαµε δραστηριότητες αναδυόµενου 
γραµµατισµού, σύµφωνα µε το ∆.ΕΠ.Π.Σ. Οι δραστηριότητες είχαν ως σκοπό να δώσουν ευκαιρίες στα 
νήπια ώστε να έρθουν σε επαφή, να ασχοληθούν και να κατανοήσουν τις λειτουργίες και τις συµβάσεις 
του γραπτού λόγου µέσα από αυθεντικά κείµενα, όπως χάρτες, πινακίδες, διαφηµιστικά φυλλάδια, 
βιβλία. Τους δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούν µε το να βρουν τρόπους να αντλούν πληροφορίες αλλά 
και να αποτυπώνουν το δικό τους στίγµα σε αυτά. 

Ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου εργασίας ήταν: 
Να γνωρίσουν τον τόπο  τους και το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Να  έρθουν σε πρώτη επαφή µε πολυτροπικά κείµενα, χάρτες, πινακίδες, αεροφωτογραφίες και να 
παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές να 
δείχνουν τη θάλασσα και την ξηρά και τους δρόµους στον χάρτη. 
Να ακολουθούν µια διαδροµή µε το δάχτυλο και να εντοπίζουν τον τόπο 
που ζουν, επίσης να αναγνωρίζουν την διεύθυνση και το όνοµα της 
πόλης τους. 
Να µάθουν βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και να αναγνωρίζουν το µήνυµα στις πινακίδες 
του Κ.Ο.Κ. 
Να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τον προφορικό και  γραπτό λόγο και να αλληλεπιδράσουν-
επικοινωνήσουν µε αυθεντικά κείµενα και το ευρύτερο περιβάλλον τους. 
Να αντιγράψουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά 
τους. 
Να εξοικειωθούν µε τις συµβάσεις πληροφοριακών και λογοτεχνικών κειµένων, να εκφραστούν 
δηµιουργικά φτιάχνοντας µια ιστορία ή ένα παραµύθι εικονογραφώντας και παρουσιάζοντάς το στην 
τάξη. 
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δουλέψουν σε οµάδες µε υπευθυνότητα και σεβασµό προς τους 
άλλους, να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι στην κατάκτηση της γνώσης µέσα από την 
ενεργητικές  συµµετοχικές διαδικασίες. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του κόσµου και  ότι εκδοχές του 
γραπτού λόγου µεταφέρουν µηνύµατα µε διαφορετικό τρόπο και χρησιµοποιούνται για διαφορετικό 
λόγο. 
Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο ευρύτερο περιβάλλον αλλά και µέσα στα κείµενα. 
Να εξοικειωθούν µε τη χρήση του υπολογιστή και του ίντερνετ ως µέσου άντλησης πληροφοριών. 
Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ερευνούν να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν, να φωτογραφίζουν 
και να ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν σύµβολα όπως µπορούν για να καταγράφουν και  να 
παρουσιάζουν τις σκέψεις τους. 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Οι επιµέρους δραστηριότητες οµαδοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας µε βάση 
τον κύριο στόχο τους. 
∆ραστηριότητες που αφορούν τον προφορικό λόγο 

Με αφορµή τις ελεύθερες ανακοινώσεις των παιδιών για τα δώρα των Χριστουγέννων και την 
ευχαριστήρια επιστολή που θέλουν να στείλουν στον Άη-Βασίλη, η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά 
να σκεφτούν τι θα µπορούσαν να γράψουν  στον φάκελο τους, και αν γνωρίζουν την 

περιοχή τους ή την διεύθυνσή τους. 
Τα παιδιά συζήτησαν µε τον µηχανικό του δήµου που κλήθηκε στην τάξη µας και αφού τους 

παρουσίασε το χάρτη, η νηπιαγωγός ενθάρρυνε τα παιδιά να διατυπώσουν τις απορίες τους σχετικά µε 
τα σύµβολα, τα σηµεία, τις γραµµές που παρατήρησαν στον χάρτη και ζητήσαµε από τον καλεσµένο 
µας να µας δείξει πώς να διαβάζουµε τον χάρτη. 

Κατά τις επισκέψεις µας είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε και να συζητήσουµε µε σηµαίνοντα 
πρόσωπα, όπως ο σταθµάρχης, οι πωλητές της λαϊκής αγοράς. 

Κατά την επίσκεψή µας στη γέφυρα τα παιδιά διατύπωσαν υποθέσεις για την αναγκαιότητα του 
έργου αυτού, παρατήρησαν και περιέγραψαν τα όντως εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της, µοιράστηκαν 
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τις εµπειρίες τους. Στη συνέχεια στην τάξη οι σχετικές συζητήσεις επεκτάθηκαν ακόµη περισσότερο 
και συµπεριέλαβαν δραµατοποιήσεις, θεατρικό παιχνίδι, εικονογραφήσεις. 

Η επίσκεψη στο κάστρο εκτός από την αναζήτηση της ιστορίας του µας έδωσε το ερέθισµα να 
φτιάξουµε ένα παραµύθι και να το δραµατοποιήσουµε στο χώρο του κάστρου. 
 
∆ραστηριότητες που αφορούν την ανάγνωση 
- Ανάγνωση χαρτών (πολυτροπικά κείµενα) – Σχέδιο πόλης 
- Ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων (π.χ. πινακίδες, ταµπέλες) 
- διάκριση αριθµών και γραµµάτων (διεύθυνση, τηλέφωνα) 
- Ανάγνωση διαφόρων βιβλίων και άλλων εντύπων (διαφηµιστικά, λευκώµατα, επαγγελµατικός 
οδηγός) για την περιοχή 
- Οργάνωση στη βιβλιοθήκη ιδιαίτερου χώρου για το Ρίο. 
 
∆ραστηριότητες που αφορούν τον γραπτό λόγο. 

Τα παιδιά έγραψαν σε ένα σηµαιάκι την διεύθυνση τους και το τοποθέτησαν επάνω στο χάρτη 
στο σηµείο που µένουν. 

Έγραψαν την διεύθυνση τους επάνω σε φάκελο 
Έφτιαξαν ταυτότητες, που περιλάµβαναν την φωτογραφία τους, την διεύθυνση τους και το 

τηλέφωνο τους και τις φορούσαν κατά την διάρκεια των επισκέψεων. 
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων είχαν µαζί τους µπλοκ ζωγραφικής, φωτογραφική µηχανή, 

χρώµατα ώστε να καταγράψουν µε τον τρόπο που τα ίδια θα επέλεγαν ό,τι τους έκανε εντύπωση. 
 
Ο χώρος της τάξης 

Καθηµερινά ο χώρος της τάξης εµπλουτιζόταν µε έντυπο και φωτογραφικό υλικό σχετικό µε το 
θέµα, που κυριολεκτικά κατέκλυσε την τάξη. Οι γονείς των µαθητών ανταποκρίθηκαν στέλνοντάς µας 
συνεχώς υλικό από διάφορες πηγές. 

Το έντυπο υλικό τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη ώστε να είναι προσβάσιµο από τους µαθητές 
κατά τις ώρες του ελεύθερου παιχνιδιού. Το φωτογραφικό υλικό στόλισε τους τοίχους της τάξης µας 
δίνοντάς µας συνεχώς αφορµές για συζήτηση κυρίως για την ιστορία του τόπου µας και τις αλλαγές 
που έγιναν στο πέρασµα του χρόνου. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η εφαρµογή ενός σχεδίου εργασίας παρέχει πλήθος ευκαιριών όχι µόνο για την ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου αλλά και για τη λειτουργική ένταξη του έντυπου λόγου µε εµφανή τα οφέλη για την 
ανάπτυξη και την εδραίωση δεξιοτήτων που σχετίζονται και ενισχύουν την ένταξη των παιδιών σε µια 
κοινωνία εγγράµµατη όπως η δική µας.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 
 

Εικόνα 1: Εντοπίζοντας σηµαντικά σηµεία στο 
χάρτη 

Εικόνα 2: Φτιάχνοντας το χάρτη της περιοχής µας 

 
 
 

 
 

Εικόνα 3: Ερευνώντας το χάρτη Εικόνα 4: Αποκωδικοποίηση της «γλώσσας» των 
τρένων 
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«ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ…»: ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 
ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΜΕ ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 
 

Αποστόλου Ζωή, Νηπιαγωγός, Μsc στις Επιστήµες της Αγωγής 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα τα τελευταία χρόνια προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις τάσεις της 
διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή νέων µεθοδολογικών προσεγγίσεων και 
καινοτόµων δράσεων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Σε ό,τι αφορά στην  προσχολική εκπαίδευση νέες µέθοδοι, 
όπως είναι τα σχέδια εργασίας, καλούνται να ενεργοποιήσουν το µαθητικό δυναµικό και να το ωθήσουν σε 
ενεργητική αλληλεπίδραση µε την κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η παρούσα εισήγηση που σκοπό έχει να 
παρουσιάσει ένα σχέδιο εργασίας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο 1/θ Νηπιαγωγείο Μυρσίνης Ηλείας µε 
τίτλο: «περισσότερα βιβλία, παρακαλώ…». Το σχέδιο εργασίας ενεργοποίησε το ενδιαφέρον όλων των µαθητών, 
δίνοντάς τους ευκαιρίες µέσα από τη διαµόρφωση ενός µαθησιακού περιβάλλοντος που προωθεί τις λειτουργικές 
εµπειρίες του γραµµατισµού να καλλιεργήσουν δεξιότητες που συνδέονται µε τον προφορικό και γραπτό λόγο, την 
ανάγνωση, τη φιλαναγνωσία και την επαφή µε το παιδικό βιβλίο.  
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ABSTRACT 
The last few years the Greek educational reality, in order to coordinate with the trends of the international 
educational policy, is characterized by the introduction of new methodological approaches and innovative 
activities at all educational levels. As far as the preschool education is concerned, new methods like projects are 
applied to activate the students and provide them as an active interaction with the society. In these terms, the 
present introduction is originated to present a project which was designed and executed in the kindergarten of 
Mirsini, Ilia, entitled “more books, please…”. The project activated the interest of all students by giving them 
opportunities through the establishment of a learning environment which promotes the functional experiences of 
literacy in order to cultivate capabilities which are associated with the oral and written speech as well as the 
literacy and the interaction with literature books for childhood.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα ενταγµένη στο πλαίσιο των γενικών 
εξελίξεων και τάσεων της διεθνούς αλλά και εγχώριας εκπαιδευτικής πολιτικής χαρακτηρίζεται από µια 
διάθεση εισαγωγής καινοτόµων δράσεων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, δράσεις που σκοπό έχουν 
να διαµορφώσουν το εκπαιδευτικό σκηνικό και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εξελίξεις παρέχοντας 
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σωρεία ερεθισµάτων που θα ωθήσουν το µαθητικό δυναµικό σε ενεργητική συµµετοχή και 
αλληλεπίδραση µε την ευρύτερη κοινωνία. 

Τα παιδιά µέσα στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών εξελίξεων προτρέπονται να αναλάβουν 
ένα συµµετοχικό ρόλο παρατήρησης, εντοπισµού προβληµάτων, διαµόρφωσης ερωτηµάτων, 
διατύπωσης προβλέψεων, αναζήτησης λύσεων και απαντήσεων ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές 
µάθησης που συµβάλλουν όχι µόνο στην κατάκτηση της γνώσης αλλά και στη συγκρότηση της 
αφηρηµένης σκέψης (Ραβάνης, 1999). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ 
 

Στην πορεία κατάκτησης της γνώσης τα παιδιά αξιοποιούν ικανότητες και δεξιότητες που 
συνδέονται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο, τις νέες τεχνολογίες, τη δραµατική τέχνη, τα 
εικαστικά, τα µαθηµατικά, την κίνηση και τη µουσική (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Κατά αυτόν τον 
τρόπο η γνώση επιτυγχάνεται µέσα από µια σύνδεση των γνωστικών αντικειµένων και µια ολιστική 
προσέγγισή της (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).  

Ανάµεσα σε όλα όσα στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης, στην ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος του παιδιού, στην προώθηση της µάθησης µέσω της δράσης (Helm & Katz, 2002) 
τοποθετείται και η εφαρµογή εκπαιδευτικών διαδικασιών και δράσεων που ως κύριο στόχο έχουν µέσα 
από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα να βοηθήσουν τα παιδιά στην οικοδόµηση της 
γνώσης και της γλώσσας (∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, 2002). 

Η εφαρµογή αυτών των δράσεων προϋποθέτει ότι µέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα 
διαµορφωµένο και εµπλουτισµένο µαθησιακά περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης προετοιµάζονται 
και πραγµατοποιούνται οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες που ξεκινούν από τις ανάγκες και τις 
γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δηµιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες 
γνώσεις (∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, 2002). 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη γλώσσα η µεθοδολογική αυτή προσέγγιση συνδέεται άµεσα µε τη 
θεωρητική αρχή εκείνη σύµφωνα µε την οποία τα παιδιά από τη γέννησή τους ζουν στον κόσµο των 
γραµµάτων, του γραµµατισµού και δεν περιµένουν την ηλικία του σχολείου για να παρατηρήσουν, να 
δηµιουργήσουν υποθέσεις και θεωρίες προκειµένου να ερµηνεύσουν τον κόσµο του γραπτού που τους 
περιβάλλει. Έτσι, ο γραπτός λόγος αποτελεί για τα παιδιά ένα στοιχείο της ζωής τους, το οποίο 
προσπαθούν να κατακτήσουν και να του δώσουν νόηµα (Παπούλια – Τζελέπη, 2002).  

Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες για την κατάκτηση του γραµµατισµού φωτίζουν τις 
ενέργειες του παιδιού να κατακτήσει το ρόλο κα τη λειτουργία του γραπτού στη σύγχρονή του 
«εγγράµµατη κοινωνία». Οι πρόσφατες έρευνες για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και την 
ανάπτυξη της ικανότητάς τους για την «πρώτη» γραφή και ανάγνωση µας έχουν δώσει νέες γνώσεις για 
το πώς τα παιδιά µαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν και οδήγησαν σε µεγάλες αλλαγές στην 
κατανόηση της ανάπτυξης της γλώσσας και των ικανοτήτων γραµµατισµού στα µικρά παιδιά 
(Κουτσουβάνου, 2000). 

Το παιδί δε θεωρείται πλέον παθητικός αποδέκτης της τυπικής διδασκαλίας της ανάγνωσης ούτε 
η κατάκτηση της χρήσης του γραπτού λόγου είναι αποτέλεσµα µόνο διδακτικής διαδικασίας που 
ολοκληρώνεται σε λίγους µήνες στον πρώτο χρόνο της σχολικής του ζωής. ∆εν είναι πλέον παραδεκτό 
ότι υπάρχει µια «προαναγνωστική» φάση ή στάδιο «προαναγνωστικών δεξιοτήτων» στην προσχολική ή 
στη σχολική του ζωή. Οι όροι αυτοί αντικαθίστανται από δυναµικότερες θεωρήσεις που ορίζουν τις 
ρίζες του γραµµατισµού όχι ως απουσία αναγνωστικής και γραφικής ικανότητας, αλλά ως αναδυόµενη 
παρουσία (Παπούλια – Τζελέπη, 2002). Μια νέα άποψη αναπτύσσεται και προωθείται, η ιδέα του 
«αναδυόµενου γραµµατισµού».  

Με τον όρο «αναδυόµενο γραµµατισµό» (emergent literacy) που αποδίδεται στην M. Clay, (1966) 
περιγράφονται οι συµπεριφορές ανάγνωσης και γραφής των µικρών παιδιών που προηγούνται του 
συµβατικού γραµµατισµού και εξελίσσονται µαζί µ’ αυτόν» (Sulzby, 1991). Συγκεκριµένα ορίζονται 
ως «ανάδυση του γραµµατισµού» όλες οι στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται µε την 
αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την κατανόηση του µηνύµατός του, καθώς και την παραγωγή 
κωδικοποιηµένων µηνυµάτων, κατά την προσχολική ηλικία, δηλαδή προτού αρχίσει η συστηµατική 
διδασκαλία της ανάγνωσης και την γραφής (Παπούλια – Τζελέπη, 2002). 
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Ο «αναδυόµενος γραµµατισµός» χρησιµοποιείται κυρίως γιατί δείχνει ότι η ικανότητα χρήσης 
του γραπτού λόγου πηγάζει από το ίδιο το παιδί, εφόσον αυτό αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον όπου 
κυριαρχεί ο τυπωµένος λόγος (Hall, 1987). Ακόµη, υποδηλώνει µια εξελικτική πορεία προς τη µάθηση, 
η οποία αρχίζει από τα πρώτη έτη ζωής του παιδιού στο σπίτι και συνεχίζεται µε τη φοίτησή του στο 
σχολείο, δίνει έµφαση στη µάθηση και όχι στη διδασκαλία, θεωρεί δηλαδή τα παιδιά ενεργούς µαθητές 
που µαθαίνουν ζώντας και επενεργώντας σε ένα περιβάλλον γεµάτο από γραπτά κείµενα 
(Γιαννικοπούλου, 1998), και τέλος η ανάγνωση και η γραφή εµφανίζονται µόνο όταν οι συνθήκες είναι 
κατάλληλες, δηλαδή όταν προσφέρονται πλούσια ερεθίσµατα στο περιβάλλον και έχουν την 
υποστήριξη και τη βοήθεια των ενηλίκων στην προσπάθειά τους να γράψουν και να διαβάσουν. 

Οι Teale και Sulzby (1989) σκιαγραφώντας το προφίλ των µικρών παιδιών που µαθαίνουν γραφή 
και ανάγνωση αναφέρουν ότι τα µικρά παιδιά καταλαβαίνουν πως η µάθηση της γραφής και της 
ανάγνωσης είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της όλης διαδικασίας της µάθησης και τα ίδια επιδεικνύουν 
ποικίλους τρόπους γραφικών και αναγνωστικών συµπεριφορών στα πλαίσια του οικογενειακού και 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Τα παιδιά, καθώς παρατηρούν τους εγγράµµατους ενήλικους, 
συνειδητοποιούν τι πρέπει να προσέξουν, πώς να χειριστούν και πώς να χρησιµοποιήσουν το έντυπο 
υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης αναπτύσσονται ταυτόχρονα 
και είναι αλληλένδετες. Τα παιδιά δε µαθαίνουν πρώτα να διαβάζουν και µετά να γράφουν ή το 
αντίστροφο, αλλά καθώς µεγαλώνουν µαθαίνουν συγχρόνως να γράφουν και να διαβάζουν. Επίσης ο 
προφορικός λόγος των παιδιών ασκεί σηµαντική επιρροή στην πρόοδο της ανάγνωσης και της γραφής. 
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής δεν εµφανίζονται στο παιδί ξαφνικά και 
µια συγκεκριµένη στιγµή στη ζωή του. Αναδύονται σταδιακά, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι το παιδί 
µεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο γραπτός λόγος, συµβιώνει µε εγγράµµατους ενήλικους 
που διαβάζουν, γράφουν, συζητούν µεταξύ τους αλλά και µε τα παιδιά, και τέλος ασχολείται και το ίδιο 
σε αναγνωστικές και γραφικές δραστηριότητες µε παιγνιώδη τρόπο. 

Εν τούτοις η πορεία προς την κατάκτηση του γραµµατισµού δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά, 
καθώς βιώνουν διαφορετικές εµπειρίες που σχετίζονται µε το οικογενειακό τους περιβάλλον και µε τη 
σχολική τάξη. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο ρόλο του οικογενειακού 
περιβάλλοντος όσο και των εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέχουν ένα καθοριστικό µεσολαβητικό, 
υποστηρικτικό ρόλο. Εξίσου σηµαντική κρίνεται και η συνεργασία σχολείου και οικογένειας καθώς το 
σχολείο καλείται να εµπλουτίσει και να διευρύνει ό,τι έχει θεµελιώσει η οικογένεια  (Γιαννικοπούλου, 
2002). 

Πρωταρχικός στόχος για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης θεωρείται το να 
µπορέσουν να µεταδώσουν στα παιδιά «πολιτισµικές πρακτικές», να τα µυήσουν σε συνήθειες που 
χαρακτηρίζουν τον εγγράµµατο πληθυσµό και προτρέπουν στη δια βίου µάθηση (Οδηγός Νηπιαγωγού, 
2006). Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  δηµιουργήσουν ένα κλίµα 
ενθάρρυνσης και  προσφοράς κινήτρων µάθησης για όλα τα παιδιά (∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, 
2002) να διαµορφώσουν δηλαδή ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα γραπτού λόγου (δηµιουργία 
βιβλιοθήκης, έντυπο υλικό και γραφική ύλη σε πολλά σηµεία της τάξης) (Τάφα, 2001) και να 
οργανώσουν ελκυστικές µαθησιακές εµπειρίες που έχουν νόηµα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά.  

Οι µαθησιακές αυτές εµπειρίες αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, εµπειρίες και τα 
βιώµατα των παιδιών θα πρέπει να παρακινούν το κάθε παιδί να συµµετέχει στο σχεδιασµό της 
µαθησιακής διαδικασίας (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006), να προσεγγίζουν τη γνώση µέσα από το 
παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή 
απόψεων, τη δηµιουργία, την παρουσίαση ιδεών (∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, 2002). 

Συγκεκριµένα αναφορικά µε τη γλώσσα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαµορφώνουν 
επικοινωνιακές καταστάσεις ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο να αφηγούνται, να 
περιγράφουν, να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο, να εξηγούν και να 
ερµηνεύουν. Θα πρέπει ακόµη τα παιδιά να έρχονται αβίαστα µε διαφορετικές εκδοχές του γραπτού 
λόγου ώστε να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου και να υιοθετούν βασικές 
συµβάσεις ανάγνωσης και γραφής να αξιοποιούν διάφορες πηγές πληροφόρησης, να χρησιµοποιούν τη 
βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριµένες επιλογές βιβλίων ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά 
τους, να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία του βιβλίου, να κάνουν τη σύνδεση 
γραπτού και προφορικού λόγου, κ.α. Θα πρέπει ακόµη να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να 
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συνειδητοποιούν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου ώστε να κατανοήσουν τη σηµασία της 
γραφής ως µέσου επικοινωνίας, να υποστηριχτούν στην προσπάθειά τους να γράφουν όπως µπορούν, 
κ.α. 
 
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφηκε, η πρόταση για υιοθέτηση νέων µεθοδολογικών 
προσεγγίσεων για τη γλωσσική αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002) και η 
διάθεση της νηπιαγωγού να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε τα βιώµατα των παιδιών και ενταγµένο µέσα σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας 
οδήγησαν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός προγράµµατος που ως κύριο στόχο του είχε τη 
δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος µάθησης και επαφής µε τη γλώσσα. 

Ειδικότερα, µε αφορµή την εβδοµάδα παιδικού βιβλίου (13-19 Νοεµβρίου 2006) η νηπιαγωγός 
θέλησε να διαµορφώσει το περιβάλλον αλλά και τις δράσεις της τάξης οργανώνοντας ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που θα προωθήσει τις λειτουργικές εµπειρίες του γραµµατισµού ενθαρρύνοντας τη 
δηµιουργικότητα, τη φαντασία και την πρωτοβουλία των παιδιών (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006), ώστε 
να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία τους και η επαφή τους µε το παιδικό βιβλίο. 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει αφενός ότι ένα πλούσιο σε αναγνωστικά ερεθίσµατα περιβάλλον 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην κατάκτηση του γραµµατισµού και αφετέρου ότι η ανάγνωση ιστοριών 
και παραµυθιών από τους ενηλίκους πέρα από τη χαρά, την ευχαρίστηση, τη διέγερση της φαντασίας, 
την καλλιέργεια του συναισθηµατικού κόσµου και τη νοητική ανάπτυξη που προσφέρει καλλιεργεί 
δεξιότητες άµεσα συσχετιζόµενες µε την ανάγνωση και τη γραφή (Τάφα, 2000).  

Η συµβολή της ανάγνωσης ιστοριών στην ανάδυση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της 
γραφής στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας περιγράφεται κυρίως µε την υιοθέτηση βασικών 
συµβάσεων ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήµατος γραφής, όπως την κατανόηση της φοράς 
ανάγνωσης, τη συνειδητοποίηση ότι τα βιβλία διαβάζονται από την αρχή ως το τέλος, την εξοικείωση 
µε το ρόλο του αναγνώστη, τη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του γραπτού λόγου, τη διάκριση των 
διαλογικών από τα µη διαλογικά µέρη, την κατανόηση της σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου, κ.α. 
Οι θεωρητικές αρχές για την κατανόηση και λειτουργία του γραπτού και προφορικού λόγου από τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας µέσω της ανάγνωσης των ιστοριών οδήγησαν στο σχεδιασµό του 
προγράµµατος. 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μυρσίνης Ηλείας κατά το σχολικό έτος 

2006-2007 µε τη συµµετοχή και των 18 µαθητών του σχολείου (11 προνήπια και 7 νήπια, 9 αγόρια και 
9 κορίτσια), οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ελληνικής καταγωγής. Το πρόγραµµα 
εφαρµόστηκε κυρίως τις ηµέρες εορτασµού της «εβδοµάδας παιδικού βιβλίου» αλλά συνεχίστηκε, 
εξαιτίας της θετικής διάθεσης των παιδιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ενώ, η αρχική στοχοθεσία της νηπιαγωγού ήταν να διαµορφώσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 
και ένα πρόγραµµα µιας εβδοµάδας για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των παιδιών και της επαφής 
τους µε το βιβλίο, το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση των παιδιών οδήγησαν στην ανάδυση ενός 
σχεδίου εργασίας. Συγκεκριµένα, όταν η νηπιαγωγός έφερε στην τάξη κάποια αφίσα για τον εορτασµό 
της «εβδοµάδας παιδικού βιβλίου» τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για το περιεχόµενό της και ζήτησαν να 
µάθουν περισσότερα για τον τρόπο εορτασµού αυτής της εβδοµάδας. Το ενδιαφέρον τους µάλιστα είχε 
αρχίσει να κινητοποιείται µε τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου ως δανειστικής και µε την 
επαφή τους µε πρωτόγνωρα γι΄ αυτά βιβλία.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σχεδιασµός του προγράµµατος ακολούθησε σε µεγάλο βαθµό τις 
βασικές αρχές σχεδιασµού και εφαρµογής ενός σχεδίου εργασίας. Έτσι, ο σχεδιασµός και η επιλογή 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών έγινε από κοινού από την εκπαιδευτικό και τα παιδιά, γεγονός που σε 
µεγάλο βαθµό εξασφάλισε το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή όλων των παιδιών.  
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Ο τίτλος του προγράµµατος δόθηκε από ένα παιδί που προσπάθησε να «πείσει» την εκπαιδευτικό 
της τάξης να προβεί στην αγορά περισσότερων βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.  

 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Με την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος επιδιώχθηκαν ειδικοί στόχοι που είτε τέθηκαν 

εξαρχής είτε προέκυψαν και αφορούν σε διάφορες πτυχές ανάπτυξης (γνωστικούς, συναισθηµατικούς, 
νοητικούς και κοινωνικούς): να εµπλουτίσουν και να συστηµατοποιήσουν τα παιδιά τις γνώσεις τους 
για τα βιβλία, να καλλιεργήσουν ειδικό ως προς το θέµα λεξιλόγιο, να συνδέσουν το θέµα µε τη 
λογοτεχνία, τη µουσική και το θέατρο, να εξοικειωθούν µε υπολογιστές και άλλα µέσα τεχνολογίας, µε 
πολυτροπικά κείµενα, να βιώσουν τη διαδικασία της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και να δουν τα 
οφέλη της, να αναπτύξουν κλίµα συνεργασίας, δηµιουργικής έκφρασης, διαλόγου, εµπιστοσύνης και 
αυτενέργειας, να αναπτύξουν τη συµµετοχικότητα γι€α την επίλυση προβληµάτων, να ανακαλύψουν 
την αξία της διερευνητικής µάθησης, να κατασκευάσουν, να δηµιουργήσουν, να οργανώσουν το χώρο 
τους για τις ανάγκες του προγράµµατος, να επιµεληθούν διάφορες εκδηλώσεις, να εµπλακούν σε 
βιωµατικές διαδικασίες µάθησης, να ασκηθούν στη χρήση του διαλόγου και της επικοινωνίας. 

Αναφορικά µε τη γλώσσα και την ανάδυση του γραµµατισµού ως κύριος στόχος τέθηκε η 
δηµιουργία ενός αυθεντικού επικοινωνιακού πλαισίου µέσα στο οποίο τα παιδιά θα εξοικειωθούν µε 
διάφορα κειµενικά είδη και θα συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου, τη 
σηµασία δηλαδή της γραφής ως µέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, µεταφοράς ιδεών, κ.α.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας επιδιώχθηκε να αγαπήσουν τα 
παιδιά το παιδικό βιβλίο και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο διάβασµα, να καλλιεργηθεί ο 
προφορικός λόγος µε την ανάπτυξη λεξιλογίου και της ικανότητας συµµετοχής στη συζήτηση, να 
µπορέσουν να διηγηθούν µια ιστορία µόνα τους, να αναπτυχθεί η αφαιρετική τους σκέψη µε τη 
συγκέντρωση στο γραπτό λόγο χωρίς τη βοήθεια εικόνων και τη συµµετοχή σε συζήτηση που 
χαρακτηρίζεται από αιτιολόγηση, πρόβλεψη και ανάλυση, να αναπτύξουν γνώσεις γύρω από τα βιβλία 
(συγγραφέας, εικονογράφος, τίτλος, εκδοτικός οίκος) και πράγµατα που τα ίδια δεν έχουν άµεση 
εµπειρία ή να επεκτείνουν αυτές που έχουν βιώσει µε σύνδεση πληροφοριών του βιβλίου µε 
προσωπικές τους εµπειρίες, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες (κατανόηση της θέσης του άλλου 
και εκµάθηση τρόπων συµπεριφοράς), να αναπτύξουν γνώσεις για το τεχνικό κοµµάτι της ανάγνωσης 
(διαβάζουµε από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά, διαβάζουµε το κείµενο και όχι τις 
εικόνες, γνωρίζουν την αρχή και το τέλος του βιβλίου), και τέλος να αναπτύξουν οπτικό λεξιλόγιο. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας της βιβλιοθήκης του σχολείου ως δανειστικής επιδιώχθηκαν 
ειδικότεροι στόχοι που αφορούν στην απόκτηση της συµπεριφοράς αναγνώστη, στην παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους τους µαθητές για πρόσβαση στα βιβλία, στη µύηση στη διαδικασία του δανεισµού 
και στη µάθηση της σωστής χρήσης και διατήρησης του βιβλίου, στην καλλιέργεια της συνέπειας και 
της υπευθυνότητας. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 
Τα παιδιά που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ενθαρρύνθηκαν να αφηγούνται, να περιγράφουν, να 

συµµετάσχουν σε συζητήσεις µε τη χρήση επιχειρηµατολογίας, να δηµιουργούν δικά τους κείµενα 
παίρνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα, 
κατανοώντας συγχρόνως στοιχεία από τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και τη σχέση 
του γραπτού λόγου µε τις εξωγλωσσικές όψεις του νοήµατος (π.χ. εικόνες, σύµβολα). 

Κατά τη διαδικασία και µε έµµεσο τρόπο τα παιδιά υποστηρίχτηκαν να συνειδητοποιήσουν και 
να καλλιεργήσουν επιµέρους δεξιότητες που σχετίζονται µε το γραµµατισµό, όπως φωνηµική 
επίγνωση, γραφοφωνηµικές αντιστοιχίες, διάκριση πεζών και κεφαλαίων, εντοπισµός και λειτουργία 
σηµείων στίξεως, διάκριση ελληνικών και λατινικών αλφαβήτων, φορά και διάταξη γραφής καθώς και 
να εντοπίσουν γλωσσικές και εξωγλωσσικές συµβάσεις που διέπουν την οργάνωση των βιβλίων (τίτλο, 
συγγραφέα, σελιδαρίθµηση, κ.α.). Μέσα από την επαφή µε διαφορετικά είδη βιβλίων (παραµύθια, 
µυθιστορήµατα, ποίηση, κ.α.) τους δόθηκε η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι στη 
διαφορετικότητα των κειµένων έγκειται το ότι απευθύνονται σε συγκεκριµένους κάθε φορά 
αναγνώστες. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 
 
Η νηπιαγωγός προσπάθησε από τη µεριά της να συµβάλλει στην προώθηση του γραµµατισµού 

µε τη διαµόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος: διαµόρφωση βιβλιοθήκης - ηχητικής 
βιβλιοθήκης (ποικιλία βιβλίων, τακτοποίηση, βιβλία από διάφορους πολιτισµούς και γλώσσες), 
λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης (τα παιδιά σηµειώνουν το όνοµά τους και το βιβλίο που 
δανείστηκαν), παρουσίαση αλληλογραφίας στα παιδιά, εισαγωγή παντός είδους έντυπου υλικού στην 
τάξη, αξιοποίηση της βιβλιοθήκης σε ποικίλες δραστηριότητες γραµµατισµού που συνδέονται µε 
διάφορες µαθησιακές περιοχές (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).  

Ακόµη, προσπάθησε να υιοθετήσει ποικίλες πρακτικές αναφορικά µε την ανάγνωση: συχνή 
ανάγνωση βιβλίων, ιστοριών, οδηγιών παιχνιδιών, εφηµερίδων, περιοδικών, αλληλογραφίας, χρήση 
πολλών διαφορετικών τρόπων παρουσίασης παιδικών βιβλίων (ανάγνωση, αφήγηση, ανάγνωση 
κειµένου µε ταυτόχρονη επίδειξη εικόνων, ανάγνωση κειµένου και επίδειξη εικόνων στο τέλος), 
στραµµένο βιβλίο προς τα παιδιά δείχνοντας πού διαβάζει, διαρκή σχόλια κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης, καλεί τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, προβλέψεις, να κάνουν ερωτήσεις και σχόλια κατά 
την ανάγνωση ή διήγηση βιβλίων, να συνδέουν τα βιβλία µε προσωπικές τους εµπειρίες, να 
χρησιµοποιήσουν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία για την εξέλιξη της ιστορίας, ανάγνωση βιβλίων σε 
µικρή οµάδα παιδιών ώστε να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες κατανόησης και συµµετοχής στην 
επεξεργασία του κειµένου, συχνή επανάληψη ανάγνωσης των ίδιων ιστοριών, κ.α.  

Σηµαντικά στοιχεία του ρόλου της νηπιαγωγού ήταν ακόµη η ενθάρρυνση των παιδιών να 
«διαβάζουν» και να «γράφουν» όπως µπορούν, η παροχή διαφόρων ερεθισµάτων για τη διέγερση της 
φαντασίας τους και η συνεχής παρότρυνση για συµµετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργασία 
µε τους γονείς για τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης και τη λειτουργική προσέγγιση του 
γραµµατισµού στο σπίτι (Γιαννικοπούλου, 2002).  
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος, όπως ήδη ειπώθηκε, έγινε από κοινού από την 

εκπαιδευτικό και τα παιδιά, γεγονός που συνέβαλε τόσο στο αµείωτο ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη 
τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος όσο και στην ανάδυση πολλών δράσεων. 

Μερικές από αυτές περιγράφονται ως εξής: 
- κατασκευή αφίσας – ενηµέρωση γονέων 
- πρόσκληση «γιαγιάς» στο σχολείο για αφήγηση παραµυθιού και συνέντευξη από τα παιδιά 
- επίσκεψη σε έκθεση βιβλίου 
- πρόσκληση γονέων στην τάξη για την παρουσίαση του αγαπηµένου τους βιβλίου και συζήτηση 

αναφορικά µε τα «βιβλία που αρέσουν στους µεγάλους» 
- έκθεση και παρουσίαση αγαπηµένων βιβλίων (γονείς και παιδιά «κάθισαν στην καρέκλα του 

συγγραφέα»)  
- δηµιουργία DVD στο οποίο τα παιδιά µιλάνε για τα αγαπηµένα τους βιβλία 
- κατασκευή αυτοσχέδιων βιβλίων – κατασκευή ενός «γιγαντοβιβλίου» 
- «ψηφίζω» τον καλύτερο εικονογράφο – συγγραφέα 
- δραµατοποίηση παραµυθιού – αυτοσχεδιασµοί µε µεταµφιέσεις – ντύνοµαι συγγραφέας 
- επίσκεψη στο σχολείο µιας παραµυθογράφου 
- εισήγηση για τους γονείς από επιστήµονα αναφορικά µε τη λειτουργική χρήση των διαφόρων 

κειµενικών ειδών  
- εικαστικές κατασκευές – ονειρική βιβλιοθήκη  
- δηµιουργία σελιδοδεικτών µε διάφορα θέµατα 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Η εφαρµογή των δράσεων που σχεδιάστηκαν έλαβε χώρα ως εξής: 
Αφού ορίστηκε το θέµα και επιλέχτηκε η γωνιά της τάξης στην οποία θα συγκεντρωνόταν όλο το 

υλικό («τα αγαπηµένα µου βιβλία…» η ονοµασία της γωνιάς) ετοιµάστηκε η αφίσα – πρόσκληση 
ενηµέρωσης και συµµετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αφίσα έγινε µε τη χρήση 
του υπολογιστή και µε επιλογή εικόνας από τα ίδια τα παιδιά και αναρτήθηκε στον πίνακα 
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ανακοινώσεων. Η νηπιαγωγός επίσης κάλεσε τους γονείς σε συγκέντρωση, ώστε να τους µιλήσει για το 
θέµα που αναδύθηκε και να τους ζητήσει η ίδια να συµµετάσχουν ενεργά στο πρόγραµµα. Αφού 
εξασφαλίστηκε η θετική διάθεση των γονέων τα παιδιά ανέλαβαν διάφορες αρµοδιότητες ατοµικά αλλά 
και οµαδικά.  

Εξαρχής παρατηρήθηκε από τη νηπιαγωγό ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
ενασχολήσεών τους έδειχναν ενδιαφέρον για τα ελάχιστα βιβλία που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη, ενώ 
τα περισσότερα από αυτά «φυλάσσονταν» στην ντουλάπα του σχολείου. Κρίθηκε αναγκαία εξαρχής 
λοιπόν η οργάνωση της βιβλιοθήκης του σχολείου, η οποία άλλαξε µορφή µε τις παρεµβάσεις των 
παιδιών και της νηπιαγωγού. Καθώς τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυµία να παίρνουν στο σπίτι κάποιο 
βιβλίο οργανώθηκε η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία λειτούργησε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς και κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών µε καθηµερινούς δανεισµούς. 
Τα παιδιά καθηµερινά σηµείωναν στο «βιβλίο της βιβλιοθήκης» τα στοιχεία τα δικά τους και του 
βιβλίου που επέλεξαν, ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικά η διαδικασία του δανεισµού. 

Τα παιδιά έφεραν στην τάξη και τα δικά τους αγαπηµένα βιβλία, τα παρουσίασαν και στη 
συνέχεια αφού «κάθισαν στην καρέκλα του συγγραφέα» µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα αφηγήθηκαν 
στους συµµαθητές τους, αλλά και δραµατοποίησαν κοµµάτια αυτών των βιβλίων. Αυτό διήρκησε 
αρκετά µεγάλο διάστηµα καθώς όλα τα παιδιά έφεραν το αγαπηµένο τους βιβλίο και θέλησαν να το 
µοιραστούν µε τους συµµαθητές τους. Οι διάλογοι που προέκυψαν και καταγράφηκαν από τις 
παρουσιάσεις και αφηγήσεις είναι ενδεικτικοί της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των παιδιών και 
της διάθεσής τους για συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στη συνέχεια προσκλήθηκε στο σχολείο µια γιαγιά ενός παιδιού για την αφήγηση παραµυθιού. 
Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στη γιαγιά µετά την αφήγηση σχετίζονταν τόσο µε τα παραµύθια όσο 
και µε το θέµα που απασχολούσε την τάξη εκείνη τη χρονική περίοδο. 

 

 
 

Εικόνα 1. Κάθε µητέρα παρουσίασε το αγαπηµένο της βιβλίο 
και στη συνέχεια αναπτύχθηκε διάλογος ανάµεσα στις µητέρες και τα παιδιά 

 
Οι επόµενοι καλεσµένοι της τάξης ήταν οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι παρουσίασαν τα 

αγαπηµένα τους βιβλία, συζήτησαν για αυτά µε τα παιδιά και επεσήµαναν οµοιότητες και διαφορές των 
βιβλίων που διαβάζουν οι «µεγάλοι» µε αυτά που διαβάζουν τα µικρά παιδιά. Η συζήτηση αυτή 
καταγράφηκε και εξαιτίας του µεγάλου ενδιαφέροντος που έδειξαν τα παιδιά προέκυψε η δηµιουργία 
ενός DVD, στο οποίο τα παιδιά παρουσίασαν τα βιβλία τους για να µπορούν να τα παρουσιάζουν στους 
γονείς τους και τους φίλους τους. 

Το σχολείο επισκέφτηκε µετά από πρόσκληση που ετοίµασαν τα παιδιά και µια συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων, η οποία αφού τους αφηγήθηκε κάποιο από τα βιβλία της στη συνέχεια έκανε 
αυτοσχεδιασµούς µαζί µε τα παιδιά µε βάση τους ήρωες του παραµυθιού. Τα παιδιά απηύθυναν πολλές 
ερωτήσεις στην παραµυθογράφο και έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την τύχη των ηρώων του 
βιβλίου. Τις επόµενες µέρες τα παιδιά µεταµφιέζονταν συχνά σε συγγραφείς και έκαναν την 
παρουσίαση των «δικών τους βιβλίων». 

Στη συνέχεια µε τη συνεργασία και συµµετοχή των γονέων πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε 
έκθεση βιβλίου που διοργανώθηκε σε κοντινή περιοχή. Τα παιδιά απηύθυναν στους βιβλιοπώλες τις 
ερωτήσεις που ετοίµασαν στην τάξη, επεξεργάστηκαν το έντυπο υλικό, τα βιβλία και παρατήρησαν τον 
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τρόπο συναλλαγής των βιβλιοπωλών µε τους πελάτες. Οι γονείς των παιδιών συµµετείχαν ενεργά σε 
όλη τη διαδικασία ξεφυλλίζοντας τα βιβλία µαζί µε τα παιδιά τους αλλά και αγοράζοντάς τους κάποια 
από αυτά. 

Με την επιστροφή στην τάξη τα παιδιά ζωγράφισαν ό,τι εντυπωσίασε το καθένα από την 
επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο. Παρατηρήθηκε ότι µετά την επίσκεψη και κατά τη διάρκεια των 
αυθόρµητων ενασχολήσεών τους στις γωνιές τα παιδιά ενέταξαν στο συµβολικό τους παιχνίδι και τη 
«γωνιά του βιβλιοπωλείου».  

Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας κάποια παιδιά πραγµατοποίησαν µαζί µε την εκπαιδευτικό 
επίσκεψη και συµµετοχή στις εργασίες που γίνονται την ηµέρα εορτασµού του παιδικού βιβλίου (2 
Απριλίου) σε µεγάλο πολυχώρο της Πάτρας. Γνώρισαν από κοντά αγαπηµένους τους συγγραφείς και 
ενεπλάκησαν στις βιωµατικές δράσεις που έλαβαν χώρα από διάφορους συγγραφείς – εµψυχωτές. 

 

  
 

Εικόνα 2, 3. Γονείς και παιδιά επισκέφθηκαν και ζωγράφισαν την έκθεση βιβλίου 
 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος τα παιδιά έκαναν πολλά αυτοσχέδια παραµύθια µε 
διάφορες αφορµήσεις (κλασικά παραµύθια, ιστορίες, µύθους, τυχαία περιστατικά, κουκλοθέατρο, 
αυτοσχέδιους διάλογους, κ.α.) και ποικίλη θεµατολογία που παρουσίασαν στους συµµαθητές τους. Τα 
αυτοσχέδια παραµύθια τοποθετήθηκαν στη βιβλιοθήκη της τάξης που τα παιδιά φρόντιζαν καθηµερινά 
για την ανανέωση και την τακτοποίησή της.  

 

 
 

Εικόνα 4. Τα παιδιά παρουσίασαν τα αυτοσχέδια παραµύθια τους 
 

Τα παιδιά δούλεψαν ακόµη µε τους γονείς τους στο σπίτι για τη δηµιουργία παραµυθιών και 
γιγαντοπαραµυθιών και έκαναν διαγωνισµό για τον καλύτερο συγγραφέα και εικονογράφο της τάξης. 
Στα πλαίσια της εικονογράφησης χρησιµοποίησαν πολλά από τα αγαπηµένα τους βιβλία ως 
αφορµήσεις για την παραγωγή εικαστικών δηµιουργιών. Επηρεασµένα µάλιστα από το ναυάγιο ενός 
πλοίου που συνέβη κατά τη διάρκεια της χρονιάς έφτιαξαν το γιγαντοβιβλίο της τάξης. 

Επίσης σε ό,τι αφορά στην έκφραση της δηµιουργικότητάς τους τα παιδιά έκαναν πολλούς 
σελιδοδείκτες που προσέφεραν ως δώρα στους γονείς, στους καλεσµένους και στους οποίους 
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καταγράφονταν πέρα από την εικόνα και διάφορες «ατάκες» των παιδιών µε θέµα «µε ένα βιβλίο 
ταξιδεύω». 

 
Έγιναν ακόµη πολλές δράσεις και παρεµβάσεις σχετικές µε την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 

που δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στο σύνολό τους. 
 
 

  
 

Εικόνες 5, 6. Μερικά από τα παραµύθια-γιγαντοπαραµύθια που έγραψαν  
και εικονογράφησαν τα παιδιά µε τους γονείς τους 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Για την αξιολόγηση του προγράµµατος ακολουθήσαµε τις βασικές µορφές αξιολόγησης που 

προβλέπονται για κάθε οργανωµένη και συστηµατική διαδικασία και εναρµονίζονται µε τις αρχές του 
∆ΕΠΠΣ και του Νέου Οδηγού για το Νηπιαγωγείο (∆ΕΠΠΣ, 2002). 

- Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της αρχικής (διαγνωστικής) αξιολόγησης η εκπαιδευτικός 
προσπάθησε να καταγράψει τις εµπειρίες και τις διαθέσεις των παιδιών αναφορικά µε την ανάγνωση 
βιβλίων και πάνω σε αυτές προσάρµοσε την εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Στη συνέχεια επεσήµανε στα πλαίσια της σταδιακής (διαµορφωτικής) αξιολόγησης και µε 
στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας την πορεία ανάπτυξης (εµπλουτισµού των 
γνώσεων) και εξοικείωσης του κάθε παιδιού γύρω από την ανάγνωση και επαναπροσδιόρισε πτυχές 
των δράσεων (π.χ. µε το πέρασµα του χρόνου οι αφηγήσεις πολλών παραµυθιών γινόταν από τα παιδιά 
και όχι από τη νηπιαγωγό, πράγµα που γινόταν στην αρχή). 

- Τέλος, και σε ό,τι αφορά στην τελική (συνολική) αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκαν 2 βασικές 
µέθοδοι: η αυτοαξιολόγηση,  η οποία έγινε από τους µαθητές και από την εκπαιδευτικό ώστε να 
καταγραφούν οι απόψεις των µαθητών, το ενδιαφέρον και η διάθεσή τους για συµµετοχή, η δυνατότητά 
τους να απαντούν σε ερωτήσεις που κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης φάνηκε ότι δε 
γνώριζαν, κ.α. και η ετεροαξιολόγηση, που έγινε από εξωτερικούς παράγοντες (γονείς) µε συζήτηση 
κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων αλλά και από το ενδιαφέρον των ιδίων για λεπτοµερείς πτυχές του 
προγράµµατος. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα φάνηκε να παρείχε πλήθος ευκαιριών τόσο για την καλλιέργεια της 
προφορικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης διαλόγου όσο και για τη  διερεύνηση της λειτουργίας της 
γραπτής γλώσσας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε πλήθος βασικών συµβάσεων του 
γραπτού λόγου, να αντιληφθούν πώς λειτουργεί ο κώδικας της γραφής και της ανάγνωσης και το 
σηµαντικότερο έγιναν τα ίδια «συγγραφείς». Οι διάλογοι που αναπτύχθηκαν, οι απορίες που 
διατυπώθηκαν και οι προσπάθειες επίλυσής τους, οι περιγραφές που έγιναν, οι συνεντεύξεις που 
διεξήχθησαν αλλά και οι γραπτές παραγωγές των παιδιών υπήρξαν χαρακτηριστικά στοιχεία της 
καλλιέργειας επιµέρους δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη γλώσσα. 

Το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε µια σηµαντική ευκαιρία για εξοικείωση των παιδιών µε τα 
βιβλία, ενώ συγχρόνως προσέφερε ένα µαθησιακό περιβάλλον διεύρυνσης και επέκτασης των γνώσεων 
τους µε τη διαµόρφωση της πολυλειτουργικής δανειστικής βιβλιοθήκης και τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν σε ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα τα παιδιά συµµετείχαν σε 
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διερευνήσεις στις οργανωµένες κατάλληλα για το σκοπό αυτό γωνιές, αλλά και σε έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). 

Όλες οι διαδικασίες αναπτύχθηκαν µέσα σε λειτουργικά πλαίσια, µέσα από την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, την ενασχόληση µε εµπειρίες γραµµατισµού, και τέλος την ενοποίηση της προφορικής 
και της γραπτής επικοινωνίας µε όλες τις περιοχές του καθηµερινού προγράµµατος (Κουτσουβάνου, 
2000). 

Ο ενθουσιασµός των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος υπήρξε 
µεγάλος και το ενδιαφέρον τους ζωηρό. Η εκπαιδευτικός αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες µε τα 
συνεχή ερωτήµατά τους καλούσαν τα παιδιά να διαµορφώνουν υποθέσεις, προβλέψεις, να τις ελέγχουν, 
να διατυπώνουν λειτουργικούς ορισµούς (Κωνσταντίνου, κ.ά., 2002), να εξάγουν συµπεράσµατα 
(Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006). Οι πειραµατισµοί, οι παρατηρήσεις, οι διαπιστώσεις, οι περιγραφές, οι 
σχολιασµοί που αναπτύχθηκαν βοήθησαν τα περισσότερα παιδιά να αναθεωρήσουν τις αρχικές τους 
ιδέες και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).  

Πέρα όµως από τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ως περιβάλλον εγγραµατισµού και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης σηµαντική ήταν η συνεισφορά του διαµορφωµένου υποστηρικτικού µαθησιακού 
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη ποικίλων δράσεων που καλλιεργούν την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
και της αισθητικής απόλαυσης, όπως δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές δραστηριότητες, 
παραγωγή γραπτών κειµένων από τα παιδιά, αφηγήσεις και συγγραφή ιστοριών, επισκέψεις σε εκθέσεις 
βιβλίου, επισκέψεις συγγραφέων ή άλλων προσώπων στο χώρο της τάξης και άλλες πρωτότυπες 
δραστηριότητες. 

Η διάθεση λοιπόν της εκπαιδευτικού για τη διαµόρφωση ενός πλαισίου καλλιέργειας και 
ενθάρρυνσης της επαφής του παιδιού µε το βιβλίο και η συνεργασία της µε τους γονείς και άλλους 
εξωτερικούς συνεργάτες µπόρεσαν να κινητοποιήσουν την επαφή των παιδιών µε το παιδικό βιβλίο και 
να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία τους, τόσο µέσα από τη λογοτεχνική αξιοποίηση της λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης της τάξης όσο και µε τη διοργάνωση ποικίλων δράσεων. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

Με άξονα την άποψη της Goodman (1986) σύµφωνα µε την οποία οι «ρίζες» της ανάγνωσης και 
της γραφής χρειάζονται «τροφή» για να αναπτυχθούν και ένα µέρος της «τροφής» προέρχεται από τα 
βιβλία, σχεδιάστηκε το πρόγραµµα που παρουσιάστηκε, το οποίο κινητοποίησε τους µαθητές στο 
«κυνήγι τη τροφής» για την κατάκτηση της γνώσης και τη λειτουργική χρήση του γραµµατισµού και 
ανέδειξε πολλά ενδιαφέροντα των παιδιών που οδήγησαν στην ανάδυση νέων σχεδίων εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρούµε, βασιζόµενοι στην υπόθεση ότι η τέχνη (οι εικαστικές τέχνες εν προκειµένω) 
συνιστούν µια ‘γλώσσα’ στην εκφραστική-δηµιουργική της διάσταση, να δείξουµε ότι, θεωρούµενες υπ’ αυτήν 
ακριβώς τη διάστασή τους, µπορούν οι τέχνες να εισαχθούν στην εκπαίδευση και να συγκροτήσουν έναν 
προνοµιούχο τόπο για την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής. 
Η κεντρική µας θέση είναι ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι µία δραστηριότητα κατ’ εξοχήν εκφραστική: 
εγκαθιδρύει νέες σηµασίες, όπως ακριβώς και η γλώσσα στη δηµιουργική της χρήση (ως πρωταρχική ή οµιλούσα 
οµιλία, σύµφωνα µε την ορολογία του Μερλώ-Ποντύ, την προσέγγιση του οποίου υιοθετούµε). Χρησιµοποιεί σηµεία 
ή συστήµατα σηµείων για να πει αυτό που δεν έχει ακόµα ειπωθεί, για να καταστήσει ορατά νέα ίχνη 
προσανατολισµού µέσα στον κόσµο και να επιτρέψει ταυτοχρόνως να αναδυθούν νέες δυνατότητες επικοινωνίας. 
Επί τη βάσει αυτής της παραδοχής, υποστηρίζουµε αφενός ότι οι εικαστικές τέχνες συνιστούν µία προσπάθεια 
οπτικής άρθρωσης νέων σηµασιών, δηµιουργίας πλήρους νοήµατος µορφών, αφετέρου, δε, ότι η εικαστική αγωγή 
είναι η σύστοιχη προσπάθεια ανάπτυξης της ικανότητας των παιδιών να συλλαµβάνουν, κατανοούν και 
ανταποκρίνονται σε νοήµατα αναδυόµενα µέσα από τέτοιες εκφραστικές µορφές.  
Επιχειρούµε να δείξουµε, τέλος, ότι η εικαστική αγωγή προσλαµβάνει την πλήρη σηµασία της ως ένας χώρος που 
δέχεται και αναδεικνύει τη µεταβλητότητα, την ποικιλία και την πολυσηµία ως εγγενή χαρακτηριστικά του 
φαινοµένου της τέχνης. Ότι ο ρόλος της είναι να διευκολύνει τη δεκτικότητα απέναντι στις ποικίλες καλλιτεχνικές 
προσεγγίσεις και να βοηθά στη συγκρότηση µιας κριτικής και στοχαστικής στάσης για το ρόλο και τη σηµασία τους 
ως πρωταρχικών γλωσσικών αναδύσεων (όπως τις περιγράψαµε πιο πάνω). 
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ABSTRACT 
In this paper we propose that the arts constituent a kind of a ‘language’ in its expressive-creative dimension, and 
on the basis of this hypothesis, we try to show that they can fulfil the dimensions required to be addressed in 
comprehensive and meaningful school program and delineate a privileged place for the development of aesthetic 
education. 
Our central argument is that artistic activity is an expressive activity par excellence: it establishes new meanings, 
exactly as the language does in its creative use (i.e., as primordial or speaking language, according Merleau-
Ponty, whose approach we adopt). It uses symbols or systems of symbols to say that which has not been said, to 
make visible new perspectives and to permit new possibilities of communication to emerge. 
Given that, we claim that just as the arts are an attempt to visually articulate meanings, to create meaningful 
forms, correspondingly art education is an attempt to cultivate children’s ability to grasp, understand and 
respond to such meanings available from art’s expressive forms. 
We finally argue that art education recognizes and puts forth diversity, variability and multiplicity of meanings as 
essential traits of the art phenomenon. We maintain that the role of art education is to facilitate access to various 
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artistic approaches and to help to the development of a reflective attitude towards their significance as primordial 
expressive emergences (as described above). 
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To 1929, o Βέλγος καλλιτέχνης René Magritte ολοκληρώνει το έργο του La trahison des images 
(Η προδοσία των εικόνων). Το θέµα του πίνακα φαίνεται µε τη πρώτη µατιά να είναι µια πίπα, που 
παρουσιάζεται µε απόλυτα αναπαραστατικό τρόπο και σχεδιαστική ακρίβεια. Όµως, στο κάτω µέρος 
είναι γραµµένη η φράση: “ceci n’est pas une pipe” («αυτό δεν είναι µια πίπα»). Αυτό δεν είναι µία πίπα 
λέει το κείµενο που συνοδεύει την εικόνα, η οποία αναπαριστά αυτό ακριβώς που ο λόγος έρχεται να 
διαψεύσει ως περιεχόµενο της συγκεκριµένης αναπαράστασης και αυτή η σύντοµη βεβαιωτική 
πρόταση ανατέµνει, κλονίζοντάς τες, ακόµα και τις ασφαλέστερες των βεβαιοτήτων: αυτό που 
βλέπουµε δεν είναι αυτό που βλέπουµε. Έχουµε εδώ να κάνουµε µε µία ανατροπή του προφανούς που 
γεννά ανησυχητικά ερωτήµατα (για τι ακριβώς πρόκειται;) και οδηγεί σε διαπιστώσεις για πράγµατα 
που συνήθως µας διαφεύγουν υπό συνθήκες συµβατικής προσέγγισης-ανάγνωσης των εικόνων: η 
οµοιότητα της αναπαράστασης µε το αναπαριστάµενο δεν είναι παρά µόνον φαινοµενική, ή µάλλον, 
δεν πρόκειται καν για οµοιότητα –ανάµεσα στα ‘πράγµατα’ δεν υπάρχουν οµοιότητες, λέει ο ίδιος ο 
Magritte, µόνον αναλογίες (Foucault: 50)1 – και, άρα, λειτουργεί µε τρόπο ανάλογο προς αυτόν, ή 
αλλιώς, εγκαθιδρύει µια σχέση ανάλογη προς αυτήν που έχει η γλώσσα µε αυτό το οποίο κατονοµάζει, 
µια σχέση ανάλογη προς αυτήν που έχει το γλωσσικό σηµείο προς το ανάφορό του.  

Και το ερώτηµα βρίσκει την απάντησή του (όσο και αν αυτή η απάντηση γεννά µια σειρά από 
άλλα ερωτήµατα): αυτό περί του οποίου πρόκειται είναι ένα έργο τέχνης. Η γλώσσα το κατονοµάζει 
χωρίς να του µοιάζει και το εγκαθιστά ταυτοχρόνως σε έναν τόπο όπου µπορεί να µας απευθύνεται και 
να διεκδικεί την κατανόησή µας στο δικό της τόπο. Στον τόπο της γλώσσας. Εκεί όπου η τέχνη ενοικεί. 

∆ιότι η έννοια της τέχνης δεν αποτελεί µία απόλυτη, καθολικά ισχύουσα αλήθεια ή µία καθαρή 
ιδέα που κατοικεί σε έναν υπεραισθητό κόσµο. Έχει εξελιχθεί και ριζώσει µέσα στη γλώσσα ως µέρος 
µιας κληρονοµηµένης πολιτισµικής παράδοσης, όπως επισηµαίνεται συχνά. Η ίδια µας η αντίληψη για 
την τέχνη ως φορέα νοήµατος είναι άλλωστε γλωσσο-κυριαρχούµενη, όπως κάποιοι το διατυπώνουν 
(Simpson, σ. 257). Γνωρίζουµε ότι δεν µπορούµε να µεταδώσουµε την εµπειρία που έχουµε από την 
επαφή µας µε τα έργα τέχνης παρά µόνο µέσω της γλώσσας, µολονότι, όπως επίσης γνωρίζουµε, η 
µέσω της γλώσσας µετάδοση αυτής της εµπειρίας µας έχει όρια το νόηµα των έργων δεν προσεγγίζεται 
πλήρως µέσω της γλώσσας. Χρησιµοποιούµε συχνά µεταφορές και αναλογίες στην προσπάθειά µας να 
διαυγάσουµε το νόηµα των έργων τέχνης, επιχειρώντας να περιγράψουµε την ανταπόκρισή µας στα 
έργα τέχνης, την επενέργειά τους ή τη συµβολική τους δύναµη χρησιµοποιούµε τη γλώσσα για να 
πούµε αυτό που θεωρούµε ότι τα έργα δείχνουν και τον τρόπο που το δείχνουν. Μολαταύτα, το νόηµα 
των έργων υπερβαίνει το χρησιµοποιούµενο γλωσσικό µέσον. Η γλώσσα δεν µπορεί να υποκαταστήσει 
ή να εξηγήσει πλήρως το έργο τέχνης· δεν µπορεί να το µεταγράψει στο δικό της κώδικα ή να το 
µεταφράσει. Από τη µια λοιπόν η τέχνη εµφανίζεται να εξαρτάται από τη γλώσσα εν αναφορά προς τη 
µετάδοση του νοήµατος των έργων ενώ, από την άλλη, η γλώσσα αποδεικνύεται περιορισµένη ως προς 
την ικανότητά της να εξηγήσει αυτό το νόηµα. Η τέχνη, εποµένως, ενοικεί σ’ έναν τόπο του οποίου τα 
όρια υπερβαίνει; Η παρουσία της µας θέτει ενώπιον ενός παραδόξου και πώς µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε αυτό το παράδοξο; 

Ας επανέλθουµε στο αρχικό µας παράδειγµα, που µπορεί ενδεχοµένως να µας οδηγήσει σε µία 
άρση αυτού του φαινοµενικού παράδοξου, τοποθετώντας το ζήτηµα υπό την άλλη οπτική του: στο έργο 
του Magritte, η γλώσσα δεν εξηγεί εκ των υστέρων αλλά εισάγεται εξ αρχής µέσα στο έργο τέχνης: 
Αυτό δεν είναι µία πίπα, δηλώνει ο Magritte και έτσι φέρνει µέσα στο χώρο που, όπως λέει ο Foucault, 
«κάθε στοιχείο φαίνεται να υπακούει µόνο στην αρχή της εικαστικής αναπαράστασης και της 

                                                 
1 Αναφέρεται σε ένα γράµµα που ο Magritte απηύθυνε στον Michel Foucault µε ηµεροµηνία 23 Μαΐου 1966. Η 
επιστολή παρατίθεται ως παράρτηµα στην ελληνική µετάφραση του κειµένου που ο Foucault αφιέρωσε στην 
ανάλυση του συγκεκριµένου πίνακα του Magritte, µε τίτλο «Ceci n’est pas une pipe». (Το συγκεκριµένο κείµενο 
περιέχεται σε τεύχος αφιέρωµα στον Magritte του περιοδικού Les Cahiers du chemin, αρ. 2, 15 Ιανουαρίου 1968, 
σ. 79-105). 
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οµοιότητας» (Foucault, σ. 37), τα γλωσσικά σηµεία που υποτίθεται ότι δεν έχουν καµία θέση εκεί 
εισάγει στην, στηριζόµενη στην οµοιότητα, τάξη της εικόνας µια αταξία [ή «µια τάξη που δεν ανήκει 
παρά µόνο σ’ αυτά» (Foucault, σ. 37)]. Μια δηµιουργική αταξία, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, που 
οδηγεί στη δηµιουργία νέων συσχετισµών ανάµεσα στην εικόνα και τα απεικονιζόµενα αντικείµενα 
αλλά και ανάµεσα στις λέξεις και τα αντικείµενα, επιτρέποντας, όπως το επιθυµούσε και ο Magritte, 
«να διασαφηνίσουµε µερικούς χαρακτήρες της γλώσσας και των αντικειµένων, γενικά αγνοηµένους 
στην καθηµερινή ζωή» (Foucault, σ. 36). Η γλώσσα εδώ έγινε µέρος του έργου τέχνης και εισήγαγε την 
κρίσιµη εκείνη διάσταση της αταξίας ή της δηµιουργικής απορίας που οδηγεί στην ανάδειξη αυτού που 
αγνοείται, που δεν αναγνωρίζεται, που δεν γίνεται ορατό στην καθηµερινή ζωή και που συνιστά την 
κατ’ εξοχήν λειτουργία της τέχνης. Ταυτοχρόνως ανέδειξε το γεγονός ότι το έργο τέχνης µιλάει και ότι 
αυτό που λέει δεν είναι το προφανές, αλλά εκείνο που καλεί σε σκέψη και επανεξέταση του τρόπου µε 
τον οποίο βλέπουµε και αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα. 

Μήπως εποµένως θα ήταν ορθότερο να ισχυριστούµε όχι ότι η τέχνη σχετίζεται µε τη γλώσσα, 
όχι ότι ενοικεί στον τόπο της γλώσσας, αλλά ότι είναι η ίδια γλώσσα; Συχνότατα άλλωστε οι τέχνες 
περιγράφονται ως γλώσσες, γίνεται λόγος για τις «γλώσσες της τέχνης», µέσω των οποίων εκφράζονται 
και κοινωνούνται νοήµατα τα οποία άλλως θα παρέµεναν απροσπέλαστα. Τι είδους γλώσσα όµως είναι 
αυτή, σε ποιο βαθµό µπορεί να θεωρηθεί κατ’ αναλογίαν προς τη γλώσσα στην κοινή της χρήση, στο 
βαθµό µάλιστα που έχουµε δεχτεί τους περιορισµούς αυτής της τελευταίας εν αναφορά προς την τέχνη; 
∆εν πρόκειται για γλώσσα ως κωδικοποιηµένο σύστηµα σηµείων, όπως αυτή που µελετά η 
γλωσσολογία, δεν διαθέτει συντακτικό και λεξιλόγιο δοµηµένα επί συγκεκριµένων κανόνων. Πρόκειται 
για γλώσσα στην πρωταρχική της διάσταση ή την εκφραστική-δηµιουργική της χρήση, θα 
ισχυριστούµε, ακολουθώντας ως προς αυτό την ανάλυση του Μερλώ-Ποντύ, για τον οποίο µάλιστα η 
γλώσσα σ’ αυτήν της τη διάσταση ταυτίζεται µε την οµιλία, µε τη λαλιά (parole)2. 

Η λαλιά, όπως την εννοεί ο Μερλώ-Ποντύ, δεν απαρτίζεται από µονοσήµαντες, πλήρως 
αποσαφηνισµένες σηµασίες συνιστά ένα σύνολο συγκλινουσών γλωσσικών κινήσεων και επινόησης 
νέων εκφραστικών µέσων. Ενσαρκώνει σηµασιακές αποβλέψεις που διευθετούν τα ήδη σηµαίνοντα 
εργαλεία και τις διαθέσιµες σηµασίες έτσι ώστε νέες, πρωτάκουστες σηµασίες να έρθουν να ριζώσουν 
ανάµεσα στις ήδη διαθέσιµες, να ενσωµατωθούν σ’ έναν πολιτισµό και να τον διαµορφώσουν 
ταυτόχρονα, µεταµορφώνοντας το νόηµα των πολιτιστικών εργαλείων (Μερλώ-Ποντύ, 2005, σ. 111). 
Οµοίως, ο καλλιτέχνης χρησιµοποιεί τα µέσα και τους συγκροτηµένους κώδικες της τέχνης, 
µεταστρέφοντάς τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε νέα στοιχεία να παρεισφρήσουν µέσα στο ήδη δεδοµένο 
σύστηµα ισοδυναµιών που έχει στην κατοχή του, νέες διαστάσεις ή νέα πεδία να διανοιχθούν για την 
εµπειρία µας. Η περιγραφή της σηµαίνουσας δύναµης της οµιλίας αλλά και της σηµαίνουσας 
χειρονοµίας του καλλιτέχνη, δείχνει ότι το προϊόν των εκφραστικών πράξεων δεν πραγµατώνεται 
προκαταβολικά σε έναν ουρανό ιδεών, ότι κάθε πράξη έκφρασης συµβάλλει στην εκπλήρωση µιας 
επιθυµίας για επανάκτηση του κόσµου, η οποία εκφέρεται µε την εµφάνιση µιας γλώσσας ή µιας 
καλλιτεχνικής µορφής. Κάθε εκφραστική πράξη πραγµατοποιεί µέρος αυτού του σχεδίου διανοίγοντας 
ένα νέο πεδίο αληθειών (Μερλώ-Ποντύ, 2005, σ. 115). Η τέχνη λοιπόν διανοίγει προς τον κόσµο του 
οποίου δεν συνιστά απλώς την αναπαράσταση, όπως ακριβώς και η λαλιά δεν αποτελεί µετάφραση 
µιας προϋπάρχουσας σκέψης. Είναι προσπάθεια άρθρωσης και όπως κάθε εγχείρηµα άρθρωσης δεν 
ταυτίζεται µε αυτό στο οποίο επιχειρεί να δώσει λόγο, δεν αποτελεί έκφραση απόλυτης βεβαιότητας. Ο 
καλλιτέχνης δεν προσπαθεί να ξαναφτιάξει τον κόσµο όπως αυτός δίνεται στην κοινή αντίληψη αυτό 
που τον απασχολεί είναι να καταστήσει ορατές όψεις των πραγµάτων που δεν γίνονται συνήθως ορατές 
στην καθηµερινή πραγµατικότητα, να συγκροτήσει έναν τρόπο έκφρασης µέσω του οποίου θα 
αναδυθούν νέες σηµασίες και θα αναφανούν νέα σηµεία προσανατολισµού στο διαρκώς 
µεταλλασσόµενο πεδίο του πραγµατικού. Ανάµεσα σ’ ένα ήδη εδώ κι ένα όχι ακόµα, ο τόπος της 
λαλιάς βρίσκεται σ’ αυτό το ‘µεταξύ’, το οποίο αποτελεί επίσης γενέθλιο τόπο εκείνης της σκέψης που 
αποστασιοποιείται από κάθε είδους βεβαιότητες και απόλυτες αλήθειες, θέτοντές τες υπό ερώτηση. Οι 
τέχνες αποτελούν στιγµές του ατελεύτητου εκφραστικού εγχειρήµατος το οποίο διατρέχει την ιστορία 
                                                 
2 O Μερλώ-Ποντύ διακρίνει δύο χρήσεις της γλώσσας: α) τη δευτερεύουσα ή οµιλούσα οµιλία (parole parlée), η 
οποία αποτελεί την εµπειρική χρήση της γλώσσας (η γλώσσα εδώ λειτουργεί ως υπόµνηση ήδη εγκαθιδρυµένων 
σηµείων) β) την πρωταρχική ή οµιλούσα οµιλία (parole parlante), η οποία αποτελεί τη δηµιουργική χρήση της 
γλώσσας, την εγκαθίδρυση δηλαδή νέων σηµασιών µέσω µετατροπών ενός ήδη δεδοµένου συστήµατος 
σηµασιών.  
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του πολιτισµού (Μερλώ-Ποντύ, 1991, σ. 21) και η αλήθεια τους δεν είναι αντανάκλαση µιας 
προϋπάρχουσας αλήθειας, αλλά µάλλον πραγµατοποίηση µιας αλήθειας (Μερλώ-Ποντύ, 1945, σ. xv).  

Η εικαστική πράξη συνδέεται µε µια εσωτερική επιθυµία µιας προσωπικότητας να υποδηλώσει 
την παρουσία της, καθιστώντας κάτι ορατό, που πλέον προσφέρεται προς θέαση, εξωτερικεύεται και 
παρουσιάζεται στους άλλους. Αυτή η πρόθεση µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριµένη 
και ίσως να µην είναι δυνατό πάντοτε να περιγραφεί µε λεκτικό τρόπο. Πρόκειται για µια, ίσως ασαφή 
αρχικά συνειδησιακή κατάσταση, που µετασχηµατίζεται σταδιακά σε πρόθεση δηµιουργίας. Στην 
απαρχή της εικαστικής πράξης λοιπόν βρίσκεται η, συνειδητοποιηµένη ή υποσυνείδητη προσπάθεια για 
οπτική άρθρωση νοηµάτων (Read, 1978, σ. 18, Στεφανίδης, 2001, τοµ. Α΄, σ. 355), συνιστώντας µια 
απόπειρα να δοθεί µορφή σε εκείνο το οποίο διαφορετικά θα παρέµενε εγκλωβισµένο µέσα στην κάθε 
ξεχωριστή συνείδηση (Μερλώ-Ποντύ, 1991, σ. 43). Αυτή η «εκφραστική–επικοινωνιακή» διάσταση 
της εικαστικής δηµιουργίας, δεν αποτελεί ασφαλώς τη µοναδική θεώρηση του καλλιτεχνικού 
φαινοµένου, µπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί ως έναυσµα από τη διδασκαλία των εικαστικών 
µαθηµάτων, προσφέροντας ένα αυθεντικό και ισχυρό κίνητρο για τη συνάντηση µε την τέχνη στο 
σχολικό περιβάλλον.  

Για το σκοπό αυτό οι µαθητές, όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες, πρέπει να κατανοήσουν τη 
λειτουργία των εκφραστικών µέσων, δηλαδή όλων εκείνων που συµβάλουν στην πραγµάτωση ενός 
εικαστικού έργου. Για τον Focillon, (1982, σ. 83), η ανθρώπινη συνείδηση τείνει πάντοτε σε µια 
γλώσσα και µάλιστα σε ένα ύφος. Με τα πρώτα σηµάδια ή κηλίδες χρώµατος που τοποθετούνται σε µια 
επιφάνεια και αποτελούν για την «εικαστική γλώσσα» σηµεία, ξεκινά η µορφοπλαστική διεργασία. 
Ποια όµως είναι η λειτουργία αυτών των σηµείων; Ποια είναι τα όρια της παιδαγωγικής παρέµβασης; 
Αποτελεί η εικαστική παιδεία έναν τόπο ανάδειξης και εκµάθησης µιας ιδιαίτερης οπτικής «γλώσσας», 
µε τους δικούς της κανόνες και το ιδιαίτερο «συντακτικό»; 

Η προσχώρηση σε µια ακραία φορµαλιστική αντίληψη για την τέχνη συνεπάγεται την κυριαρχία 
µιας προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία το εικαστικό έργο προσδιορίζεται ως τέτοιο µε βάση τη 
µορφή του, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένα κριτήρια. Τα υλικά, οι φόρµες, οι 
χρωµατικές σχέσεις, ο τρόπος οργάνωσης της σύνθεσης, θεωρούνται εκείνα τα στοιχεία που 
προσδίδουν την καλλιτεχνική ιδιότητα σε ένα αντικείµενο και επιτρέπουν µια συγκεκριµένη απόφαση 
σε σχέση µε το αν είναι ή δεν είναι έργο τέχνης. Η ύπαρξη προαποφασισµένων και ασφαλών κριτηρίων 
οδηγεί αναγκαστικά σε µια και µόνη «σωστή» απάντηση, καθώς η διδασκαλία οφείλει να αναδείξει και 
να µεταδώσει αυτούς τους «ασφαλείς» κώδικες, κανόνες και «συντακτικό». Όµως, η ασφάλεια µιας 
τέτοιας προσέγγισης εύκολα θρυµµατίζεται. Η ίδια η εικαστική παραγωγή είναι εκείνη που έχει 
ανατρέψει από καιρό έναν τρόπο πρόσληψης του έργου τέχνης βασισµένο στην υλική του υπόσταση. Ο 
Duchamp ήταν ο πρώτος που µεταµόρφωσε σε έργα τέχνης αντικείµενα της καθηµερινής ζωής: το ίδιο 
αντικείµενο µπορεί να είναι, ανάλογα, µια κοινότοπη ρόδα ποδηλάτου, αλλά και καλλιτεχνική 
δηµιουργία (Cabanne, 1989, σ. 131). Μετά από έναν τέτοιο κραδασµό καµία βεβαιότητα δεν θεωρείται 
αυτονόητη. Στη σύγχρονη τέχνη εικαστικά περιβάλλοντα, εγκαταστάσεις και δράσεις διαφόρων τύπων 
και τάσεων, αποτελούν πολλές φορές έργα εφήµερα και σύνθετα, που ενσωµατώνουν το χρόνο ως 
βασικό στοιχείο της δοµής τους, ενώ χρησιµοποιούν διάφορα στοιχεία, όπως οσφρητικά, απτικά, 
κινητικά ή ηχητικά, ακόµη και έµβια όντα. Επιπλέον, η τεχνολογία της ψηφιακής εικόνας, δηµιούργησε 
τις προϋποθέσεις για µια πλήρη «απο-υλοποίηση» του εικαστικού έργου. Οι περισσότερες δηµιουργίες 
που παρουσιάζονται αποκλίνουν από τους παραδοσιακούς δρόµους και συχνά ζητούν από το θεατή να 
παρέµβει και να ενσωµατώσει τη δράση του στο τελικό αποτέλεσµα. Αυτή η θεωρητική και υλική 
διεύρυνση της βάσης της τέχνης υπογραµµίζει ότι η ιδιαιτερότητα του εικαστικού έργου δεν µπορεί να 
προσδιορίζεται µε βάση το σύνολο των υλικών ιδιοτήτων που γίνονται αντιληπτές µε την άµεση 
παρατήρηση, χωρίς τον κίνδυνο του αποκλεισµού ενός σηµαντικού µέρους της δηµιουργίας (Danto, 
2004, σ. 13). Στο πλαίσιο όλων αυτών, κάθε αφοριστική τοποθέτηση, κάθε προσπάθεια 
«κωδικοποίησης - αποκωδικοποίησης», σύντοµα αποδεικνύεται αβάσιµη. Εκείνο που αναδεικνύεται 
είναι ότι η δηµιουργία και η προσέγγιση του εικαστικού έργου δεν ταυτίζονται µε τη λύση ενός 
µονοδιάστατου αισθητικού προβλήµατος. 

Στον αντίποδα της φορµαλιστικής αντίληψης για την τέχνη και τη διδασκαλία της, στην οποία 
αναφερθήκαµε, βρίσκεται µια άλλη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η τέχνη, τόσο ως πράξη όσο 
και ως πρόσληψη, προσδιορίζεται µε µια αβασάνιστα υποκειµενική στάση, που µοιάζει µε ταυτολογία, 
καθώς τέχνη θεωρείται ό,τι αποφασίζεται κάθε στιγµή ότι είναι τέχνη. Η καλλιτεχνική δηµιουργία 
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αναγνωρίζεται µε βάση την επιθυµία για έκφραση και θεωρείται µια ελεύθερη αναζήτηση, χωρίς 
κανόνες και περιορισµούς, που συνεπώς ούτε µπορεί, αλλά ούτε και χρειάζεται να διδαχτεί. Ο 
εκπαιδευτικός µετατρέπεται σε αποστασιοποιηµένο παρατηρητή που απλώς περιµένει από τους 
µαθητές να αναδυθεί η «ελεύθερη» εικαστική τους έκφραση. Οι εικαστικές τέχνες παρουσιάζονται σαν 
ένας χώρος που ξεχειλίζει από αυθόρµητο και ανεπεξέργαστο συναίσθηµα. Η αισθητική κρίση 
αντιµετωπίζεται ως ένα παιχνίδι συνειρµών, στο οποίο η προσωπική προτίµηση συγχέεται µε την 
στοχαστική συνάντηση µε το καλλιτεχνικό έργο. 

Έτσι, η εικαστική αγωγή, επιδιώκοντας να ξεφύγει από την προτυποποίηση, αποσυνδέεται από 
την οργανωµένη γνώση, προσβλέποντας µόνο σε µια συµπεριφορά: τον διαρκή και χωρίς νόηµα 
αυτοσχεδιασµό. Για την εκπαιδευτική πράξη αυτή η άρνηση και της παραµικρής παρέµβασης σηµαίνει 
αυτοακύρωσή της (Αρντουέν, 2000, σ. 105). Η υποβάθµιση του ρόλου της µάθησης εµπεριέχει τον 
κίνδυνο µιας χαοτικής κατάστασης, στην οποία τίποτε δεν χρειάζεται να απολήγει κάπου και όλα 
γίνονται αποδεκτά. Ακόµη χειρότερα, εµπεδώνεται η παρερµηνεία ότι η εικαστική αγωγή λειτουργεί 
αντισταθµιστικά σε σχέση µε τα γνωστικά πεδία. 

Η επαφή µε την τέχνη είναι µια σαφώς ανοιχτή δραστηριότητα, όµως προϋποθέτει τη 
συγκροτηµένη γνώση. Η αισθητική εµπειρία είναι µια σύνθετη εµπειρία ιδιαίτερου γνωστικού 
χαρακτήρα, όπου επιτελούνται αναλύσεις, συγκρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, αξιολογήσεις και συνθέσεις. 
Το εικαστικό έργο δεν προκύπτει µε µια απλή έκχυση συναισθηµάτων και συγκινήσεων, αλλά 
κατορθώνει να αναδεικνύει συναισθήµατα και ιδέες µέσα από µια πειθαρχηµένη και οργανωµένη 
διαδικασία πνευµατικής αναζήτησης. Μια διαφορετική στάση θα βρισκόταν πολύ µακριά από τους 
σκοπούς της εικαστικής αγωγής, ακριβώς στον αντίποδα της καλλιτεχνικής πράξης, καθώς η τέχνη 
συγκαταλέγεται στους δρόµους µέσω των οποίων ο άνθρωπος προχωρά από το να υφίσταται απλώς τα 
βιώµατά του στο να τα κατανοεί, να τα επεξεργάζεται και να τα ελέγχει (Ρόµπινσον, 1999, σ. 54). 

Η διδασκαλία της τέχνης, ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο αντιλήψεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 
µοιάζει να αντιµετωπίζει ένα σοβαρό πρόβληµα µεθοδολογίας, για το ξεπέρασµα του οποίου θα πρέπει 
να αναζητηθεί ένα κλειδί. Και το κλειδί αυτό µπορεί να ανευρεθεί στην παραπάνω πρότασή µας για τη 
θεώρηση της τέχνης ως λαλιάς· ως εκφραστικής-δηµιουργικής δραστηριότητας, δηλαδή, η οποία 
επινοεί τα µέσα της και µεταβάλλει τις προοπτικές και τους προσανατολισµούς της στην επιδίωξή της 
να ανακτήσει τον κόσµο και να πραγµατώσει την αλήθεια της συνάντησής της και της συνδιαλλαγής 
της µε τον κόσµο. Βασικό σηµείο, εποµένως, είναι να µη θεωρηθεί η εικαστική αγωγή ένας τόπος 
κωδικοποίησης συγκεκριµένων αισθητικών αξιών και κριτηρίων, αλλά ένας χώρος που όχι απλώς 
δέχεται, αλλά και αναδεικνύει ότι η µεταβλητότητα, η ποικιλία και η πολυσηµία αποτελούν εγγενή 
χαρακτηριστικά του φαινοµένου της τέχνης. Ο ρόλος της δεν είναι λοιπόν να δηµιουργήσει ένα 
κανονιστικό πλαίσιο ούτε, αντιθέτως, να προκαλέσει σύγχυση, αλλά να διευκολύνει τη δεκτικότητα 
απέναντι στις ποικίλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και να βοηθήσει στη συγκρότηση µιας κριτικής και 
στοχαστικής στάσης για το ρόλο και τη σηµασία τους. Αυτό συνεπάγεται µια ουσιαστική ερευνητική 
προσπάθεια που βεβαίως απέχει πολύ από µια αντιµετώπιση που οδηγεί στην προτυποποίηση τόσο του 
εικαστικού έργου όσο και της στάσης απέναντι σε αυτό. 

Το γεγονός ότι το εικαστικό έργο δηµιουργείται από σηµεία, το ότι αποτελεί το ίδιο ένα σηµείο, 
όπως τα πάντα στο πολιτισµικό πεδίο, είναι κοινά αποδεκτό. Το έργο τέχνης όµως, σε αντίθεση µε ό,τι 
συµβαίνει στην εργαλειακή επικοινωνία, ανθίσταται στη µονοσήµαντη σηµασιοδότηση, λειτουργώντας 
κατά τρόπο πολύσηµο, τουλάχιστον στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Η σχέση του µε την κριτική 
ερµηνεία δεν είναι σχέση µεταφραστικής ισοδυναµίας. Αποτελεί ένα όχηµα πολλαπλών σηµασιών 
διαφορετικών, ακόµη και αντινοµικών µεταξύ τους, στην οποία κάθε άλλο παρά αποκλείεται η 
υποκειµενική ερµηνεία. Καθίσταται έτσι, ως προς το νόηµά του µη εξαντλήσιµο. ∆εν πρόκειται για µια 
επικοινωνιακή παρεξήγηση, αλλά για τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του (Λαζαράτος, 2004, σ. 226). 
∆ηµιουργός και κοινό εµπλέκονται σε διαφορετικού τύπου επεξεργασίες, χρησιµοποιώντας 
διαφορετικά µέσα. Η «επικοινωνία» τους επιτελείται µε τρόπο έµµεσο και συνεπώς καθίσταται 
«επισφαλής». Ο καλλιτέχνης δεν µπορεί να γνωρίζει αν το έργο του θα προκαλέσει την απόκριση 
εκείνη που σχετίζεται µε το αποτέλεσµα των δικών του συναισθηµάτων, στοχασµών και διερευνήσεων, 
όπως και το κοινό δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η εµπειρία του ανταποκρίνεται προς εκείνο που 
αποτέλεσε πρόθεση στη διαδικασία της δηµιουργίας. Η δύναµη του έργου τέχνης, που βρίσκεται στο 
επίκεντρο της αισθητικής εµπειρίας, έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι µπορεί να σηµασιοδοτεί κάθε 
φορά µια καινούρια κατάσταση. Η εικαστική εκπαίδευση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της αυτή την 
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πολλαπλότητα, αναδεικνύοντας όχι µόνο την ετερότητα, αλλά και τη σχετικότητα, τη ρευστότητα, και 
την κινητικότητα της καλλιτεχνικής παράδοσης. Η παιδαγωγική αξία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται 
στο να διευκολύνει τους µαθητές να κατανοήσουν την εξελικτική φύση του πολιτισµού, τη δυναµική 
της αλλαγής στην τέχνη αλλά και γενικότερα. 

Η εικαστική αγωγή δεν µπορεί να επιβάλλεται ως ένας θεσµός ενστάλαξης µιας συγκεκριµένης 
αισθητικής αντίληψης µέσα από την αναπαραγωγή αισθητικών προτύπων. Αυτού του είδους η 
«γνώση» για την τέχνη ισοδυναµεί µε αποκλεισµό οποιασδήποτε οπτικής µορφής δεν ανταποκρίνεται 
σ’ αυτόν τον αναγνωρίσιµο κώδικα. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να καλλιεργείται η ψευδαίσθηση ότι 
η αυθόρµητη δράση από µόνη της συνιστά ισοδύναµο της καλλιτεχνικής διεργασίας. Εκείνο που 
οφείλει να αναδείξει η διδασκαλία είναι ότι η δηµιουργία και η πρόσληψη των εικαστικών µορφών 
προϋποθέτουν ένα ευρύ και πολυεπίπεδο γνωστικό υπόβαθρο. Όµως, αυτή η γνώση δεν έχει το νόηµα 
µιας δοτής και προκαθορισµένης δεξιότητας, αλλά τη δηµιουργία µιας συνθήκης που διευρύνει τον 
οπτικό ορίζοντα. Η πρόσβαση σε αυτό το πεδίο καλλιέργειας δεν σηµαίνει προσχώρηση σε µια πάγια, 
µονοδιάστατη και καθολικού κύρους αντίληψη για την τέχνη που προϋπάρχει, αλλά ακριβώς το 
αντίθετο. Μέσα από αυτήν την καλλιέργεια είναι που παρέχεται η δυνατότητα στο άτοµο να 
ανακαλύψει ότι η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του 
καλλιτεχνικού φαινοµένου. 

Μπορούµε εποµένως να δεχτούµε την άποψη σύµφωνα µε την οποία η διδασκαλία της τέχνης 
συνεπάγεται τη δηµιουργία µιας συνθήκης στην οποία καταδεικνύεται ότι τα όσα διαπιστώνονται κάθε 
φορά δεν έχουν απαραίτητα έναν καθολικά παραδεκτό χαρακτήρα, προκειµένου ακριβώς να 
αποσαφηνιστεί ότι η καλλιτεχνική πράξη δε µπορεί να περιοριστεί σε µια και µόνο αντίληψη (Γκαγιώ, 
2002, σ. 24). Από αυτή τη σκοπιά η διδασκαλία των εικαστικών τεχνών εννοείται ως µια παρέµβαση 
που παίρνει υπόψη της το µεταβαλλόµενο καθεστώς της έννοιας του καλλιτεχνικού, που µπορεί να 
διαχειρίζεται την πολυσηµία του εικαστικού έργου και την πολλαπλότητα των απόψεων και, φυσικά, 
που είναι συντονισµένη µε τα ζητήµατα που απασχολούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική αναζήτηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο κείµενο παρουσιάζεται µια διαφορετική λογική στη ∆ιδακτική από αυτήν που διέπει το ∆.Ε.Π.Π.Σ. των Φ.Ε. 
εξαιτίας παρωχηµένων επιστηµολογικών θέσεων που υποστηρίζει. Ενώ το ενδιαφέρον του κειµένου αφορά στο 
ζήτηµα του ‘περάσµατος’ από την καθηµερινή γλώσσα στη γλώσσα των Φ.Ε. προτείνοντας µια διδακτική λογική που 
κάνει φανερή στον µαθητή τα όρια ερµηνείας και επίλυσης προβληµάτων που παρέχει η καθηµερινή γλώσσα και οι 
βιωµατικές του γνώσεις, έναντι της επιστηµονικής γλώσσας και των επιστηµονικών γνώσεων και υποστηρίζεται ότι 
κάτι τέτοιο πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, µέσω της αντιµετώπισης των 
επιστηµολογικών εµποδίων, όπως αυτό της “ενιαίας και πραγµατιστικής γνώσης”. Υποστηρίζουµε ότι αυτό είναι 
εφικτό εφόσον ο µαθητής κατανοεί τη διαφορετικότητα των θεωριών στις Φ.Ε. που του διδάσκουµε και την 
ασυνέχεια που τις χαρακτηρίζει. Γι’ αυτό το σκοπό υποστηρίζεται στο κείµενο ότι αυτή η διαφορετικότητα πρέπει να 
καλλιεργηθεί ήδη από το Νηπιαγωγείο, µέσω της εξοικείωσης των νηπίων µε τις διαφορετικές αντιλήψεις και 
µυθολογίες που µεταφέρουν από τα διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισµικά, αλλά και γλωσσικά, θρησκευτικά πλαίσια 
µέσα στα οποία ζουν. Η ανάδειξη –και όχι η συγκάλυψη– της διαφορετικότητάς τους, ως η νέα πραγµατικότητα την 
οποία βιώνουν, µπορεί να αποτελέσει τη βάση µιας κριτικής προσέγγισης των γνώσεων που θα πρέπει να 
αποκτήσουν στη µετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία. Η διαµόρφωση αυτών των προϋποθέσεων ήδη από το 
Νηπιαγωγείο, εντάσσεται στο κείµενο σε µια λογική για τη διδακτική των Φ.Ε., που αντιλαµβάνεται την εκπαίδευση 
των µαθητών ως µια πορεία διαρκούς σύγκρουσης –και άρα ανακατασκευής– των προηγούµενων, κάθε φορά 
γνώσεων του µαθητή, πορεία που διαµορφώνει και την κριτική προσέγγιση των γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
και αυτών που αφορούν στο ισχύον Παράδειγµα των Φ.Ε. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Το εµπόδιο της “ενιαίας και πραγµατιστικής γνώσης”, Πρακτική του λόγου, τρόπος ζωής, συνέχεια/ασυνέχεια 
των επιστηµονικών θεωριών, Η γέφυρα της διδακτικής πρακτικής, ετερότητα-διαφορετικότητα, προ-επιστηµονική 
σκέψη, παιδαγωγικά εµπόδια, κριτική προσέγγιση των γνώσεων. 
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ABSTRACT 
This text presents a didactic logic that differs from the one that prevails in the Interdisciplinary Unified 
Framework of the School Curriculum concerning the subject of Science which supports outdated epistemological 
positions. The concern of the text regards the issue of the ‘passage’ from everyday language to the language of 
Science, suggesting a didactic logic where the students realize the interpretation and problem solving limitations 
of everyday language and experiences, in contrast to scientific language and scientific knowledge. We support 
that this should simultaneously ensure the cultivation of critical thinking, while by-passing epistemological 
obstacles, such as that of “unified and pragmatic knowledge”. This is possible if the students comprehend the 
difference among the theories of science taught to them and the discontinuity that characterizes them. This goal 
can be attained by cultivating this difference as early as preschool, through familiarizing the children with the 
different conceptions and mythologies they bring with them from the various socio-cultural, linguistic, religious 
contexts in which they live. The presentation -and not the cover up- of their differences, as the new reality they 
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experience, can be the basis of a critical approach of the knowledge they should acquire in their future education. 
The formation of these conditions in preschool is integrated in the text through a didactic logic of science that 
conceives the education of students as a course of constant conflict -and thus reconstruction- of the students’ 
previous knowledge, a course which also forms the critical approach of knowledge, including that which regards 
to the current Paradigm of Science. 
 
KEY WORDS 
The obstacle of “unified and pragmatic knowledge”, “Discursive Practice”, way of life, continuity/discontinuity 
of scientific theories, the bridge of didactic practice, diversity-different, pre-scientific thought, pedagogical 
obstacles, critical approach of knowledge. 
 
 

Σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών (Φ.Ε.), έτσι όπως, τουλάχιστον, περιγράφεται 
στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) των Φ.Ε., είναι µεταξύ άλλων 
η “απόκτηση της ικανότητας να αναγνωρίζει (εννοεί τον µαθητή) την ενότητα και τη συνέχεια της 
επιστηµονικής γνώσης στις θετικές επιστήµες, όπως και της ικανότητας να αναγνωρίζει τη σχέση 
που υπάρχει µεταξύ τους. Στην εξοικείωση του µαθητή µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης, την 
επιστηµονική µεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση-αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση 
υποθέσεων, πειραµατικό έλεγχό τους, ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, 
ικανότητα γενίκευσης και κατασκευής προτύπων) και µε τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, 
ώστε και ως µελλοντικός επιστήµονας να είναι ικανός για έρευνα και τεχνολογικό σχεδιασµό.” 
(∆.Ε.Π.Π.Σ. Φ.Ε. σ. 1). Θα πρέπει πράγµατι να είναι αυτός ο σκοπός της διδασκαλίας των Φ.Ε., δηλαδή 
να εκπαιδευτεί ο µαθητής µε βάση, αυτό που στην Επιστηµολογία ονοµάζουµε Επαγωγισµό; Ή θα 
πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καµιά ενότητα και συνέχεια της επιστηµονικής γνώσης και ότι η 
παρατήρηση προϋποθέτει την αντίληψη ή τη θεωρία και υπό µιαν έννοια τη γενίκευση;  

Το θέµα όµως που θα αναπτύξουµε εδώ, δεν θα είναι τόσο ευρύ ώστε να κάνουµε φανερό το 
ολέθριο µοντέλο διδακτικής που βασίζεται στον Επαγωγισµό, που εκλαµβάνει τις επιστηµονικές 
γνώσεις σαν δεδοµένα προς κατάκτηση, σαν αλήθειες, αφαιρώντας έτσι και κάθε κριτική διάσταση 
της διαδικασίας µάθησης. Θα προσπαθήσουµε βέβαια να δείξουµε γιατί είναι λάθος να διδάσκουµε τον 
µαθητή έτσι ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει την ενότητα και τη συνέχεια της 
επιστηµονικής γνώσης στις θετικές επιστήµες αφού κάτι τέτοιο δεν υφίσταται (Khun 1987, 
Feyerabend, 1983) και θα υποστηρίξουµε ότι θα πρέπει να προσπαθούµε σταδιακά, να αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές θεωρίες1 και την ασυνέχεια της επιστηµονικής γνώσης στις θετικές επιστήµες. Θα 
υποστηρίξουµε επίσης ότι είναι λάθος να διδάσκουµε τον µαθητή έτσι ώστε να αποκτήσει την 
ικανότητα της γενίκευσης και κατασκευής προτύπων αρχίζοντας από την παρατήρηση, γιατί κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει (Chalmers, 1994: 33 κ.ε.) και ότι θα πρέπει να τον κάνουµε να καταλάβει ότι 
παρατηρεί µέσα σ’ ένα πλαίσιο αντιλήψεων, που συχνά εµπεριέχουν προκαταλήψεις και άρα να του 
µάθουµε ότι και στις επιστήµες παρατηρούµε µέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο. 

Το θέµα µας, που βεβαίως σχετίζεται άµεσα µε τις παραπάνω θέσεις µας, είναι κάτι διαφορετικό 
και αφορά στο εξής ερώτηµα: πώς µπορεί ο µικρός µαθητής που µιλά µια καθηµερινή γλώσσα να 
οικειοποιηθεί τη “γλώσσα” των Φ.Ε. που διαθέτει ένα διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο από το δικό 
του, που χρησιµοποιεί ακόµα και λέξεις της καθηµερινότητας του ως έννοιες µε εντελώς διαφορετικό 
περιεχόµενο από αυτό της καθηµερινής του γλώσσας (π.χ. τις λέξεις δύναµη, ταχύτητα, βάρος); Ποιά 
“γλώσσα” διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε, στον βαθµό που η “γλώσσα” των Φ.Ε. δεν 
αποτελεί µια αυτονόητη συνέχεια της καθηµερινής του γλώσσας; 

Η απάντηση που θα προσπαθήσουµε να δώσουµε είναι ότι: η διδασκαλία των Φ.Ε., ενώ θα 
πρέπει να αρχίζει αναγκαστικά µε τη χρήση της καθηµερινής γλώσσας των µαθητών, θα πρέπει να 
στοχεύει στην εκµάθηση µιας ιδιαίτερης, άλλης γλώσσας, της “γλώσσας” των Φ.Ε., οικοδοµώντας έτσι τη 
διαφορετική αντίληψη που προβάλλουν οι Φ.Ε. για τη φύση που µας περιβάλλει σε σχέση µε τις 
αντιλήψεις που διαµορφώθηκαν στον µικρό µαθητή µε πλαίσιο αναφοράς τη βιωµένη καθηµερινότητά 
του. Σε αυτή τη µακρόχρονη πορεία εκπαίδευσής του, ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίσει τα διαφορετικά 
                                                 
1 Στο βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυµνασίου στη σ. 16 αφού γίνεται κάποια αναφορά στο ότι “Βέβαια οι επιστήµονες 
δεν ακολουθούν πάντα όλα τα βήµατα της επιστηµονικής µεθόδου µε µια συγκεκριµένη σειρά...” προς άρση 
φαίνεται κάθε παρεξήγησης συµπληρώνει αµέσως µετά: “Η ανάπτυξη µιας Φυσικής θεωρίας είναι µια διαδικασία, 
που αρχίζει και τελειώνει µε την παρατήρηση και το πείραµα.” 
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“Παραδείγµατα” των Φ.Ε., όπως ιστορικά εµφανίστηκαν και να κατανοήσει το ισχύον Παράδειγµα, 
αποκτώντας έτσι συγχρόνως, µε όχηµα αυτή τη διαφορετικότητα των “Παραδειγµάτων” και την κριτική 
στάση απέναντι στις γνώσεις – θεµελιακό στοιχείο µιας ουσιαστικής µαθησιακής διαδικασίας. Να 
αποκτήσει κριτική στάση τόσο απέναντι στις διαφορετικές “γλώσσες”, αυτής των Φ.Ε. και της 
καθηµερινής του γλώσσας, όσο και έναντι της κοινωνικής και ιστορικής πραγµατικότητας που 
υποβαστάζει αυτές τις “γλώσσες”. Θα δείξουµε ότι αφετηρία αυτής της διαδικασίας, µπορεί να είναι ο 
χώρος του Νηπιαγωγείου που µε τις εκπαιδευτικές του πρακτικές θα πρέπει να φέρει τον µαθητή σε επαφή 
µε τις απόψεις και τις σκέψεις που κουβαλούν οι συµµαθητές του, να του γνωρίσει δηλαδή και να τον 
εξοικειώσει µε την ετερότητα των άλλων αντιλήψεων. Η εξοικείωση του νηπίου µε την ετερότητα αυτή –
και µε την ευρεία πια σηµασία του όρου– εντός της οποίας, ούτως ή άλλως, βρίσκεται, µπορεί και πρέπει 
να επιτευχθεί στη λογική µιας διαλογικής / συνεργατικής µάθησης των αντιλήψεων που έχουν -
µεταφέρουν– τα άλλα παιδιά για το φυσικό περιβάλλον, µια διαδικασία µάθησης που αποτελεί το 
ουσιαστικό εφόδιο για την επίτευξη της κριτικής του στάσης στην παραπέρα εκπαιδευτική του πορεία.  

Στην προσπάθειά µας αυτή, εργασθήκαµε µε παράδειγµα αυτό που ο Bachelard ονοµάζει 
επιστηµολογικό εµπόδιο της “ενιαίας και πραγµατιστικής γνώσης” (Bachelard, 2002: 94) µε αφορµή 
και ορισµένα συµπεράσµατα έρευνας2 που δείχνουν ότι όχι µόνο οι µαθητές αλλά ακόµα και οι 
φοιτητές των Φ.Ε. συχνά συγχέουν το διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο της “γλώσσας” των Φ.Ε. µε 
αυτό της καθηµερινής γλώσσας. Τα γενικά συµπεράσµατα της έρευνας δείχνουν ότι το κυριότερο 
πρόβληµα (π.χ. στις έννοιες “δύναµη”, “πίεση”, “ενέργεια”, “ρεύµα”) εντοπίζεται α) σε προτάσεις που 
αποκαλύπτουν εναλλακτική χρήση της λέξης-όρου και β) σε προτάσεις που έχουν νόηµα και στα δύο 
πλαίσια, όπου στις αποτυχηµένες απαντήσεις οι οµάδες (µαθητές Στ΄ ∆ηµοτικού, Α΄ Λυκείου, φοιτητές 
Φυσικής) κάνουν γενικά τα ίδια λάθη, µε τους φοιτητές να µην ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από τους µαθητές. 
Συγκεκριµένα, αγνοείται η σχέση του βιωµατικού µε το επιστηµονικό πλαίσιο επικοινωνίας και 
προφανώς αυτό συµβαίνει επειδή δεν έχει επιτευχθεί σωστά η ‘µετάβαση’ από το ένα πλαίσιο στο 
άλλο. Πέρα από ενδεχοµένως και άλλους λόγους που µπορούν να αιτιολογούν αυτή τη λαθεµένη 
‘µετάβαση’, είναι φανερό ότι δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση της γλώσσας κατά τη 
διάρκεια τόσο της εκπαίδευσης όσο και των σπουδών τους. 

Το εµπόδιο αυτό που µόλις παραπάνω αναφέρουµε, διαµορφώνεται στους µικρούς µαθητές ως 
προϊόν της εκµάθησης της καθηµερινής γλώσσας στο οικογενειακό τους ή καλύτερα στο περιβάλλον 
της καθηµερινότητάς τους – συµπεριλαµβανοµένων, συχνά και των σχολικών τους πρακτικών. Είναι 
ένα εµπόδιο που θα πρέπει να αρθεί στη διαδικασία εξοικείωσής τους µε τις Φ.Ε., µε την ένταξη 
δηλαδή των µαθητών σε µια ιδιαίτερη “πρακτική του λόγου” των Φ.Ε. (Foucault, 1987: 180). Το 
εµπόδιο αυτό διαµορφώνεται από τις αντιλήψεις του µικρού παιδιού που θεωρούν τη φύση σαν κάτι το 
ενιαίο, σαν κάτι που δεν εµπεριέχει εσωτερικές διαφορές, αντιφάσεις, συγκρούσεις και εν πάση 
περιπτώσει, διαφορετικού είδους αντικείµενα, καταστάσεις, διαφορετικές φυσικές δραστηριότητες. Το 
εµπόδιο αυτό θα πρέπει να αναιρείται ή καλύτερα να παρακάµπτεται για να µάθει µια άλλη γλώσσα 
για να καταφέρουµε να τον εντάξουµε σε µια ιδιαίτερη “πρακτική του λόγου”, αυτής των Φ.Ε., σαφώς 
διαφορετικής από την καθηµερινή του γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα που δεν είναι συνέχεια της 
καθηµερινής του αλλά και που δεν µπορεί να διδαχθεί χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη την καθηµερινή 
του γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα, που όσο εξοικειώνεται ο µαθητής µαζί της, τόσο περισσότερο 
συνειδητοποιεί την απόστασή της από την καθηµερινή του γλώσσα και, εν τέλει, την ασυµβατότητα 
του εννοιολογικού πλαισίου που κατασκευάζεται µέσω της “γλώσσας” των Φ.Ε. µε το εννοιολογικό 
πλαίσιο που κατασκευάζει η καθηµερινότητά του για το φυσικό περιβάλλον. Ισχυριζόµαστε ότι και σε 
αυτήν την περίπτωση ισχύει αυτό που ισχύει όταν κανείς µαθαίνει µια ξένη γλώσσα: στην αρχή 
µεταφράζει, στο µυαλό του, στη µητρική του γλώσσα και όσο καλύτερα τη µαθαίνει αρχίζει σιγά, σιγά 
να σκέφτεται στην ξένη γλώσσα, καταλήγοντας, εν τέλει, να σκέφτεται µόνο στην ξένη γλώσσα όταν 
την µιλά. Αυτό συµβαίνει χωρίς βεβαίως η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα, για παράδειγµα, να είναι 
συνέχεια της µητρικής του ελληνικής. Τί σηµαίνει σκέφτοµαι στην ξένη γλώσσα και όχι στη µητρική 

                                                 
2 Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε από τους Ν. Βρατσάλη, Π. Κουµαρά, Οδ. Βαλασιάδη και ανακοινώθηκε στο 
3o Συνέδριο Ε.∆Ι.Φ.Ε., που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο 7-9 Απριλίου 2006. Είναι υπό έκδοση µε τον τίτλο 
«Προβλήµατα Γλώσσας στη διδασκαλία της φυσικής» στο: “∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών: Μέθοδοι και 
Τεχνολογίες Μάθησης” (υπό εκδοση).3 Για µια πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση αυτού του ζητήµατος βλ. και 
Βρατσάλης, Κώστας, (2005), Γλωσσικά Εµπόδια και Γλωσσική Συνειδητοποίηση, στο παιδαγωγικά ρεύµατα στο 
Αιγαίο, τ. 1, σ. 78-81. 
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µου, πέρα από το να σκέφτοµαι στο πλαίσιο του “τρόπου ζωής” (Wittgenstein, 1977) που αντιστοιχεί 
σε αυτήν την ξένη γλώσσα και όχι στον “τρόπο ζωής” που αντιστοιχεί στη µητρική µου γλώσσα; 

Ας εξηγήσουµε όµως, αναγκαστικά σύντοµα, τί είναι το επιστηµολογικό εµπόδιο της “ενιαίας 
και πραγµατιστικής γνώσης” στον Bachelard και πώς ορίζει ο Foucault την “πρακτική του λόγου” για 
να κατανοήσουµε πιο συγκεκριµένα και την “πρακτική του λόγου των Φ.Ε.” ή αυτό που ονοµάζουµε 
“γλώσσα των Φ.Ε. ”  

Το επιστηµολογικό εµπόδιο της “ενιαίας και πραγµατιστικής γνώσης” είναι το εµπόδιο που 
διαµόρφωσε και διαµορφώνει η προ-επιστηµονική σκέψη µέσω των γνώσεων που παρήγαγε και 
παράγει ακόµα στο επίπεδο της καθηµερινότητας και που αντιλαµβάνεται τη Φύση σαν κάτι το “ένα 
και το αυτό”. “Για την προ-επιστηµονική σκέψη, η ενότητα είναι µια αρχή που πάντα ευχαριστεί και 
πάντα είναι εύκολη να την κατορθώσεις… Οι διαφορετικές φυσικές δραστηριότητες γίνονται έτσι οι 
ποικίλες εκδηλώσεις µιας και της αυτής Φύσης” (Bachelard, 2002: 94). Μια ενότητα λοιπόν, που σε 
τελευταία ανάλυση υπάρχει όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή η κοσµοαντίληψη που τη στηρίζει, 
πιστεύει ότι η φύση, το σύµπαν, είναι φτιαγµένο από µια και µοναδική ύπαρξη, τον Θεό. Αυτό δεν 
χρειάζεται να το αποδείξει κανείς –δράση αναγκαία στο επίπεδο της επιστηµονικής σκέψης– αλλά 
απλώς το πιστεύει – στάση ξένη προς τις επιστήµες. 

Οι διαδροµές τώρα συγκρότησης των γνώσεων που διανύει το µικρό παιδί, το κάθε µικρό παιδί, 
ακολουθούν µια ανάλογη πορεία. Αρχίζουν µε την κατασκευή –µέσω της εκµάθησης της γλώσσας στο 
παιδί– µιας ενιαίας εικόνας της πραγµατικότητας. ∆εν µαθαίνουµε πράγµατι στο µικρό παιδί τη µηλιά, 
την κερασιά, την πορτοκαλιά για να του µάθουµε τι είναι το γενικό, το δένδρο, αλλά ακολουθούµε την 
αντίθετη διαδροµή. Πρώτα του µαθαίνουµε το γενικό, το δένδρο και µετά του µαθαίνουµε το ειδικό, 
για να ξεχωρίζει τη µηλιά από την πορτοκαλιά κ.ο.κ. ∆εν διορθώνουµε πράγµατι το µικρό παιδί, που 
µόλις αρχίζει να εκφωνεί τη λέξη “Γειά!” –που εµείς του µάθαµε για να χαιρετά τους ανθρώπους– όταν 
χαιρετά ένα αεροπλάνο που βλέπει στον ουρανό να χάνεται –πολύ πριν συνειδητοποιήσει ότι µεταφέρει 
επιβάτες–3 παρά µόνο αργότερα, όταν θέλουµε πια να µάθει ότι αυτό το “λεκτικό παιχνίδι” 
(Wittgenstein, 1977, § 7) το χρησιµοποιούν οι άνθρωποι µεταξύ τους και µόνο. Από το γενικό, η 
γνωστική του ανάπτυξη, προχωράει στο ειδικό και όχι το ανάποδο που θα ήταν από το συγκεκριµένο, 
το ειδικό, στο γενικό, στο αφηρηµένο, όπως φαντάζεται ο εµπειρισµός και ουσιαστικά και ο 
πραγµατισµός. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, από το αφηρηµένο, το γενικό, στο ειδικό, στο συγκεκριµένο, 
είναι µια διαδικασία αναπόφευκτη για το παιδί. Είναι όµως και µια διαδικασία που διαµορφώνει, τώρα 
θα τα ονοµάσουµε από µια διαφορετική σκοπιά επειδή η εκπαίδευσή µας, µε την ευρεία έννοια, τα 
διαµορφώνει, παιδαγωγικά εµπόδια (Bachelard, 2002: 28-29). Εµπόδια που το κάνουν να 
αντιστέκεται όταν προσπαθούµε να του διδάξουµε νέες γνώσεις που αφορούν ή έστω στοχεύουν στην 
επιστηµονική ερµηνεία της φύσης. Η φύση, υπάρχει στην αντίληψή του ως κάτι το ενιαίο, ως κάτι που 
τα επιµέρους συστατικά της στοιχεία λειτουργούν µε πλήρη αρµονία. Έτσι εµφανίζεται κρυφά η µία 
και µοναδική ουσία που τα κάνει να λειτουργούν, αφού απ’ αυτήν τα πάντα προέρχονται– 
αλληλοεξαρτώµενα και αρµονικά συνδεδεµένα όλα µεταξύ τους. Να γιατί η Αστρονοµία, ακόµα κι αν 
προέκυψε ιστορικά από την Αστρολογία, δεν έχει καµία σχέση µε την Αστρολογία, που επιδιώκει να 
µας δείχνει την ενότητα των πάντων, πλανητών, ζώων και ανθρώπων! Το σύµπαν, το φυσικό 
περιβάλλον, θα πρέπει λοιπόν να του εµφανιστεί σιγά, σιγά ως ένα σύνολο διαφορετικών πεδίων που 
θα του διδάξουµε, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Αστρονοµία, 
για να το προσεγγίζει επιστηµονικά. Αυτού του τύπου η διδασκαλία πλέον, δεν προϋποθέτει την 
αρµονία ως δεδοµένη. Μια τέτοια διδασκαλία στοχεύει να εντάξει τον µαθητή σε ιδιαίτερες “πρακτικές 
του λόγου”, π.χ. στην “πρακτική του λόγου των Φ.Ε.” που συγκροτείται µε διαφορετικό τρόπο από την 
“πρακτική του λόγου της καθηµερινής ζωής”. 

Τι είναι όµως, σύντοµα και πάλι, η “πρακτική του λόγου”, κατά τον Foucault. Την “πρακτική του 
λόγου” «δεν µπορούµε να την συγχέουµε µε την εκφραστική πράξη µέσω της οποίας ένα άτοµο 
διατυπώνει µιαν ιδέα, µιαν επιθυµία, µιαν εικόνα· ούτε µε την ορθολογική δραστηριότητα που µπορεί 
να ενεργοποιηθεί µέσα σε ένα σύστηµα επαγωγής· ούτε µε την ‘αρµοδιότητα’ ενός οµιλούντος 
υποκειµένου όταν κατασκευάζει γραµµατικές φράσεις· είναι ένα σύνολο ανώνυµων, ιστορικών, πάντα 
καθορισµένων µέσα στον χρόνο και τον χώρο, κανόνων, που έχουν προσδιορίσει σε µια δεδοµένη 
εποχή, και για µια δεδοµένη κοινωνική, οικονοµική, γεωγραφική ή γλωσσολογική ατµόσφαιρα τις 
συνθήκες άσκησης της αποφαντικής λειτουργίας» (Foucault, 1987: 180). Της λειτουργίας δηλαδή που 
µας καθιστά ικανούς να αποφαινόµαστε για κάτι. Τις συνθήκες άσκησης της αποφαντικής λειτουργίας 
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µιας “πρακτικής του λόγου” µπορούµε εύκολα να τις δούµε όταν σκεφτούµε, για παράδειγµα, α) τον 
ορισµένο τρόπο οργάνωσης των στοιχείων του χώρου που ανήκουν οι γνώσεις τις οποίες διατυπώνουµε 
(π.χ. το εργαστήριο στις Φ.Ε.), β) τις αντίστοιχες ‘πρακτικές που σχηµατίζουν συστηµατικά τα 
αντικείµενα για τα οποία µιλούν’ οι διαφορετικοί λόγοι (παράδειγµα οι εργαστηριακές/πειραµατικές –
και όχι µόνο– δραστηριότητες των Φ.Ε.) και γ) τους αντίστοιχους κανόνες που οργανώνουν αυτές οι 
πρακτικές (παράδειγµα η µεθοδολογία που ακολουθούν οι Φ.Ε.) (Βρατσάλης, 1996: 34). Σε αυτά τα 
τρία πεδία εντάσσεται κάθε φορά το υποκείµενο προκειµένου να µάθει ή να διατυπώσει µια απόφανση 
ή µια γνώση ή να παράγει µια γνώση. Η ένταξη αυτή αφορά µια ολόκληρη διαδικασία που δεν είναι 
τίποτα άλλο από τις διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές που στοχεύουν να µάθουν στο υποκείµενο, στον 
µαθητή στη δικιά µας περίπτωση, τη συγκεκριµένη “πρακτική του λόγου” ή τη συγκεκριµένη 
“γλώσσα” κάποιου συγκεκριµένου πεδίου. Τη “γλώσσα” λοιπόν και συγκεκριµένα τη “γλώσσα” των 
Φ.Ε., που εδώ µας ενδιαφέρει, «δεν πρέπει να την αντιµετωπίζουµε ως σύνολο σηµείων αλλά ως 
πρακτική που σχηµατίζει συστηµατικά τα αντικείµενα για τα οποία µιλά. Βέβαια, οι ‘γλώσσες’ –
“λόγοι” αναφέρει ο Φουκώ– απαρτίζονται από σηµεία· αλλά εκείνο που κάνουν, είναι κάτι παραπάνω 
από το να χρησιµοποιούν αυτά τα σηµεία για να προσδιορίσουν τα πράγµατα» (Φουκώ, 1987: 77). 
Αυτό το κάτι παραπάνω είναι που υποστηρίζουµε ότι εµφανίζεται στα τρία επίπεδα που µόλις πριν 
αναφέραµε.  

Με βάση λοιπόν τα όσα είπαµε µέχρις εδώ, υποστηρίζουµε ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. δεν 
µπορεί, ως διαδικασία, να εγγράφεται εξ ολοκλήρου, από την αφετηρία της ήδη, στο επίπεδο της 
“γλώσσας των Φ.Ε.”, γιατί αυτή η ιδιαίτερη γλώσσα δεν είναι συνέχεια, δεν είναι προέκταση της 
καθηµερινής του γλώσσας. Η διδασκαλία πρέπει αναγκαστικά να εγγράφεται στο επίπεδο των 
διδακτικών πρακτικών, αυτές δηλαδή που διαπραγµατεύεται η ∆ιδακτική των Φ.Ε. Θα πρέπει να 
αφορά µια διδασκαλία που ενώ αρχίζει µε την καθηµερινή γλώσσα των µαθητών, γιατί δεν µπορεί από 
πουθενά αλλού να αρχίσει –εκτός κι αν θεωρούµε ακόµα την επανάληψη διαδικασία µάθησης-, 
εξελίσσεται σε µια διδασκαλία της “γλώσσας” των Φ.Ε. µέσω των εκπαιδευτικών πρακτικών που 
οργανώνει. Η γέφυρα που οικοδοµείται όµως δεν είναι µια γέφυρα µεταξύ δύο ασύµβατων “γλωσσών”, 
δυο ασύµβατων συνόλων γνώσεων4, γιατί αφού είναι ασύµβατα, προφανώς και δεν είναι εφικτή η 
γεφύρωσή τους – και γι’ αυτό ακριβώς δεν υφίσταται µε σαφήνεια στο επίπεδο της θεωρίας. Είναι 
όµως, µε µια διαφορετική λογική, γέφυρα, αφού καταφέρνει να εντάξει τον µαθητή –και µε αυτήν τη 
λογική τον µεταφέρει– µέσα σε µια άλλη “πρακτική του λόγου”, µέσα σε µια άλλη “γλώσσα”. Πώς; 
Υποστηρίζουµε ότι πρέπει να διανυθεί µια διαδροµή που ενώ αρχίζει µε αφετηρία τη γλώσσα, τις 
γνώσεις του µαθητή, του δείχνει ότι δεν µπορεί να φτάσει στο ερώτηµα που έχουµε από κοινού 
τοποθετήσει, επειδή εµείς το έχουµε, επί τούτου, τοποθετήσει έτσι ώστε η απάντησή του να βρίσκεται 
εντός των Φ.Ε. Στο πεδίο δηλαδή µιας άλλης, από τη δική του “πρακτικής του λόγου”. Το ερώτηµα, ως 
ερώτηµα, πρέπει όµως να το κατανοεί, γι’ αυτό και πρέπει να του τεθεί έτσι ώστε να ανήκει και στη 
δική του καθηµερινότητα, στο δικό του γνωστικό πλαίσιο. Όλοι οι µαθητές έχουν δει κάθε τόσο να 
βρέχει. Αλλά δεν γνωρίζουν τη διαδικασία της εξάτµισης. Πιστεύουµε ότι είναι µάλλον εύκολο να τους 
κάνουµε να δεχτούν, αφού προχωρήσουµε αρχικά µε τις δικές τους γνώσεις, ότι δεν υπάρχουν 
αστείρευτες δεξαµενές νερού στον ουρανό, πάνω από τα κεφάλια µας που, παρ’ όλα αυτά, δεν πέφτουν 
από το βάρος που έχουν. Έτσι τους προτείνουµε πλέον, µετά από το αδιέξοδο που εµείς τους 
προκαλέσαµε µε τις ερωτήσεις µας, µια άλλη αφετηρία, µια αφετηρία που γνωρίζουµε από τον τρόπο 
οικοδόµησης των Φ.Ε., ότι εξασφαλίζει την απάντηση στο από κοινού, επιµένουµε και θα 
αναφερθούµε αµέσως παρακάτω στο γιατί αυτό είναι αναγκαίο, ερώτηµα που θέσαµε µαζί τους. Αυτό 
το δεύτερο κοµµάτι της διαδροµής που ξαναρχίζουµε µαζί τους δεν είναι συνέχεια των γνώσεών τους, 
επειδή αφορά στις βασικές έννοιες των Φ.Ε., στην “πρακτική του λόγου των Φ.Ε.” – και γι’ αυτό δεν 
είναι γέφυρα, µε την έννοια ότι δεν συνδέει δυο διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Μόνο το ερώτηµα, 
που επιλέξαµε από κοινού, ανήκει ως ερώτηµα και στα δυο πλαίσια και στις δυο “γλώσσες”. Η 
διδασκαλία σε αυτήν τη δεύτερη διαδροµή, οι διδακτικές πρακτικές που θα εφαρµόσουµε, αφορούν 
πλέον µιαν άλλη “πρακτική του λόγου”, µιαν άλλη “γλώσσα”, αυτή των Φ.Ε. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο 
και για την πρώτη διαδροµή που έµεινε µισή, αναγκαία όµως για να καταλάβει ο µαθητής γιατί θα 
πρέπει να ξαναρχίσουµε από νέα αφετηρία. Το πρώτο αυτό κοµµάτι δεν ανήκει στην “πρακτική του 
λόγου των Φ.Ε.”, αλλά διανύεται µε βάση τις καθηµερινές του γνώσεις, ακολουθώντας την “πρακτική 

                                                 
4 Βλ. Bachelard, G., The Formation of the Scientific Mind, Feyerabend, Khun. 
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του καθηµερινού λόγου” µόνο και µόνο για να δεχτεί να ξαναρχίσουµε από µια νέα αφετηρία. Αυτή η 
νέα διαδροµή όµως µπορεί να αρχίσει πάλι µόνο αν του διατηρήσουµε το ενδιαφέρον του για το 
ερώτηµα –να γιατί το ‘από κοινού’ είναι αναγκαίο. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό, το αδιέξοδο στο 
οποίο τον οδηγήσαµε στην προηγούµενη φάση να µην το εισπράξει αρνητικά ως προσωπικότητα. 
Χωρίς ενδιαφέρον δεν υπάρχει µάθηση.  

Αν αυτή είναι η γενική λογική της πορείας της διδακτικής που υποστηρίζουµε, προφανώς δεν 
είµαστε της άποψης ότι δεν έχει ανάγκη αυτή η λογική να λαµβάνει σοβαρότατα υπόψη της το γεγονός 
ότι απευθύνεται σε παιδιά προ- ή πρώτης σχολικής ηλικίας κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί 
ιδιαίτερα το νέο ∆.Ε.Π.Π.Σ., αντίθετα µε τα όσα υποστηρίζει, όταν αναφέρει στην ενότητα των 
Φυσικών Επιστηµών ότι στοχεύουµε τα νήπια “να αναπτύσσουν την επιστηµονική γλώσσα και 
επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία… να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήµης µε την 
καθηµερινή ζωή”,5 στη δε Βιολογία βασικός στόχος να είναι η αποσαφήνιση των εννοιών για τον 
ανθρώπινο οργανισµό, για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς.6 

Στην πρότασή µας θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουµε το: πώς θα εµπλακεί ο µικρός µαθητής 
σε µια τέτοια διαδικασία που προτείνουµε και που ο απώτερος εκπαιδευτικός στόχος της είναι, ναι µεν 
να τον εξοικειώσει µε τη “γλώσσα” και τη µεθοδολογία των Φ.Ε. οικοδοµώντας του όµως συγχρόνως 
µια κριτική σκέψη; Πώς αυτή η κριτική σκέψη, µαζί µε την αναγκαία διαµόρφωση της κοινής λογικής, 
αναγκαίας για ευνόητους λόγους, µπορεί να αρχίσει ήδη από το Νηπιαγωγείο; 

Το “πώς;” δεν µπορεί να είναι κάτι το δευτερεύον, µια και ενδέχεται ακόµα και τα πρώτα βήµατα 
της δεύτερης διαδροµής που αναφέραµε, να µην µπορούν καν να πραγµατοποιηθούν σε τόσο µικρές 
ηλικίες. Ή για να το διατυπώσουµε µε τρόπο, που µάλλον θα µειώσει τις µεταξύ µας, πιθανές, 
διαφωνίες σχετικές µε το κατά πόσο µπορείς το οτιδήποτε να το διδάξεις σε µαθητές τόσο µικρής 
ηλικίας, θεωρούµε ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε στο εξής: η δεδοµένη πια πολυµορφία των 
µαθητών στο Νηπιαγωγείο, τόσον όσον αφορά στο επίπεδο της γλώσσας τους αλλά και των δεξιοτήτων 
τους –λόγω της διαφορετικής τους συχνά εθνικής προέλευσης, ή του έντονα διαφορετικού πολιτιστικού 
κεφαλαίου της οικογένειάς τους ή, στις µέρες µας ιδιαίτερα, λόγω των έντονα διαφορετικών σχέσεών 
τους µε τις Νέες Τεχνολογίες– µας απαγορεύει να εφαρµόζουµε µια τέτοια διδακτική προσέγγιση, όπως 
τουλάχιστον την διατυπώσαµε µέχρι στιγµής, που να αφορά στο σύνολο των µαθητών, χωρίς την 
ύπαρξη/διαµόρφωση κάποιων “προϋποθέσεων” – ας τις χαρακτηρίσουµε, προσωρινά, έτσι. 

Υποστηρίζουµε ότι αυτή η πολυµορφία που εµφανίζεται στο Νηπιαγωγείο, που εδώ µας 
ενδιαφέρει, δεν είναι ένα µείον σε αυτή µας τη λογική, αλλά το αντίθετο. Είναι ένα συν, στον βαθµό 
που τη διαµόρφωση των “προϋποθέσεων”, για να εφαρµοστεί η διαδικασία που προτείνουµε, δεν την 
αντιλαµβανόµαστε σαν µιαν άλλη διαδικασία, µιαν άλλη προγενέστερη κατάσταση, που για κάποιους 
είναι αναγκαία και για κάποιους άλλους όχι, επειδή ήδη την κατέχουν. Την αντιλαµβανόµαστε ως την 
απαρχή της διαδικασίας για όλους τους µαθητές και, υπ’ αυτήν την έννοια, δεν είναι κατά το δοκούν 
αναγκαία. Για µας, εκτός του ότι είναι η αρχική φάση, είναι και διαρκές συστατικό της όλης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό είναι η γνωριµία/εξοικείωσή των νηπίων µε τις διαφορετικές, 
µεταξύ τους, αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον –και αυτό είναι εφικτό στο Νηπιαγωγείο. 
Αργότερα µια ανάλογη διαφορετικότητα, αυτή που πρέπει να διδαχτεί µέσω της Ιστορίας των Φ.Ε., στο 
∆ηµοτικό και µετά, είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσει κριτικά το ισχύον Παράδειγµα των Φ.Ε. 
αποκτώντας συνείδηση και των διαφορών/ασυνεχειών που αναδύει ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης. 

Υποστηρίζουµε ότι η εξοικείωση των νηπίων µε τις διαφορετικές µυθολογίες/αντιλήψεις που 
τους παρακινούµε να µεταφέρουν από τις οικογένειές τους στον χώρο του Νηπιαγωγείου –να η 
εµπλοκή και η δηµιουργία σχέσης Νηπιαγωγείου/οικογένειας–, από τον πολιτισµό τους, από τις 
θρησκείες τους, από τον “τρόπο ζωής” τους εν τέλει, σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας 
γόνιµος και αποτελεσµατικός τρόπος που εµπλέκει όλα τα νήπια σε µια διαλογική/συνεργατική 
µάθηση. Η γνωριµία και εξοικείωση µε την διαφορετικότητα αυτή που, και µε την ευρύτερη σηµασία 
του όρου, ούτως ή άλλως εντός της βρισκόµαστε και εντός της βρίσκεται και ο µικρός µαθητής, 
είτε µιλάµε για φυσικό περιβάλλον, είτε µιλάµε για σχέσεις εξουσίας –η έννοια του “πολίτη” είναι και 
αυτό κάτι το εξαιρετικά κρίσιµο στις µέρες µας µε το οποίο πρέπει να εξοικειώνεται ο µαθητής ήδη από 
το Νηπιαγωγείο– είναι το όχηµα µε την βοήθεια του οποίου: ο µικρός µαθητής εξοικειώνεται µε την 

                                                 
5 Φ.Ε.Κ., Αρ. Φύλλου 1376 τ. Β’ 18-10-2001, ∆.Ε.Π.Π.Σ. Για το Νηπιαγωγείο, Άρθρο 6, σελ. 1635. 
6 Ό.π., σελ. 1637. 
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ιδέα ότι η δική του πραγµατικότητα δεν είναι η µόνη αυτονόητη πραγµατικότητα, αφού τα 
εκπαιδευτικά του βιώµατά τα αποκτά µέσα σ’ ένα πλαίσιο που λειτουργούν κι άλλοι που τους βλέπει 
αρχικά αρκετά διαφορετικούς απ’ αυτόν. Έτσι κι αλλιώς γι’ αυτό τον στέλνουµε στο σχολείο· ας του το 
µάθει λοιπόν όπως πράγµατι είναι τα πράγµατα. Αυτό δεν του διαµορφώνει σύγχυση, ανασφάλεια, αν 
τον εκπαιδεύουµε να βιώνει την ετερότητα και τη διαφορετικότητα ως την πραγµατικότητα του –και 
αυτό βεβαίως σηµαίνει ότι δεν τον αφήνουµε να τοποθετείται παρατηρώντας απλώς τον “άλλο”, αλλά 
του εξηγούµε τις διαφορές και του δείχνουµε τις οµοιότητες. Μια τέτοια εκπαιδευτική εκκίνηση τού 
διαµορφώνει –και γι’ αυτό εννοούµε αυτή τη φάση ως αρχική και συστατικό στοιχείο της όλης 
διδακτικής λογικής που προτείναµε– έναν τρόπο σκέψης που ευνοεί την καλλιέργεια της κριτικής 
στάσης. 

Μόνο οι συγκρούσεις και η σύνθεσή τους διαµορφώνουν κριτική σκέψη, όχι η συνέχεια και η 
ενότητα που σχεδόν πάντα κάτι θα αποκλείει σαν µη κανονικό.  
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Bachelard, G.  (2002). The Formation of the Scientific Mind. Manchester: Clinamen Press. 
Βρατσάλης, Κ. (1996). Μάθηση και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Νήσος. 
Βρατσάλης, Κ. (2005). Γλωσσικά Εµπόδια και Γλωσσική Συνειδητοποίηση. Παιδαγωγικά ρεύµατα στο 
Αιγαίο, τ. 1, σ. 78-81. 
Βρατσάλη, Ν., Κουµαράς, Π., Βαλασιάδης, Οδ. (υπό έκδοση). “Προβλήµατα Γλώσσας στη διδασκαλία 
της φυσικής”, στο ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης. 
Chalmers, A. F. (1994). Τί είναι αυτό που το λέµε Επιστήµη; Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης. 
Feyerabend, P. (1983). Ενάντια στη Μέθοδο, για µια αναρχική θεωρία της γνώσης. Θεσσαλονίκη: 
Σύγχρονα Θέµατα. 
Foucault, M. (1987). Η Αρχαιολογία της Γνώσης. Αθήνα: Εξάντας. 
Kuhn, Th. S. (1987). Η δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέµατα. 
Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. (2002). Φυσική β΄ γυµνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β. 
Φ.Ε.Κ., Αρ. Φύλλου 1376 τ. Β’ 18-10-2001, ∆.Ε.Π.Π.Σ. Για το Νηπιαγωγείο. 
Wittgenstein, L. (1977). Φιλοσοφικές Έρευνες. Αθήνα: Παπαζήσης. 
 
 
Βρατσάλης Κώστας: bratsal@rhodes.aegean.gr 
Βρατσάλη Νεφέλη: premnt05023@rhodes.aegean.gr 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   83 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 
 

Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Καθώς η γνώση των συµβολικών συστηµάτων της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης, επιχειρείται  η συνεξέτασή τους και η διερεύνηση των µεταξύ 
τους οµοιοτήτων και διαφορών. Αναφορικά µε τη συµβατικότητα (µη αιτιακή σχέση ανάµεσα σε σηµαίνον 
σηµαινόµενο) και τη σταθερότητα του συµβόλου, αλλά και τις συµβάσεις ανάγνωσης και γραφής καθώς και την 
ασυνέπεια ανάµεσα στα γραπτά σύµβολα και στον τρόπο που αυτά διαβάζονται, τα συµβολικά συστήµατα της 
γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Αντίθετα, διαφορές παρατηρούνται στη 
σταθερότητα των µαθηµατικών συµβόλων και τη διαφορετικότητα εκείνων της γραπτής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο 
(αραβικοί αριθµοί αλλά ελληνικό και λατινικό αλφάβητο), στο διαφορετικό τους περιεχόµενο (τα γράµµατα 
αντιστοιχούν σε φωνήµατα, ενώ οι αριθµοί µάλλον σε λέξεις) και στους διαφορετικούς συντακτικούς κανόνες κάθε 
συµβολικού συστήµατος. Τόσο οι διαφορές όσο και οµοιότητες ανάµεσα στα σύµβολα της γραπτής γλώσσας και των 
µαθηµατικών, όσο και η χρήση κοινών συµβόλων (π.χ. 0,ο) και η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης και των δύο στη 
γραφή των αριθµών (π.χ. δύο ή 2) αποκτούν ιδιαίτερο µαθησιακό ενδιαφέρον για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
που αυτή την εποχή αγωνίζονται να γνωρίσουν και τα δύο.  
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ABSTRACT 
Since the knowledge of the symbolic systems of written language and mathematics gains special interest in 
preschool education, the co-examination of both systems especially concerning their similarities and differences is 
considered important. Among their similarities are included; the conventionality (no causal relationship between 
the signifier and the signified) and the stability of their symbols, the conventions concerning reading (linearity, 
left to right, up to bottom) and the inconsistencies between the written symbol and its reading. On the contrary the 
two symbolic systems differ: The same symbols are used for mathematics nearly worldwide (e.g. 1), while many 
alphabets are used for written language (e.g. Greek, Roman). Letters correspond to phonemes, while numbers are 
vaguely ‘words’. Different syntactic rules are valid. The differences and similarities between the symbolic systems 
of written language and mathematics as well as the use of common symbols (e.g. 0,o) and the possibility of 
alternative use of both in the writing of numbers (e.g. two, 2) have special learning implications at least 
concerning preschoolers who are currently struggling to acquire them both.   
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Από πολύ µικρά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε τα γράµµατα και τους αριθµούς, έτσι όπως 
παρατηρούν το περιβάλλον τους και ασχολούνται µε τα βιβλία τους. Και περίπου την ίδια εποχή, που 
χρονικά συµπίπτει µε τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο, οι µικροί µαθητές αρχίζουν σιγά σιγά να 
αντιλαµβάνονται τις διαφορές ανάµεσα στα σύµβολα της Γλώσσας και εκείνα των Μαθηµατικών, να τα 
διακρίνουν όταν τα βλέπουν τυπωµένα, αλλά και να τα ‘γράφουν’ όταν χρειαστεί. 
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Η συν-εξέταση των συµβόλων της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών έχει ιδιαίτερο 
εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για την εκτίµηση των δυσκολιών κατάκτησης των αντίστοιχων συµβολικών 
συστηµάτων. Στα σηµεία που τα δύο συµβολικά συστήµατα µοιάζουν µεταξύ τους (π.χ φορά γραφής 
και ανάγνωσης) η κατάκτησή τους είναι λογικό να διευκολύνεται.  

Επιχειρώντας µια παράλληλη εξέταση των συµβόλων της γραπτής γλώσσας και των 
µαθηµατικών αξίζει να αναφερθούµε στα ακόλουθα σηµεία: 

Η αυθαιρεσία του συµβόλου. Τόσο αναφορικά µε τη µονάδα της γραπτής γλώσσας, το γράµµα, 
όσο και της µαθηµατικής, το αριθµητικό ψηφίο (ονοµάζουµε ψηφία τα 0,1,2,3,4… και αριθµό τη 
µαθηµατική σηµασία που αποδίδεται σε κάθε ψηφίο, Kazuko-Kamii, & De Clark, 1995: 9), καµία 
αιτιακή σχέση δεν υπάρχει ανάµεσα στον τρόπο που γράφονται και σε αυτό που δηλώνουν (π.χ. το Β ή 
το 4 δεν έχουν κανένα λόγο να λέγονται ή να γράφονται έτσι). Παρόλο που µπορεί κάποιος να 
ανακαλύψει µια περιορισµένη και εντελώς περιθωριακή αιτιότητα σε ορισµένα σύµβολα (π.χ. το 3 ως 
λατινικό ΙΙΙ) ή να αιτιολογήσει το σχήµα άλλων µε βάση την καταγωγή τους (π.χ. το Α από το 
aleph=βόδι), σε καµία περίπτωση η οπτική εικόνα των ελληνικών και λατινικών γραµµάτων, καθώς και 
των αραβικών αριθµών που χρησιµοποιούνται σήµερα δεν µπορεί να αποκαλύψει στοιχεία της 
ταυτότητά τους.  

Οι εξαιρέσεις µάλλον επιβεβαιώνουν τον κανόνα, αφού είναι ελάχιστες και συχνά σχετίζονται µε 
το όνοµα παρά µε το περιεχόµενο του συµβόλου. Χαρακτηριστική περίπτωση το γράµµα ο. Σε αυτό ο 
σχεδιασµός τού γράµµατος µιµείται τη θέση των χειλιών κατά την άρθρωσή του και το όνοµά του 
δηλώνει ότι πρόκειται για το ο το µικρό, το βραχύ (σε αντιδιαστολή µε το µακρό, το µεγάλο /ο/ το ω-
µέγα). Ένα άλλο παράδειγµα προέρχεται από αφρικανική φυλή –ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα 
βιβλίο που προορίζεται για παιδιά, το Count on Your Fingers African Style, και εξηγεί την ετυµολογία 
των αριθµών, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από αφρικανικές φυλές– όπου συνηθίζουν να µετρούν 
ως το είκοσι χρησιµοποιώντας τα δάκτυλα των χεριών τους και των ποδιών τους. Γι’ αυτό και η λέξη 
για το είκοσι είναι Nu-boyango, που κυριολεκτικά µεταφράζεται ολόκληρο πρόσωπο, αφού 
χρειάστηκαν όλα τα άκρα ενός ατόµου προκειµένου να καταµετρηθεί η ποσότητα που δηλώνει ο 
αριθµός.  

Όµως, ακόµη και οι παράγοντες που επηρέασαν την παγίωση του σχήµατος γραµµάτων και 
αριθµών κάθε άλλο παρά …σηµασιολογικοί µπορούν να θεωρηθούν. Έτσι, για παράδειγµα, για τη 
σφηνοειδή γραφή της Μεσοποταµίας µάλλον ευθύνεται η ποιότητα του υλικού που χρησιµοποιήθηκε. 
Οι πλάκες αργίλου και πηλού καθώς και τα όργανα χάραξης, αποτυπώνουν αποκλειστικά σφηνοειδή 
σηµάδια, και για το λόγο αυτό γράµµατα και αριθµοί µοιάζουν πολύ µεταξύ τους. Χρειάστηκε να 
γενικευτεί η χρήση του παπύρου, της περγαµηνής και αργότερα του χαρτιού ως γραφικού υλικού, αλλά 
και  της πένας, για να πληθύνουν τα καµπύλα σύµβολα της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών. 

Η αυθαιρεσία του συµβόλου σε γλώσσα και µαθηµατικά δυσχεραίνει τα µικρά παιδιά, που στην 
ηλικία που φοιτούν στο νηπιαγωγείο έχουν ακόµη δυσκολία να αντιληφθούν κώδικες µε υψηλό βαθµό 
αυθαιρεσίας στην επιλογή των συµβόλων τους. Και αυτό γιατί η προηγούµενη εµπειρία τους 
εντοπίζεται κυρίως σε συστήµατα µε πολύ πιο άµεση και σαφή σχέση ανάµεσα στο σηµαίνον και το 
σηµαινόµενο. Για παράδειγµα, στη ζωγραφική, τον κώδικα που συνήθως επιλέγουν τα παιδιά για να 
εκφραστούν, η σχέση ανάµεσα στο ‘αντικείµενο’ που δηµιουργούν στο χαρτί και εκείνο στο οποίο 
αναφέρεται είναι πολύ πιο καθαρή και άµεση. Αντίθετα, όταν αρχίσει η επαφή µε το γραπτό λόγο και 
τη γραπτή µαθηµατική γλώσσα, οι σχέσεις ανάµεσα στο σύµβολο και σε αυτό που δηλώνει αποκτούν 
µεγαλύτερη αυθαιρεσία ενώ οι κανόνες που ρυθµίζουν τη χρήση τους, ακαµψία και αυστηρότητα. Τα 
παιδιά δυσκολεύονται αρκετά να το συνειδητοποιήσουν και επιδεικνύουν συµπεριφορές, ενδεικτικές 
της ανωριµότητάς τους. 

Οι µικροί µαθητές του νηπιαγωγείου φαίνεται να έχουν προβλήµατα όχι µόνο µε τους δύο 
αυτούς κώδικες, αλλά µε κάθε κώδικα, τα σηµεία του οποίου τείνουν να αντιλαµβάνονται στην 
κυριολεκτική τους και όχι τη συµβολική τους διάσταση. Αναφέρεται ότι παιδιά έως έξι χρόνων συχνά 
αποτυγχάνουν να διαβάσουν το χάρτη και εκλαµβάνουν τις κουκίδες των πόλεων ως … αυγά (Liben & 
Downs, 1989). Όµως, η επαφή των παιδιών µε άλλους κώδικες θα µπορούσε να λειτουργήσει 
επικουρικά στην κατάκτηση των συµβολικών συστηµάτων της γραπτής γλώσσας και των 
µαθηµατικών, καθώς τα παιδιά αρχίζουν σταδιακά να συνειδητοποιούν την έννοια της συµβολικής 
απεικόνισης. Στις περιπτώσεις µάλιστα που η γνώση των άλλων κωδίκων προηγείται (π.χ. προφορικός 
λόγος), σίγουρα αυτή αποτελεί πολύτιµο εφόδιο, καθώς τα µικρά παιδιά στηρίζονται στους ήδη 
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γνωστούς κώδικες για να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η γραπτή γλώσσα και τα µαθηµατικά. 
Χρησιµοποιώντας γνωστά σύµβολα ως ‘γέφυρες’ τα παιδιά συγκρίνουν, αξιολογούν και ανακαλύπτουν 
τα κοινά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της γραπτής γλώσσας (Gundlach, 1982). Μάλιστα τελευταία η 
έρευνα έχει στραφεί στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας σε σχέση µε την κατάκτηση κι 
άλλων κωδίκων και τρόπων έκφρασης, όπως για παράδειγµα τη ζωγραφική, την ανάληψη ρόλων, την 
τέχνη. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι η ανάδυση του γραµµατισµού θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της 
γενικότερης προσπάθειας των µικρών να αποκωδικοποιήσουν µια σειρά από συµβολικά συστήµατα 
(δες: Rowe, 1994, 1998, Gallas, 1994, Leland & Harste, 1994).  

Η σταθερότητα των συµβόλων. Παρόλο που τα σύµβολα της γραπτής γλώσσας και των 
µαθηµατικών πολλές φορές άλλαξαν στο πέρασµα των αιώνων, και ίσως υποστούν και άλλες αλλαγές 
στο απώτερο µέλλον, σε συγχρονικό επίπεδο, η σταθερότητα των συµβόλων είναι δεδοµένη και όσοι 
ζητούν να εκφραστούν στους συγκεκριµένους κώδικες δεν έχουν δικαίωµα να … ‘πρωτοτυπήσουν’. Τα 
σηµερινά σύµβολα της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών αποδεικνύονται εξαιρετικά σταθερά 
και ορισµένα εξ αυτών εξακολουθούν να υπάρχουν για λόγους ιστορικούς  (π.χ. η ποικιλία των /ι/ στην 
ελληνική), ενώ για τους ίδιους λόγους δεν δηµιουργούνται άλλα.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και σε παλιότερες εποχές, όταν τα συστήµατα γραφής ήταν 
λογογραφικά και τα σύµβολα απείρως πολλαπλάσια των σηµερινών, η δυνατότητα αντικατάστασης 
ενός συµβόλου µε κάποιο άλλο ήταν και πάλι … χρονοβόρα. Ακόµη και τότε που το γραπτό θύµιζε 
‘ζωγραφικό πίνακα’, η γραφή ήταν συντηρητική. Έτσι, για παράδειγµα, στην ιερογλυφική γραφή, µε τα 
σηµεία να λειτουργούν ως απλοποιηµένες εικόνες έµψυχων και άψυχων αντικειµένων, εργαλεία που, 
ενώ στην πραγµατικότητα είχαν χάσει µε τον καιρό τη λειτουργική τους αξία (π.χ. τα ρόπαλα ως όπλα), 
εξακολουθούσαν να επιβιώνουν στη γραφή για να δηλώσουν συναφείς έννοιες (π.χ. µάχες).  

Η σταθερότητα των συµβόλων αποτελεί γνώση που τα παιδιά του νηπιαγωγείου οφείλουν να 
κατακτήσουν. Αρχικά όµως τα παιδιά, ακόµη και όταν συνειδητοποιήσουν ότι η γραφή µιας λέξης 
απαιτεί µια αλυσίδα γραµµάτων, για καιρό, σηµειώνουν ψευδογράµµατα θεωρώντας ότι κάθε ενήλικος 
που γνωρίζει ανάγνωση µπορεί να τα διαβάσει (Bialystok, 1995). Προφανώς, τα ίδια δεν έχουν ακόµη 
αντιληφθεί τη συµβολική λειτουργία της γραπτής λέξης και πιστεύουν ότι κάθε σκαρίφηµα που θυµίζει 
γράµµα µπορεί να λειτουργήσει ως γραπτό κείµενο αρκεί να νοηµατοδοτηθεί αναλόγως από το 
γράφοντα ή τον επίδοξο αναγνώστη. 

Οι συµβάσεις/ κανόνες ανάγνωσης και γραφής των δύο συµβολικών συστηµάτων. Γενικά θα 
λέγαµε ότι και  τα δύο συµβολικά συστήµατα, γράµµατα και αριθµοί, υπακούουν στους ίδιους κανόνες. 
∆ιατάσσονται γραµµικά, ακολουθούν φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά και χειρίζονται µε τον ίδιο 
τρόπο τα κενά διαστήµατα (όταν τελειώνει µια λέξη, π.χ. γάτα, ή ένας αριθµός, π.χ. 6789). Αν και δεν 
είναι εύκολο να οριστεί σε κάθε περίπτωση ποιο συµβολικό σύστηµα ξεκίνησε και ποιο ακολούθησε –
για την ελληνική µάλλον προηγείται χρονικά η φυσική γλώσσα και έπονται τα µαθηµατικά, αφού τα 
σύµβολα της αλφαβήτας χρησίµευσαν και ως µαθηµατικά σύµβολα– οι συµβάσεις γραπτής γλώσσας 
και µαθηµατικών (π.χ. γραµµικότητα, φορά) φαίνεται να είναι κοινές. Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους 
–θα µπορούσαµε ίσως να σηµειώσουµε την εξαίρεση των Ινδών που η φορά της γραπτής γλώσσας ήταν 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ για τα µαθηµατικά από τα αριστερά προς τα δεξιά– όχι µόνο η 
γραφή γραµµάτων και αριθµών ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, αλλά, για λόγους αναλογίας και 
οικονοµίας, η πορεία ανάγνωσης και γραφής είναι πολύ γενικότερη, και παρά τις εξαιρέσεις, από 
αριστερά προς τα δεξιά βαδίζει και η ανάγνωση αλγεβρικών ή χηµικών εξισώσεων, τα προγράµµατα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι µουσικές παρτιτούρες καθώς και εκείνες του χορού.  

Όµως, οι συµβάσεις γραφής και ανάγνωσης της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών 
υπόκεινται διαχρονικά σε πολλαπλές αλλαγές. Στους περισσότερους πολιτισµούς, ακολουθείται η 
ευθύγραµµη, οριζόντια διάταξη µε φορά από δεξιά προς τα αριστερά, χωρίς βέβαια να λείπουν 
εξαιρέσεις όπως η κάθετη γραφή –σήµερα και αναφορικά µε την ελληνική γλώσσα, η κάθετη γραφή 
επιβιώνει πια στα σταυρόλεξα και τις ράχες των βιβλίων και µάλιστα µε φορά από κάτω προς τα πάνω– 
ή η βουστροφηδόν (εναλλαγή της φοράς κατ’ αναλογία µε το όργωµα του αγρού από τα βόδια). Ακόµη, 
και τα κενά διαστήµατα που συνήθως σηµατοδοτούν το τέλος της λέξης, έχει καθολική ισχύ, αφού σε 
κάποιες γλώσσες, όπως στην αρχαία ελληνική, απουσίαζαν παντελώς.  

Από την άλλη, η υιοθέτηση κοινών συµβάσεων από τα δύο συµβολικά συστήµατα φαίνεται να 
διευκολύνει την παράλληλη κατάκτησή τους. Για αυτό και οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων, είτε 
προέρχονται από το χώρο της Γλώσσας είτε από τα Μαθηµατικά, δηµιουργούν προβλήµατα. Για 
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παράδειγµα, η προσέγγιση ενός οπτικού ποιήµατος ή ενός χάρτη απαιτεί ιδιαίτερο τρόπο ανάγνωσης. 
Ιδιόρρυθµη ίσως περίπτωση αποτελεί και η ανάγνωση των κλασµάτων, όπου ναι µεν ακολουθείται η 
γνωστή πορεία από πάνω προς τα κάτω (π.χ. ένα τέταρτο), όµως, προκειµένου να κατανοηθεί ο 
κλασµατικός αριθµός, θα πρέπει πρώτα να κατανοηθεί ο παρανοµαστής και µετά ο αριθµητής. Με άλλα 
λόγια, όταν ο µαθητής διαβάζει ¼, πρώτα αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν τέσσερα κοµµάτια και µετά ότι 
από αυτά τα τέσσερα θα πάρει το ένα (Conaway & Midkiff, 1994). 

Η ασυνέπεια ανάµεσα στα γραπτά σύµβολα και στον τρόπο που αυτά διαβάζονται. Εδώ 
εντάσσονται γενικότερα προβλήµατα που σχετίζονται για µεν τη Γραπτή Γλώσσα µε τη διαφοροποίηση 
που παρατηρείται ανάµεσα στον τρόπο που γράφεται µια λέξη και εκείνον που προφέρεται. Η 
περίπτωση της ιστορικής ορθογραφίας, όπως αποκαλείται, είναι χαρακτηριστική και πολλές φορές 
παρόµοιες διαφοροποιήσεις οδήγησαν είτε σε απλοποιήσεις (π.χ. κρεβάτι, αντί κρεββάτι, µαντίλι αντί 
µαντήλι) είτε την υποστήριξη µιας φωνητικής ορθογραφίας, όπου χοντρικά γράφουµε ό,τι ακούµε (π.χ. 
ίνε αντί για είναι).  

Για δε τα Μαθηµατικά, παρόµοια ασυνέπεια σχετίζεται µε την εκφορά των αριθµών, πλην της 
πρώτης δεκάδας. Έτσι, ενώ για παράδειγµα, στον αριθµό 31, τριάντα ένα, τόσο η γραφή των 
αριθµητικών ψηφίων όσο και η προφορική τους απόδοση φαίνεται να υπακούει στους ίδιους κανόνες, 
διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση και την παραγωγή του, το 12, δώδεκα, ή το 11 έντεκα, 
παρεκκλίνουν, παρασύροντας τα παιδιά να διαβάσουν αντίστοιχα «δέκα-δύο», «δέκα-ένα». Το 
επιχείρηµα γίνεται περισσότερο σαφές σε άλλες γλώσσες, όπως, για παράδειγµα, στα αγγλικά eleven 
(11) και twelve (12) που δεν ακολουθούν τους κανόνες παραγωγής της υπόλοιπης δεκάδας. Επιπλέον, 
ενώ έχουµε συνηθίσει στο σχηµατισµό των ονοµάτων των αριθµητικών ποσοτήτων, αλλά και των 
παραγόµενων λέξεων να υπάρχει µια σχετική αιτιότητα, άλλοτε λεξιλογική και άλλοτε µορφολογική 
(βλέπε στην αρχαία ελληνική το δυικό αριθµό, όπου η κατάληξη αποκαλύπτει ότι πρόκειται για δύο 
πράγµατα), υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή δεν ακολουθείται, όπως στις λέξεις ζευγάρι ή ντουζίνα, 
που δεν αποκαλύπτεται, σε αντίθεση µε τη δυάδα ή τη δωδεκάδα, η αριθµητική ποσότητα που 
δηλώνεται. 

Αντίθετα, στην κινεζική γλώσσα και σε όσες κατάγονται από αυτήν (π.χ. ιαπωνικά, κορεατικά), 
τα ονόµατα των αριθµών σχηµατίζονται σε απόλυτη συµφωνία µε το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης. 
Έτσι το 14 προφέρεται «δέκα τέσσερα», το 57 «πέντε δέκα επτά». Αυτό οδηγεί στην ταχύτερη 
εκµάθηση των αριθµών, τη δυνατότητα αρίθµησης σε µικρότερη ηλικία και την πληρέστερη 
κατανόηση µαθηµατικών σχέσεων από παιδιά ασιατικών πολιτισµών σε σύγκριση µε παιδιά 
Ευρωπαίων που είναι αναγκασµένα να µαθαίνουν µια σειρά εξαιρέσεων στην ονοµασία των αριθµών 
(Fuson & Kwon, 1992,  Fuson & Kwon, 1991, Miura, et al., 1994, Miura, 1987).  

Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν µεγάλη σπουδαιότητα στη µαθηµατική σκέψη και γλωσσικοί 
παράγοντες, οι οποίοι µάλιστα ξεπερνούν τα όρια του ρυθµού κατάκτησης της δυνατότητας αρίθµησης 
(δηλ. πόσο γρήγορα µαθαίνουν να λένε τους αριθµούς µε τη σειρά). Μάλιστα το µήκος των ονοµάτων 
των αριθµών –εργαλεία µαθηµατικής σκέψης αλλά και συµβάσεις καθαρά κοινωνικές– δείχνει να 
επηρεάζει και αυτό την ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών. Γλώσσες, όπως η κινεζική, 
στις οποίες τα ονόµατα των αριθµών δηλώνονται µε µονοσύλλαβες λέξεις, διευκολύνουν τη µνήµη των 
µικρών παιδιών και τα οδηγούν στη γρηγορότερη επίλυση απλών προσθέσεων που στηρίζονται στην 
αρίθµηση (µέτρηµα). Για παράδειγµα, τα νήπια που χρησιµοποιούν την κινεζική γλώσσα λύνουν τρεις 
φορές περισσότερα προβλήµατα πρόσθεσης µε αριθµούς µικρότερους από 5 από ό,τι τα αντίστοιχα 
Αµερικανάκια (Geary et al, 1993). 

Οι διαφορές σε διεθνές επίπεδο. Η περίπτωση που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, αναφορικά µε τη 
γραπτή γλώσσα είναι εντελώς ιδιόρρυθµη και µάλλον µοναδική, αφού αποτελεί µία κοινωνία που 
αποτυπώνει τα γραπτά µηνύµατά της σε δύο αλφάβητα. Παράλληλα µε το ελληνικό, και το λατινικό 
αλφάβητο έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα κυρίως στον περιβάλλοντα γραπτό λόγο (π.χ. επιγραφές 
καταστηµάτων, συσκευασίες προϊόντων, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, κ.λπ.). Πώς, λοιπόν, το µικρό 
παιδί θα µάθει τα σύµβολα της γραπτής γλώσσας και θα καταλάβει ότι ο Λεωνίδας και η Λίνα, 
γράφονται µε το ίδιο αρχικό γράµµα, Λ, επειδή το πρώτο φώνηµα είναι το ίδιο, /λ/, όταν τα αντιµάχεται 
µια όλο γλύκα Lacta και ένας µεγαλειώδης Lion (King); Πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί ότι το P στο 
Parking και στο Pokemon δεν είναι το Ρ της Ρούλας και της Ρένας, αλλά το ίδιο γράµµα αντιστοιχεί σε 
δύο φωνήµατα, και ότι όλη αυτή η σύγχυση δηµιουργείται από την εναλλακτική χρήση ελληνικού και 
λατινικού αλφάβητου (Γιαννικοπούλου, 2001); 
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Αντίθετα, η κατάσταση στα µαθηµατικά είναι σαφώς πιο απλή. Παρόλο που τα ονόµατα των 
αριθµών διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από γλώσσα σε γλώσσα (π.χ. ένα, uno, one), τα αριθµητικά 
ψηφία στα οποία αντιστοιχούν και µε τα οποία συµβολίζονται παραµένουν τα ίδια (π.χ 1). Παρόλο που 
και τα αριθµητικά ψηφία αποτελούν πολιτιστικό γεγονός και διαφέρει ανάλογα µε τον πολιτισµό και τις 
εποχές (Ifrah, 1985), η ‘παγκοσµιότητα’ των µαθηµατικών συµβόλων τα καθιστά αναγνώσιµα σε 
διάφορα µέρη της γης. ∆ιαφορές παρατηρούνται µόνο σε κάποια περιφερειακά στοιχεία, όπως η 
υποδιαστολή (,) των δεκαδικών και η τελεία (.) της χιλιάδας, που στα αγγλικά χρησιµοποιούνται 
εντελώς αντίστροφα από ό,τι στα ελληνικά. 

Όµως, ακόµη και στην περίπτωση των Μαθηµατικών ο πολιτισµικός παράγοντας αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα σηµαντικός. Για παράδειγµα, Άραβες και Ασιάτες µαθητές θα είχαν προβλήµατα στην 
αντίληψη (Norman, 1988, Secada, 1983), και κυρίως στην ανάγνωση των αριθµών εξαιτίας της 
διαφορετικής φοράς (π.χ. ενώ εµείς διαβάζουµε 87, οι Άραβες διαβάζουν 78, Secada, 1983). Σε  άλλους 
πάλι πολιτισµούς, απουσιάζουν στοιχεία βασικά για την ενασχόληση µε τα ‘δυτικά’ µαθηµατικά, όπως 
σε ορισµένες αµερικανικές φυλές που δεν υπάρχει καθόλου η έννοια της γραµµής (Lovett, 1980). Οι 
πολιτισµοί διαφέρουν ακόµη και σε αυτήν την ύπαρξη και κατανόηση µαθηµατικών εννοιών. Για 
παράδειγµα, νοτιο-αµερικάνικη φυλή στερείται τις έννοιες των αριθµών για αριθµούς µεγαλύτερους 
του 3, αφού γνωρίζει µόνο ένα, δύο, πολλά. Άλλοι πάλι πολιτισµοί (Hmong) στερούνται παντελώς την 
έννοια του κλάσµατος (Kimball, 1990).   

Η χρήση κοινών συµβόλων. Ίσως, η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι εκείνη του µηδενός και 
του όµικρον, που διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις 
γραφοµηχανές, µε ανεπαίσθητες διαφορές στο µέγεθος και στη στρογγυλότητα των σηµείων. 
Ενδεικτική η γνωστή φράση 210  LI0N STREET, όπου το ίδιο σύµβολο, 0, διαβάζεται µε δύο τρόπους. 
κοντά στο 21 ως αριθµός, ενώ λίγο παραπέρα ως γράµµα (Smith, 1993: 15-17). Και στις δύο 
περιπτώσεις η οπτική πληροφορία είναι ακριβώς η ίδια, ο εγκέφαλος όµως αποφασίζει για τον τρόπο 
που θα την κοιτάξει. Επιπλέον, µια ολόκληρη σειρά γραµµάτων µε κυρίαρχα το χ, ψ, π αποκτούν 
εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο σε άλγεβρα και γεωµετρία, από ότι έχουν στη γραπτή γλώσσα. 
Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι και όταν ακόµη οι διαφορές ανάµεσα σε γράµµατα και αριθµούς δεν 
είναι µικρές, π.χ. η περίπτωση του ε και 3 που είναι ζήτηµα µόνο προσανατολισµού, δεν υπάρχουν 
διαφορετικοί κανόνες που να ρυθµίζουν το σχεδιασµό των γραµµάτων και των ψηφίων (π.χ. µόνο 
καµπύλες γραµµές στα γράµµατα, µόνο ευθείες στους αριθµούς). Για το λόγο αυτό και η διάκρισή τους 
στηρίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία, και αρκετό µελάνι έχει χυθεί για να δοθούν πρακτικές εντολές 
σε γονείς και εκπαιδευτικούς για το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά στη διάκριση γραµµάτων και αριθµών 
(Reiser et al., 1988, Bradley-Johnson at al., 1983). 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η παρατήρηση της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν τα παιδιά 
στην ανάγνωση και κατανόηση κειµένων του γλωσσικού µαθήµατος και των µαθηµατικών. Έχει φανεί 
ότι η κατανόηση της γραπτής γλώσσας που εµπλέκεται στο µάθηµα των µαθηµατικών, π.χ. εκφώνηση 
ασκήσεων, µαθηµατικά προβλήµατα για παιδιά των τριών πρώτων τάξεων του δηµοτικού, ξεπερνά σε 
δυσκολία την αντίστοιχη του γλωσσικού µαθήµατος κατά δύο χρόνια (Cantieni & Tremblay, 1979). Με 
άλλα λόγια τα µαθηµατικά κείµενα απαιτούν αναγνωστικές ικανότητες που συγκρινόµενες µε τα 
αντίστοιχα της Γλώσσας τα ξεπερνούν σε δυσκολία κατά δύο ολόκληρες χρονιές. Ειδικά για το θέµα 
του λεξιλογίου, θα λέγαµε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται όχι µόνο µε την εισαγωγή καινούργιας 
ορολογίας (π.χ. πηλίκο, διαιρετέος), αλλά και από τη χρήση γνωστών λέξεων µε νέο και εντελώς 
συγκεκριµένο περιεχόµενο (διαιρώ, κύκλος). 

Η εναλλακτική χρήση µαθηµατικών και γλωσσικών συµβόλων. Οι αριθµητικές ποσότητες 
ενδέχεται να γραφούν µε δύο τρόπους, µε αριθµητικά ψηφία (π.χ. 1) ή µε γράµµατα (π.χ. ένα). 
Αντίθετα, το αλφαβητικό σύστηµα δείχνει να είναι ιδιαίτερα ισχυρό χωρίς να αφήνει ανάλογα 
περιθώρια στα σύµβολα των µαθηµατικών να παρεισδύσουν στις τάξεις του. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ανάµεσα στα αριθµητικά ψηφία και στα γράµµατα-
λέξεις, όταν πρόκειται να γραφούν αριθµητικά δεδοµένα, είναι αρκετοί. Από αυτούς αξίζει να 
αναφερθούν:  

α) Το είδος του κειµένου. Υπάρχουν κατηγορίες κειµένων και εντύπων που φαίνεται να 
διάκεινται µάλλον αρνητικά απέναντι στους αραβικούς αριθµούς και να χρησιµοποιούν γράµµατα-
λέξεις ακόµη και όταν αναφέρονται σε αριθµητικά δεδοµένα. Το εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο, για 
παράδειγµα, φαίνεται να αντιπαθεί σταθερά τους αριθµούς, καθώς επιλέγει συχνά να τους αγνοεί. 
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Φυλλοµετρώντας τις πολλές και διαφορετικές εκδόσεις της Χιονάτης παρατηρούµε ότι οι νάνοι είναι 
επτά και ποτέ 7, όπως άλλωστε και τα ισάριθµα κατσικάκια, ενώ φυσικά πουθενά τα τρία γουρουνάκια 
δεν δηλώνονται ως 3. Και αν κάποιος θα µπορούσε να προβάλει την ένσταση ότι στα συγκεκριµένα 
παραµύθια η χρήση του αριθµού είναι µόνο συµβολική, µαγική –είναι γνωστή η γοητεία του επτά και 
του τρία– και καθόλου µαθηµατική, µια και οι επτά νάνοι χαίρουν ενός ήθους και θα µπορούσαν να 
ήσαν οσοιδήποτε χωρίς καθόλου να αλλάξει η ιστορία, δεν θα µπορούσε να πει το ίδιο και το γνωστό 
Γκοοολ, όπου ακόµη και το σκορ του αγώνα γράφεται πάντα µε γράµµατα: τρία - µηδέν και ποτέ ως 3-
0. 

β) Ο σκοπός του κειµένου. Το συµβολικό σύστηµα που θα υιοθετηθεί για την αναγραφή 
ποσοτήτων (π.χ. ένα ή 1) είναι αντίστοιχο της σκοπιµότητας που εξυπηρετεί το κείµενο. Όταν η 
άσκηση είναι µαθηµατική, π.χ. η εξάσκηση του µαθητή στους πολλαπλασιασµούς, επιβάλλεται η 
χρήση αριθµών, ενώ όταν εκείνη είναι γλωσσική οι αριθµοί µάλλον εξοβελίζονται προς όφελος των 
γραµµάτων. Αυτήν την κατάσταση φαίνεται να έχουν κατανοήσει καλά και σε βαθµό γενίκευσης οι 
µαθητές του ∆ηµοτικού. Για το λόγο αυτό στο πρόβληµα «Στις 10 Μαρτίου αγοράστηκαν δέκα-τρία 
µολύβια και στις 20 Απρίλη δώδεκα. Πόσα µολύβια αγοράστηκαν συνολικά;», αρκετοί από αυτούς 
στοιχηµάτισαν υπέρ των 30, που προέκυψε µετά την πρόσθεση των αριθµητικών δεδοµένων της 
άσκησης, που στη συγκεκριµένη περίπτωση έτυχε να είναι οι ηµεροµηνίες.    

γ) Η συχνότητα των αριθµητικών δεδοµένων. Ο γενικός κανόνας θα µπορούσε να διατυπωθεί ως: 
Όσο πιο πολλά τα ποσοτικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε αριθµούς τόσο πιο πιθανό είναι να 
υιοθετηθούν αριθµοί στην καταγραφή τους. 

δ) Το µέγεθος του αριθµού. Φαίνεται ότι όχι µόνο το µέγεθος του αριθµού αλλά και η ακρίβεια 
της δήλωσής του επηρεάζει την επιλογή του συµβολικού συστήµατος που θα χρησιµοποιηθεί στην 
αναγραφή του. Έτσι ο αριθµός 2.897.456 θα δηλωθεί οπωσδήποτε µε ψηφία, ενώ µια από τις πιο 
δυσκολονόητες αναγνώσεις υπήρξε εκείνη της χρονολογίας πάνω σε παλιότερα πτυχία, που, 
υπακούοντας στην αρχαιοελληνική παράδοση, το έτος εµφανιζόταν ως: έκτω και ογδοηκοστώ και 
εννιακοσοστώ και χιλιοστώ (δηλαδή 1986). Από την άλλη, τα 1000 άτοµα που αποτελούν τη 
χωρητικότητα ενός σταδίου διαφέρουν αριθµητικά από τους χίλιους καλούς που χωράνε οπουδήποτε 
και µπορεί να είναι πολύ λιγότεροι. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή του συµβολικού συστήµατος 
υπήρξε καθοριστική και για θέµατα όπως η … καταµέτρηση.  

Το διαφορετικό περιεχόµενο. Τα γράµµατα αντιπροσωπεύουν ήχους της γλώσσας, τα φωνήµατα, 
ενώ οι αριθµοί ποσότητες και τάξη. Θα λέγαµε λοιπόν ότι οι αριθµοί µπορούν να εννοηθούν ως 
ιδεογράµµατα, αφού, χοντρικά, στη γλώσσα αντιστοιχούν σε λέξεις και όχι σε γράµµατα. Για το λόγο 
αυτό, όταν τα αριθµητικά ψηφία µεταγράφονται µε τα σύµβολα της γραπτής γλώσσας, απαιτούν 
περισσότερα του ενός γράµµατα, όσα και των αντίστοιχων λέξεων (π.χ. τέσσερα, επτά). Από την άλλη, 
οι περιπτώσεις που σύµβολα ενέχουν θέση λέξεων είναι ελάχιστες και εντελώς περιφερειακές. 
Σηµειώνουµε για παράδειγµα τα σύµβολα ορισµένων νοµισµάτων, ευρώ €, αγγλική λίρα £ και δολάριο 
$, και κυρίως τον όχι ιδιαίτερα σπάνιο τρόπο συµβολισµού του ‘και’ ως &.  

Τα µαθηµατικά και η γλώσσα αποτελούν κατηγορίες γνώσεων εντελώς διαφορετικών µεταξύ 
τους. Ενώ τα µαθηµατικά εντάσσονται, σύµφωνα µε το πιαζετιανό σχήµα ( Piaget, 1963a, 1963b, 
Piaget, & Szemiska, 1965) στη λογικοµαθηµατική γνώση που κατακτάται από όλους τους ανθρώπους, 
αφού συνίσταται σε σχέσεις που το κάθε άτοµο οικοδοµεί µόνο του, η γραπτή γλώσσα υπάγεται στην 
κοινωνική, που ως γνώση που κατακτάται µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προϋποθέτει διδασκαλία. 
Μάλιστα, υπέρ της άποψης ότι η µαθηµατική σκέψη αποτελεί έµφυτη ικανότητα του ανθρώπου 
συνηγορούν και εµπειρικές έρευνες (Klein & Starkey, 1988, Saxe, 1986, Song & Ginsburg, 1987, 
Petitto & Ginsburg, 1982) που επιβεβαιώνουν ότι παιδιά προερχόµενα από διαφορετικούς πολιτισµούς 
και κοινωνικές συνθήκες (Secada, 1992) κατακτούν εύκολα παρόµοιες µαθηµατικές έννοιες, αφού, 
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε πολιτισµού, ποτέ δεν είναι δυνατόν να νοηθούν 
κοινωνικές  συνθήκες που να µην προσφέρουν δυνατότητες/ προκλήσεις για απλούς µαθηµατικούς 
συλλογισµούς, όπως αρίθµηση ή πρόσθεση και αφαίρεση (Ginsburg & Baron, 1993). Γι’ αυτό και η 
έννοια των αριθµών, (π.χ. ένα, δύο), αλλά και των µαθηµατικών σχέσεων (π.χ. περισσότερα, λιγότερα) 
κατακτάται ευκολότερα από τα παιδιά (Dehaene, 1997), από ό,τι η έννοια του γράµµατος, µια 
αφαίρεση καθαρά διανοητική. 

Όµως, βαθµός αφαίρεσης υπάρχει όµως και στα µαθηµατικά και συχνά τα µικρά παιδιά 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν την αφηρηµένη έννοια των αριθµών. Γι’ αυτό συχνά τα νήπια στην 
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ερώτηση «Πόσο κάνει 2 και 2;» απαντούν µε την ερώτηση «∆ύο τι και δύο τι;» αφού, όπως τα ίδια 
διευκρινίζουν, «Άλλο 2 σοκολάτες και άλλο 2 ξυλιές». Η ιδέα απηχεί τις αντιλήψεις και κάποιων 
πρωτόγονων φυλών, οι οποίες είχαν διαφορετικές λέξεις για να δηλώσουν τον ίδιο αριθµό ανάλογα µε 
το αντικείµενο στο οποίο αναφέρονταν, κάτι που εντελώς περιθωριακά ενδέχεται να παρατηρηθεί και 
στις δυτικές γλώσσες, όπως για παράδειγµα η έννοια της διττότητας, στα αγγλικά, ως a brace of 
pheasants (ένα ζευγάρι φασιανών), αλλά a pair of twins (ένα ζεύγος διδύµων). 

Οι συντακτικοί κανόνες κάθε συµβολικού συστήµατος. Το σηµείο που κυρίως διαφέρουν µεταξύ 
τους τα συµβολικά συστήµατα της γραπτής γλώσσας και των µαθηµατικών εντοπίζεται κυρίως στη 
διαφορετικότητα των κανόνων που ρυθµίζουν τις σχέσεις των συµβόλων τους. Για παράδειγµα, και 
αναφορικά και µε το κοινό σύµβολο όµικρον/ µηδέν, η γραπτή γλώσσα απαγορεύει την πολλαπλή 
διαδοχική παρουσία του µέσα στη λέξη (π.χ. όγδοο), εν αντιθέσει µε την αναγραφή ενός αριθµού στον 
οποίο ενδέχεται να επαναληφθεί … άπειρες φορές (1.000.000.000.000). Βέβαια, τα προηγούµενα δεν 
ισχύουν στις περιπτώσεις εκείνες όπου αριθµητικά ψηφία και γράµµατα, αλλοτριώνονται από το 
σύνηθες περιβάλλον τους και λειτουργούν σαν ένα οποιαδήποτε διακριτικό σηµάδι. Αυτό συµβαίνει 
στους αριθµούς λεωφορείων (π.χ. Α11), στις πινακίδες των αυτοκινήτων (π.χ. ΥΥΥ3124), των 
καναλιών, των θέσεων στάθµευσης κλπ. 

Στην κατανόηση αυτών των κανόνων φαίνεται να δυσκολεύονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
αφού στην έννοια του κώδικα, εκτός από τη µοναδικότητα (όχι οποιοδήποτε σκαρίφηµα, αλλά µόνο η 
λέξη σκύλος, µε τα συγκεκριµένα γράµµατα στη συγκεκριµένη σειρά σηµαίνει το γνωστό τετράποδο) 
συµπεριλαµβάνεται και η σταθερότητα (όπου και να βρεθεί η λέξη θα διαβάζεται το ίδιο: σκύλος). Σε 
σχετική έρευνα, µικρά παιδιά, όταν παρατηρούσαν τη γραπτή λέξη κάτω από µια συγκεκριµένη εικόνα, 
θεωρούσαν ότι γράφει ό,τι απεικονίζει η εικόνα (π.χ. κάτω από την εικόνα του σκύλου η λέξη 
διαβαζόταν ως σκύλος), όταν όµως η καρτέλα µε τη γραπτή λέξη µετακινήθηκε, παρουσία των παιδιών, 
κάτω από την εικόνα του ήλιου, έλεγε ήλιος και όταν ξαναγύριζε στην αρχική της θέση, 
ξαναδιαβαζόταν: σκύλος (Bialystok, 1991). 

Συναφές µε την έννοια των κανόνων είναι και το ζήτηµα της δυνατότητας παραβίασής τους από 
το χρήστη των δύο συµβολικών συστηµάτων. Αποτελεί κοινή πίστη, ότι η γραπτή γλώσσα ‘επιτρέπει’, 
κυρίως στο λογοτέχνη, αλλά και σε πολλούς άλλους, την παραβίαση ενός πλήθους κανόνων και 
επιλογικών περιορισµών µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια άλλη γραµµατική, η λεγόµενη ποιητική 
γραµµατική. Αντίθετα τα µαθηµατικά, τουλάχιστον στην κοινή αντίληψη, δεν δίνουν τέτοιες 
δυνατότητες και για αυτό χρησιµοποιούνται ως συνώνυµο της απόλυτης αντικειµενικότητας.  

Όµως, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν και η πολυτροπικότητα (Kress & van Leeuwen, 2001)  
εδραιώνει την παρουσία της σε κάθε κείµενο, λεκτικό ή µαθηµατικό, µικτές εγγραφές που προκύπτουν  
είτε µε τη συνεργασία των δύο κωδίκων, π.χ. ΑΝΤ1 αντί ΑΝΤΕΝΑ ή STR8 αντί για straight, είτε από 
την αντικατάσταση συµβόλων µε άλλους κώδικες, όπως για παράδειγµα τον εικονιστικό, δηµιουργούν 
αλλαγές στο επικοινωνιακό τοπίο και στον τρόπο που αποτυπώνονται λεκτικές και µαθηµατικές 
εγγραφές. Και καθώς η γνώση των συµβολικών συστηµάτων της Γραπτής Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών παραµένει για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ένας άµεσος, βραχυπρόθεσµος στόχος, η 
νέα κανονικότητα των πολυτροπικών κειµένων, που απαιτούν, εκτός από λεκτικό και µαθηµατικό 
γραµµατισµό, και µια πολυγραµµατιστική προσέγγιση, φαίνεται να είναι η µεγάλη πρόκληση που πολύ 
σύντοµα θα κληθούν να αντιµετωπίσουν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έννοια της λέξης είναι µια θεµελιώδης πλευρά της δοµής της γλώσσας και η ανάπτυξή της ως λεξιλογικής µονάδας 
και ως µεταγλωσσικής δεξιότητας συχνά αντιστοιχεί προς την κατάκτηση σηµαντικών δεξιοτήτων γραµµατισµού. 
Στην έρευνα αυτή καταγράφονται οι αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια της λέξης. Τα 
υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν 50 νήπια που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία του Ν. Ηµαθίας. Για να διερευνηθούν 
οι αντιλήψεις των παιδιών, χρησιµοποιήθηκαν τρεις δοκιµασίες: στην πρώτη τα παιδιά επαναλάµβαναν την 
τελευταία λέξη που άκουγαν καθώς διαβάζονταν ένα κείµενο, στη δεύτερη τους ζητήθηκε να αντιληφθούν την έννοια 
του κενού και στην τρίτη ταυτοποιούσαν λέξεις σε ένα γραπτό κείµενο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα περισσότερα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν µια µάλλον συγκεχυµένη αντίληψη της λέξης και πολύ λίγα αντιλαµβάνονται την 
έννοιά της. Με την κατάλληλη διδασκαλία τα παιδιά µπορούν να προσεγγίσουν τη γνώση αυτή, η οποία θεωρείται 
από τη βιβλιογραφία απαραίτητη για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Γλωσσική ανάπτυξη, Μεταγλωσσικές δεξιότητες, αναγνωστικές δεξιότητες, δεξιότητες γραφής, λέξη 
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ABSTRACT 
The meaning of the word is a fundamental aspect of the language structure and often its development as a unit of 
the language and also as a metalinguistic skill corresponds to the acquisition of significant literacy skills. The aim 
of this study was to present the notions of young children of the concept of word. Fifty preschool children from the 
prefecture of Imathia gave three tests of word concept. In the first the children listened to a text in which the 
teacher paused on a word and then asked children to repeat “the last word” that she had said each time she 
stopped, in the second the children were required to discriminate the word boundaries and in the third the 
children had to identify words in a written text. The findings indicated that most of the children have a rather 
confused notion of the word and very few understand it. It is argued that with proper instruction this knowledge 
can be acquired, a knowledge which by the bibliography is considered appropriate for the acquisition of reading 
and writing. 
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Language development, metalinguistic skills, reading skills, writing skills, word. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

Η γλώσσα ως κοινωνική και προσωπική κατάκτηση του ανθρώπου αποτελεί ένα πολύπλοκο και 
πολυσύνθετο φαινόµενο που σχετίζεται µε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής (Μήτσης 2001). Τα 
παιδιά δεν γεννιούνται γνωρίζοντας τους κανόνες της γλώσσας, τους µαθαίνουν όµως όταν εκτίθενται 
στον ίδιο το λόγο. Η ικανότητα απόκτησης του λόγου θεωρείται εγγενής, όλα δηλαδή τα ανθρώπινα 
όντα έχουν τις προϋποθέσεις να µάθουν τη γλώσσα, η διαδικασία όµως της µάθησης είναι επίκτητη και 
προσωπική συµπεριφορά (πβ. και Τζουριάδου 1995).  
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Η γλώσσα ως αντικείµενο γνώσης και ειδικότερα στις µεταγλωσσικές της ιδιότητες έχει 
προκαλέσει έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον, πβ. Bialystok 1986 Papandropoulou & Sinclair 1974. Η 
µεταγλωσσική επίγνωση εµπερικλείει τη συνειδητή σκέψη ανάλυσης και σκόπιµου ελέγχου διάφορων 
όψεων της γλώσσας όπως φωνολογία, σηµασιολογία, µορφοσυντακτικό, λόγο κ.λπ. εκτός από την 
ασυνείδητη διαδικασία της παραγωγής ή κατανόησης της. Με άλλα λόγια εκτός από το δεξιοτεχνικό 
χειρισµό της χρήσης της γλώσσας τα παιδιά βαθµιαία σχηµατίζουν σαφείς εντυπώσεις και απεικονίσεις 
των διαφόρων τρόπων µε τους οποίους η γλώσσα δουλεύει (Karmilloff-Smith A. και άλλοι 1996).  

Η µεταγλωσσική επίγνωση, µετά από την πρωτοποριακή εργασία της Liberman και των 
συνεργατών της (1974), συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι µόνο των αναπτυξιακών ψυχολόγων 
(Bialystoκ & Ryan 1985) αλλά και επιστηµόνων διαφόρων άλλων ειδικοτήτων και µελετήθηκε σε 
πολλά επίπεδα: κάποιοι µελέτησαν το σύστηµα των ήχων και τη φωνολογία (Bruce 1964. Liberman, 
Shankweiler, Fischer & Carter 1974. Read 1971, 1978), κάποιοι άλλοι ασχολήθηκαν µε τις ιδιότητες 
των λέξεων (Ehri 1975. Downing & Oliver 1973. Papandropoulou & Sinclair 1974), την 
πραγµατολογική αποδοχή (de Villiers & de Villiers 1972. James & Miller 1973) και τη συντακτική 
απόδοση (de Villiers & de Villiers 1972. Hakes 1980). Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ερευνών τα 
παιδιά κατακτούν τις µεταγλωσσικές δεξιότητες µετά από την ηλικία των 6-7 ετών (Smith & Tager-
Flusberg 1982). Tο γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι τα παιδιά έχουν περάσει µια περίοδο έντονου 
γραµµατισµού και έχουν εκτεθεί επαρκώς στο γραπτό λόγο.  

Από τη σχετική βιβλιογραφία διαφαίνεται ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι των ερευνών ασχολήθηκε 
µε την κατανόηση της γλώσσας από το παιδί ή µε την ηλικία κατάκτησης των µεταγλωσσικών 
δεξιοτήτων και λιγότερες ήταν οι µελέτες για την κατανόηση των µεταγλωσσικών δεξιοτήτων που 
αφορούν στη συνειδητή αντίληψη και ικανότητα  να χειρίζεται το παιδί τη γλώσσα ως αντικείµενο 
(Cazden 1972).  
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ  
 

Μια θεµελιώδη πλευρά της δοµής της γλώσσας αποτελεί η έννοια της λέξης. Η επιλογή της 
έννοιας της λέξης ως βασικού προβλήµατος για την εξέταση µιας αλλαγής στη γλώσσα έχει µακρά 
παράδοση. Ο Vygotsky (1962) υπογραµµίζει τη σπουδαιότητά της λέγοντας ότι η έννοια της λέξης 
είναι µίξη της σκέψης και της γλώσσας και είναι δύσκολο να ειπωθεί εάν είναι φαινόµενο του λόγου ή 
της σκέψης. Η λέξη χωρίς τη σηµασία της είναι ένας κενός ήχος και η σηµασία ως κριτήριο της λέξης 
ένα απαραίτητο συστατικό της. 

Ο Piaget (1955) σηµειώνει ότι τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν σωστά δύσκολους όρους 
στο λόγο τους και επιπλέον ότι είναι ικανά να κατανοούν τους όρους αυτούς. Ο Vygotsky (1962) σε 
παρόµοιες παρατηρήσεις αναφέρει ότι τα παιδιά µαθαίνοντας να χρησιµοποιούν τον εξωτερικό λόγο 
ξεκινούν από µία λέξη, έπειτα συνδέουν δύο ή τρεις λέξεις κ.ο.κ. Λίγο αργότερα προχωρούν από απλές 
προτάσεις σε πιο σύνθετες και τέλος σε έναν συνεκτικό λόγο φτιάχνουν σειρά τέτοιων προτάσεων. 
Νοηµατικά για το παιδί κάθε λέξη είναι µια ολόκληρη πρόταση. Σηµασιολογικά το παιδί ξεκινά από το 
όλο και αργότερα κατανοεί ξεχωριστά τις σηµασιολογικές µονάδες. Ο εξωτερικός και ο 
σηµασιολογικός λόγος, ως πλευρές γενικότερα του λόγου, αναπτύσσονται σε αντίθετες κατευθύνσεις: ο 
εξωτερικός από το ειδικό στο γενικό (λέξη-πρόταση) ενώ ο σηµασιολογικός από το γενικό στο ειδικό 
(πρόταση-λέξη) (Holden & MacGinitie 1972). 

Τι είναι, τελικώς, υπεύθυνο για την ανάδυση των λέξεων ως συνειδητών εννοιών στα παιδιά; 
Πρώτα-πρώτα η κατάκτηση του γραµµατισµού, η οποία παρουσιάζει τις λέξεις ως οπτικά ευδιάκριτες 
ενότητες (Ehri 1979). Έπειτα, το ότι η λέξη κατανοείται στο γενικότερο πλαίσιο των µεταγλωσσικών 
δεξιοτήτων (Mattingly 1972). Μελέτες για το µέχρι ποιου σηµείου το παιδί αντιλαµβάνεται τις 
λεξιλογικές µονάδες που συγκροτούν το λόγο δείχνουν ότι παιδιά µικρότερα των 7 ετών υπολείπονται 
της αντίληψης της λέξης και θεωρούν τη φράση παρά τη λέξη ως τη µικρότερη µονάδα του λόγου (Ehri 
1975). Ακόµη οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι τα µικρά παιδιά έχουν µια συγκεχυµένη 
αντίληψη για την µεταγλωσσική έννοια λέξη και ότι δεν µπορούν να εστιάσουν στα περιθώριά της, 
όταν αυτή βρίσκεται σε κανονικά συντακτικά και σηµασιολογικά πλαίσια.  

Στο νηπιαγωγείο χρησιµοποιούνται οι όροι λέξη, γράµµατα, σελίδα κ.λπ. ενός κειµένου και 
θεωρούνται δεδοµένες οι γνώσεις των παιδιών για την τεχνική αυτή γλώσσα της ανάγνωσης καθώς και 
το ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται το περιεχόµενο τους. Η τεχνική γλώσσα της ανάγνωσης αποτέλεσε 
αντικείµενο διαφορετικών ερµηνειών: αφενός υποστηρίζεται ότι αποτελεί προϋπόθεση για την 
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εκµάθησή της (Tunmer, Herriman & Nesdale 1988) και αφετέρου ότι το αποτέλεσµα της κατάκτησής 
της αποτελεί µεταγνώση (Donalson 1978). Τα παιδιά φαίνεται να έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και 
τη χρήση της ορολογίας της ανάγνωσης. Ακόµη υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα όπου αναφέρεται ότι 
πολλά παιδιά εισάγονται στη διδασκαλία της ανάγνωσης µε ελάχιστη γνώση του σκοπού και της φύσης 
της ανάγνωσης και µε ένα ελλιπές µεταγλωσσικό λεξιλόγιο (Clay 1972α). Αυτές οι έρευνες τονίζουν 
ότι η εννοιολογική αβεβαιότητα που αφορά την ανάγνωση επιτείνει της δυσκολίες εκµάθησής της. Από 
την έρευνα υποστηρίζεται επίσης ότι η απόδοση στην ανάγνωση και τη διδασκαλία της τεχνικής 
γλώσσας της ανάγνωσης σχετίζεται µε την αναγνωστική επιτυχία (Clay 1972β).   

Η κατανόηση εκ µέρους των παιδιών της τεχνικής γλώσσας της ανάγνωσης που χρησιµοποιείται 
για τη διδασκαλία της είναι πολύ σπουδαία και για το λόγο αυτό η έρευνα µετακινήθηκε προς την 
κατάκτηση εκ µέρους των παιδιών εννοιών και όρων που θεωρούνται οι πιο σηµαντικοί. Συστήνεται, 
για παράδειγµα, ως απαραίτητη δεξιότητα εκµάθησης της ανάγνωσης η ανακάλυψη της αντιστοιχίας 
προφορικού και γραπτού λόγου. Έτσι το παιδί πρέπει να µάθει ότι µία προφορική λέξη 
αντιπροσωπεύεται από µία γραπτή. Πρώτα το παιδί αντιλαµβάνεται τη λέξη ως µονάδα του 
οµιλούµενου λόγου και στη συνέχεια ως µονάδα του γραπτού λόγου. Πολλές έρευνες συγχέουν τις δύο 
αυτές πλευρές µε µια τρίτη, την κατανόηση του µεταγλωσσικού όρου λέξη (Bowey &Tunmer 1980). 
Έρευνες που εισάγουν δοκιµασίες για την έννοια της λέξης προφορικά χωρίς να διασαφηνίζουν τη 
φύση της δοκιµασίας (Hall 1976), ουσιαστικά αξιολογούν την κατανόηση του µεταγλωσσικού όρου 
λέξη παρά τη λογικά προηγούµενη έννοια της λέξης ως γλωσσικής µονάδας. Αναφέρεται, π.χ., ότι τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας φαίνεται να µπορούν να κατανοήσουν τη γραφική αυτοτέλεια των 
λέξεων παρόλο που είναι µια δύσκολη διαδικασία. (Γιαννικοπούλου, 1998). 

Ο ορισµός της λέξης ποικίλλει από γλώσσα σε γλώσσα και για το χωρισµό µιας πρότασης σε 
λέξεις είναι δυνατόν να µην υπάρχει συµφωνία για λόγους ιδιοσυγκρασίας, γλωσσολογικούς αλλά και 
αναπτυξιακούς πβ. Holden & MacGinitie 1972). Η Ehri (1975) αναφέρει ότι τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας αρχικά αντιµετωπίζουν την ανάγκη να επικεντρώνονται µόνο στα νοήµατα των φράσεων και 
ακουσµάτων. Μόνο όταν δέχονται διδασκαλία και πρακτική της ανάγνωσης που η προσοχή της 
κατευθύνεται στους ήχους µέσα στις λέξεις και στις λέξεις µέσα στις προτάσεις, µόνο τότε πετυχαίνουν 
το κατάλληλο συνταίριασµα προφορικού και γραπτού. Ως αποτέλεσµα αυτής της εµπειρίας η -πιθανώς- 
υποσυνείδητη λεξιλογική γνώση των παιδιών γίνεται πλέον συνειδητή  

Για το χωρισµό µιας πρότασης σε λέξεις είναι απαραίτητη η ανακάλυψη και η κατάκτηση από το 
παιδί ενός χαρακτηριστικού που για µας τους ενήλικες θεωρείται δεδοµένο ή τεχνική κοινοτοπία: η 
εννοιολογική σηµασία του κενού ανάµεσα στις λέξεις (Ferreiro 2006). Το κενό αποτελεί προϊόν 
ιστορικής εξέλιξης του γραπτού λόγου. Αυτό όµως που ονοµάζεται λέξη στον γραπτό λόγο έχει 
αντίκτυπο και στον προφορικό λόγο. Τα περισσότερα παιδιά πάντως στην αρχή προτιµούν ή µάλλον 
γράφουν όπως έγραφαν οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι της κλασσικής περιόδου, χωρίς κενά. 
 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ  
 

Στη βιβλιογραφία, από όσο τουλάχιστον εµείς µπορέσαµε να ελέγξουµε, δεν  υπάρχουν πολλές 
έρευνες που να αναφέρονται στην έννοια της λέξης και πώς την εισπράττουν τα παιδιά. Επιπλέον, από 
τη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι  στις έρευνες για τη λέξη ως γλωσσική µονάδα γινόταν 
σύγχυση µε την κατανόηση του µεταγλωσσικού όρου λέξη. Η σύγχυση προέκυπτε ή από κακή 
διατύπωση των ερωτηµάτων, που δε βοηθούσε στην αποσαφήνιση των εννοιών, ή από το γεγονός ότι 
πράγµατι η διάκριση αυτή είναι δύσκολη για τα παιδιά (Bowey, Tunmer & Pratt 1984). 

Ο Karpova από το 1955 (Karpova 1955, παράθεµα στο Holden & MacGinitie 1972)  έχοντας σα 
βάση τον ορισµό που δίνεται στο λεξικό, όπου ως λέξη (πλην των προθεµάτων) ορίζεται η µονάδα που 
συµβατικά προηγείται και ακολουθείται από κενό στη γραπτή γλώσσα, µελέτησε τις αντιλήψεις 
παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη λεξιλογική µονάδα. Το κύριο εύρηµα από την έρευνα αυτή είναι 
ότι τα παιδιά ηλικίας 3,5-7 ετών δεν µπορούσαν να χωρίσουν την πρόταση απολύτως στα λεξιλογικά 
της µέρη. Τα παιδιά όµως µπορούσαν, πριν από τα 7 τους χρόνια, να διακρίνουν τα ουσιαστικά και να 
κάνουν έναν απλό χωρισµό της λέξης ξεκινώντας µε συγκεκριµένες λέξεις και φθάνοντας βαθµιαία στα 
άρθρα και τις προθέσεις.  

Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξε και η έρευνα του Huttelenocher (1964), όπου για τα 
παιδιά τα πιο δύσκολα στο χωρισµό τµήµατα των λέξεων αποδείχτηκαν αυτά που κυρίως άκουγαν και 
χρησιµοποιούσαν στον καθηµερινό λόγο (προθέσεις, άρθρα ή φράσεις) π.χ. κόκκινο µήλο. Η Chappell 
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(1968) µελέτησε τη λεξιλογική αντίληψη των παιδιών συνυπολογίζοντας την ηλικία, το φύλο και το 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και εντόπισε σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στο κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο και στις αντιλήψεις των παιδιών για τη λέξη. 

Οι Holden & MacGinitie (1972) µελέτησαν το χωρισµό φράσεων και προτάσεων σε παιδιά 
νηπιαγωγείου και διαπίστωσαν ότι τα παιδιά δεν µπορούσαν να χωρίσουν εξαντλητικά µια πρόταση σε 
λέξεις. Σε αντίθεση µε τα ευρήµατα αυτά, οι Fox & Routh (1975) υποστηρίζουν ότι ακόµη και παιδιά 4 
ετών µπορούσαν να χωρίσουν ικανοποιητικά τις προτάσεις. Αποδίδουν δε τη δυσκολία των παιδιών 
στις προηγούµενες έρευνες στην τεχνική του να ζητείται από τα παιδιά να αποδώσουν σε δύο 
δοκιµασίες: να επαναλάβουν την πρόταση και ταυτόχρονα να προσδιορίσουν τα όρια των λέξεων µε το 
χωρισµό τους ( Fox & Routh 1975). 

Η έρευνα της Bertrhoud-Papandropoulou (1978) ήταν µια εκτεταµένη έρευνα για την έννοια της 
λέξης σε ένα Πιαζετιανό πλαίσιο. Η δουλειά της επικεντρώθηκε στην ικανότητα των παιδιών να 
αγνοήσουν σηµασιολογικές σχέσεις και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα όρια των λέξεων. Έτσι 
όταν σε µια δοκιµασία ζητιόταν από τα παιδιά να µετρήσουν τις λέξεις της πρότασης, π.χ. έξι παιδιά 
παίζουν, τα παιδιά αποτύγχαναν να προσεγγίσουν την αυθαίρετη φύση της σχέσης µεταξύ του 
γλωσσικού σήµατος και του αντικειµένου που απεικονίζεται και συνέχεαν τον αριθµό των αναφορών 
του πραγµατικού κόσµου µε τον αριθµό των λέξεων. Στο παράδειγµα αυτό πολλά παιδιά απάντησαν: 
"έξι λέξεις". Άλλα µπέρδεψαν τα όρια της λέξης µε τα όρια της φράσης και απάντησαν: "δύο λέξεις". Η 
έρευνα της Bertrhoud-Papandropoulou, όπως αναφέρεται στους Karmilloff-Smith A. et al. (1996), 
δείχνει ότι πλήρης µεταγλωσσική αντίληψη για την έννοια της λέξης επιτυγχάνεται σχετικά αργά στη 
µέση παιδική ηλικία µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των 7 ετών, όπου τα παιδιά γνωρίζουν λέξεις όπως 
τα άρθρα και τις µεταχειρίζονται µεταγλωσσικά ως λέξεις. Παρόµοια συµπεράσµατα αναφέρονται και 
στην έρευνα του Karpova (παράθεµα Ehri 1979). Σηµειώνεται εκεί η περίπτωση παιδιού τεσσάρων 
ετών που όταν του ζητήθηκε να χωρίσει τις λέξεις στην πρόταση: Ο Γκάλια και ο Βόβα πήγαν µια 
βόλτα, απάντησε ως εξής: Ο Γκάλια πήγε µια βόλτα και ο Βόβα πήγε µια βόλτα (Γιαννικοπούλου 1998).  

Στα ελληνικά δεδοµένα αναφέρεται η έρευνα της Βαρνάβα-Σκούρα (1994), όπου ζητήθηκε από 
τα παιδιά να κυκλώσουν λέξεις. Τα παιδιά αντιµετώπισαν αρκετές δυσκολίες στην αναγνώριση και 
αυτόνοµη παρουσία λέξεων µε βασικότερη εκείνη που αφορούσε το άρθρο: δεν µπορούσαν να το δουν 
ανεξάρτητα από το ουσιαστικό. 

Ο Goodman (1969) πιστεύει ότι η σύγχυση ανάµεσα στις λέξεις ως µονάδες γραφής και ως 
φυσικές µονάδες του λόγου ευθύνεται για το ότι η  πρώτη ανάγνωση εστιάζει στις λέξεις. Θεωρείται ότι 
οι πρώιµοι αναγνώστες προσλαµβάνουν τις λέξεις ως φυσικές µονάδες στον προφορικό λόγο. Εάν 
υπάρχει ασυµφωνία µε τη συµβατική γραφή της γραπτής, εν προκειµένω της Αγγλικής, και της 
διαισθητικής ταύτισης της λέξης, δηµιουργείται στα παιδιά σύγχυση και δυσκολία. Πώς όµως µπορεί ο 
αρχόµενος αναγνώστης να ερµηνεύσει το κενό στο γραπτό, όταν οι διαισθητικές του αντιλήψεις για τη 
λέξη συγκρούονται µε τις συµβατικές αναπαραστάσεις / απεικονίσεις της και αδυνατεί να ταυτοποιήσει 
τις λέξεις στον προφορικό λόγο;  

Και άλλες έρευνες συµφωνούν µε την άποψη ότι οι αρχόµενοι αναγνώστες δεν κατανοούν τα 
συµβατικά όρια της λέξης, πβ. Reid 1966. Clay 1966. O Reid (1966) στην έρευνά του παρατήρησε 
έλλειµµα αντίληψης στην έννοια του κενού και σύγχυση των όρων αριθµός - λέξη και λέξη - γράµµα. O 
Downing (1969) επίσης αναφέρει ότι παιδιά ηλικίας 5 ετών κατανοούν φράσεις και λέξεις ως 
παραδείγµατα λέξεων. H Clay (1966) στη µελέτη της σε 100 παιδιά στη Νέα Ζηλανδία παρατήρησε ότι 
υπήρχε σύγχυση στο διαχωρισµό γραµµάτων και λέξεων. Η ικανότητά τους να ταυτοποιούν λέξεις σε 
κείµενο δεν συµπίπτει µε την αρχή της ανάγνωσης σε όλα τα παιδιά. 
 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ  
 

Τα ερευνητικά δεδοµένα για τις αντιλήψεις των παιδιών όσον αφορά την έννοια της λέξης στον 
προσχολικό χώρο είναι λιγοστά και µε βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο θελήσαµε να τις 
µελετήσουµε. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αντίληψη της λέξης µάς επιτρέπει να 
αξιολογήσουµε την υπάρχουσα έρευνα για την αντίληψη της λέξης αλλά και να καθορίσουµε ποια 
στοιχεία της έννοιας της λέξης πρέπει να διδαχθούν στα παιδιά, για να εισαχθούν στη διδασκαλία της 
ανάγνωσης (Bowey, Tunmer & Pratt 1982). Η έρευνα εστιάζει στην αντίληψη του παιδιού για τη λέξη 
ως τµήµατος του λόγου που είναι µεγαλύτερο από τα φωνήµατα και τα µορφήµατα και µικρότερο από 
τη φράση και στην περαιτέρω διερεύνηση της  µεταγλωσσικής δεξιότητας της έννοιας της λέξης.  
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Μέθοδος και διαδικασία 
Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών όσον αφορά τη λέξη κρίθηκε αναγκαίο να 

χρησιµοποιηθούν  τρεις δοκιµασίες: στην πρώτη διερευνήθηκε ο µεταγλωσσικός όρος λέξη, στη 
δεύτερη η κατανόηση της έννοιας του κενού και στην τρίτη η έννοια της λέξης ως τµήµατος του λόγου 
µέσω της αναγνώρισης λέξεων µέσα σε ένα γραπτό κείµενο. 

Στην έρευνα συµµετείχαν 50 παιδιά τάξεων νηπιαγωγείου. Τα παιδιά φοιτούσαν σε τέσσερα 
δηµόσια νηπιαγωγεία του νοµού Ηµαθίας (δύο στη πόλη της Βέροιας, ένα στην Αλεξάνδρεια και ένα 
στο Σταυρό, αγροτική περιοχή του νοµού Ηµαθίας). Επιλέχθηκαν µόνο νήπια, η έρευνα διεξήχθη το 
µήνα Νοέµβριο του 2006 και οι δοκιµασίες στα παιδιά δόθηκαν ατοµικά στο χώρο του σχολείου τους. 
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την παράλληλη χρήση υλικού (φωτοτυπία και φύλλα εργασίας).  

Η 1η δοκιµασία αποτελεί προσαρµογή του πειράµατος των Karmilloff-Smith A. et al. 1996. 
Τηρήθηκε η ίδια φιλοσοφία και στην επιλογή των λέξεων: ρήµατα, ουσιαστικά, σύνδεσµοι κ.λπ. Το 
µεταγλωσσικό κοµµάτι του κριτήριου εµφανίζεται στο σηµείο όπου το παιδί πρέπει να αποσπάσει από 
τα δεδοµένα του λόγου ένα µόνο κοµµάτι, τη συγκεκριµένη λέξη, και να την επαναλάβει.  

Στη 2η δοκιµασία σε κάθε παιδί ατοµικά παρουσιαζόταν σε φωτοτυπία γραµµένη η ίδια πρόταση 
µε κενά και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις, πβ. Ferreiro 1978. Σφυρόερα & Μπουντουροπούλου 2002. 

Σε ένα φύλλο εργασίας (3η δοκιµασία) υπήρχε γραµµένο ένα ποίηµα και στο πάνω κοµµάτι του 
φύλλου εργασίας πέντε λέξεις έντονα γραµµένες. Κάθε παιδί έπρεπε να βρει και να κυκλώσει την 
αντίστοιχη λέξη στο ποίηµα. Η συγκεκριµένη δοκιµασία αποτελεί προσαρµογή στις ανάγκες της 
έρευνας της αντίστοιχης δοκιµασίας των Ehri & Sweet (1991), κατά την οποία ένα κείµενο διαβαζόταν 
και στη συνέχεια τα παιδιά έπρεπε να δείξουν µε το δάχτυλό τους τις λέξεις-στόχους.  

∆ιαδικασία 
∆οκιµασία 1η: Κάθε παιδί εξεταζόταν ατοµικά από τη νηπιαγωγό. Οι απαντήσεις του 

µεταγραφόταν σε ένα πρωτόκολλο για περαιτέρω ανάλυση. Οι δοκιµασίες παρουσιαζόταν µε την ίδια 
σειρά σε όλα τα παιδιά. Στα παιδιά ειπώθηκε ότι θα άκουγαν ένα µικρό κείµενο και είχαν την εντολή 
να επαναλάβουν την τελευταία λέξη της νηπιαγωγού. Το παιδί άκουγε το κείµενο και κάθε φορά που η 
νηπιαγωγός σταµατούσε, ρωτούσε το παιδί. "Ποια ήταν η τελευταία λέξη που είπα;". Καµιά διευκρίνιση 
δεν δινόταν για το τι η νηπιαγωγός εννοούσε µε τη όρο λέξη. Στη συνέχεια διαβαζόταν ολόκληρη η 
πρόταση από την νηπιαγωγό. 

∆οκιµασία 2η: Στο κάθε παιδί ατοµικά παρουσιαζόταν γραµµένη η ίδια πρόταση γραµµένη µε 
κενά και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις. Κατά τη δοκιµασία αυτή η νηπιαγωγός διάβαζε τις δύο 
προτάσεις και ζητούσε από τα παιδιά να της πουν ποια πρόταση νοµίζουν ότι είναι πιο σωστά 
γραµµένη και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους: 
Ηαρκούδατρώειµέλι. 
Η αρκούδα τρώει µέλι 

Η νηπιαγωγός ρωτούσε: "Υπάρχει διαφορά; Είναι καλά γραµµένη; Ποια είναι καλύτερα γραµµένη; 
Γιατί νοµίζεις ότι είναι πιο σωστά γραµµένη"; 

∆οκιµασία 3η: Σε ένα φύλλο εργασίας υπήρχε  ένα ποίηµα και πάνω πέντε λέξεις έντονα 
γραµµένες. Το παιδί έπρεπε να βρει στο ποίηµα τις λέξεις-στόχους και να τις κυκλώσει 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

∆οκιµασία 1η: Κατανόηση της τελευταίας λέξης. Στη δοκιµασία του προφορικού λόγου δινόταν 
ένας βαθµός για κάθε σωστή απάντηση (βαθµολογία 1-5). Όπως φαίνεται στο γράφηµα 1, η επίδοση 
των παιδιών δεν είναι ικανοποιητική. Το 30% των παιδιών δεν κατανόησε τι σηµαίνει λέξη. Μόλις το 
10% έδωσε µία ή δύο σωστές απαντήσεις και αυτές κυρίως αφορούσαν τα ουσιαστικά. Τρεις σωστές 
απαντήσεις έδωσε το 22%, τέσσερις το 2%, ενώ το 26% των παιδιών έδωσε πέντε σωστές απαντήσεις. 
Στο ποσοστό αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι απαντήσεις που θεωρούσαν ως µία λεξιλογική µονάδα 
τη φράση να γίνει.  
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Γράφηµα 1: Ποσοστά απαντήσεων της προφορικής δοκιµασίας 
 

∆οκιµασία 2η :Κατανόηση του κενού. Στη δοκιµασία αυτή η επίδοση των παιδιών στην 
πλειοψηφία τους δεν ήταν ικανοποιητική. Στο γράφηµα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των 
απαντήσεων. Το 70% των παιδιών αγνοούν την έννοια του κενού. Το 30% των παιδιών, 16 παιδιά, 
έδωσαν τη σωστή απάντηση, αλλά µόνο 5 παιδιά δικαιολόγησαν την απάντησή τους αναφέροντας ότι 
είναι γραµµένα ξεχωριστά τα γράµµατα, εννοώντας τις λέξεις, και µόνο ένα παιδί ανέφερε ότι η 
πρόταση χωρίζεται σε λέξεις.  
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Γράφηµα 2: Ποσοστά απαντήσεων  της έννοιας του κενού 
 

∆οκιµασία 3η: Αναγνώριση / εντοπισµός λέξεων σε κείµενο. Η επίδοση των παιδιών στη 
συγκεκριµένη δοκιµασία δεν είχε διαφορετικά αποτελέσµατα από τη δοκιµασία του προφορικού λόγου. 
Όπως φαίνεται στο γράφηµα 3, το 58% των παιδιών δεν κατανόησε την έννοια της λέξης. Στην 
κατηγορία αυτή τα περισσότερα παιδιά κύκλωναν τυχαία ένα γράµµα που υπήρχε στη λέξη-στόχο. Το 
6% είχε µόνο µια σωστή απάντηση, το 8% µόνο δύο σωστές απαντήσεις, το ίδιο ποσοστό είχε τρεις και 
τέσσερις σωστές απαντήσεις, και µόνο το 12% εντόπισε σωστά τις λέξεις στο κείµενο. 
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Γράφηµα 3: Ποσοστά απαντήσεων στη γραπτή δοκιµασία 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η απόδοση των παιδιών στην προφορική διάκριση του µεταγλωσσικού όρου λέξη ήταν αρκετά 
δύσκολη δοκιµασία. Υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών που δεν κατανόησε καθόλου την έννοια της 
λέξης, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους µε την επανάληψη ολόκληρης της πρότασης και την 
αδυναµία τους να δώσουν κάποια απάντηση. Αυτά τα ευρήµατα συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία (Ehri 
1975. Downing 1969). Ακόµη και στην περίπτωση που αντιλαµβάνονται κάποιες λέξεις, αυτές είναι 
ουσιαστικά και επίθετα (απάντηση - σοφό). Το µεγαλύτερο ποσοστό λανθασµένων απαντήσεων αφορά 
λέξεις οι οποίες συνοδευόταν από µόρια ή συνδέσµους (να γίνει - όταν). Ακόµη παρατηρήθηκε ότι 
κάποια παιδιά επαναλάµβαναν ολόκληρη την πρόταση για τον εαυτό τους πριν να δώσουν τη λέξη-
απάντηση. Κάτι ανάλογο αναφέρεται και στις παρατηρήσεις των Karmilloff-Smith A. et al. (1996). 
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι τα γλωσσικά στοιχεία πιθανώς είναι υποσυνειδήτως γνωστά ως 
συνέπεια της γλωσσικής ικανότητας και ότι η έκθεση του παιδιού στο γραπτό λόγο το καθιστά ικανό να 
τον αναλύει στα στοιχεία του. Η µεταγλωσσική ικανότητα για την αναγνώριση της έννοιας της λέξης 
φαίνεται να υπάρχει διαισθητικά. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι παιδιά που εντόπιζαν τη λέξη 
τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό κριτήριο θεωρούνται από τους δασκάλους τους ως παιδιά που 
οι γονείς τους ασχολούνται µαζί τους, τα διαβάζουν, και τα ίδια είναι έτοιµα για διάβασµα. 
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αρχικά τα παιδιά χωρίζουν την πρόταση µε βάση 
σηµασιολογικά και όχι λεξικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό το άρθρο που συνοδεύει ένα 
ουσιαστικό εκλαµβάνεται -και ορθώς- ως µια ενότητα από τα παιδιά. Όσο για τη διαφορετική ερµηνεία 
στα αποτελέσµατα των ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη δική µας όσο αφορά τη 
γενική θεώρηση της λέξης (π.χ. εµείς θεωρούµε το: να γίνει ως µία λέξη ενώ σε άλλες έρευνες 
θεωρούνται δύο λέξεις) νοµίζουµε ότι είναι θέµα γλωσσολογικής οπτικής. Για µας τα άρθρα, οι 
προθέσεις και τα µόρια αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της λέξης, όπως προκύπτει και από το γεγονός 
ότι αποτελούν µία τονική ενότητα.  

Όσον αφορά την έννοια του κενού, το ποσοστό των απαντήσεων και το έλλειµµα γνώσης που 
επισηµάνθηκε ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν δινόταν στην τάξη η απαραίτητη έµφαση. Η 
διδασκαλία για τις συµβάσεις του λόγου αναφέρει ότι η λέξη, π.χ. το όνοµα του παιδιού, αποτελείται 
από ένα συγκεκριµένο αριθµό γραµµάτων όπως και το επίθετό του. Τα ονόµατα στον προφορικό λόγο 
εκφωνούνται χωρίς παρατεταµένη σιωπή ενώ στον γραπτό διακρίνονται µε ένα ορατό διάστηµα. 
Μεταφέρουµε εδώ το παράδειγµα Βρετανίδας νηπιαγωγού η οποία αναφέρει ότι στην προσπάθειά τους 
τα παιδιά να συντάξουν κατάλογο µε τους κανόνες συγγραφής µιας ιστορίας τοποθέτησαν στον αριθµό 
τρία την οδηγία: «Άφησε κενά ανάµεσα στις λέξεις» (MacFall 1993, παράθεµα Γιαννικοπούλου 1998). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των παιδιών όσον αφορά τον εντοπισµό της λέξης 
µέσα σε γραπτό κείµενο. Το ότι οµάδες γραµµάτων θεωρήθηκαν λέξεις ενώ µεγάλες λέξεις χωρίστηκαν 
στα δύο δηλώνει ότι τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν σωστά τις λέξεις. Στα ίδια 
συµπεράσµατα καταλήγουν και άλλες έρευνες που αναφέρουν ότι ακόµη και παιδιά 1ης τάξης 
δηµοτικού, που έχουν για κάποιο διάστηµα διδαχθεί συστηµατικά την ανάγνωση, αντιλαµβάνονται µε 
παρόµοιο τρόπο τη λέξη (Meltzer & Herse 1969, παράθεµα Πόρποδας 1991). Υπήρξαν απαντήσεις 
όπου ολόκληρος στίχος θεωρήθηκε λέξη. Πολλά παιδιά αναγνώριζαν µόνο το αρχικό γράµµα της λέξης 
και κύκλωναν τυχαία κάποια λέξη που άρχιζε µε το ίδιο γράµµα. Πρέπει να επισηµανθούν και 
περιπτώσεις όπου τα παιδιά βλέποντας κάποιο τυχαίο γράµµα της λέξης-στόχου το εντόπιζαν σε 
οποιαδήποτε λέξη και σε οποιαδήποτε θέση µέσα στο κείµενο. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που 
χρησιµοποίησαν την τακτική της εξαντλητικής παρατήρησης των γραµµάτων για την ταυτοποίηση της 
λέξης.  

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας παρέχουν µια πρώτη εικόνα για τις γνώσεις των παιδιών 
όσον αφορά την έννοια της λέξης και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων αναδεικνύει κάποια 
ενδιαφέροντα ερωτήµατα για περαιτέρω µελέτη. Υπό εξέταση, για παράδειγµα, είναι το θέµα εάν η 
λεξιλογική κατάκτηση επιτυγχάνεται µε την εµπειρία συµβάσεων του γραπτού λόγου (συµβατική 
άποψη) ή είναι απλώς συνέπεια της ανάγνωσής του (µεταγλωσσική άποψη). Κάθε ερµηνεία έχει τα 
δυνατά της σηµεία. Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη, είναι ξεκάθαρο ότι η έκθεση στον γραπτό λόγο 
διδάσκει στον πρώιµο αναγνώστη ότι η λέξη ορίζεται από γραπτές συµβάσεις. ∆εν κατέχει 
προηγούµενη γνώση αυτών των µονάδων. Εντούτοις από µεταγλωσσική άποψη οι συµβάσεις που 
µαθαίνει δεν είναι απολύτως αυθαίρετες και εποµένως άγνωστες. Μάλλον οι µονάδες των λέξεων και 
ορισµένες από τις συµβάσεις σχηµατίζονται από στοιχεία που ήδη γνωρίζει και τα οποία είναι µέρος 
της υποσυνείδητης / λανθάνουσας γνώσης της δοµής της γλώσσας (Ehri 1975). 

Κάποιοι ερευνητές ερµηνεύουν την αποτυχία εκ του γεγονότος ότι η έρευνα χρησιµοποίησε 
δοκιµασίες στις οποίες το παιδί έπρεπε συνειδητά να ασχοληθεί µε ιδιότητες της γλώσσας όχι σαν ένα 
κοµµάτι της συνεχιζόµενης γλωσσικής διαδικασίας αλλά ξέχωρα από το συνηθισµένο περιβάλλον 
(Smith & Tager-Flusberg 1982). 

Ο στόχος της µελέτης µας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των παιδιών όσον αφορά την 
έννοια της λέξης, ταυτόχρονα όµως αναδύθηκε το ζήτηµα της δυνατότητας διδακτικών παρεµβάσεων 
µε τρόπο φυσικό. Η επαφή των παιδιών µε φυσικά κείµενα ενισχύει µια τέτοια προσέγγιση. Μπορούµε 
εποµένως να υποθέσουµε ότι η κατανόηση της έννοιας της λέξης από την προσχολική ηλικία θα έχει 
θετικές συνέπειες στην κατανόηση και παραγωγή αυθεντικών κειµένων και υπάρχουν ερευνητές οι 
οποίοι ανέδειξαν την ύπαρξη της µεταγλωσσικής γνώσης της έννοιας της λέξης από την προσχολική 
ακόµα ηλικία (Bialystok 1986. Chaney 1992. Tunmer, et al. 1988). 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ. Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 

 
 

∆ασκαγιάννη Χριστίνα, Νηπιαγωγός, Υπ. ∆ιδάκτωρ Παν. Ιωαννίνων. 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε παλιότερες µελέτες υποστηρίζεται ότι, οι µέθοδοι που εφαρµόζονται στη γενικότερη διδακτική πρακτική του 
Νηπιαγωγείου, χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους αν µεταφερθούν στην τηλεόραση (Dunn, 1977). Κάποιοι άλλοι 
µελετητές, απέδειξαν ότι η προσεκτική επιλογή προγραµµάτων και µεθόδων παρακολούθησης της τηλεόρασης 
προκαλεί από µόνη της την συµµετοχή του παιδιού, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι εκπαιδευτικό το πρόγραµµα 
(Hobsdan, & Ghikas, 1979). Με βάση τις παραπάνω απόψεις και το γεγονός ότι τα παιδιά στα ελληνικά 
Νηπιαγωγεία παρακολουθούν ως επί το πλείστον παιδικές ταινίες, σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα µε στόχο να 
διερευνήσουµε τις γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσονται στα παιδιά µέσα από την παρακολούθηση παιδικών 
ταινιών στο Νηπιαγωγείο. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία του Βόλου. Τρεις οµάδες, νηπίων 
παρακολούθησαν τηλεόραση και η τέταρτη οµάδα (οµάδα ελέγχου) άκουσε ένα παραµύθι. Ως διαφορετικός τρόπος 
παρακολούθησης και ακρόασης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των Senechal-Thomas and Monker, (1995). Στη 
συλλογή και την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων, χρησιµοποιήθηκαν δραστηριότητες, από το Φασµατικό 
σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης- “PROJECT SPECTRUM” (Krechevsky, 1998). Από την ανάλυση των δεδοµένων 
προκύπτει ότι: η παρακολούθηση παιδικής ταινίας, βοήθησε τα παιδιά να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε ικανότητες 
‘κλειδιά’ του γλωσσικού τοµέα, από ότι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών, η παρέµβαση του ενήλικα, οι 
δηµιουργικές δραστηριότητες στην τάξη και το παραµύθι. Επίσης το φύλο και η κοινωνική τάξη του παιδιού δεν 
βρέθηκε να σχετίζονται µε την επίδραση του τρόπου χρήσης της τηλεόρασης και την επίδοσή τους στις γλωσσικές 
δεξιότητες.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Τηλεόραση, Γλωσσικές δεξιότητες, Παθητική-Ενεργητική µέθοδος, ∆ραστηριότητες αξιολόγησης. 
 
 

TELEVISION AND LANGUAGE 
CHILDREN’S FILM WATCHING AS A STARTING POINT OF THE 

DEVELOPMENT OF LINGUISTIC DEXTERITIES OF CHILDREN IN THE GREEK 
KINDERGARTEN 

 
 

Daskagianni Christina, Kindergarten teacher, PhD Cand., University of Ioannina 
 
 

ABSTRACT 
In older studies it is supported that, the methods that are applied in the more general instructive practice of 
Kindergarten, lose their effectiveness if they are transported in television (Dunn, 1977). However other 
researchers proved that the careful choice of television programs and methods of watching triggers by itself the 
interest of the child, without that meaning that the program has to be educational, (Hobsdan, and Ghikas, 1979). 
Based on the above researches and if we count in the fact that children in Green kindergartens usually watch 
cartoons or children movies we designed the present research mainly aiming to study the language abilities that 
children develop by watching children films. The research took place at a Kindergarten in the city of Volos. Three 
teams of infants watched television and the fourth team (control team) heard a fairy tale; as a different way of 
observation and hearing the method of Senechal-Thomases and Monker, (1995) was used. In the collection and 
evaluation of linguistic dexterities, activities from the spectral plan of educational action PROJECT SPECTRUM" 
(Krechevsky, 1998) were used. From the analysis of the data we understand that watching a children film helped 
kids to have better records in key faculties of the linguistic sector, than the creative activities, adult interference 
or the fairy tale did. Moreover, sex and social class of child were not proved to be related to the effect of 
television and their record in the linguistic dexterities. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι θεωρίες για την παιδική ανάπτυξη και οι σχετικές έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της 
τεχνολογίας, των σύγχρονων µέσων επικοινωνίας γενικά και της τηλεόρασης ειδικά µε την 
παιδαγωγική πράξη, επισηµαίνουν την αναγκαιότητα χρήσης των µέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και τις διαφορετικές ανάγκες των σηµερινών παιδιών, αλλά δεν µας καθοδηγούν πάντα στην επιλογή 
των κατάλληλων µεθόδων µε τις οποίες τα τεχνολογικά µέσα θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη 
διδασκαλία της γλώσσας ή άλλων «µαθηµάτων» στο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, µας λέει ο Kearsley, (2002), καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία 
την οποία θα ακολουθήσουµε για να πετύχουµε τους αναπτυξιακούς µας σκοπούς για τους µαθητές. Η 
σχέση της τηλεόρασης µε το διδακτικό στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον τρόπο που 
αναπτύσσονται και µαθαίνουν τα παιδιά, συγκριτικά µε άλλα µέσα διδασκαλίας, όπως η εικόνα, το 
παραµύθι κλπ., παρά το πλήθος των αναφορών, δεν έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Από τη δεκαετία του 90΄ 
και µετά σε παγκόσµιο επίπεδο, οι έρευνες για το ρόλο της τηλεόρασης στη µάθηση και τη γλωσσική 
ανάπτυξη των παιδιών σπανίζουν (The ERIC Database, 1966-2003).  

Οι διαφωνίες των ερευνητών τις προηγούµενες δεκαετίες είχαν εστιαστεί αρκετές φορές στις 
µεθόδους παρακολούθησης της τηλεόρασης από τα παιδιά αλλά και στο περιεχόµενο των 
προγραµµάτων που προβάλλονται στο Νηπιαγωγείο. Στις µελέτες αυτές υποστηρίζεται ότι: η µεταφορά 
µεθόδων που εφαρµόζονται στη γενικότερη διδακτική πρακτική του Νηπιαγωγείου, για τη διδασκαλία 
της γλώσσας ή άλλου γνωστικού αντικειµένου, χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους αν µεταφερθούν 
στην τηλεόραση. Για το λόγο αυτό προτείνουν την µετατροπή της τηλεόρασης από παθητικό, σε 
ενεργητικό µέσο επικοινωνίας, ως το κλειδί για να εκµεταλλευτούµε την εκπαιδευτική της δυνατότητα 
(Dunn, 1977) 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές απέδειξαν ότι πολλά τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα είχαν 
θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση και χωρίς την ενεργό συµµετοχή των παιδιών, η την παρέµβαση 
ενηλίκων. Υπάρχουν επίσης απόψεις που υποστηρίζουν ότι η προσεκτική επιλογή προγραµµάτων και 
µεθόδων παρακολούθησης της τηλεόρασης προκαλεί από µόνη της την συµµετοχή του παιδιού, χωρίς 
κατ’ ανάγκη να είναι εκπαιδευτικό το πρόγραµµα (Hobsdaun, & Ghikas, 1979). 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει µια µόνο θεωρία που να ορίζει 
και να περιγράφει στο σύνολό της την ανάπτυξη και τη µάθηση. Η έλλειψη µιας και µοναδικής 
γνωστικής θεωρίας ή διδακτικής µεθόδου, είναι αποτέλεσµα της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας της 
ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης διανόησης, της αλλαγής των στόχων της εκπαίδευσης και τις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών. Η κοινωνία σήµερα συνεχώς µεταβάλλεται και τα ηλεκτρονικά µέσα 
επικοινωνίας παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Η στάση εποµένως των παιδιών απέναντι στην 
εκπαίδευση και στη µάθηση επηρεάζεται από το νέο τεχνολογικό περιβάλλον, ιδιαίτερα από την 
τηλεόραση µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται η τροποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε 
προκύπτουν αποτελέσµατα στη µάθηση και από αυτά τα µέσα. (Φωκίδης & Τσολακίδης, 2004)  

Οι ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες ανάπτυξης και εξέλιξης της γλώσσας του παιδιού, προσδιορίζουν 
τις εκπαιδευτικές µεθόδους, µε βάση τις οποίες διαµορφώνονται τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα 
για τη διδασκαλία της γλώσσας.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget η γλώσσα αποτελεί κυρίως προϊόν της νοητικής ανάπτυξης. 
(Whitebread, 1998). Η νοητική ανάπτυξη προηγείται της γλωσσικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον 
Vygotsky, η γλώσσα θεωρείται εργαλείο του νου και της σκέψης και βασικός τρόπος επικοινωνίας µε 
τους άλλους, αν και στην αρχή η γλώσσα και η νόηση αναπτύσσονται χωριστά. Η σκέψη διαφέρει στη 
δοµή και τη λειτουργία της από τη γλώσσα. Οι συµπεριφοριστές πίστευαν ότι η σκέψη είναι σιωπηρή 
γλώσσα. Η γλώσσα παίζει βασικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη και βρίσκεται στο επίκεντρο άλλων 
νοητικών λειτουργιών, όπως η προσοχή η µνήµη, η επίλυση προβληµάτων, αλλά και τα συναισθήµατα.  
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Οι απόψεις του Vygotsky για τη γλώσσα είναι περισσότερο αποδεκτές σήµερα. Οι προτάσεις του 
για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο δίνουν έµφαση στις συζητήσεις ανάµεσα στα παιδιά 
και τη νηπιαγωγό αλλά και τη γλωσσική ανάπτυξη γενικότερα. Ωστόσο η γλώσσα και η σκέψη 
βοηθούν την ανάπτυξη η µια της άλλης, οπότε θα πρέπει να δίνουµε βάση και στις δύο θεωρίες. 

Στη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences) 
του Gardner, η Γλωσσική ή Λεκτική νοηµοσύνη, σχετίζεται µε τον προφορικό και το γραπτό λόγο και 
επιτρέπει στον άνθρωπο να επικοινωνεί µε του άλλους µέσα από το λόγο. (Gartner, 1983). Με βάση τη 
θεωρία αυτή µπορεί να εξασκηθεί η γλωσσική ή λεκτική νοηµοσύνη. Η εξάσκηση αυτή προτείνεται ως 
περιεχόµενο διδασκαλίας και ως τρόπος µετάδοσης του γλωσσικού περιεχοµένου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται µια πρώιµη αναγνώριση των ικανοτήτων ή όχι του παιδιού στη γλώσσα. (Chen, 1997a). 

Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης βρήκε εφαρµογή στο Φασµατικό Σχέδιο Εκπαιδευτικής 
∆ράσης (PROJECT SPECTRUM). Πρόκειται για µια προσέγγιση εκπαίδευσης και αξιολόγησης για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι δραστηριότητες είναι ταυτόχρονα οι “ικανότητες κλειδιά” του τοµέα 
και χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: τη διήγηση ιστοριών, συνεντεύξεις, την ποίηση, την ανάγνωση και τη 
γραφή. (Ντολιοπούλου, 1999). 

∆υναµική αξιολόγηση για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά, διαφορετική από την 
παραδοσιακή, είναι επίσης αυτή που προτείνεται από τον Vygotsky, ο οποίος πίστευε ότι πρέπει να 
αξιολογούµε τα παιδιά µε το τι καταφέρνουν µόνα τους, αλλά και µε βοήθεια. Η άποψη αυτή 
χρησιµοποιείται στα Ρέτζιο Εµίλια, στο Φασµατικό Σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης, και προτείνεται 
επίσης ως τρόπος αξιολόγησης στο εγχειρίδιο των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών µεθόδων 
(NAEYC). Η µέθοδος αυτή είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο αλλά έχει ιδιαίτερη σηµασία για µικρά 
παιδιά που οι εµπειρίες είναι ελάχιστες, σχετικά µε τις απαιτήσεις του σχολείου. 

Εκτός της οικογένειας και του σχολείου, που είναι οι άµεσοι παράγοντες της µετάδοσης µιας 
γλώσσας επιδρούν και οι Έµµεσοι παράγοντες, όπως το βιβλίο, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, και κάθε 
λογής έντυπα, η τηλεόραση, ο Η/Υ, κλπ. Ακόµη κάθε επιγραφή, τίτλος, λογότυπος, ονοµασία 
προϊόντων. (Αναγνωστόπουλος Β. 2002: 20). Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου και την επίδοση στις γλωσσικές δραστηριότητες είναι: η ηλικία, η κοινωνική προέλευση, τα 
πολιτιστικά, ψυχολογικά και άλλα χαρακτηριστικά των ατόµων.  

Σύµφωνα µε τα Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου επιδιώκεται η ολόπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών µέσα από µια πολύπλευρη µαθησιακή διαδικασία, µε όλα τα παραδοσιακά και 
σύγχρονα µέσα διδασκαλίας στην οποία θα εµπλέκονται δυναµικά τα παιδιά. (∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ 
ΦΕΚ393 και 304/ 13-3-2003). Η υιοθέτηση θετικών στάσεων για τη µάθηση θεωρείται περισσότερο 
σηµαντική από την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η θετική στάση και το ενδιαφέρον των παιδιών για την 
τηλεόραση και τον Η/Υ, θεωρείται το σηµαντικότερο κίνητρο για τη χρήση τους στο Νηπιαγωγείο. 

Ωστόσο η ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων στα παιδιά µε την τηλεόραση δεν είναι µια απλή 
διαδικασία. Τα κριτήρια για την επιλογή του µέσου, οι διαφορετικές δυνατότητες του στη εκπαιδευτική 
πράξη και η παιδαγωγική χρησιµότητα δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Επίσης δεν υπάρχουν έρευνες 
που να µας επιτρέπουν να συλλάβουµε ακριβώς τις σχέσεις ανάµεσα στα ιδιαίτερα συµβολικά 
συστήµατα της τηλεόρασης και τους τύπους των διανοητικών διαδικασιών που αναπτύσσουν. Από τη 
δεκαετία του 70 επικρατεί η θέση ότι κάθε µέσο επιτελεί µια ειδική λειτουργία στη διαδικασία της 
µάθησης, και εκείνο που έχει σηµασία δεν είναι η επιλογή του µέσου, όσο ο τρόπος χρησιµοποίησής 
του, σε σχέση τόσο µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διδασκοµένων, όσο και τον επιδιωκόµενο 
παιδαγωγικό σκοπό.  

 
3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές απόψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της γλώσσας και το 
γεγονός ότι τα παιδιά στα ελληνικά Νηπιαγωγεία παρακολουθούν συνήθως παιδικές ταινίες και όχι 
εκπαιδευτικά προγράµµατα: 

Υποθέσαµε ότι αν χρησιµοποιήσουµε τις παιδικές ταινίες που προτιµούν να βλέπουν τα παιδιά 
στην τηλεόραση και το βίντεο και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία των γλωσσικών ή άλλου είδους 
πληροφοριών που εµπεριέχονται στις ταινίες αυτές, όπως γίνεται στη συνήθη διδασκαλία άλλων 
δραστηριοτήτων του διδακτικού προγράµµατος, µπορεί να προκύψουν γνωστικά οφέλη µε καλύτερα 
αποτελέσµατα στους αναπτυξιακούς στόχους που θέτουµε στο γλωσσικό τοµέα ανάπτυξης των 
παιδιών. 
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Για το σκοπό αυτό πειραµατιστήκαµε µε τα παιδιά έξι Νηπιαγωγείων του Βόλου, 
χρησιµοποιώντας παιδικές ταινίες από τη βιντεοθήκη του Νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα υποβοηθήσαµε 
την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, µε ενεργητικές µεθόδους, όπως την ενεργητική 
συµµετοχή, την παρέµβαση του ενήλικα, τις δηµιουργικές δραστηριότητες και παράλληλη χρήση 
άλλων παραδοσιακών και σύγχρονων µέσων διδασκαλίας. Στη συνέχεια αξιολογήσαµε αυτές τις 
δεξιότητες µε βάση τα στα στοιχεία εκείνα που υποδεικνύονται από το θεωρητικό πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράµµατος του Νηπιαγωγείου, και τις σύγχρονες τάσεις διδακτικής προσέγγισης, που 
αναδεικνύουν τις γλωσσικές δεξιότητες αυτής της ηλικίας. (Kreshevsky, 1998). 

Στόχος της έρευνας, είναι να αποδείξει τα πλεονεκτήµατα του τηλεοπτικού µέσου στην 
παιδαγωγική πρακτική και τις θετικές επιδράσεις του στο γλωσσικό τοµέα ανάπτυξης των παιδιών, µε 
σκοπό να γίνεται χρήση ενός κατ’ εξοχήν ελκυστικού µέσου χωρίς διακρίσεις στο νηπιαγωγείο, ώστε 
τα γλωσσικά η γνωστικά µηνύµατα να αγγίζουν το µαθητή µε πολλούς τρόπους. 

Από τη µελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας δε βρέθηκε άλλη έρευνα σχετική µε την 
επίδραση των παιδικών ταινιών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στο περιβάλλον του 
Νηπιαγωγείου. 

 
4. ∆ΕΙΓΜΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
∆είγµα 

 
Το δείγµα µας αποτελείται από 4 οµάδες 20 νηπίων, ηλικίας 5-6 ετών, από 8 διαφορετικά 

τµήµατα, έξι Νηπιαγωγείων του Βόλου. Τα Νηπιαγωγεία επιλέχτηκαν ώστε να είναι ολοήµερα, να 
διαθέτουν το βασικό τεχνολογικό εξοπλισµό (τηλεόραση, βίντεο Η.Υ) και να φοιτούν σ’ αυτά νήπια 
διαφορετικής κοινωνικής διαστρωµάτωσης (Βρύζας, 1997). Το δείγµα µας ήταν ήδη εξοικειωµένο µε 
το πειραµατικό αντικείµενο εφ’ όσον κάνουν χρήση της τηλεόρασης στο οικογενειακό και το σχολικό 
περιβάλλον. Εξασφαλίστηκε η ανωνυµία των συµµετασχόντων, οι δηλώσεις των γονέων, µε τις οποίες 
επέτρεπαν στο παιδί τους να συµµετέχει στην έρευνα αυτή καθώς επίσης και ειδική άδεια εισόδου στα 
Νηπιαγωγεία από το ΥΠΕΠΘ και το ΠΙ. 

 
Μεθοδολογία 

 
Η έρευνα εντάχτηκε στο ηµερήσιο σχολικό πρόγραµµα χωρίς να διαταραχθεί η κανονική ζωή 

του Νηπιαγωγείου. Ο χρόνος πραγµατοποίησης της έρευνας, από το Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 
2004, πιστεύουµε ότι ήταν κατάλληλος, από την άποψη ότι τα όλα τα παιδιά έχουν κατακτήσει αρκετές 
δεξιότητες και γνώσεις σε πολλούς τοµείς ανάπτυξης, ιδιαίτερα στη γλώσσα από τη φοίτησή τους στο 
Νηπιαγωγείο.  

Η ερευνητική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά την προκαταρτική φάση σε 
ένα τµήµα πραγµατοποιήθηκε η δοκιµαστική εφαρµογή του προγράµµατος, που προαναφέραµε, για 
την επιλογή ταινιών από τα ίδια τα παιδιά, την επιλογή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, και την 
κατάρτιση αυτοσχέδιων πινάκων αξιολόγησης. (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Στη δεύτερη φάση, της πειραµατικής παρέµβασης, οι τρεις οµάδες παρακολούθησαν ένα µέρος 
από τις παιδικές ταινίες. Οι οµάδες παρακολούθησαν τη βιντεοταινία µε τους δεινόσαυρους και 
την ταινία «Ντάµπο το ελεφαντάκι». Η τέταρτη οµάδα άκουσε το παραµύθι της Μελίτας Αντωνιάδου 
‘Το πουλί που έδινε γάλα’. Το παραµύθι επιλέχθηκε ώστε να έχει τα ίδια στοιχεία και παρόµοιο 
περιεχόµενο µε τις ταινίες. Η παρακολούθηση και η ακρόαση έγιναν σε δύο επαναλήψεις, σε απόσταση 
δύο ηµερών µεταξύ τους. Στην παρακολούθηση των ταινιών και την ακρόαση του παραµυθιού 
χρησιµοποιήθηκε παρόµοια µεθοδολογία µε αυτή των Senechal, et. al. (1995). (Οικονοµίδης, 2001).  

Τέλος στην τρίτη φάση, για τη συλλογή των δεδοµένων της πειραµατικής έρευνας µε γνώµονα 
την διαδικασία διαπίστωσης και αξιοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων, ζητήθηκε από τα παιδιά να 
συµµετέχουν σε ένα κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες ενίσχυαν και ταυτόχρονα αξιολογούσαν τις πέντε 
ικανότητες ‘κλειδιά’ του γλωσσικού τοµέα, όπως: περιγραφή- αναδιήγηση, κατανόηση περιεχοµένου- 
κατανόηση νέων λέξεων, δηµιουργική χρήση του λόγου, συνέντευξη, χρήση προφορικού και γραπτού 
λόγου (Gardner, 1999. Adams, & Feldman, 1993. Chien, 1997a). Οι ικανότητες κλειδιά, που 
αντιστοιχούν στον γλωσσικό-λεκτικό τοµέα ανάπτυξης, περιλαµβάνουν:  
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α) Περιγραφή: χώρου (σκηνικά), προσώπων, συναισθηµάτων, µεµονωµένων επεισοδίων, 
χαρακτηριστικά αντικειµένων κλπ 

β) Αναδιήγηση της ιστορίας. Στο σηµείο αυτό αξιολογήθηκε αν τα παιδιά χρησιµοποίησαν τις 
καινούργιες λέξεις, τα ονόµατα των ηρώων, τα γεγονότα µε σωστή χρονική σειρά. 

γ) Συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις που έγιναν οµαδικά στην τάξη, τα παιδιά µε τη σειρά 
γίνονταν δηµοσιογράφοι και ρωτούσαν τους ήρωες, ή ανακοίνωναν τα γεγονότα στους ακροατές.  

δ) Κατανόηση του περιεχοµένου. Έγινε µε ερωτήσεις οι οποίες συµπλήρωναν µια ακροστιχίδα 
ή σταυρόλεξα. 

ε) ∆ηµιουργική χρήση του λόγου: Τίτλος, τέλος, ποίηµα και ιστορία µε εικόνες τις οποίες 
ζωγράφισαν τα ίδια ή χωρίς εικόνες.  

στ) Γραφή-χρήση τεχνολογίας και Η/Υ. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να δοκιµάζουν να γράψουν 
χωρίς πρότυπο στο χαρτί και στον Η/Υ 

Χρησιµοποιήσαµε. ως πρότυπο αξιολόγησης το σχέδιο ‘PROJECT SPECTRUM’, µε επιφύλαξη 
γιατί είναι καινούργιο, πολύπλοκο και απαιτεί συµµετοχή και δραστηριοποίηση των ίδιων παιδιών. 

Επίσης ακολουθήσαµε την αρχή της επανάληψης. Με αυτή την τακτική αναστέλλεται ο 
επικοινωνιακός χαρακτήρας της τηλεόρασης, που είναι µονής κατεύθυνσης και το παιδί συµµετέχει 
ενεργά σ’ αυτά που βλέπει και ακούει. Επίσης µε την τακτική της επανάληψης προκαλούνται και άλλου 
τύπου δραστηριότητες, όπως η µίµηση λεκτικών ή σωµατικών ασκήσεων ή ιδέες για επίλυση 
προβληµάτων κλπ. (Sproull, 1973). 

Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων υπολογίστηκαν και η διαφορετική µέθοδος 
παρακολούθησης της τηλεόρασης και της ακρόασης του παραµυθιού σε σχέση µε την επίδοση των 
µαθητών στις γλωσσικές ικανότητες-δραστηριότητες. Συνυπολογίστηκαν επίσης: ως ποιοτική 
µεταβλητή, η κοινωνική τάξη µε βάση το επάγγελµα των γονέων, και ως ατοµική µεταβλητή το φύλο 
των παιδιών. 

 
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Οι τρεις οµάδες που παρακολούθησαν τηλεόραση και η τέταρτη οµάδα που άκουσε παραµύθι 

αξιολογήθηκαν στις πέντε βασικές ικανότητες «κλειδιά» του γλωσσικού τοµέα µετά από µία εβδοµάδα 
από την παρακολούθηση των ταινιών ή την ακρόαση του παραµυθιού. Οι προτεινόµενες 
δραστηριότητες και η µέτρηση αντίστοιχων δεξιοτήτων σε πέντε τοµείς ανάπτυξης κωδικοποιήθηκαν 
ως εξής:  

Α. Γλωσσικός τοµέας. 
Α1. Περιγραφή: χώρου, προσώπων αντικειµένων (Α1α), συναισθηµάτων (Α1β), µεµονωµένων 
επεισοδίων (Α1γ) 
Α2. Αναδιήγηση της ιστορίας- Κατανόηση περιεχοµένου 
Α3. ∆ηµιουργική χρήση του λόγου: τίτλος (Α3α), τέλος (Α3β), ποίηµα- ∆ηµιουργία ιστορίας 
(Α3γ) 
Α4. Συνέντευξη  
Α5. Χρήση γραπτού λόγου: Γραφή (Α5α) - Χρήση ΗΥ (Α5β) 
Η αξιολογική κλίµακα περιείχε τρεις βαθµολογίες: Με (3) βαθµολογήθηκε η καλή επίδοση στις 

δραστηριότητες, ή καλή επίδοση µε βοήθεια, µε (2) η µέτρια επίδοση ή µέτρια επίδοση µε βοήθεια και 
µε (1) βαθµολογήθηκαν τα παιδιά που δεν είχαν επίδοση σε κάποια από τις ικανότητες κλειδιά του 
γλωσσικού τοµέα χωρίς ή µε βοήθεια (Bredeckamp & Copple, 1997). Με βάση την βαθµολογία που 
µας έδωσε η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, αρχικά βγήκαν οι µέσοι όροι για κάθε µαθητή, για κάθε 
δραστηριότητα, του γλωσσικό τοµέα ανάπτυξης συνολικά και οµάδα µαθητών (πίνακας 1). Σύµφωνα 
µε τον συνοπτικό µέσο όρο των επιδόσεων η 4η οµάδα (ακρόαση παραµυθιού) υστερεί σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες οµάδες στο σύνολο της (πίνακας 2). 
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Πίνακας 1. Μέσοι Όροι του Α τοµέα –Γλωσσκής ανάπτυξης των µαθητών και στις 4 οµάδες Μαθητών 

 
α/α 1η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 2η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 3η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 4η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο
1 Α.ΟΜ.ΜΟ.Α1 2,8 ΒΟΜΜΟΑ1 2,81 ΓΟΜΜΟΑ1 2,48 ∆ΟΜΜΟΑ1 2,33 
2 Α.ΟΜ.Α2 2,7 ΒΟΜΑ2 2,68 ΓΟΜΑ2 2,38 ∆ΟΜΑ2 2,16 
3 Α.ΟΜ.ΜΟ.Α3 2,7 ΒΟΜΜΟΑ3 2,72 ΓΟΜΜΟΑ3 2,27 ∆ΟΜΜΟΑ3 2,04 
4 Α.ΟΜ.Α4 2,05 ΒΟΜΑ4 2,05 ΓΟΜΑ4 1,86 ∆ΟΜΑ4 1,63 
5 Α.ΟΜ.ΜΟ.Α5 2,1 Β.ΟΜ.ΜΟ.Α5 2,11 ΓΟΜΜΟΑ5 1,62 ∆ΟΜΜΟΑ5 1,92 
6 Α.ΜΟ.ΟΜ.Α 2,545 Β.ΜΟ.ΟΜ.Α 2,55 ΓΜΟΟΜΑ 2,17 ∆ΜΟΟΜΑ 2,06 

 
Πίνακας 2. Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέσων Όρων 

 
α/α 1η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 2η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 3η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο 4η ΟΜΑ∆Α Μ.Ο
1 Α.ΜΟ.ΟΜ.Α 2,54 Β.ΜΟ.ΟΜ.Α 2,55 ΓΜΟΟΜΑ 2,17 ∆ΜΟΟΜΑ 2,06

 
Επειδή οι διαφορές, ήταν αρκετά µικρές ώστε να ισχυριστούµε ότι η µία οµάδα υπερέχει στις 

επιδόσεις από την άλλη, διερευνήθηκε περαιτέρω: Το ποιος από τους µέσους όρους διαφέρει από τους 
άλλους, µε την χρήση ελέγχων πολλαπλής σύγκρισης, όπως οι έλεγχοι του Tukey HSD, και του 
Duncan. Τα αποτελέσµατα εξήχθησαν από την εφαρµογή των παραπάνω τεστ µε την βοήθεια του SPSS 
v.12. 

Από την ανάλυση αυτή γίνεται αρκετά εµφανές ότι η τέταρτη οµάδα (ακρόαση παραµυθιού) 
υστερεί από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη στις επιδόσεις. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τον στατιστικό έλεγχο του Duncan. Σύµφωνα µε την ανάλυση διακύµανσης υπάρχει µια συνολική 
επίδραση σχετικά µε το µέσο διδασκαλίας που υιοθετήθηκε στις τέσσερις οµάδες νηπίων (F=3,178, 
p=0,03).  

Οι έλεγχοι των Tukey και του Duncan έδειξαν ότι οι επιδόσεις των νηπίων στα οποία 
υιοθετήθηκε η ακρόαση παραµυθιού είναι διαφορετική, υστερεί σύµφωνα µε τους µέσους όρους- από 
τις υπόλοιπες τρεις οµάδες. 
 

Πίνακας 4ος Ανάλυση ∆ιακύµανσης 
 

Οµάδες Πλήθος Άθροισµα Μέσος όρος ∆ιακύµανση   
Οµάδα 1 21 47,95 2,283 0,143   
Οµάδα 2 21 49,146 2,341 0,072   
Οµάδα 3 21 48,436 2,306 0,079   
Οµάδα 4 21 43,105 2,053 0,156   

       
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Προέλευση διακύµανσης SS βαθµοί ελευθερίας MS F τιµή-P κριτήριο F 
Μεταξύ οµάδων 1,076 3 0,359 3,178 0,028 2,719 
Μέσα στις οµάδες 9,030 80 0,113    
       
Σύνολο 10,107 83     

 
Μία ακόµη ανάλυση έγινε επίσης για τις 4 οµάδες παιδιών και τα διαφορετικά µίγµατα 

διδακτικών προσεγγίσεων που αφορούν τη διδακτική χρήση της τηλεόρασης και του παραµυθιού. Το 
πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων αυτών είναι το Matlab της 
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εταιρίας Mathworks Inc. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η παρακολούθηση και το παραµύθι είναι οι 
κύριοι άξονες που εξηγούν σε µεγαλύτερο βαθµό τα αποτελέσµατα που έφερε το κάθε παιδί. Σε 2 
περιπτώσεις οι δηµιουργικές δραστηριότητες παίζουν κάποιο ρόλο ενώ στατιστικά σηµαντική σε 2 
περιπτώσεις βρέθηκε η ενεργητική συµµετοχή του παιδιού και η παρέµβαση ενήλικα.  

Η ανάλυση για τις 4 οµάδες παιδιών που παρουσιάζουν διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά 
µας έδειξε ότι η επίδοση του µαθητή µε βάση το επάγγελµα του πατέρα δεν παίζει ρόλο σε κανένα 
τοµέα ή υποτοµέα γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ το επάγγελµα της µητέρας βρέθηκε σηµαντικό σε 3 µόνο 
περιπτώσεις, άρα η κοινωνική κατηγορία των παιδιών δεν σχετίζεται µε την επίδραση από τον τρόπο 
χρήσης της τηλεόρασης και την επίδοση τους στο γλωσσικό τοµέα ανάπτυξης (Koutsouvanou, 1993). 
 

Πίνακας 6ος Επίδραση διδακτικής προσέγγισης και επάγγελµα γονέων στην επίδοση. 
 
   Παρακολού-

θηση Παρέµβαση ∆ηµιουργικές 
δραστηριότ. Παραµύθι Επ. Πατερά Επ. Μητέρας 

Α. Γλωσ/Τοµέας  2,12 0,0% 0,05 73,3% 0,23 10,6% 1,69 0,0% -0,02 72,3% 0,08 3,6% 
 Α1 Α1α 2,36 0,0% 0,05 82,2% 0,22 31,1% 2,10 0,0% -0,02 83,7% 0,05 39,1% 
  Α1β 2,66 0,0% -0,24 21,2% 0,48 1,4% 2,01 0,0% -0,07 32,3% 0,08 9,7% 
  Α1γ 2,31 0,0% 0,02 93,6% 0,22 36,7% 1,87 0,0% 0,07 42,6% -0,02 78,7% 
 Α2  2,37 0,0% 0,15 53,8% 0,17 46,9% 1,82 0,0% 0,01 89,8% -0,01 85,2% 
 Α3 Α3α 2,59 0,0% -0,11 64,5% 0,32 19,0% 2,00 0,0% -0,07 45,4% 0,10 10,3% 
  Α3β 2,66 0,0% 0,42 3,7% 0,07 74,0% 2,22 0,0% -0,14 5,5% 0,08 14,5% 
  Α3γ 1,75 0,0% -0,25 35,1% 0,77 0,5% 0,88 1,8% 0,00 98,3% 0,02 79,8% 
 Α4  1,59 0,0% 0,15 62,7% -0,13 67,0% 1,21 0,4% 0,09 38,9% 0,09 25,9% 
 Α5 Α5α 1,58 0,0% 0,53 3,0% 0,24 31,0% 1,31 0,0% -0,12 15,9% 0,17 0,9% 
  Α5β 1,36 0,0% -0,22 39,6% -0,02 93,8% 1,46 0,0% 0,05 55,3% 0,24 0,0% 

 
Άλλη µία ερευνητική προσπάθεια της ανάλυσης δεδοµένων εστιάστηκε στην διερεύνηση 

ενδεχόµενης διαφοράς στις επιδόσεις µε βάση το φύλλο δηλαδή αγόρι-κορίτσι. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης η υπόθεση ότι οι επιδόσεις των αγοριών και κοριτσιών διαφέρουν, 
απορρίπτεται και άρα είναι ίδιες. 

Σχολιάζοντας περαιτέρω τα αποτελέσµατα, βλέπουµε ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν τις 
ταινίες δηµιούργησαν ευκολότερα και καλύτερες ιστορίες από εικόνες. Φαίνεται ότι οι τρόποι 
κατασκευής και παρουσίασης που χρησιµοποιεί η τηλεόραση, συνδέονται άµεσα µε την επεξεργασία 
ορισµένων διαδικασιών σκέψης και µάθησης και µε την ικανότητα να αλλάζουµε άποψη και να 
αποκτάµε µια ορισµένη ανεξαρτησία (McGuire, 1974. Salomon, 1972). Όλα σχεδόν τα παιδιά 
συνέχισαν την ιστορία της ταινίας αλλά και του παραµυθιού. Η εξοικείωση µε το σχήµα της 
τηλεόρασης φαίνεται να βοηθάει στην κατανόηση αλλά και στη δηµιουργία περιεχοµένου. Τα παιδιά 
προβλέπουν αλλά και υποστηρίζουν τη θέση τους σχετικά µε τη συνέχεια της ταινίας. Η τηλεόραση σε 
αντίθεση µε το διάβασµα καλλιεργεί την παράλληλη πορεία για την απόκτηση πληροφοριών. (Rice M. 
L, et al., 1980). Στην αναδιήγηση και τη δραµατοποίηση της ιστορίας τα παιδιά χρησιµοποίησαν 
πολλές φορές τη δράση για να περιγράψουν την τηλεοπτική ιστορία. (Meringoff, 1980). Η τηλεόραση 
εποµένως κάνει τις εικόνες οπτικά σαφείς σε σχέση µε την περιγραφή ενός βιβλίου.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Σε αντίθεση µε τις απόψεις που υποστηρίζουν ότι η τηλεόραση καταστρέφει τη γλώσσα, τη 

φαντασία και δεν καλλιεργεί το δηµιουργικό λόγο, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η 
τηλεόραση συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά, 
ιδιαίτερα στη δηµιουργική χρήση του λόγου, από ότι το παραµύθι. 

Η διδακτική αξία της τηλεόρασης σαν µέσο, δεν σχετίζεται τόσο µε την παρέµβαση του 
εκπαιδευτικού την ώρα της παρακολούθησης ή την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών και την 
ενασχόληση µε δηµιουργικές δραστηριότητες, όπως αρχικά υποθέσαµε σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
προηγούµενων ερευνών.  
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Σηµαντικό στοιχείο της διδακτικής παρέµβασης µε την τηλεόραση φαίνεται να είναι η 
επανάληψη της ταινίας, στην οποία εντοπίζονται γνωστικά στοιχεία ή προσφέρονται για δηµιουργική 
χρήση του λόγου. 

Σύµφωνα µε τα εµπειρικά αποτελέσµατα αυτής της έρευνας επαληθεύθηκε η αρχική µας 
υπόθεση, ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης βοηθάει στην ανάπτυξη και των γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Η διδακτική αξία της τηλεόρασης σαν µέσο, ενισχύεται, από την ενεργητική συµµετοχή 
των παιδιών, την παρέµβαση του εκπαιδευτικού ή την απασχόληση µε δηµιουργικές δραστηριότητες, 
χωρίς αυτό να την καθορίζει. Η προσεκτική παρακολούθηση της τηλεοπτικής ιστορίας, το ενδιαφέρον 
και τα συναισθήµατα που προκαλεί, φαίνεται ότι αρκούν ώστε να πάρουν τα παιδιά τα στοιχεία που τα 
ενδιαφέρουν. Με την τηλεόραση επιτυγχάνεται η ‘οπτικοποίηση’ εννοιών ιδεών και πληροφοριών, 
συµβόλων κλπ. υπό µορφή εικόνων και οπτικών ερεθισµάτων που διεγείρουν την οπτική αντίληψη, η 
οποία σε συνδυασµό µε την ενεργητική συµµετοχή αναπτύσσει τις γλωσσικές ή άλλες ικανότητες των 
παιδιών. (Ράπτης 2002). 

Η συµµετοχή του εκπαιδευτικού εστιάζεται στην επισήµανση των σχετικών στοιχείων, που θα 
µπορούσαν να ενισχυθούν στη συνέχεια µε κατάλληλες δραστηριότητες. Για να καταβάλουν τα παιδιά 
περισσότερη πνευµατική προσπάθεια, κατά την παρακολούθηση της τηλεόρασης και να αποτρέπονται 
από το να µαθαίνουν επιπόλαια και τυχαία µέσα από αυτή, θα πρέπει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να τη 
µεταχειρίζονται ως ένα σοβαρό εποπτικό µέσο µάθησης. Επίσης, να προτρέπουν τα παιδιά να 
προσέχουν τι βλέπουν και τι ακούνε, όπως ακριβώς γίνεται και στο υπόλοιπο διδακτικό πρόγραµµα  

Η διαφορά από άλλες παρόµοιες έρευνες είναι ότι τα αποτελέσµατά της δικής µας έρευνας έχουν 
άµεση εφαρµογή στην διδακτική πρακτική. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εύκολα από τις 
Νηπιαγωγούς για την ανάπτυξη του γλωσσικού τοµέα παιδικές ταινίες, που ενδιαφέρουν και αρέσουν 
στα ίδια τα παιδιά και όχι µόνο ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, των οποίων η αξία και η 
αποτελεσµατικότητα είναι µεν δεδοµένη, αλλά η παραγωγή στοιχίζει ακριβά και απαιτεί ειδική 
επιµόρφωση ή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Νηπιαγωγείου. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, αποκοµίζουν µαθησιακά οφέλη και 
στο γλωσσικό τοµέα ανάπτυξής τους, από την συχνή παρακολούθηση παιδικών ταινιών και παιδικών 
προγραµµάτων, και εποµένως η τηλεόραση θα µπορούσε να χρησιµοποιείται ισότιµα µε τα άλλα µέσα 
στη καθηµερινή διδακτική πράξη, και όχι µόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ωστόσο, για να 
επιβεβαιωθούν µε σιγουριά τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας για τη συµβολή της παρακολούθησης 
παιδικών ταινιών στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, θα πρέπει συνεχιστούν οι πειραµατικές 
προσπάθειες σε ένα µεγαλύτερο (αντιπροσωπευτικό) δείγµα µαθητών που φοιτούν στα ελληνικά 
νηπιαγωγεία.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το επίπεδο κατάκτησης του προφορικού, αλλά κυρίως του γραπτού λόγου, δηλαδή της ανάγνωσης και της γραφής, 
όπως αναφέρεται σε σχετικές µελέτες, έχουν συνδεθεί µε τη µαθησιακή εξέλιξη των παιδιών και τη σχολική τους 
επιτυχία ή αποτυχία (Pearson & Stephens, 1992. ‘Emission & de la télévision ART, 1994 κ.α.). Η σχέση που 
αναπτύσσεται µε την ανάγνωση και τη γραφή στο ξεκίνηµα της σχολικής διαδροµής, δηλαδή στο νηπιαγωγείο, 
θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική για τη θετική σχολική εξέλιξη των παιδιών και την συνακόλουθη ένταξή τους σε µια 
κοινωνία γραπτής επικοινωνίας όπως είναι η σηµερινή (Delhaxhe et al., 1989. Dumazedier & De Gisors, 1989. 
Clay, 1991 & 2001). 
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µπαίνοντας στο νηπιαγωγείο, όλα ή σχεδόν όλα είναι χρήστες του προφορικού λόγου 
στο σχολείο, η γλωσσική διδασκαλία, λοιπόν πρέπει να στηρίζεται στις ήδη γλωσσικές γνώσεις που έχουν κατακτήσει 
τα παιδιά και αυτές να τις διευρύνει µε νέες επικοινωνιακές ανάγκες που απαιτούν καινούργιες γλωσσικές γνώσεις 
και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Η προσχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και ευαίσθητη για την ανάπτυξη προφορικού αλλά και την κατάκτηση 
του γραπτού λόγου, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης της καλλιέργειας του λόγου 
(προφορικού και γραπτού). 
Στόχος µας λοιπόν είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας ώστε να µπορέσουν να οδηγηθούν στη γραφή και την ανάγνωση µέσα από τη µεθοδολογική προσέγγιση 
της τεχνικής του κουκλοθέατρου.  
Με το παιχνίδι της κούκλας, τα παιδιά, εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, ήρθαν σε επαφή µε τις γραφικές παραστάσεις, 
τις µετέφεραν στο χαρτί. Το κάθε παιδί αφέθηκε ελεύθερο να εκφραστεί και να λειτουργήσει µε το δικό του ρυθµό, 
αβίαστα και χωρίς πίεση. ∆εν θέσαµε κανένα χρονικό όριο και αφήσαµε τα παιδιά να εκφραστούν µε όποιον τρόπο 
ένιωθαν αλλά και όπως το κάθε ένα ήταν ικανό στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  
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ABSTRACT  
Lennenberg, Ficher and Pipp (1984) announced a lot of indications that the procedure of learning the language 
appears to be connected with the stages of child development which is the result of the maturity. 
Suirbx (1985), Pellegrino (1984), Clay (1978), reported that during the 3-5 years age period, with the help of 
family surrounding, can develop the writing ability. Drawing or painting may help the development of writing and 
speaking (Duson 1982, Von Sommers 1984, Vygotsky and Louria). 
On the basis of the above scientists, the child of the preschool age can develop the writing and speaking ability. 
The puppet theater can be a way of teaching, which is used by the infant teacher, and it can help at the 
development of writing and reading ability. The puppet theater offers a new way of teaching by playing, which the 
teacher will give some excitement for the development of writing and reading ability. 
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We adapted an eight phases program at a 3,5 – 4 years old children. The duration of the program was 4 months 
and it had as point the development of writing and reading ability. 
The evaluation of this program is that the children approached the reading ability with a pleasure and easy way 
and continued to the writing ability without any teaching procedure in this stage. 

 

KEY WORDS 
Puppet Theater, Reading ability, Writing ability, Instructive game. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
«Μάθηση είναι το να χρησιµοποιείς νοητικές και κοινωνικές στρατηγικές για να ανακοινώσεις, να 
προκαλέσεις, να πείσεις να σχεδιάσεις µαζί µε άλλους……» (CRESAS, 1989 ). 
 

Στον παραπάνω ορισµό της µάθησης είναι προφανές ότι η κατάκτηση της γλώσσας είναι η 
κυρίαρχη προϋπόθεση για την προσέγγισή της. Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα εξωτερικεύουµε αυτά που 
έχουµε µάθει, αλλά και ρωτάµε για να µάθουµε περισσότερα. 

Σε ότι αφορά τη σχολική πραγµατικότητα, το επίπεδο κατάκτησης του προφορικού, αλλά κυρίως 
του γραπτού λόγου, δηλαδή της ανάγνωσης και της γραφής, όπως αναφέρεται σε σχετικές µελέτες, 
έχουν συνδεθεί µε τη µαθησιακή εξέλιξη των παιδιών και τη σχολική τους επιτυχία ή αποτυχία 
(Pearson & Stephens, 1992. ‘Emission & de la télévision ARTE, 1994 κ.α.). Η σχέση που 
αναπτύσσεται µε την ανάγνωση και τη γραφή στο ξεκίνηµα της σχολικής διαδροµής, δηλαδή στο 
νηπιαγωγείο, θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική για τη θετική σχολική εξέλιξη των παιδιών και την 
συνακόλουθη ένταξή τους σε µια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας όπως είναι η σηµερινή (Delhaxhe et 
al, 1989. Dumazedier & De Gisors, 1989. Clay, 1991 & 2001). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µπαίνοντας στο νηπιαγωγείο, όλα ή σχεδόν όλα, είναι χρήστες 
του προφορικού λόγου στο σχολείο. 

Η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στις ήδη γλωσσικές γνώσεις που έχουν κατακτήσει 
τα παιδιά και αυτές να τις διευρύνει µε νέες επικοινωνιακές ανάγκες που απαιτούν καινούργιες 
γλωσσικές γνώσεις και επικοινωνιακές ικανότητες. 

Έχει αποδειχθεί (Bissex 1984, Ferreiro & Telerosky 1982, Suirbx 1965, Pellegrinno 1984), πως η 
περίοδος 3-5 ετών, που το περιβάλλον του σπιτιού ενδιαφέρεται και βοηθάει, µπορεί να τα ενθαρρύνει 
να κατακτήσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα γραφής ταυτόχρονα µε την ανάγνωση. 

Εφόσον η προσχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και ευαίσθητη για την ανάπτυξη 
προφορικού αλλά και την κατάκτηση του γραπτού λόγου, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας ιδιαίτερος 
τρόπος προσέγγισης της καλλιέργειας του λόγου (προφορικού και γραπτού). Το νηπιαγωγείο αποτελεί 
έναν αρκετά κατάλληλο χώρο για τέτοιες διεργασίες. Οι λόγοι που µας οδηγούν σ’ αυτό το 
συµπέρασµα είναι ότι το παιδί στο νηπιαγωγείο έχει ελευθερία κίνησης, σκέψης και δηµιουργικής 
ενασχόλησης. 

Στόχος µας λοιπόν είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας ώστε να µπορέσουν να οδηγηθούν στη γραφή και την ανάγνωση µέσα από τη 
µεθοδολογική προσέγγιση της τεχνικής του κουκλοθέατρου. 

Από την άλλη µεριά η διαδικασία κατασκευής κούκλας που περιέχεται στην τεχνική του 
κουκλοθέατρου αναπτύσσει τις λεπτές κινήσεις των παιδιών, ενισχύει την έφεση για πειραµατισµό και 
εξερεύνηση του περιβάλλοντος και των διαφόρων υλικών. Παράλληλα εκλεπτύνει τις αισθήσεις. 
Αναπτύσσει τις συνθετικές ικανότητες. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να αγαπήσει την 
κούκλα και να ταυτιστεί µε αυτήν, µε τον τρόπο αυτό εξωτερικεύει ευκολότερα τον εαυτό του και 
παράλληλα να κάνει την κούκλα «φίλο» του, µε αποτέλεσµα να σέβεται και να εκτελεί τις εντολές και 
τις προτάσεις της . 

Το κουκλοθέατρο χρησιµοποιώντας το παραµύθι, την ιστορία και τις κούκλες δίνει τη 
δυνατότητα στο παιδί να ζήσει βιωµατικά καταστάσεις, γεγονός που βοηθάει ιδιαίτερα στην καλύτερη 
κατανόηση και εµπέδωσή των.  

Τα δρώµενα εκτός από κούκλες µπορούν να δοθούν σε σύµβολα προσωποποιηµένα (π.χ. 
γράµµατα – φρούτα – αντικείµενα…). Τα θέµατα αντλούνται από την καθηµερινή ζωή, από θεµατικές 
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ενότητες ή σχέδια εργασίας τα οποία προσεγγίζουµε στην τάξη τη συγκεκριµένη περίοδο, παραµύθια 
διασκευασµένα και µη, αινίγµατα, ποιήµατα κ.λ.π. 

Μεθοδολογικά τόσο οι παλαιότερες όσο και οι νεότερες προδιαγραφές δεν ορίζουν 
συγκεκριµένες µεθοδολογικές οδηγίες, αλλά θέτουν ένα ευρύ πλαίσιο διδακτικών αρχών , οι οποίες 
κινούνται στην κατεύθυνση των βιωµατικών, επικοινωνιακών, µαθητοκεντρικών παιδαγωγικών αρχών 
(Χατζησαββίδης 2002 – 41). 

Για τον λόγο αυτό οδηγηθήκαµε να βρούµε τρόπους αγαπητούς στα παιδιά και 
πρωτότυπους, έτσι συνδέσαµε για όλους τους λόγους που προαναφέραµε το κουκλοθέατρο µε 
το γραµµατισµό. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η οµάδα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα ήταν η τάξη ενός ιδιωτικού 

νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης και αποτελείτο από 13 προνήπια ηλικίας 3,5 – 4 ετών. 
Το πρόγραµµα διήρκεσε τρεις µήνες, από τα µέσα Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα Μαΐου περίπου 

και συντελέστηκε εξελικτικά µέσα από 8 φάσεις, τις οποίες παρουσιάζουµε παρακάτω: 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Η νηπιαγωγός παίζει στα παιδιά κουκλοθέατρο. Τα έργα που επιλέχτηκαν ήταν από 
παραδοσιακά παραµύθια (τα τρία γουρουνάκια, η κοκκινοσκουφίτσα κ.α.), από θεµατικές ενότητες που 
προσεγγίζονταν µέσα στη τάξη (η ιστορία µιας σταγόνας, κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου εργασίας µε 
θέµα το νερό κ.λ.π.). Με τον τρόπο αυτό γίνεται η πρώτη προσέγγιση των παιδιών µε το κουκλοθέατρο. 
Β΄ΦΑΣΗ 

Τις κούκλες τις δίνουµε στα παιδιά, να τις γνωρίσουν. Τις αγγίζουν, τις παίζουν, επικοινωνούν 
µαζί τους µέσα από δικούς τους κώδικες.  

Η επαφή µε την κούκλα βοηθάει τα παιδιά να την γνωρίσουν καλύτερα, νοιώθουν πως είναι πολύ 
κοντά, είναι µέλος της οικογένειας, µε τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται και εξωτερικεύουν τις 
επιθυµίες και τις σκέψεις τους.  
Γ΄ ΦΑΣΗ 

Ζητάµε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ότι τους εντυπωσίασε από το έργο. Το θέµα σχετίζεται 
κάθε φορά µε το θέµα του έργου, το οποίο είδαν στο κουκλοθέατρο. 

Με τον τρόπο αυτό έρχονται σε επαφή µε τη γραφική παράσταση.  
Κατά τον Vygotsky, Lauriat κ.α. θεωρούν το ιχνογράφηµα ως την πρώτη γραφική παράσταση 

των παιδιών. 
∆’ ΦΑΣΗ  

Τα παιδιά κατασκευάζουν τις δικές τους κούκλες από άχρηστο υλικό. Παίζουν τις κούκλες τους, 
ζωγραφίζουν τις ιστορίες που δηµιουργούν και συγχρόνως µέσα από δική τους πρωτοβουλία γράφουν 
τις ιστορίες τους κάτω από τις ζωγραφιές τους (µε την βοήθεια της νηπιαγωγού). 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούν τις γλωσσικές του ικανότητες, εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους 
και παράλληλα τους γεννιέται η ανάγκη να γράψουν αυτό που δηµιούργησαν, µε όποιον τρόπο φυσικά 
µπορεί το κάθε ένα να εκφραστεί. 

Η κατασκευή της κούκλας από τα παιδιά είναι πολύ σηµαντική. 
Στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν µε την κούκλα δεσµούς αγάπης. 
(Ότι δηµιουργούµε µόνοι µας πραγµατικά έχει τη δική του ιδιαίτερη µοναδικότητα ). 

Ε΄ ΦΑΣΗ 
Χρησιµοποιούµε αντικείµενα προσωποποιηµένα σε κούκλες π.χ. µία µπάλα, φρούτα, ένα χάρακα 

κ.α. Κάθε προσωποποιηµένο αντικείµενο έχει και την αντίστοιχή του γραφική απεικόνιση. 
Τα παιδιά αφού είδαν την ιστορία που παίξαµε στο κουκλοθέατρο µε τα συγκεκριµένα 

αντικείµενα, βρίσκουν τις αντίστοιχες γραφικές απεικονίσεις των λέξεων και κάνουν αντιστοιχίσεις µε 
τα αντικείµενα, (µε κάρτες που έχουν στα χέρια τους αντίστοιχες µε τις κάρτες που βρίσκονται στα 
προσωποποιηµένα αντικείµενα.)  

Στη συνέχεια ζωγραφίζουν την ιστορία και γράφουν από κάτω από τις ζωγραφιές τις γραφικές 
απεικονίσεις των αντικειµένων (χωρίς όµως να βλέπουν τις καρτέλες, παρά µόνον όταν αυτά το 
θελήσουν). 
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ΣΤ΄ ΦΑΣΗ 
Παίζοντας µε τις κούκλες, δίνουµε στα παιδιά εντολές µε απλές προτάσεις όπως: Βάλε το παλτό 

σου, χτένισε τα µαλλιά σου, παίξε µπάλα. Υπάρχουν οι αντίστοιχες καρτέλες και γίνεται ταύτιση. (Οι 
καρτέλες βρίσκονται ανακατεµένες µπροστά στα παιδιά)  

Τα παιδιά µε τον τρόπο αυτό πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και οδηγούνται αβίαστα στη γραφική 
παράσταση. 
Ζ΄ ΦΑΣΗ 

Τα παιδιά κατασκευάζουν και πάλι τις δικές τους κούκλες και παίζουν µικρά κείµενα. Τέτοια 
κείµενα που ελκύουν τα παιδιά είναι λογοπαίγνια, παροµοιώσεις, αινίγµατα. Τα παίζουµε στο 
κουκλοθέατρο και στη συνέχεια τ’ ανακαλύπτουν σε καρτέλες µε εικονική αναπαράσταση και γραφική 
παράσταση. 
Η΄ ΦΑΣΗ  

Προχωράµε στη λογοτεχνία µε ποιήµατα που τα παιδιά αγαπούνε ιδιαίτερα. Παίζουµε κάποιο 
ποίηµα στο κουκλοθέατρο. Στη γωνιά της γραφής και ανάγνωσης υπάρχουν αντίστοιχες καρτέλες µε 
εικόνα και γραφική παράσταση. Τα παιδιά παίζουν στο κουκλοθέατρο και συγχρόνως τα βλέπουν στις 
καρτέλες στο τέλος τα γράµµατα τα µεταφέρουν στο χαρτί. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με το παιχνίδι της κούκλας, τα παιδιά, εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, ήρθαν σε επαφή µε τις 
γραφικές παραστάσεις, τις µετέφεραν στο χαρτί. Το κάθε παιδί αφέθηκε ελεύθερο να εκφραστεί και να 
λειτουργήσει µε το δικό του ρυθµό, αβίαστα και χωρίς πίεση. ∆εν θέσαµε κανένα χρονικό όριο και 
αφήσαµε τα παιδιά να εκφραστούν µε όποιον τρόπο ένιωθαν αλλά και όπως το κάθε ένα ήταν ικανό 
στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επειδή το τµήµα αποτελούνταν από µικρά παιδιά (3,5 και 4 ετών) 
τα οποία έρχονταν ουσιαστικά πρώτη φορά σε επαφή µε οργανωµένες δραστηριότητες από τις οποίες 
αναδύονταν γραφή και ανάγνωση, χρειάστηκε, ίσως λίγο περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη της 
κάθε φάσης, από ότι θα χρειαζόταν ένα παιδί 5 ετών. Ωστόσο καθ’ όλη την πορεία της συγκεκριµένης 
εργασίας παρακολουθούσαµε και παρατηρούσαµε τον τρόπο που λειτουργούσαν τα παιδιά και 
συλλέξαµε το κατάλληλο υλικό. Τα αποτελέσµατα είναι πραγµατικά πολύ ενδιαφέροντα και αξιόλογα.  

Πιο συγκεκριµένα: 
1. Όλα τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε την παρουσία της κούκλας του κουκλοθεάτρου. Έδειξαν 

ενδιαφέρον για γραφή και ανάγνωση για παράδειγµα η Ελένη 4 ετών. 
Σε όλο το πρόγραµµα συµµετείχε πολύ ευχάριστα, όταν έφτασε στο επίπεδο γραφής αντέδρασε «µα 
εγώ δεν ξέρω να γράφω.» (αυτό από έντονο αίσθηµα υπευθυνότητας) 

2. Τα περισσότερα παιδιά αντιλήφθηκαν τη µορφή του κειµένου δηλαδή ότι όταν διαβάζουµε η 
γράφουµε ξεκινάµε από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. 

 Η ∆ήµητρα 3,5 ετών παρ’ όλο που σε άλλους τοµείς (π.χ. µαθηµατικά) δυσκολεύεται, στις 
δραστηριότητες ανάγνωσης µέσω της κούκλας αντεπεξήλθε πολύ ευχάριστα και µε επιτυχία. Στις 
δραστηριότητες γραφής παρήγαγε γραµµές και κύκλους, ωστόσο κρατούσε το µολύβι σωστά, 
ξεκινούσε να γράψει από τα αριστερά προς τα δεξιά και έδειξε µεγάλη προθυµία να συµµετάσχει 
σε όλες τις δραστηριότητες. 

3. Η παρουσία της κούκλας του κουκλοθεάτρου έδινε ένα ισχυρό ερέθισµα  στα παιδιά για γραφή 
και ανάγνωση. 

 Αντίθετα σε αντίστοιχη δραστηριότητα γραφής που πραγµατοποιήθηκε τα Χριστούγεννα χωρίς 
τη συµµετοχή κούκλας κουκλοθεάτρου τα παιδιά ήταν τελείως αδιάφορα. 

4 .Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Μαξ ένα παιδί δίγλωσσο ανταποκρίθηκε πλήρως στο πρόγραµµα, 
βελτιώθηκε ο προφορικός του λόγος, έφθασε στο επίπεδο συλλαβικής γραφής και παράλληλα 
άρχισε να αναγνωρίζει κάποιες λέξεις. 

5 Παρατηρήσαµε ακόµη ότι τα παιδιά άκουγαν µε ιδιαίτερη προσοχή το έργο που έπαιζαν οι 
κούκλες και πολλές φορές ανέπτυσσαν διάλογο και χρησιµοποιούσαν λέξεις του σεναρίου. 
Η µεθοδολογική προσέγγιση της γλώσσας µέσα από το κουκλοθέατρο βοηθάει το παιδί του 

νηπιαγωγείου να φτάσει τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράµµατος. Όπως: 
- να συµµετέχουν σε συζητήσεις, παίρνοντας διαδοχικά το λόγο και αναλαµβάνοντας ρόλους 

οµιλητή και ακροατή, 
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- να διηγούνται ευκολότερα προσωπικές τους εµπειρίες, επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική 
σειρά των γεγονότων, 

- να αφηγούνται παραµύθια και ιστορίες, 
- να περιγράφουν αντικείµενα και γεγονότα, 
- να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειές τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και τις πράξεις τους, 
- να επιχειρηµατολογούν και να διαπραγµατεύονται για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές 

και τις αποφάσεις τους. (ΥΠΕΠΘ, Οδηγός Νηπιαγωγού, σελ.99). 
Οι παιγνιώδεις µαθησιακές καταστάσεις, οι οποίες µπορούν να συνδυάσουν τη µάθηση µε την 

τέχνη και την αισθητική αγωγή (κουκλοθέατρο) στο νηπιαγωγείο αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες 
εποικοδοµητικής µάθησης, ειδικά για ζητήµατα τα οποία στη θεµατολογία συγκεκριµένων γνωστικών 
αντικειµένων, όπως η γραφή και η ανάγνωση.  

Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. του ελληνικού νηπιαγωγείου περιλαµβάνει τη γλώσσα ως διακριτό γνωστικό 
αντικείµενο, όπως επίσης και το κουκλοθέατρο µέσα από το κεφάλαιο δηµιουργία έκφραση. Η 
πειραµατική µας προσέγγιση αποτελεί µία ένδειξη ότι µέσα από τη συγκεκριµένη διαθεµατική 
µεθοδολογική προσέγγιση, τα µικρά παιδιά είναι σε θέση να αποκτήσουν συνειδητές ή ασυνείδητες 
προκαταρκτικές γνώσεις µέσα από συνεχείς διαδικασίες επανεξέτασης (Chi, De Leeuw, Chiu & La 
Vancher, 1993, Webb, 1989) που θα τα βοηθήσουν στο µέλλον να σχηµατοποιήσουν ένα γνωστικό 
υπόβαθρο, το οποίο θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν και να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις 
των µεγαλύτερων βαθµίδων τις εκπαίδευσης. 

Η δυναµική της κούκλας στην εκπαιδευτική διαδικασία, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι τεράστια. 
Μπορεί να θεωρηθεί ο σπουδαιότερος βοηθός του δασκάλου. 

Ο Gianni Rodari που ασχολήθηκε µε το κουκλοθέατρο γράφει για την κούκλα – δάσκαλο: 
«Τα παιδιά έλεγαν ότι δε θα τολµούσαν ποτέ να πουν στον αληθινό τους δάσκαλο, όσα 

εξοµολογούνταν στην κούκλα». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να δείξει πώς η διεπιστηµονική προσέγγιση Ιστοριογραµµή (Storyline) µπορεί 
να προάγει µε αποτελεσµατικό και ευχάριστο τρόπο το λόγο – προφορικό και γραπτό- στα πλαίσια της προσχολικής 
και πρώτης σχολικής ηλικίας. Εφαρµόζοντας ο εκπαιδευτικός την Ιστοριογραµµή και αναπτύσσοντας ένα θέµα 
σύµφωνα µε τις αρχές της πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία κάτω από την 
επιφάνεια ενός θέµατος που επιλέγει να αναπτύξει µε τους µαθητές του. 
Η επιφανειακή δοµή ενός θέµατος είναι ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού, να µάθουν τα παιδιά για το περιβάλλον, 
τη γειτονιά τους, το σχολείο τους κ.α Η εις βάθος δοµή αφορά στις ευκαιρίες που αντλεί ο εκπαιδευτικός από το 
θέµα για να διδάξει και να αναπτύξει στα παιδιά δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες για ένα άτοµο προκειµένου να 
είναι ενεργός πολίτης στην κοινωνία, όπως λεξιλόγιο και έννοιες, ανάγνωση, γραφή, επικοινωνία  
Θα συζητηθούν περαιτέρω οι γνώσεις και οι δεξιότητες (σκέψης, γλώσσας, επικοινωνίας) που χρησιµοποιούνται 
στην Ιστοριογραµµή, καθώς επίσης θα παρουσιαστεί ένα θέµα, που δίνει έµφαση στη διδασκαλία της γλώσσας, όπως 
αναπτύχθηκε στην Α’ τάξη δηµοτικού σχολείου.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Ιστοριογραµµή (Storyline), γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας, Προσχολική ηλικία, 
πρώτη σχολική ηλικία  
 
 

STORYLINE: A VEHICLE FOR LANGUAGE ADVANCE AT SCHOOL 
 
 

Iliopoulou Ifigeneia, preschool teacher, MPhil 
Nikolidou Athena, teacher 

 
 

ABSTRACT 
Aim of this presentation is to show how an inter-disciplinary approach such as Storyline can enhance in an 
effective and pleasant way the speech – oral or written- in the course of the early childhood education. 
Implementing the Storyline and developing a topic according to its principles means that the educators have in 
their minds that there are a lot of interesting themes under the surface of the topic, they choose to develop in 
cooperation with their students.. 
The topic superficial structure is the main aim that the educators have, to learn the children about their 
environment, their neighborhood, their school etc. The topic under surface structure concerns the opportunities 
the educators take from the topic to teach and develop skills and abilities necessary for a person in order to be an 
active citizen in our society, such as vocabulary and concepts, reading, writing, communication.  
The pieces of knowledge and the skills (of thought, language, communication) which are used in Storyline will be 
discussed Further Moreover, a topic will be presented giving emphasis to the language, as was developed by a 
teacher in a first grade class.  
 
 
KEY WORDS 
Storyline, skills of thought, language, communication, preschool education, primary education 
 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Τι είναι η Ιστοριογραµµή (Storyline); 

Η Ιστοριογραµµή µπορεί να ορισθεί ως ένας τρόπος οργάνωσης της γνώσης που επιθυµούµε ως 
εκπαιδευτικοί να δοµήσουν οι µαθητές µας, ενοποιώντας διάφορα γνωστικά αντικείµενα του 
Αναλυτικού Προγράµµατος, έτσι ώστε η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης να έχει νόηµα και 
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ενδιαφέρον για αυτούς. Το ίδιο της το όνοµα, Ιστοριογραµµή (Storyline) µαρτυρά το χαρακτηριστικό 
της γνώρισµα, που τη διαφοροποιεί από άλλες µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης, την ιστορία, όχι µε 
την έννοια των ιστορικών γεγονότων αλλά µε την έννοια του παραµυθιού, του µύθου. Όπως 
υποστηρίζει ο Creswell (1997),η ιστορία αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο της ανθρώπινης εµπειρίας. Η 
θρησκεία, η ιστορία κι ο πολιτισµός των λαών έχουν µεταδοθεί από γενιά σε γενιά µέσα από ιστορίες. 
Οι ιστορίες προσφέρουν στα παιδιά µία προβλέψιµη, γραµµική δοµή και ένα πλαίσιο όλο νόηµα για να 
µάθουν όσα προσπαθούµε να τους διδάξουµε. Η Ιστοριογραµµή αξιοποιεί αυτή την πανίσχυρη αρχή 
για να διδάξει τις απαιτούµενες γνώσεις µε ένα τρόπο που καθρεφτίζει την αληθινή ζωή. Με άλλα 
λόγια, ο εκπαιδευτικός παρασύρει τους µαθητές του σε ένα ταξίδι µάθησης, το οποίο έχει κάποιους 
σταθµούς-επεισόδια, που όταν κάποιος τα συνδέσει αφηγηµατικά θα δηµιουργηθεί µία ενδιαφέρουσα 
ιστορία. Μία καλή ιστορία διέπεται από κάποια ουσιαστικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η δοµή. 
Υπάρχει µία ενδιαφέρουσα ιδέα, που ο δάσκαλος έχει κατά νου και γύρω από αυτή θα εξελιχθεί η 
ιστορία. Όπως εξηγεί ο Letschert (1988), η πλοκή της ιστορίας αναπτύσσεται µέσω µιας σειράς 
επεισοδίων, τακτοποιηµένων µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Η διάταξη των επεισοδίων ή η συνοχή της 
ιστορίας είναι η Ιστοριογραµµή.  

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι το περιεχόµενο και η µορφή. Το 
περιεχόµενο οργανώνεται γύρω από µία αρχική ιστορία. Ο εκπαιδευτικός περικλείει ένα πακέτο 
γεγονότων και πληροφοριών στην ιστορία του πριν να τη διηγηθεί στα παιδιά και αυτό είναι το 
περιεχόµενο. Όταν οι πληροφορίες και η γνώση είναι σχετικές µε το περιεχόµενο της ιστορίας 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών να τη συνεχίσουν. Όπως αναφέρει ο Creswell (1997) σχετικά µε 
το περιεχόµενο, παρέχει στους µαθητές την αιτία για να µάθουν ό,τι ο εκπαιδευτικός επιθυµεί να 
µάθουν. Όσο αφορά στη µορφή της ιστορίας, ο εκπαιδευτικός υιοθετεί τη δοµή που ένας συγγραφέας 
θα χρησιµοποιούσε. Μία ελκυστική αρχή είναι απαραίτητη προκειµένου να ελκύσει την προσοχή των 
µαθητών. Μετά εισάγονται οι κύριοι χαρακτήρες, αφού η σκηνή έχει στηθεί σε ένα συγκεκριµένο 
χρόνο και τόπο. Τέλος, ένα συµβάν διακόπτει την ισορροπία του επεισοδίου και τα παιδιά καλούνται 
να βρουν λύσεις για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Κατόπιν τα παιδιά µπορεί να κληθούν να σκεφτούν 
για τις συνέπειες των λύσεων που έδωσαν. 

Η ιστορία προσφέρει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρέχει ένα 
πλαίσιο µε νόηµα για τις δραστηριότητες των µαθητών και επιπλέον, τα παιδιά διασκεδάζουν 
συµµετέχοντας σε µια ενδιαφέρουσα ιστορία. Συγχρόνως, για τον εκπαιδευτικό η ιστορία αποτελεί ένα 
µοντέλο σχεδιασµού διαφόρων δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα του προσφέρει µία ασφάλεια γιατί 
του προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίζει την κάθε στιγµή πού βρίσκεται στη διαδικασία εξέλιξης του 
θέµατος. 

 
Ποιο είναι το επιστηµονικό της υπόβαθρο; 

Είναι βασικό να γνωρίζουµε ότι η εξέλιξη της Ιστοριογραµµής έχει επηρεαστεί από τις κύριες 
αρχές της γνωστικής θεωρίας του κοινωνικού εποικοδοµητισµού, σύµφωνα µε την οποία, η µάθηση 
είναι µια διεργασία, όπου νέες έννοιες δηµιουργούνται (δοµούνται) από το µαθητή µέσα στο πλαίσιο 
της υπάρχουσας γνώσης και εµπειρίας του και µε την σηµαντική επίδραση της δυναµικής της οµάδας 
(Vygotsky, 1978). Η νέα γνώση είναι προϊόν της αλληλεπίδρασης που συµβαίνει µεταξύ της 
προηγούµενης και παρούσας εµπειρίας και της νέας εµπειρίας που πρόκειται να αποκτηθεί. Η 
διαδικασία αυτή δε σταµατά ποτέ, όπως η σπείρα που συνεχώς γυρνά. Η Ιστοριογραµµή υιοθετεί αυτή 
την αρχή και συνήθως ξεκινά διερευνώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών, οι 
οποίες γίνονται η αφετηρία της διδασκαλίας. Οι µαθητές καλούνται από τον εκπαιδευτικό να 
κατασκευάσουν ένα µοντέλο, στο οποίο να αποτυπώνεται όλη η γνώση και εµπειρία που διαθέτουν 
σχετικά µε το θέµα. Με άλλα λόγια, τους δίνεται η ευκαιρία να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις, να 
κάνουν τις δικές τους υποθέσεις, τις δικές τους συνδέσεις µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους. 
Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός µέσα από τις ερωτήσεις του προσπαθεί να συνδέσει την ήδη υπάρχουσα 
γνώση και εµπειρία τους µε τη νέα γνώση και εµπειρία που επιθυµεί να αποκτηθεί από τους µαθητές 
του. ∆ηµιουργεί ένα πλαίσιο, ώστε οι µαθητές να µάθουν µέσα από την ενεργή συµµετοχή τους µέσα 
σε αυτό. Εξασφαλίζει δραστηριότητες, που αναδύονται από την πλοκή της ιστορίας και έλκουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών να εµπλακούν σε αυτές, ώστε η ιστορία να εξελιχθεί. 

Μία άλλη αρχή του εποικοδοµητισµού την οποία υιοθετεί η Ιστοριογραµµή είναι ότι η µάθηση 
επιτυγχάνεται µέσω των διεργασιών της αφοµοίωσης και της προσαρµογής (Piaget, 1977). Στην µεν 
αφοµοίωση το παιδί διαθέτει τις κατάλληλες νοητικές δοµές ώστε να αναγνωρίσει και τελικά να 



118  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

αφοµοιώσει τη νέα γνώση. Στη δε προσαρµογή το παιδί χρειάζεται να εµπλουτίσει τις νοητικές του 
δοµές προκειµένου να κατανοήσει τη νέα πληροφορία. Αυτό προϋποθέτει ότι θα δοθούν οι απαραίτητες 
ευκαιρίες στο παιδί αρχικά να προσαρµοστεί στη νέα εµπειρία όσο χρειαστεί, ώστε να αναπτύξει τις 
νοητικές του δοµές προκειµένου να κατανοήσει και να αφοµοιώσει τη νέα γνώση. Πράγµατι, η 
Ιστοριογραµµή προσφέρει ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνουν πολλές 
ευκαιρίες στο µαθητή να διευρύνει τις νοητικές του δοµές, ώστε να αφοµοιώσει τη νέα πληροφορία. 
Όταν ένα παιδί αντιµετωπίζει ένα νέο γεγονός σε µία δραστηριότητα της Ιστοριογραµµής, προσπαθεί 
να το οργανώσει σε οµάδες σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του µε τη βοήθεια των νοητικών δοµών 
που ήδη διαθέτει. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το παιδί θα επαναλάβει το νέο συµβάν 
χωρίς να το καταλαβαίνει έως ότου µία δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία του δοθεί για να το κατανοήσει. Με 
αυτό τον τρόπο διευρύνει τις νοητικές του δοµές και είναι έτοιµο να συνδέσει τη νέα γνώση µε την 
παλιά και να την αφοµοιώσει (Ηλιοπούλου, 2005). 

Όταν ένας εκπαιδευτικός αποφασίσει να υιοθετήσει και να εφαρµόσει την προσέγγιση της 
Ιστοριογραµµής, είναι απαραίτητο να καταστρώσει πριν ένα οργανόγραµµα για το θέµα που έχει 
επιλέξει. Στην ουσία πρόκειται για την οργάνωση του θέµατος µε τη µορφή ενός πίνακα, ο οποίος 
αποτελείται από κάποιες σταθερές, οι οποίες µε τη σειρά τους καθοδηγούν την εξέλιξη του θέµατος. Οι 
σταθερές αυτές είναι τα επεισόδια, οι ερωτήσεις-κλειδιά, οι πιθανές δραστηριότητες, η οργάνωση της 
τάξης, οι στόχοι και οι πηγές/υλικά που θα πρέπει να έχει στη διάθεση των µαθητών (Bell & Fifield, 
1989). Πρέπει επίσης να έχει κατά νου ότι υπάρχουν πολλά κάτω από την επιφάνεια ενός θέµατος. Με 
άλλα λόγια κάτω από την επιφανειακή δοµή ενός θέµατος που αφορά τον κύριο στόχο του 
εκπαιδευτικού, να µάθουν οι µαθητές σχετικά µε τη γειτονιά τους, το περιβάλλον τους κ.α. υπάρχει η 
εις βάθος δοµή που αφορά στις ευκαιρίες που αντλεί από το θέµα για να διδάξει και να αναπτύξει 
δεξιότητες και ικανότητες αναγκαίες για ένα άτοµο προκειµένου να είναι ενεργός πολίτης στην 
κοινωνία, όπως λεξιλόγιο και έννοιες, ανάγνωση, γραφή, επικοινωνία κ.α. 

 
Τι γνώσεις και δεξιότητες χρησιµοποιούνται στην Ιστοριογραµµή; 

Κατά την ανάπτυξη ενός θέµατος στην Ιστοριογραµµή τα παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να 
εξασκήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες όπως είναι οι παρακάτω: 

• Η γνώση της δοµής µιας ιστορίας: τα παιδιά εξοικειώνονται µε τη δοµή που έχει µία ιστορία, 
την ελκυστική αρχή, τα επεισόδια, ένα κρίσιµο επεισόδιο και το τέλος. 

• Χρησιµοποιείται η έρευνα που φυσιολογικά διεξάγουµε καθηµερινά (εντοπισµός προβλήµατος, 
επίλυση προβλήµατος): τα παιδιά προκειµένου να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση-κλειδί 
καλούνται να ερευνήσουν τις πηγές, να αξιολογήσουν τα στοιχεία, να παρουσιάσουν λύσεις. 

• Η δηµιουργία ερωτήσεων: τα παιδιά καλούνται να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις είτε στην 
ίδια τους την οµάδα ώστε να µπορέσουν να κατασκευάσουν ένα µοντέλο, είτε σε κάποιον 
ειδικό που επισκέπτεται το σχολείο τους ή εκείνα τον επισκέπτονται στο χώρο του. 

• Η ενσωµάτωση προηγούµενης γνώσης ή πρόταση πιθανών αποτελεσµάτων: τα παιδιά 
εκφράζουν τις ιδέες τους στον καταιγισµό ιδεών ουσιαστικά βασιζόµενα στην ήδη υπάρχουσα 
γνώση τους 

• Η υποστήριξη ιδεών µε επιχειρήµατα – άσκηση κριτικής: τα παιδιά συζητούν, προτείνουν, 
σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους επιχειρηµατολογώντας και 
υπόκεινται στην καλοδιάθετη κριτική της οµάδας.  

• Άλλες δεξιότητες απαραίτητες για ενεργούς πολίτες όπως, σεβασµός για τους άλλους, λήψη 
αποφάσεων, ψήφισµα, αυτοσεβασµός, επίγνωση του ατοµικού ρόλου στην κοινωνία κ.α 

• Η συναίσθηση της διαφορετικής κουλτούρας και της ευθύνης του κάθε ατόµου να διατηρήσει 
την κουλτούρα του – ανθρώπινα δικαιώµατα 

• ∆εξιότητες σκέψης 
• Γλωσσικές δεξιότητες  
Πιο αναλυτικά οι δεξιότητες σκέψης που τα παιδιά εξασκούν και µαθαίνουν κατά τη διάρκεια 

ενός θέµατος µε βάση την Ιστοριογραµµή είναι: 
 Παρατήρηση και ανάλυση 
 Σύγκριση 
 Αναγνώριση αιτίας και αποτελέσµατος 
 Κατηγοριοποίηση και ταξινόµηση 
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 Επίλυση προβλήµατος 
 Ερµηνεία 
 Αξιολόγηση 
 Εφαρµογή 
Επίσης, κάποιες από τις γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά την εφαρµογή της 

Ιστοριογραµµής είναι: 
 Ανάπτυξη λεξιλογίου (έννοιες και λέξεις) 
 Οµιλία και ακρόαση – επικοινωνία – αντανάκλαση – επιχειρηµατολογία – κατανόηση λόγου 
 Ανάγνωση – κατανόηση ανάγνωσης, κριτική ανάγνωση – αναγνωστικές συνήθειες 
 Γραφή – γράψιµο µε κάποιο σκοπό, έχοντας κατά νου τον αναγνώστη του συγκεκριµένου 
κειµένου 
 Γλωσσική συµπεριφορά¨: τι µπορούµε να πούµε και πότε; 
Επίσης, εξασκούνται δεξιότητες επικοινωνίας όπως: 
 Η επικοινωνία σε ζευγάρια, σε οµάδες, σε όλη την τάξη 
 Η συναίσθηση του συνοµιλητή 
 Η χρήση επικοινωνίας για µάθηση 
Όπως επισηµαίνει ο Kristmundsson (2006), οι εκπαιδευτικοί συνήθως ανησυχούν για το χρόνο 

που διαθέτουν στην Ιστοριογραµµή και ρωτούν πότε θα διδάξουν τα αντικείµενα. Τα αντικείµενα 
εύκολα µπορούν να διδαχθούν µέσω της Ιστοριογραµµής αν οι στόχοι είναι ξεκάθαροι και οι 
εκπαιδευτικοί προσέξουν το πλάνο του Αναλυτικού Προγράµµατος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει: 

• να είναι πολύ ενήµεροι των σκοπών και στόχων του αναλυτικού µε άλλα λόγια τι πρέπει να 
διδάξουν 

• να γνωρίζουν και άλλους στόχους όπως το πλάνο του σχολείου και τι απαιτεί η κοινωνία από 
το σχολείο. Τι χρειάζεται να µάθουν τα παιδιά; 

• να µπορούν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και την προηγούµενη γνώση των µαθητών τους. 
Τι ξέρουν, τι µπορούν να κάνουν, και πώς µπορούν να το χρησιµοποιήσουν; 

• να µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα θέµα για διαφορετικούς σκοπούς, είτε για τους σκοπούς 
που προσφέρει η δοµή εις βάθος, είτε η επιφανειακή δοµή του θέµατος. 

• να επιλέγουν ένα θέµα που κινητοποιεί, ευέλικτο και δυναµικό. 
Η Ιστοριογραµµή είναι ισχυρή γιατί 
 Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους εργαλείο µάθησης – το αίσθηµα ιδιοκτησίας τα κινητοποιεί 
 Είναι ολιστική:.τα µικρά παιδιά βλέπουν τον κόσµο, όχι τµήµατα αυτού. 
 Ανταποκρίνεται σε ποικίλα αντικείµενα και δεξιότητες. 
 Τα παιδιά µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν (Kristmundsson (2006). 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Το θέµα «Το µαγικό ταξίδι του νερού και οι µυθικές του ιστορίες» έδωσε την ευκαιρία στην 
εκπαιδευτικό (Νικολίδου, 2006) να εκπληρώσει τους στόχους που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα 
για το γνωστικό αντικείµενο της Γλώσσας της Α’∆ηµοτικού µε έναν πολύ ευχάριστο και δηµιουργικό 
τρόπο, «κολυµπώντας µες στο θέµα», όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η ίδια την εµπειρία της στην 
Ιστοριογραµµή. Μία εκδοχή της Ιστοριογραµµής είναι να βασιστεί σε ένα βιβλίο (book-based topic), 
όπως είναι το συγκεκριµένο θέµα. Η αρχική ιστορία, η οποία στο µέλλον µπορεί να τροποποιηθεί αλλά 
κυρίως να συµπληρωθεί µε τις ερωτήσεις, ιστορίες των παιδιών, αφηγηµατικές διηγήσεις από τις 
εµπειρίες τους, παραµύθια, µύθους, είναι από το βιβλίο «Το ποτάµι τρέχει να συναντήσει τη 
θάλασσα» (Λοϊζου, 1086).  

Ένα µεσηµέρι στην παρεούλα µας, διαβάζουµε το όµορφο αυτό βιβλίο της παιδικής λογοτεχνίας. 
Τα παιδιά µέσα από το παραµύθι παίρνουν πολλές γνώσεις για το ταξίδι του νερού, µε ιδιαίτερα 
όµορφη αφήγηση και µε την προσωποποίηση του ποταµού που ξεκινά το ταξίδι του από «µιαν απάτητη 
βουνοκορφή» και το ολοκληρώνει σε «µια γαλάζια θάλασσα». Στο σηµείο που περιγράφει τα ζωντανά 
πλάσµατα που ζουν µέσα και γύρω από το ποτάµι, σταµατάµε την αφήγηση και αρχίζουµε τη 
συζήτηση. Τα παιδιά έχουν αρκετές πληροφορίες από το νηπιαγωγείο και αρκετές όµως απορίες που θα 
ήθελαν να τις λύσουν. Σκεφτόµαστε λοιπόν να παίξουµε και να οργανώσουµε ένα θεατρικό δρώµενο 
«µε τη ζωή µέσα και γύρω από το ποτάµι». Στο τέλος του δρώµενου τα παιδιά επιλέγουν τους ήρωες 
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της ιστορίας, τις σταγόνες, τα βατραχάκια, τους κάστορες, τις βίδρες, τα ψαράκια. και τους 
ζωγράφισαν. Κατόπιν γράφουν το βιογραφικό τους, µια µικρή ιστορία ζωής δηλαδή για τον κάθε ήρωα.  

Για παράδειγµα, ο Γιώργος και ο Γιάννης γράφουν και κατόπιν παρουσιάζουν τους εαυτούς τους 
ως βατραχάκια: Γεια σας! Με λένε χοροπηδούλη. Είµαι ένα βατραχάκι του ποταµού. Μου αρέσει να 
τρώω κουνούπια και άλλα ζουζούνια. Για να τα φάω απλώνω τη µεγάλη µου γλώσσα, τα πιάνω και την 
ξανατυλίγω! Φτιάχνω τη φωλιά µου στους θάµνους και στα δέντρα και το βράδυ κατεβαίνω στο ποτάµι 
ή στο έλος. Μου αρέσει να λιάζοµαι πάνω σε ένα νούφαρο την ηµέρα. Το χειµώνα όµως, πέφτω σε 
χειµερία νάρκη». 

Μετά το διαχωρισµό των ρόλων στις οµάδες, τις επόµενες µέρες η τάξη µας γεµίζει µε το 
αντίστοιχο υλικό που έχουµε συγκεντρώσει: βιβλία, αποκόµµατα εφηµερίδων, περιοδικά, έτσι ώστε να 
πάρουµε τις απαραίτητες πληροφορίες και επιτέλους να λύσουµε τις απορίες µας! Στόχος µας είναι, 
αφού τα παιδιά πάρουν τις πληροφορίες που θέλουν, να αρχίσουν µέσα από τους ρόλους που επέλεξαν, 
να ταυτίζονται, να σηµειώσουν στο σηµειωµατάριό τους το όνοµά τους, να ζωγραφίσουν κάτι ή να 
γράψουν κάτι από αυτά που τους έκανε εντύπωση. Το πληροφοριακό υλικό δε δίνεται ταυτόχρονα για 
όλα τα θέµατα αλλά µετά από επιλογή και πάντα δουλεύουµε ένα επεισόδιο-θέµα κάθε µία ή δύο 
µέρες. Για παράδειγµα το πρώτο επεισόδιο-θέµα που δουλέψαµε είναι «η σταγόνα του νερού». Μέσα 
από τις φωτοτυπίες και τα βιβλία, τα παιδιά µαθαίνουν για τη σύσταση του νερού σε µια σταγόνα, (δύο 
µόρια υδρογόνου και ένα Οξυγόνου), τις µεταµορφώσεις του, τα σχήµατα που παίρνει µια νιφάδα 
χιονιού καθώς παγώνει. 

Στη συνέχεια τα παιδιά της κάθε οµάδας, µας ανακοινώνουν το όνοµά τους και µας δείχνουν το 
µπλοκάκι τους. Αν κάποιο παιδί, εν τω µεταξύ έχει φέρει κάποιο βιβλίο από το σπίτι του και θέλει να 
µας ανακοινώσει µια πληροφορία, σηκώνεται όρθιο στο χώρο δράσης της τάξης και εµείς το ακούµε 
προσεκτικά σεβόµενοι τους κανόνες που έχουµε θέσει από την αρχή. Στο πρώτο επεισόδιο µαθαίνουν 
ότι το νερό είναι το µοναδικό ίσως στοιχείο του πλανήτη µας που το συναντάµε σε τόσες µορφές: νερό, 
ατµός, σύννεφο, βροχή, χιόνι, πάγος, χαλάζι. Μετά από βόλτες που κάνουµε γύρω από το σχολείο 
µας, γράφουν στο µπλοκάκι τους λέξεις µε τις µορφές του νερού που συναντήσαµε. Επιστρέφοντας 
στην τάξη αξιοποιούµε τις λέξεις γλωσσικά, λέµε και γράφουµε τις δικές µας προτάσεις. ∆ιαβάζουµε κι 
άλλα βιβλία για τον κύκλο του νερού στη φύση εγκυκλοπαιδικά και λογοτεχνικά και ακούµε την 
κασέτα από το βιβλίο «το ταξίδι του νερού». Για κάθε δραστηριότητα γνωρίζουν βιωµατικά τις µορφές 
του νερού, παίζουν θεατρικά παιχνίδια, ζωγραφίζουν, αφηγούνται τις εµπειρίες τους, διαβάζουµε πολλά 
βιβλία και γράφουµε τις δικές µας ιστορίες.  

Ιδιαίτερα στο γλωσσικό µάθηµα το πεδίο της διαθεµατικής προσέγγισης Ιστιοριογραµµής 
είναι µεγάλο αφού κάθε φορά οι λέξεις που έχουµε στη διάθεσή µας προσφέρονται για: 
• Εννοιολογική ανάλυση (τι είναι το φυσικό περιβάλλον) 
• Παιχνίδια µε τις σύνθετες λέξεις (νεροκουβαλητής, νεροτσουλήθρα, νεροµάνα) 
• Μια πρώτη επαφή µε τις οικογένειες λέξεων (υδροχαρή, υδραγωγείο) 
• Παιχνίδια λέξεων ανά επεισόδιο (π.χ. λέµε τις λέξεις για το θέµα νερό και άνθρωπος: κανάτι, 

ποτήρι, βρύση, λάστιχο, καζανάκι, σιντριβάνι… ) 
• Σύνταξη προτάσεων. 
• Σύνταξη παραγράφων 
• Σύνταξη κειµένων 

Τα παιδιά είναι εύκολο να γράψουν και να εκφραστούν για έναν ήρωα που έχουν δηµιουργήσει 
τα ίδια ή ένα γεγονός που αφορά στην ιστορία τους. 

Κι αφού δηµιουργούν τους ήρωες της ιστορίας, τους ζωντανεύουν, κατασκευάζουµε τις φωλιές 
τους και το ποτάµι - το σκηνικό δηλαδή της ιστορίας µας. Ακολουθούν τα επόµενα επεισόδια στα 
οποία οι σταγόνες µας γίνονται σύννεφα, ταξιδεύουν πάνω από τη θάλασσα και καταλήγουν σε αυτή. Η 
διαδροµή έχει πολλές εκπλήξεις και πολλές ευκαιρίες για να εξασκηθούν και να κατακτηθούν 
δεξιότητες σκέψης, γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το πέρασµα στη θάλασσα, µας ανοίγει 
ορίζοντες γεµάτους καράβια, νησιά και τραγούδια. Σύµφωνα µε την ιστορία µας, ο ποταµός 
µεταµορφωµένος σε σύννεφο αποφασίζει να ταξιδέψει πάνω από την απέραντη θάλασσα, για να 
γνωρίσει όλα τα µυστικά της: τις φουρτούνες, τους κινδύνους, τα πλάσµατά της, τις σπηλιές της, τα 
καράβια που ταξιδεύουν πάνω της για χώρες µακρινές… 

Το κεφάλαιο αυτό συµπίπτει χρονικά µε τα τελευταία µαθήµατα του βιβλίου της Γλώσσας, που 
µιλούν για τη θάλασσα. Έτσι, µας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουµε στο χώρο και στο χρόνο και να 
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νιώσουµε τις λύπες και τις χαρές του λαού µας, που από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, ψαρεύει και 
ταξιδεύει στην καταγάλανη και αρχέγονη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους. 

Έτσι µε την ευκαιρία του εποχιακού αυτού θέµατος: 
• Εντοπίζουµε στο χάρτη της Ελλάδας τα νησιά των Βόρειων Σποράδων, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και 

την Αλόννησο. 
• ∆ιαβάζουµε στο χάρτη τα ονόµατα των µεγάλων αλλά και µικρών νησιών µας:Κρήτη, Χίος, Νάξος, 

Κάρπαθος 
• Τα παιδιά αφηγούνται πολλές εµπειρίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και τα ταξίδια τους. 
• Μιλάµε για τις δουλειές που κάνουν οι άνθρωποι στα νησιά µας.(Ψαράδες, ναυτικοί, τουριστικά 

επαγγέλµατα). Συζητήσαµε για τις οµορφιές της θάλασσας αλλά και τις δυσκολίες που συναντούν 
οι άνθρωποι των νησιών µας στην καθηµερινή τους ζωή. 

• Φανταζόµαστε ότι είµαστε παιδιά που έχουν πατέρα ναυτικό και ταξιδεύει σε πολύ µακρινές 
θάλασσες και για πολύ καιρό. Νιώθουµε τον πόνο και τη νοσταλγία του αποχωρισµού. Νιώθουµε 
ακόµα τη χαρά και την ανυποµονησία του γυρισµού των ναυτικών που λείπουν πολλούς µήνες από 
την οικογένειά τους. Στεκόµαστε στον ψηλότερο βράχο του νησιού για να κάνουµε σινιάλο στα 
καράβια που περνούν και σφυρίζουν. 

• Φανταζόµαστε ότι είµαστε µέσα στο σύννεφο που ταξιδεύει πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος σαν το 
∆αίδαλο και τον Ίκαρο και σαν το Φρίξο και την Έλλη. (Πολλά παιδιά είχαν να µας διηγηθούν 
αρχαίους ελληνικούς µύθους που έχουν σχέση µε τη θάλασσα). Σκεφτήκαµε ότι µπορούµε να 
χαµηλώσουµε για λίγο για να χαρούµε από κοντά τα άσπρα σαν περιστέρια σπιτάκια και τις 
όµορφες ακρογιαλιές. 

• Φανταζόµαστε ότι µπαίνουµε σε ένα µεγάλο εµπορικό καράβι κι ύστερα σε ένα µεγάλο επιβατηγό. 
Είδαµε τους ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σ’ αυτό, τις καθηµερινές δουλειές που κάνει ο 
καθένας, τις δυσκολίες που συναντά, τους χώρους που κινείται, τις προµήθειες που πρέπει να έχει 
για να αντέξει σε ένα µεγάλο ταξίδι. 

• Φανταζόµαστε ότι έχουµε πατέρα ή παππού ψαρά και πάµε µαζί του για ψάρεµα. Ψαρεύουµε µε τα 
δίχτυα στην ανοιχτή θάλασσα και µετά καθόµαστε στο κατάστρωµα του καϊκιού για να 
ξεµπερδέψουµε τα ψαράκια. Ύστερα πηγαίνουµε στο λιµάνι για να τα πουλήσουµε γιατί 
χρειαζόµαστε καινούρια παπουτσάκια… 

• Ακούµε και χορεύουµε νησιώτικα δηµοτικά τραγούδια και τραγούδια της Μικράς Ασίας που ήταν 
από τα αρχαία χρόνια ελληνική. 

• Ζωγραφίζουµε τα χρώµατα της θάλασσας, όταν αγριεύει, όταν είναι ήρεµη, όταν ο βυθός της έχει 
χαλικάκια ή όταν έχει άγρια βράχια που σπάνε πάνω τους τα κύµατα.  

• Αξιοποιούµε γλωσσικά τα θαλασσινά µας θέµατα παίζοντας µε οικογένειες λέξεων 
• Ακούµε τους ήχους της θάλασσας: κύµατα, φουρτούνα, φλοίσβος, ωκεανός από µουσικούς δίσκους 

και από µουσικά όργανα. 
Στο τέλος του επεισοδίου και αφού συζητούµε για τις συναισθηµατικές συγκρούσεις που 

προκλήθηκαν ή τη διαφορετική εξέλιξη των γεγονότων που θα µπορούσε να έχει το παραµύθι, τα 
παιδιά γράφουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους, ακολουθώντας το ακόλουθο σχεδιάγραµµα: 
1. Τι έγινε µια µέρα, µια µαύρη µέρα, την ώρα που ο ποταµός τραγουδούσε ξένοιαστος; 
2. Τι είπε το σύννεφο στον ποταµό; 
3. Τι ήθελε το κακό µαύρο σύννεφο; 
4. Πώς αισθάνθηκε ο ποταµός µετά από αυτό; 
5. Τι αποφάσισε να κάνει; 

Όπως σε κάθε θέµα στην Ιστιοριογραµµή, το τελευταίο επεισόδιο της ιστορίας οφείλει να είναι 
κορυφαίο. Αποφασίζουµε να κλείσουµε το θέµα µας µε µία θεατρική παράσταση σχετική µε τη λαϊκή 
παράδοση που θέλει τις νεράϊδες να προστατεύουν τα νερά. Τα παιδιά δε δυσκολεύονται να µάθουν 
τους ρόλους τους και να τους αποδώσουν µε επιτυχία εφόσον έχουν εµπλακεί συναισθηµατικά όσο 
καιρό δουλεύαµε το θέµα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η σύντοµη παρουσίαση της Ιστοριογραµµής, η οποία προηγήθηκε µπορεί να οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι πρόκειται για µία διεπιστηµονική ή διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, µίας 
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προσέγγισης που ενοποιεί διάφορες επιστηµονικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος, όπως 
πρέπει να είναι το ζητούµενο για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το στοιχείο που τη 
διαφοροποιεί από άλλες τέτοιες προσεγγίσεις είναι το γεγονός ότι εξασφαλίζει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, 
µέσα στο οποίο συµβαίνει η µάθηση, η εξάσκηση δεξιοτήτων και η έκφραση συναισθηµάτων, το 
πλαίσιο που προσφέρει η ιστορία. Πρόκειται για µια ιστορία που καλούνται οι µαθητές να 
δηµιουργήσουν βήµα βήµα µε τη βοήθεια των ερωτήσεων-κλειδιών του εκπαιδευτικού στην πορεία της 
οποίας δίνονται ευκαιρίες στους µαθητές να αποδώσουν το προσωπικό τους νόηµα στις νέες γνώσεις, 
συνδέοντάς τις µε τις ήδη υπάρχουσες. Γιατί η ανάδειξη των ήδη υπαρχουσών γνώσεων-ιδεών των 
µαθητών και η σύνδεσή τους µε τις νέες αποτελεί βασικό στοιχείο της Ιστοριογραµµής, στοιχείο που 
παραπέµπει βεβαίως στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό, θεωρία στην οποία βασίζεται η Ιστοριογραµµή. 
Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει µια νοητή κόκκινη κλωστή που δίνει νόηµα στη σειρά των 
επεισοδίων της ιστορίας και συνδέει τις δραστηριότητες, ώστε η ιστορία να έχει συνοχή και συνέχεια 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι µαθητές βρίσκουν νόηµα στις δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονται. Τι 
άλλο πιο σηµαντικό από το να επιτύχουµε να γίνει η εκπαίδευση υπόθεση που αφορά τους µαθητές 
µας! 

Άλλο καίριο στοιχείο που διέπει την Ιστοριογραµµή είναι η δηµιουργία µίας υπόθεσης ή 
µοντέλου από τους µαθητές, ως αποτέλεσµα της προσπάθειας να οπτικοποιήσουν τις υπάρχουσες 
γνώσεις τους πάνω σε ένα ζήτηµα. Στη συνέχεια καλούνται να εξετάσουν την εγκυρότητα αυτής της 
υπόθεσης ή του µοντέλου µέσω έρευνας που διεξάγουν και τελικά να την ή το προσαρµόσουν σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους. Με τον τρόπο αυτό δοκιµάζονται πρώτα οι ιδέες των µαθητών 
έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί από τις καθηµερινές τους εµπειρίες και είναι πιθανόν να επέλθει µία 
γνωστική σύγκρουση ή µία κοινωνιογνωστική σύγκρουση (Χρηστίδου, 2004), δηλαδή ο µαθητής να 
διαπιστώσει ότι η ιδέα που είχε έως εκείνη τη στιγµή έρχεται σε σύγκρουση µε το αποτέλεσµα της 
έρευνας ή της επίσκεψης ή µε τις ιδέες των άλλων µαθητών. Με αυτό τον τρόπο του δηµιουργείται η 
ανάγκη για τροποποίηση ή επέκταση των γνωστικών δοµών του.  

Τέλος, το στάδιο της ανασκόπησης ή των όσων οι µαθητές έχουν µάθει, νιώσει, βιώσει είναι 
πολύ σπουδαίο, εφόσον δίνεται η ευκαιρία στο µαθητή να συνειδητοποιήσει τι έχει µάθει και µε ποιο 
τρόπο και να δοµήσει τα δικά του νοητικά µοντέλα (µεταγνωστικό στάδιο). Η Ιστοριογραµµή προτείνει 
τα βιβλία θέµατος και τα ντοσιέ ως τρόπους ανασκόπησης – αυτοαξιολόγησης των µαθητών και 
αξιολόγησης της προόδου των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς (Ηλιοπούλου, 2006). 

Εν κατακλείδει, η Ιστοριογραµµή προτείνεται στους εκπαιδευτικούς ως ένας τρόπος εργασίας µε 
τους µαθητές τους για θέµατα προώθησης της Γλώσσας, ως µία παιδοκεντρική/ οµαδοκεντρική, 
βιωµατική και ολοκληρωµένη µέθοδος διδασκαλίας και µάθησης. Προσκαλούνται και προκαλούνται οι 
εκπαιδευτικοί να εφαρµόσουν την Ιστοριογραµµή, ώστε να την κατανοήσουν καλύτερα και σιγά σιγά 
να την κατακτήσουν ή µάλλον να τους κατακτήσει. Ως πρώτο βήµα ιδιαίτερα µε µικρά παιδιά ή µε 
παιδιά που πρώτη φορά την εφαρµόζουν, προτείνεται να αναπτυχθεί ένα θέµα βασισµένο σε ένα 
υπάρχον σχετικό βιβλίο που αρέσει στον εκπαιδευτικό και στα παιδιά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση µιας διδακτικής προσέγγισης του 
γραπτού λόγου που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση του νηπίου να απαλλαγεί από τυχόν αναστολές και στην 
αποτελεσµατική ενασχόληση του µε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης.  
Στο πρώτο µέρος της εργασίας περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο και η συλλογιστική µε βάση την οποία 
σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες, µε ιδιαίτερη έµφαση στις βασικές αρχές της 
ανάδυσης του γραµµατισµού και της θεωρίας της δοµητικής προσέγγισης. Κύριο συστατικό στοιχείο της διδακτικής 
παρέµβασης αποτέλεσαν δραστηριότητες που σχετίζονταν µε το µικρό όνοµα των µαθητών αξιοποιώντας την 
καθηµερινή ενασχόληση τους µε το πρωινό παρουσιολόγιο και τον πίνακα υπευθύνων της τάξης. Με τον τρόπο αυτό 
κατακτήθηκε ένα ευρύ ρεπερτόριο γραµµάτων και έγιναν αντιληπτές βασικές συµβάσεις του γραπτού λόγου. 
Ακολούθως η γνώση αυτή εφαρµόστηκε σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου µε νόηµα για το παιδί ούτως 
ώστε σταδιακά να οδηγηθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φωνηµικής ανάλυσης και εν τέλει στην παραγωγή γραπτών 
κειµένων. 
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής παρέµβασης εξετάζοντας (α) την 
εξέλιξη της γραφής του µικρού ονόµατος των παιδιών, (β) γραπτές παραγωγές των µαθητών και (γ) τη µεταφορά 
γνώσης στο επόµενο σχολικό έτος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η ικανότητα της γραφής των µαθητών 
παρουσίασε ικανοποιητική εξέλιξη. Κατά το τέλος του σχολικού έτους όλοι οι µαθητές αναγνώριζαν και έγραφαν το 
όνοµα τους, επιδίδονταν ικανοποιητικά σε δραστηριότητες αντιγραφής, σύνθεσης αλλά και αυθόρµητης γραφής 
λέξεων και µικρών εκφράσεων, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτής της γνώσης διατηρήθηκε στο επόµενο σχολικό έτος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Γραφή, όνοµα, παρουσιολόγιο, πίνακας υπευθύνων, Φώνηµα, γράµµα, Φωνηµική ανάλυση, Φωνολογική 
Ενηµερότητα, αρχικό γράµµα, Νηπιαγωγείο 
 
 

THE DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS USING THE RECORD OF SCHOOL 
ATTENDANCE AND CLASS MAINTENANCE JOB CHART ACTIVITIES: AN 

INSTRUCTIONAL INTERVENTION 
 
 

Maria Theodorakakou, Preschool teacher, M.Ed. 
 
 
ABSTRACT 
The present study focuses on the design, implementation and evaluation of an instructional intervention which 
aimed to develop preschool children’s reading and writing skills, effectively helping them overcome any 
reservations about writing.  
In the first part of the paper, the theoretical framework which informed the design of the intervention is laid out, 
paying particular attention to the emergent literacy approach. The most important component of the instructional 
intervention was a set of activities which were related to children’s first name and involved keeping records of 
daily presence and various class duties. As a result of children’s engagement in these record keeping activities, 
the children developed an understanding of the conventions of written language and learned several alphabet 
letters. Subsequently, this knowledge of letters was integrated into various meaningful activities which eventually 
led to the development of phonemic analysis skills and the production of texts.  
In the second part of the paper the evaluation of the instructional intervention is presented. Particular emphasis is 
paid to the development of students’ ability to write their first name, to students’ written productions, and to the 
transfer of knowledge and skills. Results indicate that students’ writing skill developed in the course of the school 
year. At the end of the intervention all students were able to recognize their name, read it, and write it down, 
could easily copy texts, and enjoyed participating in various writing activities as well as in spontaneous writing of 
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words and small phrases. Moreover, this knowledge and skill appeared to be maintained in the beginning of the 
following school year. 
 
KEY WORDS 
writing, first name, phoneme, letter, phonemic analysis, phonological awareness, first letter, record of school 
attendance, class maintenance job chart, pre-primary school 
 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Η γραφή και ανάγνωση σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα των τελευταίων δεκαετιών 

αποτελεί µια οικοδόµηση της γνώσης, µια γένεση, στην οποία εµείς βλέπουµε το τελικό προϊόν 
(Ferreiro, 1998 ⋅ Teberosky, 1998). Παρ’ όλα αυτά, ούτε η ανάγνωση ούτε η γραφή µαθαίνονται 
αυθόρµητα. Έχει αποδειχτεί ερευνητικά ότι οι απόψεις των παιδιών για το γραπτό λόγο και ο βαθµός 
κατάκτησης του από αυτά εξαρτώνται από τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζεται διδακτικά η γραφή 
και ανάγνωση από το νηπιαγωγείο. Στο νηπιαγωγείο απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις 
των ίδιων των παιδιών, να αναγνωρίζεται η λογική τους και να τους δίνονται οι πληροφορίες που θα τα 
βοηθήσουν να σκεφτούν, να προβληµατιστούν, να πειραµατιστουν και να διαµορφώσουν τις δικές τους 
υποθέσεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε δραστηριότητες µε νόηµα για τα παιδιά που προάγουν την 
ενεργητική συµµετοχή τους, τη λειτουργικότητα και τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του γραπτού λόγου 
(Curto, 1998 ⋅ Γιαννικοπόυλου, 2002 ⋅ Τάφα 2001). 

Το πρώτο και θεµελιώδες κείµενο το οποίο συµβάλλει καθοριστικά στο βαθµό ανάπτυξης της 
ικανότητας γραφής και ανάγνωσης του παιδιού είναι αρχικά το µικρό όνοµα του ίδιου του παιδιού και 
στη συνέχεια το επώνυµο του καθώς και ονόµατα αγαπηµένων προσώπων και συµµαθητών. Ειδικότερα 
το µικρό όνοµα αποτελεί ένα σταθερό, αυθεντικό και αυτόνοµο κείµενο µε νόηµα και είναι αυτό που 
θα αποτελέσει την πηγή στην οποία το παιδί θα ανατρέξει κάθε φορά που επιθυµεί να παράγει γραπτό 
κείµενο. Μέσα από τη συστηµατική ενασχόληση του µε το όνοµα του το παιδί: (α) επιδίδεται σε 
αξιόλογες δράσεις φωνολογικής ενηµερότητας και ειδικότερα φωνηµικής ανάλυσης, (β) διαµορφώνει 
ένα ευρύ ρεπερτόριο γραµµάτων και ένα πλήθος υποθέσεων για το πώς λειτουργεί η γραφή και (γ) εν 
τέλει αντιλαµβάνεται βασικές συµβάσεις του γραπτού, λόγου όπως είναι η σταθερότητα της γραφής 
µιας λέξης, η ποσοτητά των γραµµάτων που αποτελούν µια λέξη, η σειρά µε την οποία γράφονται, η 
αντιστοίχιση φωνήµατος και γράµµατος, η διάκριση γραµµάτων µεταξύ τους, οι συσχετισµοί 
γραµµάτων, η από αριστερά προς δεξιά κατεύθυνση της γραφής κλ.π. (Curto, 1998 ⋅ Σελλάκης, 2000 ⋅ 
Γιαννικοπούλου, 2002 ⋅ Τάφα, 2001 ⋅ Teberosky, 1998 ⋅ ∆αφέρµου, 2006 ⋅ Θεοδωρακάκου, 2002). 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στα πλαίσια της καθηµερινής πρακτικής µας στο νηπιαγωγείο αντιµετωπίσαµε: 
- την άρνηση της πλειοψηφίας των µαθητών µέσα στην τάξη να παράγουν γραπτό λόγο και να 

προσπαθήσουν να διαβάσουν µε την αιτιολογία «δεν ξέρω» 
- την απαίτηση τους να τους δείξουµε ή να τους µάθουµε πώς να γράψουν κάτι. 
Οι συµπεριφορές αυτές δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν συνειδητοποιήσει ότι η γραφή και η 

ανάγνωση αποτελούν έναν κώδικα µε συγκεκριµένες συµβάσεις, αρχές και νόµους, τον οποίο πρέπει να 
διδαχτούν.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην περιγραφή και αποτίµηση µιας διδακτικής παρέµβασης η 
οποία σχεδιάστηκε για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών σε επίπεδο διδακτικής πράξης.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Υποκείµενα 

Η συγκεκριµένη µελέτη υλοποιήθηκε στο Ολοήµερο Τµήµα του 1ου Νηπιαγωγείου ∆ιµηνίου 
κατά το σχολικό έτος 2005-2006 στο οποίο η συγγραφέας υπηρετούσε. Στη µελέτη συµµετείχαν 
συνολικά δεκατέσσερις (14) µαθητές: πέντε (5) προνήπια και εννέα (9) νήπια.  
Συλλογιστική 

Έχοντας ως αφετηρία την άρνηση των παιδιών να γράψουν και την απαίτηση να τους δείξουµε, 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µια διδακτική παρέµβαση αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες 



126  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το όνοµα των µαθητών. Η συλλογιστική της συγκεκριµένης 
διδακτικής παρέµβασης στηρίζεται στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν µια 
επικοινωνιακή ανάγκη στα πλαίσια των οποίων το παιδί εµπλέκεται µε φυσικό τρόπο στη διαδικασία 
διάκρισης ονοµάτων και γραµµάτων, ανάγνωσης και γραφής του ονόµατος του, φωνηµικής ανάλυσης 
κτλ. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν κυρίως: (α) το πρωινό παρουσιολόγιο, (β) ο πίνακας υπευθύνων της 
τάξης, (γ) καρτέλες ονοµάτων και (δ) ο πίνακας αναφοράς µε τα ονόµατα των παιδιών. Στη συνέχεια 
έχοντας ως εφαλτήριο το όνοµα προχωρήσαµε σε δραστηριότητες φωνολογικής ενηµερότητας, 
φωνηµικής ανάλυσης και κυρίως παραγωγής γραπτών κειµένων. 

Με γνώµονα όλα τα παραπάνω και ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που δίνονται από το νέο 
αναλυτικό πρόγραµµα (∆αφέρµου, 2006 ⋅ ΥΠΕΠΘ, 2002) επιδιώχθηκε αρχικά να βοηθηθούν τα παιδιά 
να συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να γράψουν και να διαβάσουν, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να 
αποκτήσουν κίνητρο και επιθυµία να γράψουν. 

Ειδικότερα τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 
- να γίνει αντιληπτός ο επικοινωνιακός και λειτουργικός χαρακτήρας της γραπτής γλώσσας 
- να κατακτήσουν βασικές συµβάσεις του αλφαβητικού µας συστήµατος 
- να καταστούν ικανά να γράφουν και να αναγνωρίζουν το όνοµα τους 
- να καταστούν ικανά να αναγνωρίζουν και να γράφουν ένα σηµαντικό αριθµό γραµµάτων καθώς 

και να συνθέτουν µικρές λέξεις. 
Περιεχόµενα  
(1). Καθηµερινή ενασχόληση µε το πρωινό παρουσιολόγιο και τον πίνακα υπευθύνων. 

Στο ταµπλό ανάρτησης εποπτικού υλικού στη γωνιάς της συζήτησης του νηπιαγωγείου («η 
παρεούλα µας») υπήρχε το παρουσιολόγιο – πίνακας αναφοράς µε τα ονόµατα των παιδιών. Παρίστανε 
ένα σπίτι όπου παράθυρα αποτελούν οι φωτογραφίες των παιδιών, βεράντες οι φορητές καρτέλες µε τα 
ονόµατα τους και στην οροφή υπάρχει χώρος και σύννεφα για να τοποθετούµε τις καρτέλες µε τα 
ονόµατα των απόντων. 
 

   
 
Εικόνα 1. Πρωινό παρουσιολόγιο – πίνακας αναφοράς και κατασκευές για τον πίνακα καθηκόντων  
 

Κάθε πρωί την ώρα που τα παιδιά έµπαιναν στο νηπιαγωγείο καλούνταν να στρέψουν στον 
πίνακα αναφοράς – παρουσιολόγιο την καρτέλα µε το όνοµα τους ώστε αυτό να είναι εµφανές. Το 
πρώτο πράγµα που ετίθετο σε εφαρµογή µέσα στην τάξη όταν ξεκινούσε το πρόγραµµα διδασκαλίας 
ήταν η επισήµανση από τους µαθητές των απόντων συµµαθητών/τριών τους ελέγχοντας ποια ονόµατα 
δεν έχουν εµφανιστεί στις καρτέλες του πίνακα αναφοράς. Επισηµαίνονταν από τους µαθητές οι 
καρτέλες µε τα ονόµατα των απόντων και στη συνέχεια τοποθετούνταν στην οροφή του «σπιτιού – 
παρουσιολογίου». 

Με την ολοκλήρωση του παρουσιολογίου, συνεχίζαµε µε τον πίνακα υπευθύνων της τάξης. Ο 
πίνακας αυτό αποτελούνταν:  
α. από ένα µικρό ταµπλώ όπου τοποθετούνται από τα παιδιά οι καρτέλες µε τα ονόµατα των υπεύθυνων 
για την τάξη και  
β. από µια κατασκευή µε τις µέρες της εβδοµάδας κάτω από τις οποίες αναγράφονταν τα ονόµατα των 
υπευθύνων της τάξης για τη συγκεκριµένη ηµέρα.  

Ένα παιδί καλούνταν να εντοπίσει την ηµέρα και να διαβάσει ποιοι υπεύθυνοι της τάξης 
αναγράφονται στην ηµέρα αυτή, στην συνέχεια εντοπίζονταν από τους µαθητές οι καρτέλες µε τα 
αντίστοιχα ονόµατα και τοποθετούνταν στο σχετικό ταµπλώ. 
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Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο αρχικό γράµµα του ονόµατος. 
(2) Ασκήσεις φωνολογικής ενηµερότητας 
(α). οι µαθητές παρακινούνταν να στρέψουν την προσοχή τους και σε άλλα χαρακτηριστικά του 
ονόµατος όπως το δεύτερο γράµµα, το τελικό κ.λπ. καθώς επίσης και να προβούν σε συγκρίσεις µε 
άλλα ονόµατα  
(β). Επιδίδονταν στη διαδικασία αναζήτησης και άλλων ονοµάτων ή πραγµάτων που αρχίζουν από το 
γράµµα αυτό ή από την πρώτη συλλαβή του ονόµατος αυτού ή που έχουν κοινές καταλήξεις µε το 
όνοµα αυτό 
(γ). Παράλληλα εφαρµόζονταν ασκήσεις φωνολογικής ενηµερότητας όπως ασκήσεις συλλαβικής 
ανάλυσης 
(δ). Τέλος, οργανώθηκαν διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες όπως διαγωνισµοί για το ποιος θα βρει 
πρώτος ποιο όνοµα λέει η καρτέλα που κρατά, ποιος θα βρει πιο πολλές λέξεις µε το γράµµα από το 
οποίο αρχίζει αυτό το όνοµα κλπ. 
(3) Γραφή ονόµατος 
(α). Αρχικά, αυτό που παροτρύνθηκαν να γράψουν ήταν το ίδιο το όνοµα τους κυρίως στις εργασίες και 
στις ζωγραφιές τους, ανατρέχοντας όταν το είχαν ανάγκη στον πίνακα αναφοράς µε τα ονόµατα. 
(β). Στη συνέχεια, η γραφή του ονόµατος επεκτάθηκε στη λίστα µε τους υποψηφίους για τις εκλογές 
της τάξης, στην ταυτότητα και το διαβατήριο τους, στην κάρτα δανεισµού τους από τη βιβλιοθήκη, 
στην κλήρωση για να ορίσουν αρχηγό σε ένα παιγνίδι κ.λπ. 
(4) Γραφή µηνυµάτων 

Ακολούθησαν δραστηριότητες γραφής µηνυµάτων σε φίλους και συµµαθητές καθώς και άλλων 
λέξεων. 

Αρχικά η γραφή αυτών των µηνυµάτων έγινε µε αντιγραφή. Σταδιακά η αντιγραφή έδωσε τη 
θέση της στην αργή υπαγόρευση – φωνηµική ανάλυση από τη νηπιαγωγό και τέλος τα παιδιά 
ενθαρρύνθηκαν να επιδοθούν µόνα τους στη διαδικασία φωνηµικής ανάλυσης της λέξης καθώς τη 
γράφουν. 
(5) Αυθόρµητη γραφή 

Ενθαρρύνθηκε και παροτρύνθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους η αυθόρµητη γραφή 
των παιδιών µε όποιο τρόπο αυτά επιθυµούσαν. Γενικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι µέσα στο νηπιαγωγείο 
επιδιώχθηκε να επιλέγονται δραστηριότητες που εξυπηρετούν πολλαπλούς µαθησιακούς στόχους και 
δηµιουργούνται διαρκώς συνθήκες που προκαλούν την «αναγκαιότητα» κυρίως της γραφής αλλά και 
της ανάγνωσης. 
 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέµβασης περιλάµβανε τη συλλογή δεδοµένων και ειδικότερα: 
(α) την παρατήρηση της συµπεριφοράς των µαθητών 
(β) τη συγκριτική και εξελικτική µελέτη της γραφής του ονόµατος των παιδιών  
(γ) τη µελέτη των γραπτών µηνυµάτων των παιδιών – γραφή µε αντιγραφή, γραφή µε υπαγόρευση από 
τη νηπιαγωγό και αυθόρµητη γραφή 
(δ) την εκτίµηση της εξέλιξης της ικανότητας της γραφής και ανάγνωσης των συγκεκριµένων µαθητών 
τον επόµενο χρόνο από τον δάσκαλο ή τη νηπιαγωγό µε σχετικό ερωτηµατολόγιο. 
(ζ) τον έλεγχο της ικανότητας γραφής από τα προνήπια που πήραν µέρος στη διδακτική παρέµβαση το 
επόµενο σχολικό έτος 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
α) Παρατήρηση της συµπεριφοράς των µαθητών 

Παρατηρώντας τους µαθητές µέσα στο σχολικό έτος 2005-2006, διαπιστώθηκε ότι όλο και πιο 
πρόθυµα δέχονταν ή επιδίωκαν να παράγουν γραπτά κείµενα, πολύ συχνά µέσα από συνεργατικές 
διαδικασίες.  

Αναφορικά µε το µικρό όνοµα, παρατηρήθηκε ότι από το δεύτερο κι όλας µήνα του σχολικού 
έτους οι µαθητές ήταν σε θέση να διακρίνουν το όνοµα τους ανάµεσα σε εκείνα των συµµαθητών τους. 
(β) Συγκριτική και εξελικτική µελέτη της γραφής του ονόµατος των παιδιών  

Παρουσιάζουµε ενδεικτικά την εξέλιξη γραφής του ονόµατος των µαθητών: 
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Πίνακας 1. Εξέλιξη γραφής ονοµάτων νηπίων 

 
  Σεπτέµβριος - 

Οκτώβριος 
 Ιανουάριος - Φεβρουάριος Μάιος - Ιούνιος 

1 Γιούλη  
 

   
2 Αναστασία 

   ή   
 

3 Κερασία 
  ή  

 
 ή 

  
4 Κωνσταντίνα 

Λ. 
 

 
 ή  

5 Νικολέτα 
  ή  

 
 

6 Μαρσέλα  

  ή   
7 Γεράσιµος 

ή 
   ή  

 
8 Θέµης 

 
 

 

9 Χρίστος 
  

 
 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1: 
- όλα τα νήπια ήταν σε θέση να γράφουν το µικρό τους όνοµα στο τέλος του σχολικού έτους 
- Κάποια από αυτά σταδιακά χρησιµοποίησαν τόσο κεφαλαία όσο και πεζά γράµµατα, συχνά 

µάλιστα παρατηρήθηκε και γραφή ονοµάτων µε χρήση πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων µαζί. 
- Αξιοπρόσεκτη είναι η περίπτωση της Κωνσταντίνας Λ. που σταδιακά χρησιµοποιεί και το 

αρχικό γράµµα από το επίθετο της για να κάνει τη διάκριση από τη συµµαθήτρια της 
Κωνσταντίνα Ρ. 

 
Πίνακας 2. Εξέλιξη γραφής ονόµατος προνηπίων 2005-2006 

 
 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 

2005 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
2006 

Μάιος - Ιούνιος 2006 

Γιώργος  
 ή  

 

Κωνσταντίνα Ρ. 
   

∆έσποινα 
 ή  

  

Αρετή  
  

Ευαγγελία   ή 
 

 ή  
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 2, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της εξέλιξης γραφής των 
ονοµάτων των προνηπίων: 

- στο τέλος του σχολικού έτους όλα τα προνήπια σχηµάτιζαν από µνήµης το όνοµα τους 
- παρατηρούνται επίσης προσπάθειες γραφής τόσο µε κεφαλαία όσο και µε πεζά γράµµατα. 
- αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση της Αρετής όπου σχηµατίζει ολοκληρωµένα το όνοµα της από 

του αρχικούς µήνες του σχολικού έτους ενώ από τα µέσα του σχολικού έτους παρατηρείται 
ακόµα και η χρήση του τόνου. 

(γ) Μελέτη των γραπτών µηνυµάτων των παιδιών – γραφή µε αντιγραφή 
Ενδεικτικά παρουσιάζονται µερικά δείγµατα αντιγραφής τόσο από νήπια όσο και από προνήπια: 

 
 

Πίνακας 3. Ενδεικτικά δείγµατα αντιγραφής 
 

 Νοέµβριος –∆εκέµβριος Μάρτιος Απρίλιος 
Κερασία 
(νήπιο)    
∆έσποινα 
(προνήπιο) 

 

(ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ) 

Έκανε πολλές απουσίες 
∆εν συµµετείχε πάντα στις 
δραστηριότητες 

 
 

 

Αρετή 
(προνήπιο)   

 
Ευαγγελία 
(προνήπιο) 

 

 

 
 

Θέµης 
(νήπιο) 

  

 
 
 

Αυτό που διαπιστώνεται από τον πίνακα 3 είναι ότι: 
- Στην πλειοψηφία τους τα νήπια µπορούσαν να επιδοθούν αποτελεσµατικά σε δραστηριότητες 

αντιγραφής από τους πρώτους µήνες του σχολικού έτους.  
- Αντίθετα, η πλειοψηφία των προνηπίων εξαιρουµένης της Αρετής, χρειάστηκε µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα για να το επιτύχει 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι µαθητές θεωρούσαν τη δραστηριότητα αυτή ιδιαίτερα ευχάριστη. 

Επισηµαίνουµε δε ότι τα προνήπια ήταν αυτά που επιζητούσαν εντονότερα διαδικασίες αντιγραφής και 
τις προτιµούσαν σε σχέση µε την αυθόρµητη γραφή και τη γραφή µε φωνηµική ανάλυση και αργή 
υπαγόρευση από τη νηπιαγωγό. 
(δ). Μελέτη των γραπτών µηνυµάτων των παιδιών – γραφή µε υπαγόρευση από τη νηπιαγωγό και 
φωνιµική ανάλυση ή αυθόρµητη γραφή από τους µαθητές  

Σταδιακά, επιδιώχθηκε από τη νηπιαγωγό η αντικατάσταση της αντιγραφής µε τη γραφή µέσω 
υπαγόρευση και φωνηµικής ανάλυση της λέξης. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα αυτής της γραφής: 
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Πίνακας 4. Ενδεικτικά δείγµατα γραφής µαθητών µε υπαγόρευση από τη νηπιαγωγό 

και φωνιµική ανάλυση ή αυθόρµητη γραφή από τους µαθητές 
 

 Απρίλιος - Μάιος 2006 
Μήνυµα σε µαµάδες που µας διάβασαν παραµύθι 

  Μάρτιος 31-3-06 
µήνυµα στη 
νηπιαγωγό τους 
που είναι στο 
νοσοκοµείο 

Απρίλιος 2006 
µήνυµα στη 
διατροφολόγο 
που 
επισκέφτηκε 
την τάξη 

Για κ. Χαρούλα Για κ. ∆ήµητρα Για κ. Έρη 

Αναστασία 
(νήπιο) 
   

 

 
 

Κερασία 
(νήπιο) 

  

 

  

Αρετή 
(προνήπιο) 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
Συµπερασµατικά επισηµαίνουµε ότι: 

- γύρω στο Μάρτιο παρατηρείται σηµαντική βελτίωση των γραπτών παραγωγών, ειδικά των νηπίων, 
µε φωνηµική ανάλυση. Επιδίδονται στη γραφή γραπτών µηνυµάτων προσπαθώντας να 
αποµονώσουν τους ήχους που ακούν και να τους αντιστοιχίσουν σε γράµµατα. Οι αναφορές στα 
αρχικά γράµµατα των ονοµάτων τους είναι αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας. 

- µια οµάδα νηπίων (περίπου 5 κορίτσια) γύρω στον Απρίλιο µε Μάιο κατόρθωσε να παράγει γραπτό 
κείµενο µέσα από αυτή τη διαδικασία χωρίς τη µεσολάβηση της νηπιαγωγού δουλεύοντας κυρίως 
συνεργατικά. 

- αναφορικά µε τα προνήπια, µόνο ένα κορίτσι (Αρετή) επιδόθηκε µε ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο στην 
διαδικασία γραφής µε φωνηµική ανάλυση, σε βαθµό ανάπτυξης που θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί του ίδιου επιπέδου µε εκείνο των νηπίων. Αντίθετα, τα υπόλοιπα προνήπια 
επιζητούσαν τη βοήθεια της νηπιαγωγού ως το τέλος του σχολικού έτους.  

(ε). Μελέτη της αυθόρµητης γραφής των παιδιών 
Προς το τέλος του σχολικού έτους όλο και συχνότερα οι µαθητές και κυρίως τα νήπια 

επιδίδονταν αυθόρµητα στην παραγωγή γραπτών µηνυµάτων. Ένα νήπιο (Κερασία) κατόρθωσε να 
παράγει αυτόνοµα ολοκληρωµένα κείµενα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών επιδίωκε να 
παράγει µικρά γραπτά κείµενα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ∆έσποινας (προνήπιο) που 
ζητούσε τη βοήθεια της µαµάς της για να γράψει µηνύµατα και να τα φέρει στο σχολείο και της 
Αναστασίας (νήπιο) που αποφάσισε να βάλει ονόµατα στους ήρωες της ζωγραφιάς της.  

Στον πίνακα 5 παρουσιάζουµε δείγµατα τη γραφής αυτών των µαθητών 
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Πίνακας 5: Ενδεικτικά δείγµατα αυθόρµητων γραπτών παραγωγών µαθητών 
 

Κερασία  Κερασία 
 (Ιούλιος 2006) 

Αναστασία ∆έσποινα 

 
 

 
(στ). Έλεγχος της ικανότητας γραφής των προνηπίων που πήραν µέρος στη διδακτική παρέµβαση 
το επόµενο σχολικό έτος (2006-2007) 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν κατέστη δυνατόν τα προνήπια του σχολικού έτους 2005 – 2006 
να µεταφέρουν µέρος της γνώσης που απέκτησαν στο επόµενο σχολικό έτος (2006-2007) εξετάστηκαν:  
α) η γραφή του ονόµατος τους κατά την έναρξη του σχολικού έτους (2006 – 2007) 
β) η ικανότητα τους να συνθέσουν τη λέξη «Ευχαριστούµε» κατά το µήνα Ιανουάριο. 

Αναλυτικότερα: 
 
 

Πίνακας 6. Γραφή ονόµατος - Σεπτέµβριος 2006 
 
Γιώργος ∆έσποινα Κωνσταντίνα Αρετή  Ευαγγελία 
 
 

 

 
 

(26-9-06) ή  

 
(3-10-06) 
 

 
(15-9-06)  
ή 

 
 (19-9-06) 

 

 

 
 

 
 

Με βάση τον πίνακα 6 διαπιστώθηκε ότι στην αρχή του σχολικού έτους οι συγκεκριµένοι 
µαθητές ήταν αµέσως σε θέση να αναγνωρίσουν το όνοµα τους ανάµεσα σε εκείνα των 
συµµαθητών/τριών τους. 
 

Πίνακας 7. Αυτόνοµη γραφή λέξης «Ευχαριστούµε» - Ιανουάριος 2007 
 
Αρετή ∆έσποινα Ευαγγελία Γιώργος Κωνσταντίνα 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Κατά το µήνα Ιανουάριο οι συγκεκριµένοι µαθητές ήταν σε θέση να επιχειρήσουν να γράψουν 

αυτόνοµα τη λέξη «Ευχαριστούµε» επιχειρώντας τη φωνηµική ανάλυση της. Μάλιστα, έγραψαν τη 
λέξη «Ευχαριστούµε» ατοµικά σε διαφορετικές χρονικές στιγµές χωρίς την παρουσία προτύπου και 
χωρίς να τους έχει παρουσιαστεί ή διδαχτεί η λέξη αυτή στο παρελθόν. 
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Συµπερασµατικά, παρατηρείται µια σηµαντική πρόοδος στη γραφή τους που προσεγγίζει το 
στάδιο της φωνηµικής ανάλυσης. Θεωρούµε ότι ουσιαστικά έγινε µεταφορά µεγάλου µέρους της 
γνώσης από το προηγούµενο έτος όπως π.χ. ρεπερτόριο γραµµάτων και διαδικασία φωνηµικής 
ανάλυσης της λέξης. Αν και δεν κατάφεραν όλα τα παιδιά να σχηµατίσουν ολοκληρωµένη τη λέξη, 
είναι ωστόσο εµφανής η προσπάθεια διάκρισης και απόδοσης των φωνηµάτων που την απαρτίζουν. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι, αν και κάθε παιδί αναπτύσσει την ικανότητα παραγωγής γραπτού 
λόγου µε διαφορετικό ρυθµό, εντούτοις και τα πέντε επιχειρούν γραφοφωνηµική ανάλυση της λέξης, 
στοιχείο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εξελιγµένα στάδια κατάκτησης του γραπτού λόγου.  
(ζ). Εκτίµηση της εξέλιξης της ικανότητας της γραφής και ανάγνωσης των συγκεκριµένων 
µαθητών τον επόµενο χρόνο, (κατά την αρχή του σχολικού έτους) από τον δάσκαλο ή τη 
νηπιαγωγό µε σχετικό ερωτηµατολόγιο 
Εκτίµηση επίδοσης νηπίων  

Στην προσπάθεια εκτίµησης της γνώσης και των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης που 
κατέκτησαν οι µαθητές κατά το σχολικό έτος 2005-2006 καθώς και του βαθµού µεταφοράς τους στο 
επόµενο σχολικό έτος ζητήθηκε από το δάσκαλο της πρώτης τάξης του δηµοτικού σχολείου στο οποίο 
φοιτούσαν να συµπληρώσει σχετικό ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε τους µαθητές του που πήραν µέρος 
στη διδακτική παρέµβαση. Επισηµαίνουµε ότι από τα εννέα νήπια που πήραν µέρος στη διδακτική 
παρέµβαση, τον επόµενο χρόνο µπορέσαµε να εντοπίσουµε στο παραπλήσιο δηµοτικό σχολείο µόνο τα 
έξι. Τα υπόλοιπα τρία άλλαξαν περιοχή κατοικίας και κατά συνέπεια σχολεία οπότε στάθηκε αδύνατον 
να εντοπιστούν. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε τα εξής:  
 

Πίνακας 8. Εκτίµηση δασκάλου το σχ. έτος 2006-2007 για την επίδοση των µαθητών 
σε συγκεκριµένες δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης (%) 

 

 Καθόλου 
Πολύ 
λίγο Λίγο Μέτρια Καλά 

Πολύ 
καλά 

Αναγνώριζε γράµµατα κεφαλαία 0,0 16,7 0,0 33,3 16,7 33,3 
Αναγνώριζε γράµµατα πεζά 0,0 16,7 0,0 50,0 16,7 16,7 
Έγραφε γράµµατα κεφαλαία 0,0 16,7 0,0 16,7 66,7 0,0 
Έγραφε γράµµατα πεζά 0,0 16,7 16,7 50,0 16,7 0,0 
Αντιστοιχούσε το φώνηµα στο αντίστοιχο 
γράµµα 16,7 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 
Μπορούσε να αναγνωρίσει το όνοµα του 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 83,3 
Μπορούσε να γράψει το όνοµα του 0,0 16,7 0,0 0,0 50,0 33,3 
Μπορούσε να αναγνωρίσει το επώνυµο του 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 83,3 
Μπορούσε να γράψει το επώνυµο του 0,0 16,7 0,0 0,0 33,3 50,0 
 

Παρατηρούµε ότι πολύ πάνω από το 50% των µαθητών αυτών εκτιµάται από το δάσκαλο τους 
ότι στις αρχές του σχολικού έτους κατείχε δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης στην κλίµακα µεταξύ του 
«µέτρια» ως το «πολύ καλά», ενώ για ένα µόνο πολύ µικρό ποσοστό η επίδοση σε δραστηριότητες 
γραφής και ανάγνωσης χαρακτηρίστηκε «καθόλου ικανοποιητική». Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα 
ποσοστά στην ικανότητα αναγνώρισης και γραφής του µικρού ονόµατος, γεγονός που ενισχύει ακόµα 
περισσότερο την επίδραση της προαναφερθείσας διδακτικής παρέµβασης. Παρουσιάστηκαν τέλος, 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές ενδείξεις ακόµα και σε µια δραστηριότητα ιδιαίτερα δύσκολη που παραπέµπει 
σε ανώτερα στάδια κατάκτησης του γραπτού λόγου. Ειδικότερα, στην ερώτηση «Αντιστοιχούσε το 
φώνηµα µε το αντίστοιχο γράµµα» εκτιµήθηκε ότι ένα ποσοστό 66.6% µπορούσε να το κάνει «λίγο» ή 
«µέτρια». Το γεγονός αυτό δείχνει ότι κατά την αντίληψη του εκπαιδευτικού η πλειοψηφία των 
µαθητών αυτών ήδη από την αρχή του σχολικού έτους ήταν σε θέση να επιχειρήσει µια τέτοιου είδους 
διαδικασία. 
Εκτίµηση επίδοσης προνηπίων 

Ανάλογα ερωτηµατολόγια επιδόθηκαν και στις νηπιαγωγούς που είχαν τα συγκεκριµένα 5 
προνήπια ως νήπια κατά το σχολικό έτος 2006-07 προκειµένου να εκτιµηθεί η επίδοση των προνηπίων 
στην αρχή του επόµενου σχολικό έτους. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα (πίνακας 10) 

 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   133 

 

 

 
Πίνακας 10. Εκτίµηση νηπιαγωγών το σχ. έτος 2006-2007 για την επίδοση των µαθητών 

σε συγκεκριµένες δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης (%) 
 

 Καθόλου 
Πολύ 
λίγο Λίγο Μέτρια Καλά 

Πολύ 
καλά ∆Ξ/∆Α 

Αναγνώριζε γράµµατα κεφαλαία 0 0 0 60 20 20 0 
Αναγνώριζε γράµµατα πεζά 0 0 20 60 0 20 0 
Έγραφε γράµµατα κεφαλαία 0 0 0 40 40 20 0 
Έγραφε γράµµατα πεζά 0 0 0 80 0 20 0 
Αντιστοιχούσε το φώνηµα στο 
αντίστοιχο γράµµα 20 0 0 60 20 0 0 
Μπορούσε να αναγνωρίσει το 
όνοµα του 0 0 0 0 40 60 0 
Μπορούσε να γράψει το όνοµα 
του 0 0 0 60 0 40 0 
Μπορούσε να αναγνωρίσει το 
επώνυµο του 0 0 0 60 0 0 40 
Μπορούσε να γράψει το επώνυµο 
του 0 0 60 0 0 0 40 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10, η ικανότητα γραφής και αναγνώρισης του µικρού ονόµατος 

των µαθητών κυµαίνεται σε ποσοστό 100% στην κλίµακα «µέτρια» ως «πολύ καλά». Το γεγονός αυτό 
είναι ενδεικτικό της θετικής επίδρασης της διδακτικής παρέµβασης, δεδοµένου ότι οι κύριες και 
βασικές συντεταγµένες της περιστρέφονταν γύρω από το µικρό όνοµα του παιδιού. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα ποσοστά εκτίµησης σχετικά µε την ικανότητα 
γραφής και αναγνώρισης πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. Το µεγαλύτερο ποσοστό κυµαίνεται στην 
κλίµακα «µέτρια» έως «καλά». Γεγονός που δείχνει, δεδοµένου ότι µιλάµε για µαθητές νηπιαγωγείου, 
µια καλή αφετηρία και ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο προκειµένου να συνεχιστεί η συγκεκριµένη 
διδακτική παρέµβαση. 

Ιδιαίτερα ενισχυτική στην περίπτωση των µαθητών αυτών είναι η εκτίµηση των νηπιαγωγών 
αναφορικά µε την ερώτηση «αντιστοιχούσε το φώνηµα στο αντίστοιχο γράµµα». Ένα ποσοστό της 
τάξης του 80% κυµαίνεται στην κλίµακα µεταξύ «µέτρια» και «καλά». Εποµένως, είναι εµφανής η 
επίδραση που οι µαθητές αυτοί έχουν δεχτεί από τη διδακτική παρέµβαση κατά το προηγούµενο 
σχολικό έτος. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σε γενικές γραµµές µέσα από την παραπάνω µελέτη, κυρίως µέσα από την παρατήρηση της 
συµπεριφοράς των µαθητών αλλά και τη µελέτη των γραπτών παραγωγών τους, παρατηρείται η 
ανάπτυξη µιας θετικής στάσης µεγάλου αριθµού παιδιών απέναντι σε διαδικασίες γραφής. 

Επίσης, διαπιστώνεται µια σηµαντική βελτίωση της ικανότητας γραφής των παιδιών, τόσο 
αναφορικά µε το µικρό τους όνοµα όσο και σχετικά µε την αντιγραφή, τη σύνθεση και την αυθόρµητη 
γραφή µηνυµάτων. 

Ακόµα και τα προνήπια που παρουσίασαν µια αδυναµία στη σύνθεση κειµένων κατά το σχολικό 
έτος 2005-2006, ήδη από τις αρχές του σχολικού έτους 2006-2007 επιδόθηκαν πρόθυµα και επιτυχώς 
σε διαδικασίες φωνηµικής ανάλυσης και παραγωγής γραπτών κειµένων (λέξεων). 

Ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών, κυρίως νηπίων, στο τέλος του σχολικού έτους κατόρθωσε να 
φτάσει στο στάδιο της «Αλφαβητικής υπόθεσης» (Ferreiro, 1985 ⋅ Ferreiro, 1990), ή πιο αναλυτικά στα 
στάδια της «επίδρασης του προφορικού λόγου», της «µερικής φωνηµικής ανάλυσης» και της 
«ολοκληρωµένης φωνηµικής ανάλυσης» (Τάνταρος, Σ & Βάµβουκας, Μ., 1999). 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών, υπάρχουν ενδείξεις ότι µεγάλο µέρος της γνώσης 
και ικανότητας που κατακτήθηκε κατά το σχολικό έτος 2005-2006 µέσω της συγκεκριµένης διδακτικής 
παρέµβασης διατηρήθηκε και µεταφέρθηκε στο επόµενο σχολικό έτος. 
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Κλείνοντας επισηµαίνεται ότι θα ήταν ερευνητικά ενδιαφέρουσα η δυνατότητα διερεύνησης του 
βαθµού κατάκτησης της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης των προνηπίων του σχ. έτους 2005-2006 
κατά τη λήξη του σχ. έτους 2006-2007, ιδιαίτερα µάλιστα εάν και κατά το έτος αυτό εφαρµόστηκε 
στην τάξη τους ιδίου τύπου διδακτική προσέγγιση. Παράλληλα, θεωρούµε ότι αξίζει να διερευνηθεί 
λεπτοµερέστερα η διατήρηση και µεταφοράς της γνώσης που αποκόµισαν οι µαθητές και στο επόµενο 
σχολικό έτος, όχι απλά µε την εκτίµηση του εκπαιδευτικού αλλά µε την εφαρµογή ανάλογων τεστ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εµπειρικές παρατηρήσεις της ερευνητικής οµάδας ανέδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί 8 χρονιά µετά τη δηµοσίευση του 
ΦΕΚ 93/τ.β’1999, παρ’ όλες τις επιµορφώσεις που υλοποιηθήκαν από διαφορετικούς φορείς, φαίνεται να είναι σε 
σύγχυση αναφορικά µε τις αντιλήψεις και πρακτικές τους για το γραπτό λόγο. Αυτό το γεγονός διαφαίνεται από την 
ταυτόχρονη επιλογή παραδοσιακών πρακτικών που συνδέονται µε τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας και 
σύγχρονων που ταυτίζονται µε τη δοµητική προσέγγιση. 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει τις απόψεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών 
αναφορικά µε τη γραφή. Το δείγµα αποτέλεσαν 105 νηπιαγωγοί της Αττικής. Για τη διερεύνηση των απόψεων τους 
συντάχτηκε και διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ανοιχτή. Παράλληλα για την 
τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων, πραγµατοποιήθηκε συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή της διδακτικής 
διαδικασίας σε 20 τάξεις νηπιαγωγείων µε χρήση ηµερολογίου. Τέλος, υλοποιηθήκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις σε 
25 νηπιαγωγούς του Μαρασλείου διδασκαλείου, οι οποίες είχαν συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κατανοήσει επακριβώς την έννοια του 
αναδυόµενου εγγραµµατισµού. Συνεπώς στις πρακτικές που επιλέγουν ενσωµατώνουν στοιχεία που θα µπορούσαν 
να προωθούν τον αναδυόµενο εγγραµµατισµό, ωστόσο όµως υλοποιούνται σε στενά παραδοσιακά πλαίσια. Για 
παράδειγµα, οι πίνακες αναφοράς δε χρησιµοποιούνται µε λειτουργικό τρόπο αλλά ως αυτόνοµες αποκοµµένες 
δραστηριότητες σχηµατισµού του εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης (επικάλυψη τοίχων). Επίσης, προκύπτει ότι 
οι τελικές τους επιλογές επηρεάζονται περισσότερο από τις προσδοκίες του περιβάλλοντος (γονείς, δάσκαλοι 
δηµοτικού, συνάδελφοι νηπιαγωγοί) παρά από την επιµόρφωση που έχουν δεχτεί. Τέλος, φαίνεται ότι ενώ θεωρούν 
απαραίτητη τη συστηµατική διδασκαλία της γραφής, και το επιδιώκουν µέσα από πολλές δραστηριότητες, παράλληλα 
όµως δηλώνουν ότι δεν έχουν απαίτηση τα νήπια να µάθουν να γράφουν η ότι αρκούνται στο να γράφουν όπως 
µπορούν. 
 
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
απόψεις νηπιαγωγών, διδακτικές πρακτικές, αναδυόµενος γραµµατισµός, επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
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SUMMARY 
The researchers have conducted empirical observations that demonstrate confusion among pre-school teachers 
regarding their conceptions and practices in teaching writing. 
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Despite their theoretical and practical training during the last 8 years, after the establishment of the new 
curriculum, teachers seem to integrate traditional approaches which are based on the theory of reading readiness 
into contemporary ones which reflect the constructivism.  
The aim of this study is to investigate the conceptions and practices of preschool teachers concerning the writing 
in kindergarten. The sample was 105 preschool teachers. A questionnaire including 10 closed questions and 1 
open was conducted. In addition systematic observation of teaching approaches in 20 nursery classrooms using 
diaries were conducted, in order to triangulate the above results. Finally 25 semi- constructive interviews were 
used with 25 nursery teachers of Marasleion Training School. These teachers had already filled the questionnaire. 
The results of the study demonstrate that teachers have not understood the concept of emergent literacy. 
Consequently, they incorporate in their practices approaches that could promote emergent literacy; however 
these are realized in restricted and traditional ways. For instance, they don’t use the reference tables in a 
functional way, but as a separated activity, covering class space in order to create a “literate” environment. 
Besides, it seems that their final choices are very much influenced by parents’ and other people’s expectations 
(other colleagues, primary schools teachers etc). Finally, although they consider the systematic teaching of 
writing to be necessary, on the other hand, they declare that they don’t demand from the children to write 
accurately, but to write according to their competencies. 
 
KEY WORDS 
Teachers’ conceptions, teaching practices, emergent literacy, teacher training 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή στην αντίληψη των 

επιστηµόνων για το πώς τα µικρά παιδιά µαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν (Ferreirο & 
Temberosky, 1982. Goodman, 1980). Ήδη από τη δεκαετία του ’70 η Mary Clay (Clay, 1966) και 
αργότερα η Yetta Goodman (Goodman, 1980) τόνισαν το γεγονός ότι στις «δυτικού»1 τύπου 
εγγράµµατες κοινωνίες τα παιδιά αναπτύσσουν συµπεριφορές σε σχέση µε το γραπτό λόγο πολύ 
νωρίτερα από τον επίσηµο σχολικό γραµµατισµό τους, Ποικίλες έρευνες στο πλαίσιο του αναδυόµενου 
γραµµατισµού τόνισαν το γεγονός ότι πρόκειται για µια διαδικασία συνεχή και εξελικτική, κατά τη 
διάρκεια της οποίας το παιδί διαµορφώνει αντιλήψεις για το γραπτό λόγο, το σύστηµα σηµείωσης 
καθώς και τις λειτουργίες και χρήσεις της γραφής τις οποίες βελτιώνει και διευρύνει σταδιακά όσο 
αυξάνονται οι εµπειρίες του. Με αυτήν την έννοια το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης αλλά 
κατασκευαστής σηµασιών µε αφετηρία το γραπτό λόγο (Teale & Sulzby, 1989.. Hall, 1987. Ferreiro & 
Teberosky, 1982. Morrow, 2005. κ.α.)  

Tα ερευνητικά δεδοµένα οδήγησαν τα εκπαιδευτικά συστήµατα πολλών χωρών στην 
αναθεώρηση και τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, όσον αφορά στην οικοδόµηση του 
γραµµατισµού από τα παιδιά.2 Τέτοιες µεταρρυθµιστικές τάσεις συνοδεύονται από καλές και αγαθές 
προθέσεις, θεσµικά περιγραφικά κείµενα, «ταχύρρυθµη» (σεµιναριακής µορφής) επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών, υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό και προσδοκίες ότι, οι αλλαγές «θα βρουν το δρόµο 
τους» µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Στη χώρα µας στον τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης, παρόµοια σηµαντική µεταρρύθµιση 
έγινε το 1999 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄/10-2-1999) µε πλήρη αναδιάρθρωση της προσέγγισης της γλώσσας. Έτσι 
από τη θεωρία της αναγνωστικής ετοιµότητας (Τάφα, 2002) µεταβήκαµε στην εποικοδοµητική 
προσέγγιση. Η µεν πρώτη είχε αποτυπωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1989 και στο Βιβλίο 
∆ραστηριοτήτων που αποτέλεσε το υποστηρικτικό υλικό των νηπιαγωγών, η δεύτερη παρουσιάστηκε 
το 1999 στο Πρόγραµµα για την Προδηµοτική Εκπαίδευση και ουσιαστικά αποκρυσταλλώθηκε το 
2003 στο ∆ΕΠΠΣ για την προσχολική εκπαίδευση, του οποίου το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό 
(Οδηγός Νηπιαγωγού) ολοκληρώθηκε και διανεµήθηκε το 2006. 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, η δόµηση µιας θετικής σχέσης µε το γραπτό και τον 
προφορικό λόγο είναι το κλειδί για κάθε µάθηση, καθώς και για την ανάπτυξη συγκροτηµένης 
κοινωνικής ταυτότητας (Πικροδηµήτρη, 2004).  

                                                 
1 Ο όρος δεν θέλει να αποδίδει γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά κοινωνικο-οικονοµικά. 
2 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική παρουσίαση των προγραµµάτων για τη γλώσσα στην Προσχολική 
Εκπαίδευση των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ γίνεται από την Ευφηµία Τάφα (Τάφα, 2005: 49-193) 
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Στο διάστηµα των 8 χρόνων πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενδοσχολικών, περιφερειακών και 
άλλων δράσεων πλήθος επιµορφωτικές δραστηριότητες προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση των 
νηπιαγωγών στο καινούργιο πρόγραµµα (ΠΕΚ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πρόγραµµα ακαδηµαϊκής και 
επαγγελµατικής αναβάθµισης, σεµινάρια από σχολικούς συµβούλους, κλπ,) 

Συνεπώς, η ανάγκη αποτίµησης των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρµόζονται όσον 
αναφορά στην οικοδόµηση του γραµµατισµού, αναδύεται επιτακτική, τόσο για τον επαναπροσδιορισµό 
των στόχων, όσο και για την άρθρωση λόγου από τους ίδιους τους µάχιµους εκπαιδευτικούς που 
κλήθηκαν να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές. Σε προηγούµενη έρευνα σε σχέση µε τις απόψεις 
των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το νέο Πρόγραµµα διατυπώνεται η θετική µεν στάση των 
νηπιαγωγών προς το νέο πρόγραµµα και την αναγκαιότητα εξοικείωσης των νηπίων µε το γραπτό λόγο 
ενώ ταυτόχρονα δηλώνεται η περιορισµένη κατάρτιση στη διάρκεια των σπουδών τους µε το 
αντικείµενο του γραµµατισµού, η ελλιπής επιµόρφωση και ενηµέρωσή τους στη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων εφαρµογής του νέου προγράµµατος για τη Γλώσσα καθώς και η απουσία ή η µη-
καταλληλότητα του αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού για την εφαρµογή του προγράµµατος (Τάφα, 
2002: 210-211). Άλλωστε, η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των νηπιαγωγών στο 
αντικείµενο της γραφής και της ανάγνωσης καταγράφεται και σε παλαιότερη έρευνα, αν και εκεί 
διαπιστώνεται αντίθετα δυσπιστία των εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή του γραµµατισµού στο 
νηπιαγωγείο (Παπούλια-Τζελέπη 1993).  

Το διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη παρουσίαση του προγράµµατος το 1999 επιτρέπει 
µια νηφαλιότερη καταγραφή και αποτίµηση των δεδοµένων. Τη δυσπιστία3 των νηπιαγωγών απέναντι 
στην εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο φαίνεται να διαδέχεται µια θετική 
στάση απέναντι γενικότερα στο αντικείµενο του γραµµατισµού όσο και στο νέο πρόγραµµα για τη 
γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. Εντούτοις, συχνά διατυπώνονται απόψεις από νηπιαγωγούς που αφορούν 
δυσκολίες -τεχνικές αλλά και ουσιαστικές- στην υλοποίηση του προγράµµατος. Οι δυσκολίες αυτές 
φαίνεται να οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην ασυνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά µε 
τη γλωσσική αγωγή, καθώς και στην ελλιπή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας 
γενικότερα. Όπως λόγου χάρη, αµφισβητήσεις ή ακόµη και συγκρούσεις µε τους δασκάλους της Α’ 
τάξης για τους τρόπους γλωσσικής εκπαίδευσης των παιδιών -κυρίως όσον αφορά την αναγκαιότητα 
έµφασης στη σωστή φορά σχηµατισµού των γραµµάτων-, πιέσεις από τους γονείς για µια πιο 
συστηµατική εκπαίδευση των νηπίων στο γραµµατισµό, κλπ. Παράλληλα, συχνά στο πλαίσιο της 
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών, όπως και στις επισκέψεις των σχολικών συµβούλων στα 
νηπιαγωγεία παρατηρούνται στην καθηµερινή πρακτική σηµαντικές αποκλίσεις από τη λογική και την 
ουσία του προγράµµατος σε τέτοιο µάλιστα βαθµό ώστε να προκύπτει το ερώτηµα εάν έχει γίνει σε 
βάθος κατανοητή η νέα προσέγγιση του γραµµατισµού και η θεωρητική της υποστήριξη ή εάν 
πρόκειται για µια επιφανειακή υλοποίησή της σε επίπεδο συνταγολογίου.  

Σύµφωνα µε τους παραπάνω προβληµατισµούς η παρούσα µελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει τις 
απόψεις, τις στάσεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών αναφορικά µε τη µύηση των νηπίων στη γραφή, 
καθώς και τις απόψεις τους για το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του γραπτού λόγου. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Ερευνητικές Υποθέσεις 

Βασική υπόθεση της µελέτης αποτέλεσε η θέση ότι οι νηπιαγωγοί υιοθετούν στοιχεία από το 
καινούργιο Πρόγραµµα του γραπτού λόγου και τα εφαρµόζουν εντάσσοντάς τα σε παραδοσιακά 
πλαίσια. 

                                                 
3 ∆υσπιστία σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένη λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, του περιορισµένου εύρους και επαρκούς βάθους ουσιαστικής εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης, των συνεχών και αναιτιολόγητων αλλαγών και µεταρρυθµίσεων του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Ταυτόχρονα η έλλειψη ουσιαστικών δικτύων επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών, η περιορισµένη 
πρωτοβουλία για ενηµέρωση και πληροφόρηση και η έµφαση στην πράξη δίχως την επαρκή θεωρητική 
κατάρτιση που θα επέτρεπε την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου µέσα στο οποίο εγγράφεται κάθε νέα 
διδακτική πρόταση καθιστά συχνά δυσχερή την υιοθέτηση καινοτόµων πρωτοβουλιών και προτάσεων. 



138  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

∆είγµα 
Το βασικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 105 νηπιαγωγοί του νοµού Αττικής, στο σύνολό τους 

γυναίκες. 
Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Ως εργαλεία καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν α) ερωτηµατολόγια β) συστηµατικές παρατηρήσεις 
και καταγραφές γ) ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις-συζητήσεις. 

Για τη συλλογή των δεδοµένων συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο διανεµήθηκε και 
συµπληρώθηκε ανώνυµα από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος. Αρχικά οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να 
σηµειώσουν δηµογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια να απαντήσουν σε 11 ερωτήµατα, 10 κλειστού 
τύπου και 1 ανοιχτού. Τα ερωτήµατα αφορούσαν αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών σε 
ζητήµατα αναφορικά µε τη µύηση των νηπίων στο γραπτό λόγο. Στη συνέχεια καταφύγαµε στην 
ανάλυση των καταγραφών των συστηµατικών παρατηρήσεων που είχαν υλοποιηθεί από τη σχολική 
σύµβουλο σε 20 τάξεις των νηπιαγωγών του δείγµατος. Τέλος, πραγµατοποιήσαµε ηµι-δοµηµένες 
συνεντεύξεις- συζητήσεις σε 25 νηπιαγωγούς του Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου, οι οποίες είχαν 
συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο και επιδιώξαµε να αντλήσουµε επιπλέον πληροφορίες, ώστε µε τον 
τριγωνισµό των δεδοµένων να διασφαλίσουµε την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων µας (ΕΑΠ, 1999). 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Στην 1η ερώτηση οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν θεωρούν απαραίτητη τη 

συστηµατική διδασκαλία της γραφής στο νηπιαγωγείο. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (90) απάντησε 
καταφατικά, ενώ 14 δήλωσαν αρνητικά και µια δεν απάντησε.  

Για όσες απάντησαν καταφατικά ακολούθησε ερώτηµα µε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής που 
αφορούσε τον τρόπο που επιλέγουν να διδάσκουν τη γραφή. Οι περισσότερες απαντήσεις (86) 
επικεντρώθηκαν στην επιλογή «µέσα από κάθε ευκαιρία», 57 αναφορές µέσα από ψυχοκινητικού τύπου 
δραστηριότητες, 50 µέσα από αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής, 49 µέσα από δραστηριότητες 
προγραφής, 40 µε διδασκαλία λέξεων και προτάσεων, 39 µέσω αντιγραφής και τέλος 35 αναφορές µε 
τη διδασκαλία γραµµάτων. 

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών φαίνεται καθαρά ότι διδάσκουν συστηµατικά τη γραφή, 
όµως το γεγονός ότι σηµειώνουν τουλάχιστον 4-5 επιλογές όχι απαραίτητα σύγχρονης διδακτικής 
µεθοδολογίας, υποδηλώνει µια σύγχυση τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς όσο και στις πρακτικές 
που υιοθετούν.  

Στη 2η ερώτηση ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να σηµειώσουν πότε αναπτύσσουν 
δραστηριότητες γραφής. Η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων (95) εστιάζει στη συστηµατική 
διδασκαλία της γραφής µέσα από κάθε ευκαιρία, 82 αναφορές επικεντρώνονται σε δραστηριότητες στα 
πλαίσια µιας θεµατικής ή project, ενώ 68 αναφορές αφορούσαν αυτόνοµες δραστηριότητες γραφής, οι 
οποίες δε συνδέονται µε κάποιο θέµα.  

Η 3η ερώτηση αφορούσε τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το τι θα πρέπει να είναι σε θέση τα 
παιδιά να κάνουν σχετικά µε τη γραφή ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο. 95 
απαντήσεις αφορούσαν στο να είναι ικανά τα παιδιά να γράφουν όπως µπορούν, 93 το να αποκτήσουν 
θετική στάση απέναντι στη γραφή, 81 το να γράφουν το όνοµά τους και 50 το να γράφουν γράµµατα. 
Υπήρχαν ωστόσο αρκετές απαντήσεις (35) όπου οι νηπιαγωγοί θεωρούν σηµαντικό να γράφουν τα 
παιδιά µικρές προτάσεις.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι επιλογές των νηπιαγωγών του δείγµατός µας επικεντρώνονται σε 
κάποιου τύπου συστηµατικής παραγωγής γραπτού λόγου ενώ ελάχιστες αναφορές αφορούσαν την 
προτεινόµενη επιλογή «δεν έχω απαίτηση να γράφουν».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο 4ο ερώτηµα, όπου οι µισές 
(53) νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι δε θεωρούν σηµαντικό να µαθαίνουν τα παιδιά τη σωστή φορά 
σχηµατισµού των γραµµάτων, ενώ 47 δηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να αναπτύξουν τα παιδιά αυτή τη 
δεξιότητα και 5 νηπιαγωγοί δεν απάντησαν στο ερώτηµα αυτό.  

Το 5ο ερώτηµα ζητούσε από τις νηπιαγωγούς να επιλέξουν ανάµεσα από έξι προτεινόµενες 
συγκεκριµένες δραστηριότητες ποιες θεωρούν χρήσιµες για την ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής. 
Ειδικότερα, 92 αναφορές εστιάζουν σε δραστηριότητες σχεδιασµού γραµµάτων µε διάφορα υλικά (π.χ 
πλαστελίνη), 87 στην αντιγραφή λέξεων από πίνακες αναφοράς, 73 δίνουν έµφαση στη βίωση του 
σχήµατος των γραµµάτων, 53 προτιµούν τη χορήγηση φύλλων εργασίας µε αντιγραφή γραµµάτων, 44 
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αναφορές σε φύλλα εργασίας µε συµπλήρωση σχήµατος γραµµάτων (τελίτσες), και τέλος 42 
χρησιµοποιούν βιβλία-βοηθήµατα σχετικά µε τη γραφή. Φαίνεται από τις επιλογές των νηπιαγωγών του 
δείγµατος ότι επικεντρώνονται σε πρακτικές που δεν έχουν προφανή σχέση µε τον αναδυόµενο 
εγγραµµατισµό, αλλά ταυτίζονται µε παραδοσιακές κατευθύνσεις και πρακτικές. 

Στην 6η ερώτηση ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να αναφέρουν τη συχνότητα µε την οποία 
οργανώνουν δραστηριότητες γραφής στην τάξη τους. Από το σύνολο των απαντήσεων 67 αφορούν την 
αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που προκύπτει στο πρόγραµµα, ενώ στο επίπεδο των προγραµµατισµένων 
δραστηριοτήτων γραφής οι µισές περίπου απαντήσεις (48) αναφέρονταν στην οργάνωση 
δραστηριοτήτων γραφής σε συχνότητα µια-δύο φορές την εβδοµάδα. Ακόµα υπήρχαν 42 αναφορές που 
δήλωναν οργάνωση δραστηριοτήτων γραφής σε καθηµερινή βάση ενώ σε 35 περιπτώσεις ανέφεραν τη 
συχνότητα 3-4 φορές. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι 20 περίπου νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι 
οργανώνουν δραστηριότητες γραφής άλλοτε σε συχνότητα 1-2 και άλλοτε 3-4. 

Στο 7ο ερώτηµα οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να επιλέξουν δραστηριότητες που οργανώνουν στην 
τάξη τους. ∆ηµοφιλέστερη επιλογή ήταν η δηµιουργία πινάκων αναφοράς, µε 93 προτιµήσεις. ∆εύτερη 
επιλογή (89) η παραγωγή ιστοριών-βιβλίων. 85 προτιµήσεις σηµειώθηκαν για τη δηµιουργία 
προσκλήσεων, 82 αντιγραφή από πίνακες αναφοράς, 72 κατασκευή αφίσας και 61 δηµιουργία 
επιστολών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι νηπιαγωγοί οργανώνουν δραστηριότητες που προτείνονται µε βάση το 
νέο ΑΠ, όµως τα δεδοµένα των υπόλοιπων ερωτηµάτων µας δίνουν στοιχεία ένταξης των 
δραστηριοτήτων αυτών σε µη λειτουργικές αυθεντικές καταστάσεις, γεγονός που αναδεικνύει µια 
σηµαντική δυσκολία σύνδεσης της πράξης µε το θεωρητικό πλαίσιο. 

Το 8ο ερώτηµα αφορούσε προτάσεις των νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των πινάκων 
αναφοράς. Η πλειοψηφία των απαντήσεων (91) αφορούν τη χρήση αυτών για εντοπισµό γραµµάτων, 
87 αναφορές εστιάζονται στην αντιγραφή λέξεων από όσα παιδιά επιθυµούν να το κάνουν. Σηµαντικός 
αριθµός επιλογών (77) αφορά τη χρήση των πινάκων για αναγνώριση φωνηµάτων, 76 για την 
αναγνώριση γραµµάτων µε σκοπό την αντιστοίχηση τους µε τα φωνήµατα και την αξιοποίηση τους σε 
άλλες καταστάσεις γραφής. Τέλος, 22 απαντήσεις επικεντρώνονται στη συστηµατική αντιγραφή από 
όλα τα παιδιά όλων των λέξεων του πίνακα.  

Στις επόµενες ερωτήσεις επιδίωξη µας ήταν να αναδείξουµε καθηµερινές πρακτικές που 
χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί σχετικά µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν τη γραφή. Πιο 
συγκεκριµένα, στην 9η ερώτηση σχετικά µε το πώς διαχειρίζονται οι νηπιαγωγοί ένα παιδί όταν δε 
γράφει µε συµβατικό τρόπο, 96 απαντήσεις αναδεικνύουν ως κυρίαρχη πρακτική το να ρωτούν το παιδί 
τι έγραψε και να σηµειώνουν. Οι µισές απαντήσεις περίπου επικεντρώνονται στην επιλογή των 
νηπιαγωγών να µην ασκούν διορθωτικές παρεµβάσεις, ενώ σε 24 περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί 
αναφέρουν ότι υποδεικνύουν το σωστό τρόπο γραφής γράφοντας κάτω από το κείµενο του παιδιού.  

Στο 10ο ερώτηµα που αφορούσε στις ενέργειες-επιλογές των νηπιαγωγών στη περίπτωση που 
ένα παιδί δηλώνει ότι δεν ξέρει ή δεν µπορεί να γράψει το όνοµά του, η πλειοψηφία των απαντήσεων 
(97) εστιάζει στην ενθάρρυνση των παιδιών να γράφουν όπως µπορούν. Ακόµα 76 αναφορές αφορούν 
την ενθάρρυνση αντιγραφής του ονόµατος από την καρτέλα. Επίσης σε 42 περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί 
παραπέµπουν τα παιδιά για βοήθεια σε συνοµήλικούς τους. Τέλος, σε 30 απαντήσεις οι νηπιαγωγοί 
αναφέρουν ότι το γράφουν οι ίδιες. 

Στο 11ο ερώτηµα ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να σηµειώσουν τις δυσκολίες που συναντούν 
στη διδασκαλία της γραφής. Όπως φαίνεται µεγάλος αριθµός απαντήσεων (84) εστιάζει στα 
προβλήµατα που προκύπτουν από τις προσδοκίες των γονέων. Ακόµα, 60 απαντήσεις έχουν σχέση µε 
τις προσδοκίες των δασκάλων της Α΄ δηµοτικού ενώ 52 επικεντρώνονται στην ελλιπή ενηµέρωση τους 
σχετικά µε το πρόγραµµα της γλώσσας. Σε 32 περιπτώσεις τονίζεται η απουσία επίσηµου βοηθήµατος 
µε ασκήσεις προγραφής για τα παιδιά της ηλικίας αυτής. 25 απαντήσεις αφορούν δυσκολίες που 
συναντούν εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου και τέλος σε 10 περιπτώσεις αναφέρουν διάφορους 
λόγους, όπως το γεγονός ότι οι γονείς διδάσκουν την αλφαβήτα συστηµατικά στο σπίτι, το µεγάλο 
αριθµό παιδιών στις τάξεις, την ασάφεια του ΑΠ ως προς την προσέγγιση της γραφής και σε 3 
απαντήσεις οι νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι δεν έχουν καµία δυσκολία. 

Στο τελευταίο ερώτηµα που ήταν ανοιχτού τύπου ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να 
καταγράψουν τις απόψεις τους για το ζήτηµα της γραφής στο νηπιαγωγείο. Από τη µελέτη των 
απαντήσεων φαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός νηπιαγωγών αισθάνεται ότι υπάρχει ασάφεια γύρω από 



140  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

το θέµα της γραφής. Συγκεκριµένα θεωρούν ότι οι προτάσεις του αναλυτικού προγράµµατος της 
γλώσσας δεν υποδεικνύουν µε σαφείς τρόπους τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και 
το επίπεδο των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά φτάνοντας στην πρώτη ∆ηµοτικού. 
Ένα άλλο σηµείο που τονίζουν είναι η ανάγκη επιµόρφωσης τους στην εφαρµογή των προτάσεων του 
ΑΠ, καθώς και στην ανάγκη επιµόρφωσης και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών του δηµοτικού 
σχολείου για τους στόχους του ΑΠ της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 
αναγκαιότητα ενηµέρωσης των γονέων σχετικά µε την προσέγγιση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο και 
τους στόχους του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ακόµα η δυνατότητα του νηπιαγωγείου να 
αντισταθµίσει τις ανισότητες που δηµιουργούνται εξαιτίας των διαφορετικών αφετηριών των νηπίων. 
Τέλος, αναφέρεται ο κίνδυνος που ελλοχεύει λόγω της ασάφειας των στόχων του προγράµµατος για 
σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα κυριότερα σηµεία-διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη 
µελέτη των καταγραφών που πραγµατοποίησε η σχολική σύµβουλος κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 
της σε 20 από τα νηπιαγωγεία, που οι εκπαιδευτικοί τους είχαν απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο. Μια 
καταρχήν γενική παρατήρηση είναι ότι σχεδόν σε όλες τις τάξεις οι νηπιαγωγοί έχουν ενσωµατώσει τις 
νέες πρακτικές στο παραδοσιακό τους πρόγραµµα. Έτσι, έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ορισµένων 
δραστηριοτήτων µε δηµοφιλέστερη τους πίνακες αναφοράς, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε από σχετικές 
συζητήσεις δεν παράγονται στα πλαίσια µιας θεµατικής ή σχεδίου εργασίας αλλά µέσα από αυτόνοµες 
δραστηριότητες γραφής, αποσκοπούν στην ενδυνάµωση του εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης. 
Επίσης, όπως φαίνεται από τις συζητήσεις που έγιναν στο χώρο του νηπιαγωγείου µε τις 
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, είναι ενήµερες ως προς το τι είδους 
δραστηριότητες (π.χ πίνακες αναφοράς, παραγωγή βιβλίων, επιστολές) ενδείκνυται να αναπτύσσουν 
σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης της γραφής που προτείνει το νέο ΑΠ. Ωστόσο, όµως η 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων στις περισσότερες περιπτώσεις δε χαρακτηρίζεται από 
λειτουργικό, επικοινωνιακό χαρακτήρα αλλά γίνεται αυτόνοµα και δεν εντάσσεται στα ενδιαφέροντα 
των παιδιών. Για παράδειγµα, η νηπιαγωγός λέει: «Σήµερα παιδιά θα γνωρίσουµε ένα καινούργιο φίλο 
µας το γράµµα ∆……Πάµε να βρούµε λέξεις που ξεκινούν από ∆……Να τις γράψουµε κιόλας;». 
Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο στις περισσότερες τάξεις εντοπίστηκαν φύλλα εργασίας µε 
αντιγραφή ή σχεδιασµό γραµµάτων, συµπλήρωση µε τελίτσες και σε κάποιες περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε η χρήση βιβλίων- βοηθηµάτων του εµπορίου. Θα µπορούσαµε να πούµε λοιπόν ότι οι 
νηπιαγωγοί είναι εγκλωβισµένες σε προηγούµενες παραδοσιακές προσεγγίσεις και οποιαδήποτε 
προσπάθεια εφαρµογής νέων πρακτικών δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τα πλαίσια αυτά. 

Τέλος, πραγµατοποιήσαµε συζητήσεις-συνεντεύξεις σε 25 νηπιαγωγούς από το δείγµα µας, 
µετεκπαιδευόµενες στη Μαράσλειο, µε σκοπό να εµβαθύνουµε στα δεδοµένα µας µέσα από την 
τριγωνοποίησή τους. Η συζήτηση- συνέντευξη εστιάστηκε σε τρία σηµεία (ανοιχτά ερωτήµατα) που 
αφορούσαν κατ’ αρχήν τις απόψεις, σκέψεις και τα συναισθήµατα τους από την εφαρµογή του νέου 
Αναλυτικού Προγράµµατος και ειδικότερα του προγράµµατος γραφής στο νηπιαγωγείο. Ακόµα 
ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να αναφέρουν τις σηµαντικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην 
προσέγγιση της γραφής, καθώς και τρόπους που προτείνουν για τη µείωση των σχετικών 
προβληµάτων. Χαρακτηριστικές απαντήσεις και συναισθήµατα που εκφράστηκαν µε διατύπωση 
αποριών, αναδεικνύουν έντονα αφενός την ανησυχία τους και αφετέρου τη σύγχυσή τους ως προς την 
κατανόηση των στόχων του νέου ΑΠ. Π.χ.: «Τι είναι αυτό που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά, 
απλά θετική στάση προς τη γραφή;», «να αναπτύξουν ταυτόχρονα και κάποιες δεξιότητες;», «µήπως 
υπάρχει ένα κενό στο ζήτηµα ανάπτυξης της δεξιότητας της γραφής από το νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό;», 
«ποιος θα προετοιµάσει τα παιδιά για τη φορά σχηµατισµού των γραµµάτων;» «πώς θα εξηγήσουµε στους 
γονείς και στους δασκάλους τι ακριβώς κάνουµε στο Νηπιαγωγείο αφού και εµείς είµαστε µπερδεµένες;», 
κλπ. Οι δυσκολίες και οι τρόποι αντιµετώπισης που πρότειναν συµφωνούσαν µε τις απαντήσεις του 
ανοιχτού ερωτήµατος που τέθηκε στο ερωτηµατολόγιο µε κυριότερες αναφορές την ανάγκη 
επιµόρφωσης τους καθώς και ενηµέρωσης τόσο των γονέων όσο και των δασκάλων αναφορικά µε το 
πρόγραµµα της γλώσσας στο νηπιαγωγείο. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ακόµα ότι οι περισσότερες από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος, 
τόσο εκείνες στις τάξεις των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις όσο και εκείνες που 
συµµετείχαν στη συζήτηση- συνέντευξη, συνηθίζουν να αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που αφορούν τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και τη γραφή ειδικότερα, στα πλαίσια των 
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δραστηριοτήτων καθηµερινής ροής µε κυριότερη πάλι τον πίνακα αναφοράς µε τα ονόµατα των 
παιδιών. Ο προβληµατισµός µας ως προς το θέµα αυτό εστιάζεται στον κίνδυνο που υπάρχει η 
επανάληψη της ίδιας δραστηριότητας καθηµερινά, µε την ίδια τυπική και αρκετά χρονοβόρα 
διαδικασία να µετατρέψει µια δηµιουργική εποικοδοµητική δραστηριότητα σε µια στείρα χωρίς 
ενδιαφέρον διαδικασία. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια, των καταγραφών που 

σηµειώθηκαν στο ηµερολόγιο επισκέψεων της Σχολικής Συµβούλου, καθώς και από τις απαντήσεις των 
νηπιαγωγών της Μαρασλείου στις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν προκύπτει ότι, οι νηπιαγωγοί 
βρίσκονται σε µια κατάσταση σύγχυσης, τόσο ως προς το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά γενικότερα 
την προσέγγιση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο και ειδικότερα την προσέγγιση της γραφής, όσο και στις 
πρακτικές που ενδείκνυται να χρησιµοποιούν για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου 
προγράµµατος. Ιδιαίτερες δυσκολίες αναδεικνύονται στον τοµέα της διδακτικής µεθοδολογίας, καθώς 
οι νηπιαγωγοί αναφέρουν διάφορες δραστηριότητες που πραγµατοποιούν, οι οποίες δεν 
ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία των νέων προγραµµάτων αλλά συνδέονται µε πρακτικές 
παραδοσιακού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, στο 1ο ερώτηµα όπου κλήθηκαν να επιλέξουν τρόπους διδασκαλίας της γραφής 
σηµαντικός αριθµός απαντήσεων επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες ψυχοκινητικού χαρακτήρα, 
προγραφής, διδασκαλίας λέξεων και προτάσεων, αντιγραφής, διδασκαλίας γραµµάτων, γεγονός που 
αναδεικνύει τον εγκλωβισµό των νηπιαγωγών σε πρακτικές που χρησιµοποιούσαν στο προηγούµενο 
αναλυτικό πρόγραµµα της γλώσσας. Το ζήτηµα αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα από τις απαντήσεις στο 5ο 
ερώτηµα όπου διαπιστώνεται ότι, εκτός από τις παραπάνω πρακτικές χρησιµοποιούν και άλλες, οι 
οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε τον αναδυόµενο γραµµατισµό, γεγονός που παρατηρήθηκε και 
καταγράφηκε στο ηµερολόγιο της Σχολικής Συµβούλου στο πλαίσιο επισκέψεών της σε νηπιαγωγεία.  

Εύλογοι προβληµατισµοί δηµιουργούνται ως προς την ωφελιµότητα που µπορεί να έχουν για τα 
νήπια τέτοιου είδους δραστηριότητες, όπως η στείρα αντιγραφή γραµµάτων σε φύλλα εργασίας, η 
συµπλήρωση του σχήµατος των γραµµάτων µε τελίτσες, η χρήση βιβλίων-βοηθηµάτων. 

Οι παραπάνω προβληµατισµοί επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις στην ερώτηση 3 όπου ενώ η 
πλειοψηφία αναφέρεται σε στόχους συµβατούς µε το πρόγραµµα της γλώσσας, ωστόσο υπάρχει 
σηµαντικός αριθµός απαντήσεων που εστιάζει σε γραφή γραµµάτων και προτάσεων. Οι απαντήσεις 
µάλιστα στο 4ο ερώτηµα καταστούν το πρόβληµα πιο έντονο, καθώς οι µισές νηπιαγωγοί θεωρούν 
σηµαντικό να µάθουν τα παιδιά τη σωστή φορά σχηµατισµού των γραµµάτων. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει µια αντίθεση µεταξύ των απόψεων που εκφράζουν και των πρακτικών που χρησιµοποιούν, 
µε απλά λόγια… «άλλα λένε και άλλα κάνουν». 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της υλοποίησης των δραστηριοτήτων γραφής στα πλαίσια του 
ηµερήσιου προγράµµατος διαπιστώνεται ότι, ενώ η πλειοψηφία των απαντήσεων εστιάζει στο «µέσα 
από κάθε ευκαιρία», υπάρχει ωστόσο µεγάλος αριθµός απαντήσεων που αναφέρεται σε αυτόνοµες 
δραστηριότητες γραφής, οι οποίες δεν εµπίπτουν ούτε στο πλαίσιο ανάπτυξης µιας θεµατικής ούτε 
project. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες, ξεκοµµένες, αυθαίρετα 
τοποθετηµένες στο πρόγραµµα, δεν πραγµατοποιούνται σε λειτουργικά πλαίσια και αυθεντικές 
καταστάσεις γραφής. 

Η µελέτη των απαντήσεων στα ερωτήµατα 7 και 8 συνδέονται σε ένα βαθµό µε τις παραπάνω 
παρατηρήσεις γιατί ενώ φαίνεται να επιλέγουν και να πραγµατοποιούν δραστηριότητες όπως 
προτείνονται στο ΑΠ, ωστόσο δεν εντάσσονται σε λειτουργικά πλαίσια. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται 
και από τις παρατηρήσεις που έγιναν σε νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώθηκε η χρήση πληθώρας πινάκων 
αναφοράς στα πλαίσια δηµιουργίας εγγράµµατου περιβάλλοντος της τάξης χωρίς λειτουργικό 
χαρακτήρα. 

Σχετικά µε την αντιµετώπιση καθηµερινών ζητηµάτων που αφορούν τη γραφή η πλειοψηφία των 
απαντήσεων που έδωσαν οι νηπιαγωγοί συµφωνεί µε πρακτικές που προτείνονται στο ΑΠ γραφής. 
Αρκετές απαντήσεις όµως (25%) ανταποκρίνονται σε πρακτικές που αναδεικνύουν ένα 
δασκαλοκεντρικό-παραδοσιακό διδακτικό µοντέλο όπως για παράδειγµα «γράφουν το όνοµα οι ίδιες», 
«υποδεικνύουν το σωστό τρόπο γραφής γράφοντας κάτω από το κείµενο του παιδιού». 
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Ως προς το ζήτηµα που αφορούσε τις δυσκολίες που συναντούν στη διδασκαλία της γραφής είναι 
σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, τόσο οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια, όσο και η ανάλυση των 
συνεντεύξεων αναδεικνύουν τη σηµαντική επίδραση στον τρόπο διδασκαλίας της γραφής που φαίνεται 
να ασκούν οι προσδοκίες κατ΄ αρχήν των γονέων, αλλά και στη συνέχεια των δασκάλων της Α΄ τάξης 
∆ηµοτικού. Τονίζεται ακόµα η ανάγκη για την εκπόνηση βοηθήµατος µε ασκήσεις προγραφής, γεγονός 
που δείχνει πάλι την εµµονή των νηπιαγωγών στο προηγούµενο θεωρητικό πλαίσιο µε τη θεωρία της 
αναγνωστικής ετοιµότητας και την άσκηση των δεξιοτήτων προγραφής.  

Θα µπορούσαµε συµπερασµατικά να πούµε ότι οι νηπιαγωγοί βιώνουν το «µετέωρο βήµα» των 
εκπαιδευτικών αλλαγών οι οποίες δεν κατάφεραν ενδεχοµένως να αλλάξουν την κουλτούρα και τις 
πρακτικές τους και έτσι ακροβατούν ανάµεσα στο παλιό ΑΠ και το καινούργιο, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση αυτής της µελέτης. Οι µετεωρισµοί αυτοί αποτυπώνονται τόσο στις 
απόψεις που εκφράζουν όσο και στην υιοθέτηση κάποιων πρακτικών που αντικατοπτρίζουν µεν τη 
φιλοσοφία του νέου ΑΠ, ωστόσο παραµένουν εγκλωβισµένες σε παραδοσιακά πλαίσια, ίσως γιατί οι 
νεωτερισµοί δεν οικοδοµήθηκαν στο πλαίσιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Οι δυσκολίες για τους /τις νηπιαγωγούς να ατενίσουν το µέλλον στηριζόµενοι στις παρελθούσες 
και συγκεχυµένες παρούσες κοινωνικές και ερµηνευτικές αναπαραστάσεις και σηµασίες τόσο του 
ρόλου τους, όσο και των «καινοτοµιών» καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αντιµετώπισης αυτής της 
κατάστασης, µέσα από επαναπροσανατολισµό των στόχων του Προγράµµατος, διαρκή θεωρητική και 
πρακτική επιµόρφωση των νηπιαγωγών και ενηµέρωση των γονέων και των δασκάλων για το 
Πρόγραµµα της Γλώσσας του νηπιαγωγείου. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρουσίαση αυτή επιχειρούµε να φωτίσουµε στρατηγικές που µπορούν να εφαρµόσουν οι εκπαιδευτικοί καθώς 
αλληλεπιδρούν µε τους µαθητές στα πλαίσια δραστηριοτήτων από το πεδίο συγκρότησης του φυσικού κόσµου. 
Σύµφωνα µε τη θεωρητική προσέγγιση που υιοθετούµε η µάθηση αποτελεί προϊόν κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία γνωστικών στόχων στη 
διάρκεια δραστηριοτήτων. Η εκπαιδευτική έρευνα έχει δείξει ότι από τις πολύ µικρές ηλικίες οι µαθητές συγκροτούν 
νοητικές παραστάσεις για την ερµηνεία του φυσικού κόσµου οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση µε τα επιστηµονικά 
µοντέλα και επίσης ότι συστηµατικές διδακτικές παρεµβάσεις οι οποίες αντλούν εργαλεία από τις γνωστικές θεωρίες 
µάθησης, επιτυγχάνουν το µετασχηµατισµό των βιωµατικών νοητικών παραστάσεων των µαθητών σε άλλες των 
οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν κοινά στοιχεία µε τα επιστηµονικά µοντέλα.  
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ABSTRACT 
In this paper we present strategies that educators can follow in their interaction with children in the context of 
science activities. According to the theoretical framework we adopt, learning is understood as a product of social 
interactions taking place around target cognitive concepts. Educational research on student’s learning processes 
has shown that children construct preconceptions, which are carried into learning environment and often differ 
significantly from scientific knowledge. The proposed activities facilitate the interaction between teachers and 
children with the aim of overcoming the already detected cognitive obstacles. Therefore systematically organized 
teaching interventions that utilize research findings from learning theories can succeed in the transformation of 
children’s everyday concepts into others that have common characteristics with scientific models. 
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Sociocognitive perspective, Teacher –Pupil Interaction, Preschool. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ένα µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής έρευνας προσανατολίζεται τα τελευταία χρόνια σε µια 
κοινωνικογνωστική προσέγγιση της γνωστικής ανάπτυξης των µαθητών και στην υιοθέτηση 
περισσότερο ποιοτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων που επιτρέπουν την εµβάθυνση στις διδακτικές 
διαδικασίες και τη µελέτη της επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων. Μέσα από την προσέγγιση 
αυτή η γνωστική ανάπτυξη αντιµετωπίζεται ως προϊόν νοητικής οικοδόµησης στα πλαίσια διαδικασιών 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, εντός των οποίων τα άτοµα συνεργαζόµενα συντονίζουν τις δράσεις τους 
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και οικοδοµούν από κοινού νοήµατα (Vygotsky, 1993, 2000. Doise & Mugny, 1987. Lemeignan & 
Weil-Barais, 1997. Βοσνιάδου, 1992). Η αναγνώριση του ρόλου των διαδικασιών αλληλεπίδρασης στη 
νοητική ανάπτυξη των παιδιών αναδεικνύει και την ανάγκη συγκρότησης διδακτικών προσεγγίσεων για 
τη διδασκαλία και τη µάθηση οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια στα οποία 
µαθαίνουν τα παιδιά (Robbins, 2005. Newton, 2002. Faulkner, Littleton, Woodhead, 1998). Θα 
µπορούσαµε να διακρίνουµε δύο βασικές κατευθύνσεις σε αυτό το ερευνητικό πεδίο: την κατανόηση 
της φύσης και λειτουργίας του «διδακτικού λόγου» (instructional discourse) ως διαλόγου µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητών και την κατανόηση της φύσης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των παιδιών 
και τη λειτουργία των ατοµικών δυναµικών στις µαθησιακές αυτές ανταλλαγές. Στην παρούσα εργασία 
θα εστιάσουµε στην πρώτη κατεύθυνση. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ VYGOTSKY. 

 
Οι έρευνες που εντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο του 

Vygotsky (1993, 2000), ο οποίος έδωσε έµφαση στη φύση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα 
στον ενήλικα και το παιδί. Έστρεψε το ενδιαφέρον του στην έρευνα των νοητικών διαδικασιών 
διαµόρφωσης των εννοιών µέσα από την αλληλεπίδραση της ατοµικής µε την κοινωνική φύση της 
νοητικής λειτουργίας. Βασικό παράγοντα για τη διαδικασία αυτή αποτελεί η διαµεσολάβηση, καθώς οι 
έννοιες δεν αποτελούν ατοµικές κατασκευές, αλλά διαµορφώνονται στα πλαίσια κοινωνικών 
διαδικασιών µέσα από τις οποίες αποκτά νόηµα η δραστηριότητα των υποκειµένων. Βασικός στόχος 
της ανάπτυξης και της µάθησης είναι «ο εξοπλισµός των παιδιών µε ορισµένα «εργαλεία» τα οποία 
στην αρχή είναι εξωτερικά και διαπροσωπικά και στη συνέχεια εσωτερικεύονται και χρησιµοποιούνται 
ατοµικά και ανεξάρτητα» (Ντολιοπούλου, 2001, σ. 94). Τα µέσα διαµεσολάβησης είναι προϊόντα της 
κοινωνικοπολιτισµικής ανάπτυξης που έχουν προσαρµοστεί από τα άτοµα καθώς πραγµατοποιούν 
νοητικές λειτουργίες (γλώσσα, συστήµατα µέτρησης, τεχνικές µνήµης, έργα τέχνης, η γραφή, τα 
διαγράµµατα, οι χάρτες, κλπ). Βέβαια, το σηµαντικότερο σύστηµα συµβόλων είναι η γλώσσα, η οποία 
έχει τον κύριο διαµεσολαβητικό ρόλο για το σχηµατισµό των εννοιών. Το παιδί, συνεπώς, 
µεγαλώνοντας σε µια κοινωνία όπου τα εργαλεία και τα σύµβολα είναι ήδη διαθέσιµα, τα 
οικειοποιείται µέσα από την αλληλεπίδραση µε τους άλλους και µέσα από την εκπαίδευση. 

Ο Vygotsky διακρίνει τις έννοιες ανάµεσα σε αυθόρµητες και επιστηµονικές. Η σχηµατοποίηση 
των αυθόρµητων εννοιών πραγµατοποιείται κυρίως µέσα από την κοινωνική εµπειρία, τη βιολογική 
ωρίµανση και την ατοµική εξέλιξη, ενώ για την ανάπτυξη των επιστηµονικών εννοιών είναι αναγκαία η 
συστηµατική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια επηρεάζει τη νοητική 
ανάπτυξη των παιδιών καθώς και την ανάπτυξη των εννοιών ενεργοποιώντας τη δυναµική των 
νοητικών συστηµάτων του παιδιού. Συγκεκριµένα, περιέγραψε µια γνωστική κατάσταση 
ενεργοποίησης των δεξιοτήτων των παιδιών που σταδιακά ωριµάζουν µέσα από τη σύνδεση µάθησης 
και ανάπτυξης, την οποία ο Vygotsky ονόµασε «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» (ΖΕΑ). Πιο 
συγκεκριµένα, η ΖΕΑ ορίζεται ως η «απόσταση ανάµεσα στο πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως 
αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβληµάτων, και στο επίπεδο της εν δυνάµει 
ανάπτυξης όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων κάτω από την καθοδήγηση των 
ενηλίκων ή σε συνεργασία µε πιο ικανούς συνοµηλίκους.» (Vygotsky, 2000, σ. 147). Η ΖΕΑ λειτουργεί 
σαν ένα κυκλικό σύστηµα ανατροφοδότησης. Μέσω λοιπόν µιας ενεργής αλλά και οργανωµένης 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο παιδί και τον ενήλικα, παρέχονται στο παιδί µε συστηµατικό τρόπο τα 
ψυχολογικά εργαλεία (π.χ. γλώσσα και κοινωνικά νοήµατα) που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην 
αναδιοργάνωση των νοητικών λειτουργιών του. Η ΖΕΑ κατά τον Vygotsky αποτελεί ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό της µάθησης καθώς αφυπνίζει µια ποικιλία εσωτερικών αναπτυξιακών διεργασιών που 
µπορούν να λειτουργήσουν µόνο µέσα από την αλληλεπίδραση του παιδιού µε τους άλλους. 

 
ΣΧΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
Κάθε διδακτική αλληλεπίδραση ενσωµατώνει ποικίλα κοινωνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να 

µελετήσουµε συστηµατικά προκειµένου να επεξεργαστούµε τους όρους της επικοινωνίας, το είδος και 
τη µορφή των διαδικασιών αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και µαθητών, ώστε να οδηγηθούµε σε 
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κάποιες σχηµατοποιήσεις. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της διδακτικής αλληλεπίδρασης, µε έµφαση 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού, διακρίνουµε δύο σχήµατα διδακτικών προσεγγίσεων, την καθοδήγηση και 
τη διαµεσολάβηση (Dumas Carré & Weil-Barais, 1998. Dumas Carré et al, 2003. Ravanis, 2005). 
Αντίστοιχα, η σχέση εκπαιδευτικού και µαθητών, ανάλογα µε το εάν ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
καθοδηγητικός ή διαµεσολαβητικός, καθορίζεται ως ασύµµετρη ή συµµετρική. Ο εκπαιδευτικός ως 
καθοδηγητής, κατευθύνει τη δράση του µαθητή, του προτείνει καταστάσεις και προβλήµατα, οριοθετεί 
τη δραστηριότητα, ενηµερώνει και εξηγεί, αναλαµβάνει, δηλαδή, κυρίως αυτός την πρωτοβουλία σε 
µια σχέση που χαρακτηρίζεται ασύµµετρη. Θέτει τους βασικούς και επιµέρους στόχους µιας 
δραστηριότητας, ευνοεί τη συνέχιση της εργασίας των παιδιών και την προσπάθειά τους να οδηγηθούν 
σε γενικεύσεις µε συστηµατικό προγραµµατισµό και εκτιµά την πρόοδο του µαθητή σε σχέση µε το 
πόσο κοντά φτάνει ο τελευταίος στην επίλυση του προβλήµατος ή στην επίτευξη ενός έργου.  

Ο εκπαιδευτικός ως διαµεσολαβητής, αναλαµβάνει το ρόλο του ενδιάµεσου µεταξύ των 
διδακτικώς µετασχηµατισµένων επιστηµονικών γνώσεων και της παιδικής σκέψης και δράσης, 
φροντίζοντας να δηµιουργήσει, στα πλαίσια του εφικτού, συµµετρικές σχέσεις επικοινωνίας µε τα 
παιδιά. Λειτουργεί δηλαδή ως διαπραγµατευτής των γνωστικών αλλαγών των µαθητών του 
προκειµένου να φέρει σε επικοινωνία τις παραστάσεις των µαθητών µε την επιθυµητή επιστηµονική 
γνώση. Επιχειρεί τη δηµιουργία και την υποστήριξη επικοινωνιακών πλαισίων ανταλλαγών, 
αλληλεπιδράσεων και διαπραγµατεύσεων, την επεξεργασία συστηµάτων συµβολικών 
αναπαραστάσεων, τη νοητική συγκρότηση ερµηνευτικών µοντέλων και αιτιακών σχέσεων και 
γενικότερα την ανάπτυξη κοινών συστηµάτων αναφοράς (Dumas Carré & Weil-Barais, 1998). Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης διδακτικών δραστηριοτήτων σε πραγµατικές ή ερευνητικές συνθήκες, 
οι δύο αυτοί τύποι αλληλεπίδρασης µπορεί να συνυπάρχουν καθώς οι διαφορές µεταξύ τους είναι 
λεπτές. Ο εκπαιδευτικός άλλοτε προσανατολίζει τη δραστηριότητα του µαθητή και άλλοτε αναζητά 
από κοινού µε το µαθητή τη λύση αντιµετωπίζοντάς τον ως ενεργό συµµέτοχο στη συγκρότηση της 
γνώσης. Το πλαίσιο αλλά και το θέµα της συζήτησης καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 
αποτελεσµατικότητα µιας αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Η συµβολή του εκπαιδευτικού στη γνωστική ανάπτυξη των µαθητών σε δραστηριότητες όπου οι 
ατοµικές γνώσεις δεν επαρκούν για αυτόνοµη δραστηριότητα, µπορεί να περιγραφεί µε τη µορφή ενός 
«στηρίγµατος» (scaffolding) το οποίο παρέχει ο εκπαιδευτικός µέσα από µια σειρά αλληλεπιδράσεων 
(Wood & Wood, 1996). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα πλαίσια του scaffolding είναι να παρέχει 
υποστηρικτική αλληλεπίδραση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να κατανοεί και να µοιράζεται τις 
ιδέες των µαθητών µαζί τους, να ενισχύει την κατανόηση της υπό εξέταση έννοιας µέσα από έναν 
προσεχτικό σχεδιασµό της δραστηριότητας και να µεταφέρει όλο και περισσότερο στους µαθητές την 
ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου. Κατά τη διδακτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός παρέχει οδηγίες 
και βοηθά τους µαθητές στην οικοδόµηση ενός κοινού µαθησιακού πλαισίου όπου ο εκπαιδευτικός 
σταδιακά αφήνει πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων στους µαθητές (Fleer, 1992, 1995. 
Coltman et.al, 2002. Rojas-Drummond & Mercer, 2003. Mercer, 2000). Πρόκειται για ένα 
υποστηρικτικό σύστηµα «ένα διαρθρωµένο σύνολο διδακτικών καταστάσεων που προτρέπουν τα 
παιδιά να πετύχουν, καθώς προχωρούν σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες» (Ντολιοπούλου, 2001, σελ. 
103). Οι µαθητές λειτουργούν συνεργατικά µε τους άλλους ρυθµίζοντας τη δράση τους αρχικά µε 
κάποια καθοδήγηση και σταδιακά γίνονται περισσότερο αυτόνοµοι και υπεύθυνοι για τη διαδικασία. Η 
δηµιουργία αυτού του πλαισίου στηρίγµατος θεωρείται εκπαιδευτικά σηµαντική και για τον επιπλέον 
λόγο ότι συχνά οι µαθητές όταν παίζουν ελεύθερα µε τα υλικά ενδέχεται να επιτύχουν την ολοκλήρωση 
ενός έργου χωρίς να αντιληφθούν τη σχέση ανάµεσα στις δράσεις τους και τη λύση του προβλήµατος 
και συνεπώς δεν θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τη στρατηγική επίλυσης σε µια νέα κατάσταση 
µε κάποιο άλλο έργο. Το µοντέλο λοιπόν του scaffolding προτείνει µια µορφή αλληλεπίδρασης στην 
οποία ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής δηµιουργούν από κοινού τα νοήµατα µέσα από ένα σύστηµα 
διαβαθµισµένης βοήθειας. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Με βάση τα παραπάνω θα παρουσιάσουµε παραδείγµατα διδακτικών παρεµβάσεων στα οποία 

διακρίνονται συγκεκριµένες στρατηγικές αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές. 
Πρόκειται για παρεµβάσεις που αφορούν στη συγκρότηση εννοιών από το πεδίο του φυσικού κόσµου 
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και στις οποίες επιχειρείται η οργάνωση καταστάσεων όπου ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση µε 
στόχο την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά σχετικά µε τα συγκεκριµένα 
αντικείµενα. Η εκπαιδευτική έρευνα έχει δείξει ότι από τις πολύ µικρές ηλικίες οι µαθητές συγκροτούν 
νοητικές παραστάσεις για την ερµηνεία του φυσικού κόσµου οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση µε τα 
επιστηµονικά µοντέλα και επίσης ότι συστηµατικές διδακτικές παρεµβάσεις οι οποίες αντλούν 
εργαλεία από τις γνωστικές θεωρίες µάθησης, επιτυγχάνουν το µετασχηµατισµό των βιωµατικών 
νοητικών παραστάσεων των µαθητών σε άλλες των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν κοινά στοιχεία µε 
τα επιστηµονικά µοντέλα (Βουτσινά & Ραβάνης, 1998. Ravanis & Bagakis, 1998. Ravanis, 
Koliopoulos, Hadzigeorgiou, 2004. Σολοµωνίδου & Κακανά, 2001. Κακανά & Καζέλα, 2003. Zogza & 
Papamichael, 2000. Katsiavou, Liopeta & Zogza, 2000). 

 
1. Πρόβλεψη –διαπίστωση –ερµηνεία 
Η παρέµβαση αυτή είχε στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν ότι οι πλανήτες δε 

φωτίζονται ολόκληροι από τον ήλιο αλλά στη µια πλευρά, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την ερµηνεία της εναλλαγής της µέρας και της νύχτας,. Χρησιµοποιήσαµε ένα µεγάλο στρογγυλό 
φωτιστικό για τον ήλιο και σφαιρικούς πλανήτες από φελιζόλ. Σε πρώτη φάση ζητάµε πρόβλεψη από 
τα παιδιά χωρίς να ανάψουµε το φωτιστικό για το πού θα φωτίζονται οι πλανήτες. Στη συνέχεια τα 
παιδιά επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τις προβλέψεις τους και συσχετίζουν τη φωτισµένη επιφάνεια µε 
τη µέρα και τη σκοτεινή µε τη νύχτα. 
 
1. (Ερευν.) …Συµφωνούµε ότι έχουµε τον ήλιο και τους πλανήτες εδώ. Σπύρο αν ανάψουµε τη λάµπα 
που νοµίζεις ότι θα φωτίζει ο ήλιος; Τι λες; Για έλα να µας δείξεις …(δείχνει προς τους πλανήτες) Οι 
πλανήτες θα φωτίζονται λες; 
2. ( Κουνάει καταφατικά το κεφάλι). 
3. (Ερευν.) Ολόκληροι ή σε µία πλευρά;  
4. (Σπύρος) Ολόκληροι.  
5. (Ερευν.) Μάλιστα. Και η Σωτηρία τι λέει. Που θα φωτίζει ο ήλιος; 
6. (Σωτηρία) Παντού. 
7. (Ερευν.) Παντού λες. ∆ηλαδή για έλα να µας δείξεις. 
8. (Σωτηρία) Σ’ όλο αυτό το γύρω-γύρω (δείχνει ολόκληρο τον πλανήτη). 
9. (Ερευν.) Σ’ όλο τον πλανήτη δηλαδή; 
10. (Σωτηρία) Ναι, επειδή ο ήλιος καίει και έχει φτιαχτεί από φωτιά, φωτίζει όλη τη γη.  
 
11. (Ερευν.) Λοιπόν για να δούµε, κάποιοι µου είπατε ότι θα φωτίζονται ολόκληροι οι πλανήτες και 
κάποιοι µου είπανε ότι θα φωτίζονται στη µία τους πλευρά. Για να δούµε ποιοι είχατε δίκιο. (ανάβει το 
φωτιστικό) Τι βλέπει ο Σπύρος; Που φωτίζει ο ήλιος; 
12. (Σπύρος) Στη µία πλευρά. 
13. (Ερευν.) Για σήκω να µου δείξεις. 
14.- (∆είχνει σωστά). 
15. (Ερευν.) Φωτίζονται δηλαδή Σπύρο ολόκληροι οι πλανήτες ή στη µια τους πλευρά; Τι βλέπεις; 
16. (Σπύρος) Η µία τους πλευρά.  
17. (Ερευν.) Ποια πλευρά είναι αυτή δηλαδή; Πώς θα την ξεχωρίσουµε; 
….. 
. (Ερευν.) Είναι η πλευρά που βλέπει προς τον ήλιο; 
18. (Όλοι) Ναι.  
19. (Ερευν.) Σπύρο, πού πιστεύεις ότι είναι µέρα και πού είναι νύχτα πάνω στον πλανήτη;  
20. (Σπύρος) Εδώ πέρα νύχτα και εδώ πέρα µέρα. (δείχνει σωστά) 
21. (Ερευν.) Γιατί λες ότι είναι από δω µέρα και από δω νύχτα; Πώς το κατάλαβες; 
22. (Σωτηρία) Γιατί εδώ είναι σκοτεινά και εδώ έχει φως. 
23. (Σπύρος) Γιατί εδώ δε φτάνει. (το φως εννοεί) 
24. (Ερευν.) Γιατί λοιπόν εδώ φτάνει το φως του ήλιου και είναι µέρα και εδώ είναι σκοτάδι άρα είναι 
νύχτα. Συµφωνείτε; 
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Στο παραπάνω παράδειγµα έχοντας υπόψη του τα γνωστικά εµπόδια που αντιµετωπίζει η παιδική 
σκέψη σχετικά µε το φως και τη σκιά, χρησιµοποιήσαµε την εµπειρία προκειµένου να φέρουµε τα 
παιδιά αντιµέτωπα µε τις προβλέψεις τους και να τα βοηθήσουµε να ερµηνεύσουν την κατάσταση που 
τους παρουσιάζεται. 

2. Αποκέντρωση – συντονισµός των επικεντρώσεων 
Μέσα από τη διδακτική παρέµβαση προσπαθούµε να οδηγήσουµε τα παιδιά στην οικοδόµηση 

ενός πρόδροµου µοντέλου για το ηλιακό σύστηµα, βασικά στοιχεία του οποίου είναι η κίνηση των 
πλανητών και η ηλιοκεντρική δοµή. Από τη βιβλιογραφία φάνηκε ότι κάποια παιδιά δεν µπορούν να 
εµβαθύνουν στα στοιχεία του συστήµατος ώστε να τα χρησιµοποιήσουν για τη δηµιουργία ενός 
επεξηγηµατικού προτύπου για το ηλιακό σύστηµα. Στο συγκεκριµένο στάδιο της παρέµβασης τα παιδιά 
παρακολουθούν ένα βίντεο που παρουσιάζει το ηλιακό σύστηµα και την κίνηση των πλανητών.  
 
275. (Ερευν.) Τι βλέπετε εδώ; 
276. (Όλοι) Τους πλανήτες. 
277. (Σωτηρία) Που γυρίζουν γύρω- γύρω από τον ήλιο. 
278. (Ερευν.) Μάλιστα, τον ήλιο δηλαδή τον βλέπετε; 
279. (Όλοι) Ναι. 
280. (Ερευν.) Ποιος τον βλέπει να σηκώσει χέρι. Η Σωτηρία, Σωτηρία πού είναι ο ήλιος; Για δείξε µας. 
-(Σωτηρία δείχνει σωστά) 
(Ερευν.) Ωραία, είναι αυτός εδώ ο κίτρινος, ο µεγάλος που είναι στη µέση ε; Και αυτά εδώ που 
γυρίζουνε τι είναι; 
281. (Όλοι) Πλανήτες. 
282. (Ερευν.) Οι πλανήτες, πολύ σωστά. Τι βλέπετε, τελικά, οι πλανήτες κουνιούνται ή µένουν 
ακίνητοι στο διάστηµα; 
283. (Σωτηρία) Κουνιούνται. 
284. (Ερευν.) Κουνιούνται. Και τι κίνηση βλέπετε ότι κάνουν; 
285. (Σωτηρία) Γύρω- γύρω. 
286. (Ερευν.) Γύρω- γύρω από τι, Σωτηρία; 
287. (Σωτηρία και όλοι) Από τον ήλιο. 
288. (Ερευν.) Γύρω- γύρω από τον ήλιο, πολύ σωστά. Και κάνουν όλοι οι πλανήτες το ίδιο; Τι βλέπετε; 
289. (Αγησίλαος και Σωτηρία) Ναι. 
290. (Ερευν.) Ναι, όλοι οι πλανήτες λοιπόν, άλλος λίγο πιο κοντά άλλος λίγο πιο µακριά, όλοι γυρνάνε 
γύρω από τον ήλιο, ε; 
291. (Σωτηρία) Άλλος λίγο πιο ψηλά 
292. (Ερευν.) Και για προσέξτε πολύ καλά, αυτόν εδώ τον πλανήτη και αυτόν εδώ τον πλανήτη, γιατί 
θέλω να µου πείτε, µήπως κάνουν και κάποια άλλη κίνηση; Για προσέξτε αυτόν και… 
293. (Αγησίλαος) Και τον γαλάζιο! 
294. (Ερευν.) …Και αυτόν εδώ. 
295. (Σπύρος) εεε… 
296. (Αγησίλαος) Μήπως γυρίζουνε έτσι; (δείχνει µε δάχτυλο) 
297. (Ερευν.) Σαν σβούρα, γύρω απ΄ τον εαυτό τους; 
298. (Σωτηρία) Ναι. 
299. (Ερευν.) Γυρνάνε λοιπόν και γύρω από τον ήλιο… 
300. (Σωτηρία) Και γύρω από τον εαυτό τους. 
 

Στο παράδειγµα αυτό επικεντρώνουµε την προσοχή των παιδιών στα στοιχεία που είναι 
σηµαντικά για τη συγκρότηση ενός πρόδροµου µοντέλου του ηλιακού συστήµατος, όπως είναι η θέση 
του ήλιου (ηλιοκεντρικό µοντέλο) και η κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο αλλά και γύρω από 
τον άξονά τους.  

3. ∆ιεύρυνση του πεδίου 
Τα παιδιά στην προσπάθεια οικοδόµησης του πρόδροµου µοντέλου για το ηλιακό σύστηµα 

τοποθετούν τους πλανήτες σε ένα αυτοσχέδιο τρισδιάστατο ηλιακό σύστηµα. Ζητάµε από τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν επεξεργαστεί και σε προηγούµενες 
δραστηριότητες για να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της εναλλαγής της µέρας και της νύχτας. 
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445. (Ερευν.) Ας το σκεφτεί λίγο ο Σπύρος. Πώς θα γυρίσει ο Ερµής και γύρω από τον εαυτό του και 
γύρω από τον ήλιο; (τον γυρίζει µόνο γύρω από τον εαυτό του) Τι λέτε; 
446. (Σωτηρία) Αυτό γυρίζει ε… 
447. (Λώρα) Γύρω –γύρω από τον εαυτό του. 
448. (Ερευν.) Γύρω –γύρω από τον εαυτό του. Σωτηρία, εσύ τι λες; Έλα να µας βοηθήσεις εδώ. Πώς θα 
το γυρίσουµε; Για κοιτάξτε. 
449. (Σωτηρία) Θα το γυρίσει γύρω- γύρω από τον ήλιο. Πρέπει να γυρίσει έτσι (δείχνει την κίνηση). 
459. (Ερευν.) Πολύ ωραία. Τα καταφέραµε λοιπόν; Γυρίζει όπως γύριζε και στον υπολογιστή του 
Μάκη Αστέρη; 
460. (Όλοι) Ναι! 
461. (Ερευν.) Ωραία. Και δε µου λες Σπύρο…ο Ερµής φωτίζεται ολόκληρος από τον ήλιο; Τι βλέπεις; 
(Κουνάει το κεφάλι του αρνητικά). Τι συµβαίνει; 
462. (Σπύρος) Μόνο αυτό (δείχνει φωτεινή πλευρά). 
463. (Ερευν.) Φωτίζεται η µία του πλευρά ε; Συµφωνείτε κι εσείς; 
464. (Σωτηρία) Γιατί στην µία είναι µέρα και στην άλλη είναι νύχτα. 
465. (Ερευν.) Και τι είναι εκεί; Μέρα είναι, Σπύρο, ή νύχτα; 
466. (Σπύρος) Μέρα 
467. (Ερευν.) Μέρα. Και νύχτα που είναι; 
468. ( ∆είχνει σωστά) 
469. (Ερευν.) Και…να σε ρωτήσω Σπύρο. Και να το σκεφτείτε και οι υπόλοιποι. Τι συµβαίνει; Πάντα 
έχουµε µέρα από ‘δω και πάντα νύχτα από ‘κει; Ή µήπως αλλάζει η µέρα και η νύχτα; 
470. (Όλοι) Αλλάζει 
471. (Ερευν.) Και πώς γίνεται αυτό Σπύρο; Τι λες; …Έχει κανένας καµία ιδέα; 
472. (Σωτηρία σηκώνει χέρι) Ο ήλιος, όταν είναι νύχτα στην Ελλάδα, σηµαίνει ότι έχει πάει κάπου 
αλλού και είναι νύχτα 
473. (Αγησίλαος) Ναι. Πέφτει κάτω απ’ τα βουνά. Γι’ αυτό. 
474. (Σωτηρία) Όταν είναι µέρα σε µας είναι νύχτα πίσω από τα βουνά 
475. (Ερευν.) Πραγµατικά, όταν είναι µέρα σε µας εδώ, είναι νύχτα σε κάποια άλλη χώρα 
476. (Αγησίλαος) Ναι, το ξέρω. 
477. (Ερευν.) Αλλά όµως, πως συµβαίνει αυτό; ∆εν συµβαίνει επειδή ο ήλιος πάει κάπου αλλού. Γιατί, 
βλέπετε, Ο ήλιος µένει στην ίδια θέση. Είναι πάντα στη µέση. Σκεφτείτε όµως τι κίνηση είπαµε ότι 
κάνει ένας πλανήτης… 
478. (Σωτηρία) Επειδή γυρίζει γύρω- γύρω απ’ τον εαυτό του. 
479. (Ερευν.) Α…τι λες Σωτηρία; Για έλα να µας το δείξεις.  
480. (Σωτηρία) Επειδή εδώ είναι µέρα (δείχνει µια πλευρά), την άλλη µέρα είναι από ‘δω πέρα µέρα 
(γυρίζει τον πλανήτη γύρω από τον εαυτό του). 
481. (Ερευν.) Για έλα από ‘δω να το εξηγήσεις, να σε δούνε όλοι. Για πες το µας. Τι συµβαίνει; 
482. (Σωτηρία) Εδώ πέρα που είναι µέρα µπορεί ο ήλιος αν ήταν από ‘δω να ‘ταν εδώ µέρα (δείχνει 
αντίθετη πλευρά). 
483. (Ερευν.) Ναι… αλλά πώς συµβαίνει λοιπόν κι εδώ είναι µέρα και µετά γίνεται νύχτα χωρίς να 
κουνήσουµε τον ήλιο; 
484. (Σωτηρία) Επειδή γυρίζει γύρω- γύρω (γυρίζει τον πλανήτη γύρω από τον εαυτό του). 
 

Στο παραπάνω παράδειγµα φέρνουµε στο προσκήνιο τα στοιχεία που έχουν ήδη επεξεργαστεί τα 
παιδιά (κίνηση πλανητών, θέση ήλιου, φωτισµένη και σκοτεινή πλευρά πλανήτη) τα οποία αποτελούν 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διερεύνηση του φαινοµένου της εναλλαγής της µέρας και της 
νύχτας. Παρατηρούµε ότι παρά το γεγονός ότι εµφανίζονται οι βιωµατικές παραστάσεις των παιδιών (ο 
ήλιος πέφτει κάτω από τα βουνά, ο ήλιος πάει αλλού), έχοντας δηµιουργήσει ένα πλαίσιο όπου οι 
σχέσεις µεταξύ των εννοιών είναι ξεκάθαρες και τα παιδιά µπορούν να τις χειριστούν, είναι δυνατό να 
δοκιµάσουν λύσεις και να διερευνήσουν νέες καταστάσεις αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο ερευνητικό πεδίο η προσχολική ηλικία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς την 
οικοδόµηση από τα παιδιά γνωστικών εργαλείων µε βάση τα οποία ανιχνεύουν και συγκροτούν τον 
κόσµο που τα περιβάλλει (Βουτσινά & Ραβάνης, 1998. Μπαγάκης κ. άλ. 2006. Ravanis & Bagakis, 
1998. Σολοµωνίδου & Κακανά, 2001. Κακανά & Καζέλα, 2003. Zogza & Papamichael, 2000. 
Katsiavou, Liopeta & Zogza, 2000). Τα παιδιά από µικρή ηλικία διατυπώνουν ερωτήµατα για τα 
φαινόµενα του κόσµου που τα περιβάλλει και πραγµατοποιούν ερµηνευτικούς συλλογισµούς µέσα 
στους οποίους συχνά ανιχνεύεται µια διαφορετική θεώρηση του κόσµου, η οποία βρίσκεται σε 
απόσταση ή σε αντίθεση µε τα µοντέλα των Φυσικών Επιστηµών. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς η ανάγκη 
για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών πλαισίων στα οποία θα επιχειρείται η επεξεργασία και η 
αναδιοργάνωσή τους. 

Τα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αποτυπώνουν ορισµένες στρατηγικές 
αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές στα πλαίσια οργανωµένων διδακτικών 
καταστάσεων όπου συγκεκριµενοποιούνται οι βασικές αρχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 
ανάπτυξης ενός πλαισίου στήριξης για τη διδασκαλία και τη µάθηση. Θεωρητική αφετηρία αποτελεί 
ότι η µάθηση είναι προϊόν κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών οι οποίες 
λαµβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία γνωστικών στόχων στη διάρκεια δραστηριοτήτων. Από τη µια 
πλευρά, φωτίζεται η γνώση που φέρουν οι µαθητές σε µια διδακτική κατάσταση προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν συγκεκριµένες δυσκολίες που συναντά η παιδική σκέψη. Από την άλλη πλευρά, 
φωτίζεται η µάθηση και η δηµιουργία νοηµάτων µέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 
άτοµα ή καθώς τα άτοµα αλληλεπιδρούν µε πολιτισµικά προϊόντα (Leach & Scott, 2003). Ο 
καθοδηγητικός ή διαµεσολαβητικός χαρακτήρας µιας διδακτικής παρέµβασης εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από το γνωστικό αντικείµενο αλλά και τη δυναµική της οµάδας. Οι συγκεκριµένες στρατηγικές 
αλληλεπίδρασης µπορούν να εφαρµοστούν και στις δύο περιπτώσεις ενισχύοντας τον υποστηρικτικό 
ρόλο του εκπαιδευτικού σε µια µαθησιακή διαδικασία. 

Οι στρατηγικές αυτές παρότι σχετίζονται άµεσα µε τα ειδικά γνωστικά αντικείµενα µε στόχο τη 
µύηση των µικρών παιδιών στις έννοιες και τα φαινόµενα του φυσικού κόσµου, δεν εξαντλούν τις 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης ενός εκπαιδευτικού µε τους µαθητές στην τάξη. Αποτελούν προτάσεις οι 
οποίες έχουν δοκιµαστεί και αποδειχτεί αποτελεσµατικές καθώς λαµβάνουν υπόψη τις γνωστικές 
ανάγκες των παιδιών, επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εστιάσει στα προβλήµατα που προκύπτουν στη 
µαθησιακή διαδικασία από τις βιωµατικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών και να συµβάλλει στην 
αποσταθεροποίηση και το µετασχηµατισµό τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρόταση αξιοποίησης της αισθητικής προσέγγισης του εικαστικού έργου τέχνης 
µέσα στη σχολική τάξη, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της γλώσσας του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Κατά 
την προσέγγιση µπορούν να πραγµατοποιηθούν επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ερωτήσεις, υποθέσεις , 
αξιολογήσεις , γενικεύσεις που στο σύνολό τους αποτελούν αυθεντικές γλωσσικές πράξεις. Τα τελευταία χρόνια η 
ερευνητική δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι εικονικοί λόγοι 
αντιµετωπίζονται σε προγράµµατα διδακτικής του γραµµατισµού )και στη διαµόρφωση εναλλακτικών διδακτικών 
παρεµβάσεων. 
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ABSTRACT 
The present work constitutes a proposal of exploitation of aesthetic approach of the work of art in the classroom, 
for the growth and culture of language of the preschool age child. At the approach, communication dexterities can 
be realized such as questions, affairs, evaluations, generalizations which, in their entirety, constitute authentic 
linguistic action. In the past few years the inquiring activity has been focused in the research of the way in which 
visual discourse are faced in programs of didactics of literacy and in the configuration of alternative 
interventions. 
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«οιδε γαρ και γραφή σιωπώσα εν τοίχω λαλείν, και τα µέγιστα ωφελείν» 
Γρηγόριος Νύσσης Migne,P.G 46 ,737 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρόταση αξιοποίησης της αισθητικής προσέγγισης του 

εικαστικού έργου τέχνης µέσα στη σχολική τάξη, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της γλώσσας του 
παιδιού της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Με τον όρο αισθητική προσέγγιση εννοούµε τη συστηµατική και µεθοδευµένη προσέγγιση του 
εικαστικού έργου τέχνης µέσα στην τάξη ως µια διδακτική δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στα 
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κοινωνικογνωστικά θεωρητικά ρεύµατα για την µάθηση των οποίων οι βασικές υποθέσεις είναι ότι, αφ’ 
ενός η γνώση οικοδοµείται στη σκέψη και αφ’ ετέρου ότι η διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης 
επιτυγχάνεται µε τη συστηµατική διαµεσολάβηση του κοινωνικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 
Piaget (1969) Bruner (1994), Dewy (1989), Gardner (1990), Arnheim,(1989)  

Σχετικά µε το θέµα ο R. Arnheim (1989) διατυπώνει την άποψη ότι: «Είναι ανάγκη να δούµε την 
θέση της αισθητικής αγωγής  µέσα στην εκπαίδευση. Πού στέκει η αγωγή για την τέχνη, και ποια είναι 
η σχέση της µε την γενικότερη ανάπτυξη του ατόµου; Η απάντηση µου είναι ότι πρέπει να 
λειτουργήσει σαν µία από τις τρεις κεντρικές περιοχές µάθησης, (φιλοσοφία, οπτική καλλιέργεια, 
γλωσσική καλλιέργεια, οι οποίες συνθέτουν τον πυρήνα του παιδαγωγικού οικοδοµήµατος) µε σκοπό 
να εφοδιάσει τα νεαρά µυαλά µε τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν µε 
επιτυχία κάθε κλάδο του curriculum». 

Ήδη από το 1983 ο Χρίστος Τσολάκης σε άρθρο του που δηµοσιεύεται στο περιοδικό Γλώσσα, 
όπου καταθέτει δέκα σκέψεις για τη γλωσσική διδασκαλία υποστηρίζει (Τσολάκης 1983) ότι «Το υλικό 
της διδασκαλίας θα αντληθεί από τη ζωή, τον καθηµερινό λόγο, τον τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά), 
το παραµύθι, το δηµοτικό τραγούδι, τη λογοτεχνία, την επιστήµη, τη δοκιµιογραφία, τη διοίκηση, την 
τέχνη, από κάθε µορφή ‘ζέοντος λόγου’», άποψη η οποία έρχεται να συστοιχηθεί µε αυτό που 
ονοµάζεται από τους πολυγραµµατισµούς «τοποθετηµένη πρακτική». 

 Η Τοποθετηµένη Πρακτική αφορά την προσπάθεια επαφής των µαθητών κατά τη διδασκαλία µε 
στοιχεία και λόγους που έχουν σχέση µε την εµπειρία τους, δηλαδή µε βιώµατα από την καθηµερινή 
τους ζωή ή τον ιδιαίτερο κοινωνικό τους χώρο. Εννοείται ότι η επαφή αυτή αξιοποιείται στη 
διδασκαλία για µαθησιακούς σκοπούς. Στο νηπιαγωγείο, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται 
από τις κοινωνίες του δυτικού κόσµου µια σχολική βαθµίδα σηµαντική και απαραίτητη για την 
εκπαίδευση των παιδιών (Ξωχέλλης, 1985), η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
κοµµάτι, αφού η καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού λόγου εµπεριέχεται στους στόχους του 
αναλυτικού προγράµµατος.  
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι µια συνθέτη υπόθεση που εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Στηρίζεται σε δυο άξονες: στην άµεση και έµµεση παρέµβαση. Η άµεση καλλιέργεια του 
προφορικού λόγου είναι εκείνη που αποβλέπει συνειδητά και συστηµατικά στην βελτίωση του 
προφορικού λόγου. Στην άµεση επέµβαση έχουµε το σχολείο και την παιδεία γενικότερα, διάφορα 
πανεπιστηµιακά ή µη γλωσσικά ινστιτούτα, το οικογενειακό περιβάλλον, κλπ. Στην έµµεση παρέµβαση 
ή επηρεασµό περιλαµβάνονται το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το πολιτιστικό επίπεδο (ατοµικό και 
ευρύτερο), η οικονοµική κατάσταση, η ποιότητα του σχολείου και του ευρύτερου εκπαιδευτικού 
συστήµατος, τα έντυπα, τα Μ.Μ.Ε, η λογοτεχνία η µουσική, οι εκδηλώσεις λόγου, το θέατρο, τα τοπικά 
παραδοσιακά ιδιώµατα κλπ.  

Οπωσδήποτε, η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, η οποία είναι απαραίτητη για την επαρκή 
γνώση της γραπτής γλώσσας, αποτελεί το πρώτο καθήκον της νηπιαγωγού. Αφού το λεξιλόγιο 
καθορίζει το είδος του λόγου, µπορούµε να επηρεάσουµε τη γλωσσική παραγωγή προσφέροντας το 
κατάλληλο. Προεκτεινόµενο το συµπέρασµα στα όσα αφορούν στο θέµα, σηµαίνει ότι για την 
καλλιέργεια του γραπτού λόγου στο σχολείο βασικότατο ρόλο παίζει το να εφοδιάσουµε τα παιδιά µε 
το κατάλληλο για το λεξιλόγιο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες δραστηριότητες όπως διήγηση, 
αφήγηση, περιγραφή, βελτίωση και εµπλουτισµό του λόγου µε τη χρήση µεταφορικών εκφράσεων, 
αναπαραγωγή λεκτικών σχηµάτων, αναγνώριση λέξεων στο περιβάλλον και µέσα σε κείµενα κ.ά. 
(Χατζησαββίδης, 2002). 
 
ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ  
 

Ένα εικαστικό έργο της τέχνης είναι µια εικόνα που είναι ένα µέσο επικοινωνίας. Παραδίδει ένα 
µήνυµα που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί. Η ανάγνωση και η ανάλυση του έργου επιτρέπουν στο να 
κατανοήσει κανείς τον τρόπο σκέψης και να δει τον κόσµο ενός καλλιτέχνη, µιας περιόδου ή µιας 
κοινωνίας . Κατά την προσέγγιση ενός έργου τέχνης µπορούµε να αντλήσουµε ένα µεγάλο αριθµό 
πληροφοριών και να προβούµε σε µια περιγραφική και ερωτηµατική ή ερµηνευτική ανάγνωση. Η 
εικόνα παραπέµπει στο λόγο και ο λόγος υπονοεί την εικόνα. Ακόµη: 
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- µπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι µαθητές 
- δεν υπάρχουν γλωσσικά εµπόδια κατανόησης 
-το έργο τέχνης είναι ανοιχτό και για προσωπική ερµηνεία 
-καλλιεργείται η αντιληπτική ικανότητα 
-ευνοείται η δηµιουργία και ανάπτυξη συνειρµών 
-µπορούν να πραγµατοποιηθούν επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ερωτήσεις, υποθέσεις , αξιολογήσεις, 
γενικεύσεις που στο σύνολό τους αποτελούν αυθεντικές γλωσσικές πράξεις (Grätz 1997). 

Τα τελευταία χρόνια η ερευνητική δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση του τρόπου 
µε τον οποίο οι εικονικοί λόγοι αντιµετωπίζονται σε προγράµµατα διδακτικής της εγγραµµατοσύνης 
και στη διαµόρφωση εναλλακτικών διδακτικών παρεµβάσεων. H αξιοποίηση του εικαστικού υλικού 
στην διδακτική πράξη έχει οδηγήσει στη δηµιουργία των όρων οπτικός/εικονικός γραµµατισµός (visual 
literacy) και «οπτική γλώσσα», οι οποίοι δηλώνουν την ικανότητα του µαθητή να κατανοεί και να 
ερµηνεύει µια εικόνα. Προϋποθέτει δε αυτή η ικανότητα µια σειρά από δεξιότητες που µπορεί να 
κυµαίνονται από απλή αναγνώριση παραστάσεων – τι βλέπει κανείς σε µια εικόνα – µέχρι σύνθετες 
µορφές κατανόησης και ερµηνείας, που βασίζονται σε προσωπικές εµπειρίες, υποθέσεις, αναλύσεις, 
κατηγοριοποιήσεις, αναζήτηση επιδράσεων και ένταξη µιας εικόνας στο ευρύτερο ιστορικό, πολιτικό, 
φιλοσοφικό και κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε. Επίσης, το είδος του οπτικού 
υλικού το οποίο καλείται ο µαθητής να επεξεργαστεί, καθώς και οι συνθήκες επεξεργασίας, επιβάλλουν 
την ενεργοποίηση διαφορετικών δεξιοτήτων εκ µέρους του. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  
 

Η ανάγνωση της εικόνας είναι µια ουσιαστική δραστηριότητα Η σύγχρονη κοινωνία έχει 
τοποθετήσει την εικόνα στο κέντρο όλων των ενδιαφερόντων (τηλεόραση, τύπος, διαφήµιση, 
µουσεία…) αλλά αρκετές φορές ο άνθρωπος είναι παθητικός αποδέκτης. Ανάµεσα στις πολλαπλές 
λειτουργίες της εικόνας ο R. Gallisson (1975) αναφέρει τρεις, τις πιο σηµαντικές: 
α) Υποκινεί το ενδιαφέρον του µαθητή (παιδαγωγική λειτουργία) 
β) ∆ιεγείρει, τροφοδοτεί και στηρίζει την συζήτηση µέσα από τον προφορικό λόγο (γλωσσική 
λειτουργία) 
γ) Αποσαφηνίζει άγνωστους γι’αυτό, ως τώρα όρους (σηµασιολογική λειτουργία) 

Η γλώσσα της εικόνας όπως όλες οι γλώσσες χρειάζεται να αποκρυπτογραφηθεί. Για την 
ανάγνωση λοιπόν της εικόνας ακολουθούνται τα στάδια της φαινοµενολογικής παρατήρησης και της 
διαλεκτικής προσέγγισης (Κουτσάκος Ι.1986). 
 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ  
 

Η επιλογή και ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων γίνονται σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχουν 
δοθεί από τον ερευνητή της κριτικής της τέχνης ( E.Feldman 1994) και εντάσσονται σε τέσσερις τοµείς: 

Περιγραφή: Αναφορά στις ποιότητες οι οποίες είναι ορατές σ’ ένα έργο τέχνης. 
Ανάλυση: Προσδιορισµός των σχέσεων µεταξύ των ποιοτήτων οι οποίες έχουν ήδη ανιχνευθεί 

στο προηγούµενο στάδιο. 
Ερµηνεία:Επικέντρωση στις ιδέες ,τα συναισθήµατα και τις διαθέσεις οι οποίες προκύπτουν από 

το έργο τέχνης. 
Κρίση: Το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από τις προηγούµενες κατηγορίες. 
Με την µέθοδο της επαγωγικής προσέγγισης ( Chapman L.1993) επιδιώκεται να οδηγηθούν τα 

παιδιά στην ανακάλυψη οπτικών ενδείξεων για το εκφραστικό νόηµα της τέχνης. Η διεργασία 
περιλαµβάνει: την απογραφή και απαρίθµηση των οπτικών στοιχείων του έργου (ορατά στοιχεία). Την 
περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα σε αυτά τα οπτικά στοιχεία και τη σύνοψη των 
εντυπώσεών µας, όταν είµαστε βέβαιοι για την πλήρη αντίληψη του έργου.  

Με βάση τα παραπάνω για την ανάγνωση της εικόνας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
(Καπουλίτσα 2002) 
1 ταυτότητα της εικόνας 
2 ανάλυση:Ορατά στοιχεία - περιγραφή λεπτοµερειών 
3 αναζήτηση µιας πρώτης έννοιας του έργου 
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Περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα σ’αυτά τα οπτικά στοιχεία. Υποθέσεις. 
Ερµηνεία των στοιχείων αυτών ως πηγών συναισθηµάτων.(Μη ορατά στοιχεία) 
4) Στοιχεία αναγνώσιµα 
• ο καλλιτέχνης (όνοµα, ανώνυµος) 
• ο τίτλος του έργου:(θα πρέπει πρώτα να αναζητηθεί από τα παιδιά, και κυρίως από ποιά 
στοιχεία του έργου προέρχεται) 
• κείµενο (εάν υπάρχει) 
∆ραστηριότητες σχετικές µε την ανάγνωση της εικόνας: παρατηρώ / περιγράφω / θέτω ερωτήµατα/ 
υποθέτω / ελέγχω / αιτιολογώ / απαριθµώ / συγκρίνω / αποµνηµονεύω /χρησιµοποιώ ένα ακριβές 
λεξιλόγιο.  
 
EΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΧΟΡΟΣ» 
 
Σκοπός 
Από τους τοµείς της αισθητικής αγωγής προτείνεται η εξοικείωση και επαφή µε το εικαστικό έργο 
τέχνης µέσα στην σχολική τάξη µε σκοπό την επίδρασή τους τόσο στην αισθητική ευαισθητοποίηση , 
όσο και στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας.  
Στόχοι: 
Α (παραλείπονται οι στόχοι της αισθητικής ευαισθητοποίησης) 
Β - παραγωγή προφορικού λόγου, 
-εµπλουτισµός λεξιλογίου, 
-καλλιέργεια προφορικού λόγου, 
-κατανόηση γραπτού λόγου, 
Ηans.Thoma, «ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ» 1872, Karlsruhe, Saarland Museum 
(Χρήστου Χ. 1990, Stepen P.1987) 
 

 
 
Λόγοι επιλογής του έργου: 
Το έργο επιλέχθηκε διότι σ’αυτό αποτυπώνεται ένα στιγµιότυπο της παιδικής ζωής, ο χορός, που είναι 
ένα µέσο έκφρασης οικείο και αγαπητό στα παιδιά και διότι δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης ενός 
ηθογραφικού θέµατος σε συνδυασµό µε το τοπίο. Το έργο επιλέχτηκε για το αισιόδοξο µήνυµα της 
χαράς της ζωής, 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   155 

 

 

 
1 Tαυτότητα της εικόνας 
 

Καλλιτεχνικό είδος ζωγραφική 

Από πού προέρχεται διαφάνεια... 

υλικό, τεχνική 
(µέσο) 

ζωγραφική µε λάδι 

διαστάσεις (µικρό, µεγάλο) 

υπόβαθρο (χαρτί, µουσαµάς, ξύλο 
κ.τ.λ.) 

Α) φύση  
της εικόνας 
 

Στοιχεία που έχουν σχέση µε τα υλικά 
και τη διάταξη: 

 σύνθεση: κυκλική 

 
2 Ορατά στοιχεία - περιγραφή λεπτοµερειών 
 
Περιγραφή: Αναφορά στις ποιότητες οι οποίες είναι ορατές (παραγωγή προφορικού λόγου, 
εµπλουτισµός λεξιλογίου 
-πρόσωπα (8 παιδιά διαφορετικής ηλικίας και φύλου), προσωπογραφία 
-θέση του σώµατος (πιασµένα από τα χέρια σε σχήµα κύκλου), χορός 
-ενδυµασία (πρόκειται για ρούχα µιας άλλης εποχής, µερικά είναι ξυπόλυτα) 
-έκφραση (σοβαρά αλλά και χαρούµενα πρόσωπα µε µισάνοιχτα χείλη και ροδαλά µάγουλα) 
-φύση (εξοχή, λουλούδια, χορτάρι, ποτάµι, χιόνι, καταγάλανος ουρανός), τοπιογραφία 
-χρώµατα: βασικά, συµπληρωµατικά, ουδέτερα 
-αριθµός 1872 , γράµµατα Τ, χ 
 
3 Aναζήτηση µιας πρώτης έννοιας του έργου 
 
Ανάλυση: Προσδιορισµός των σχέσεων µεταξύ των ποιοτήτων οι οποίες έχουν ήδη ανιχνευθεί στο 
προηγούµενο στάδιο. 
Μετά την περιγραφή των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα σ’ αυτά τα οπτικά στοιχεία αναζητείται µια 
πρώτη έννοια του έργου. Πρόκειται για µια οµάδα παιδιών που χορεύουν χαρούµενα στην εξοχή.. 
πιθανές ερωτήσεις :  
-πότε και πού χορεύουµε; (κοινωνικές εκδηλώσεις) 
-γιατί χορεύουµε; (συναισθήµατα) 
-είδη χορών (παραδοσιακοί, δηµοτικοί, λαïκοί, κοινωνικοί) 
-ποια εποχή είναι; 
-ανήκουν σε µια άλλη εποχή; 
-ηθογραφικό θέµα 
Ερµηνεία: Επικέντρωση στις ιδέες, τα συναισθήµατα και τις διαθέσεις οι οποίες προκύπτουν από το 
έργο τέχνης. 

Στο έργο του «Παιδικός χορός» αποτυπώνεται ένα χαρακτηριστικό στιγµιότυπο της παιδικής 
ζωής της πατρίδας του καλλιτέχνη (Γερµανία ) Παιδιά διαφορετικής ηλικίας πιασµένα από το χέρι, σε 
σχήµα κύκλου χορεύουν σε ένα διεσπαρµένο µε λουλούδια λιβάδι. Είναι άνοιξη και τραγουδούν. Οι 
στάσεις των σωµάτων εναλλάσσονται, εµπρός, πίσω, πλάγια, µ’ ένα χαρακτηριστικό κυµατισµό των 
χεριών. Ορισµένα από αυτά είναι αφοσιωµένα στο χορό τους.. Άλλα κοιτάζουν έτσι µέσα από την 
εικόνα, σαν αναµένουν τους θεατές να µπουν στο χορό τους. Πίσω από το λιβάδι είναι το ποτάµι και 
λίγο πιο µακριά ένα χωριό Αν και υπάρχουν ήδη λουλούδια επειδή είναι άνοιξη , τα βουνά είναι ακόµη 
χιονισµένα.. Τα ρούχα των παιδιών φαίνονται σε µας σήµερα παλιά και πολύ απλά: Τα κορίτσια 
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φορούν µπλούζες και µακριές φούστες ή φορέµατα, και µια ποδιά, Μερικά  παιδιά είναι ξυπόλυτα. Ο 
Hans Thoma µας περιγράφει τον Μέλανα δρυµό την περιοχή όπου έζησε µε την οικογένειά του. 
Περιγράφει αυτό το τοπίο κάτω από έναν ηλιόλουστο ουρανό. Ζωγράφισε τη φύση µε τέτοιο τρόπο, 
ισοδύναµα µε το κυρίως θέµα του (τοπιογραφία- ηθογραφία ) . Ο συνδυασµός του ειδυλλιακού τοπίου 
µε την ρεαλιστική απόδοση των προσώπων δηµιουργεί µια ξεχωριστή ατµόσφαιρα. Το θέµα της 
µορφής µέσα στη φύση παρουσίαζε για εκείνη την εποχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Στην άκρη του έργου αντί για την υπογραφή του Hans Thoma υπάρχει ένα µεγάλο Τ και ένας 
µικρό χ. Μπορούµε να δούµε ακόµη την ηµεροµηνία 1872. 

Ο χορός σε κύκλο, είναι το πιο κοινό είδος του παραδοσιακού χορού. Ο κυκλικός χορός είναι µια 
παράδοση κοινή για πολλούς πολιτισµούς και υπονοεί την ενότητα Ο κύκλος είναι ο παλαιότερος 
γνωστός σχηµατισµός χορού. (αρχαία Ελλάδα (χορεία), αφρικάνικοί, ανατολικο-ευρωπαϊκοί, 
ιρλανδικοί κέλτικοι, καταλανικοί, νότιοι αµερικάνικοι και βορειοαµερικάνικοι χοροί . Χρησιµοποιείται 
επίσης, µε πιο στοχαστική µορφή, στη λατρεία µέσα στις διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, Οι χοροί 
σε κύκλο είναι κυρίως και το ύφος και η διάθεση απεικονίζουν την οµάδα. Ο στόχος είναι πάντα να 
βιωθεί η χαρά µε άλλους και να δηµιουργηθεί µια αίσθηση ενότητας και συντροφικότητας. 
 
Κρίση: Το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από τις προηγούµενες κατηγορίες  
 
4 Στοιχεία αναγνώσιµα 
• ο καλλιτέχνης Ηans.Thoma (όνοµα, ανώνυµος) 
• ο τίτλος του έργου: «ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ» (θα πρέπει πρώτα να αναζητηθεί από τα παιδιά, και 
κυρίως από ποιά στοιχεία του έργου προέρχεται) 
• υπογραφή Τ, χ  έτος 1872  
Η προσέγγιση περιορίζεται κυρίως στο εκφραστικό περιεχόµενο του έργου και λιγότερο στα 
µορφολογικά στοιχεία του ( µορφή , σύνθεση, , σχήµα όγκος, ) ή στο το µέσο µε το οποίο 
δηµιουργείται ένα έργο τέχνης, δηλαδή στα υλικά, τα εργαλεία και τις τεχνικές του καλλιτέχνη. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
 
Θεωρούµε πως κατά τη συστηµατική προσέγγιση του εικαστικού έργου τέχνης µέσα στη σχολική τάξη, 
µε την έκφραση των ιδεών, την υποβολή ερωτήσεων και την ερµηνεία καταστάσεων µε αφορµή την 
περιγραφή του εκφραστικού περιεχοµένου του έργου καθώς και των άλλων µορφολογικών στοιχείων, 
υποβοηθείται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και κατανοείται ένα πλούσιο και περιγραφικό 
λεξιλόγιο της τέχνης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας υπήρξε η διερεύνηση του κατά πόσο µπορούµε να φέρουµε τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου σε επαφή µε την πολυτροπική γραµµατική τριών διαφορετικών κειµενικών ειδών ώστε, σε αυθεντικές 
καταστάσεις επικοινωνίας να είναι ικανά να τα «διαβάζουν» / «σχεδιάζουν» και να τα µετασχηµατίζουν από το 
αρχικό πλαίσιο σε ένα άλλο. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήσαµε τις φάσεις της παιδαγωγικής των 
πολυγραµµατισµών, τοποθετηµένη πρακτική, ανοιχτή διδασκαλία, κριτική πλαισίωση και µετασχηµατισµένη 
πρακτική, προκειµένου να παρουσιάσουµε έναν τρόπο γραµµατικής ανάλυσης του γλωσσικού, ακουστικού, οπτικού, 
κινητικού και τοπικού νοήµατος ενός παραµυθιού, ενός cd και ενός dvd και του µετασχηµατισµού του παραµυθιού 
σε θεατρική παράσταση, στα πλαίσια τόσο της θεµατικής προσέγγισης όσο και του σχεδίου εργασίας. Αυτό που 
προκύπτει σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ότι οι πολυγραµµατισµοί χωρίς να αποτελούν κάποια ιδιαίτερη καινοτοµία, 
προτείνουν ουσιαστικά, µια λειτουργική γραµµατική που ξεπερνά τους περιορισµούς των παραδοσιακών 
προσεγγίσεων, βοηθά τους µαθητές να περιγράφουν γλωσσικές διαφορές και στόχος τους είναι να οργανώσουν, να 
εφαρµόσουν και να επεκτείνουν την παιδαγωγική του γραµµατισµού έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της κοινωνίας µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και νόηµα για το παρόν και κυρίως για το µέλλον των παιδιών. 
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ABSTRACT 
The purpose of this work was to explore whether we can bring children of kindergarten in contact with 
multimodal grammar of three different types of text so as to be capable to “read”/“design” and transform them 
from initial context to another, in authentic situations of communication. For this reason, we used the phases of 
pedagogy of multiliteracies, situated practice, overt instruction, critical framing and transformed practice, so that 
we present a way of grammatical analysis of linguistic, audio, visual, gestural and spatial meaning, in the context 
of interdisciplinary approach and project. What results in theory, is that multiliteracies without being a particular 
innovation, they propose a functional grammar that exceeds the restrictions of traditional approaches, helps 
students to describe linguistic differences and their objective is to organise, apply and extend the pedagogy of 
literacy in a way to correspond in the requirements of society with more effectiveness and meaning for the present 
but mainly for the future of children. 

 
KEY WORDS 
Multimodality, Multiliteracies, Genre, Design, Metalanguage 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην εποχή µας, η έννοια του εγγραµµατισµού επεκτείνεται πέρα από τις γλωσσικές γνώσεις και 
δεξιότητες και περιλαµβάνει επιπλέον, την κατανόηση πολυτροπικών κειµένων (Οδηγός Νηπιαγωγού, 
2006), µιας σύνθετης δηλαδή ποικιλίας κοινωνικών καταστάσεων ή συµβάντων όπως, γραπτά κείµενα, 
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αφίσες, µαθήµατα κ.α. (Χοντολίδου, 1999) και την εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα 
χρήσης. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ποτέ δε νοηµατοδοτούµε µόνο µε τη γλώσσα και κυρίως τα 
παιδιά. Η παράλληλη χρήση διαφορετικών σηµειωτικών τρόπων (ήχος, εικόνα, κίνηση, γραφή κ.α.), η 
πολλαπλότητα των καναλιών και των µέσων επικοινωνίας, αλλά και οι γλωσσικές και πολιτισµικές 
διαφορές επιβάλλουν την επαφή των παιδιών µε περισσότερα είδη γραµµατισµού από εκείνα που 
απαιτούνται για την επιτυχή απόδοσή τους στο πρόγραµµα σπουδών. 

Ως µια σύγχρονη παιδαγωγική εγγραµµατισµού, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις παραπάνω 
προκλήσεις, εµφανίζεται αυτή των πολυγραµµατισµών. Πρόκειται για στρατηγικές διδασκαλίας που 
διαµορφώθηκαν από µια οµάδα επιστηµόνων (New London Group: Cazden, Cope, Fairclough, Gee, 
Kalantzis, Kress, Bianco, A. Luke, C. Luke, Michaels, Nakata). Πραγµατοποιούνται σε πλούσιο σε 
ερεθίσµατα σχολικό περιβάλλον και βασικό στόχο έχουν τη σταδιακή εξοικείωση των εκπαιδευοµένων 
µε πολυτροπικά κείµενα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη λόγου και παρέχουν ευκαιρίες ανάδυσης 
γραµµατισµού, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις ικανότητες κάθε παιδιού. 

Είναι λοιπόν, η πρακτική των Πολυγραµµατισµών µια ιδιαίτερη καινοτοµία ικανή να επιφέρει 
ριζικές αλλαγές στα µέχρι τώρα µέσα και τρόπους διδασκαλίας του γραµµατισµού; Εκπληρώνει 
βασικούς στόχους του όπως το σπάσιµο του κώδικα µεταφοράς του προφορικού σε γραπτό λόγο και 
αντίστροφα; Μπορεί να έχει εφαρµογή στο ελληνικό νηπιαγωγείο βάσει του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και του 
Οδηγού Νηπιαγωγού σε πλαίσια πραγµατικής περίστασης και όχι προσοµοίωσης; Μπορεί να 
απευθυνθεί και να επηρεάσει θετικά τη γνωστική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη όλων των 
παιδιών ανεξαιρέτως; 

Η συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί µια θεωρητικού τύπου διερεύνηση των παραπάνω 
προβληµατισµών φιλοδοξώντας µε τα συµπεράσµατά της, να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω 
συζητήσεις ή ακόµα και για µελλοντική εφαρµογή της παιδαγωγικής των πολυγραµµατισµών στην 
τάξη του Νηπιαγωγείου. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι αντιλήψεις σχετικά µε το τι αποτελεί γλωσσική γνώση και 
κατ’ επέκταση, πώς οριοθετείται η έννοια του γραµµατισµού, εµφανίζονται αρκετά διαφοροποιηµένες, 
καθώς η εξέλιξη της γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της εξέλιξης της ανθρωπότητας. 
Σύµφωνα µε τους Baratt-Pugh & Rohl (2000), ο γραµµατισµός έχει περάσει από τέσσερις φάσεις 
οριοθέτησης, ως αποτέλεσµα των κοινωνικο-οικονοµικών και πολιτισµικών επιρροών της εκάστοτε 
εποχής. Συνεπώς, οι σύγχρονες επιταγές, όπως προκύπτουν από τις βασικές αρχές του ∆.Ε.Π.Π.Σ, 
θέτουν σε πρώτο πλάνο τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες όλων των παιδιών, καθώς και τη 
στήριξη της πολιτισµικής ταυτότητας και γλώσσας τους. 

∆ε θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας το γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί µαθητές σήµερα 
στα ελληνικά σχολεία δεν έχουν την ελληνική ως µητρική γλώσσα και ότι ανεξαρτήτως καταγωγής, 
περνούν πολλές ώρες τη µέρα εντός και εκτός σπιτιού, στην τηλεόραση, στο dvd, στο play station, στον 
υπολογιστή, σε πολυµεσικές εφαρµογές που προσπαθούν να κατανοήσουν και να τους αποδώσουν 
νόηµα. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για να διαµορφωθεί το νόηµα της ‘γραπτής γλώσσας’ 
φαίνεται να αποδυναµώνουν τη σύνδεση του νοήµατος µε τη γραµµατική του γραπτού λόγου και να 
δηµιουργούν έναν πολυγραµµατισµό. Την εξάσκηση δηλαδή των παιδιών σε κείµενα και είδη λόγου 
από ένα ευρύ φάσµα µέσων και πολιτισµικών πηγών, µε σκοπό την ανάπτυξη µιας κριτικής 
µεταγλώσσας, ώστε να κατανοούν την κοινωνική και πολιτισµική δύναµη των πολυτροπικών αυτών 
κειµένων (Kalantzis – Cope, 2001). 

Η µελέτη, η ανάλυση και η ερµηνεία πολυτροπικών κειµένων από τους µαθητές, απαιτεί 
διερεύνηση του συγκειµένου, του άµεσου δηλαδή κειµενικού περιβάλλοντος των συµφραζοµένων που 
προηγούνται ή έπονται (Μπαµπινιώτης 1985). Η σχέση των κειµένων µε το συγκείµενο συντελεί στην 
οργάνωσή τους σε κειµενικά είδη (genre), ανάλογα µε το ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν στο 
κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον τους και τα µέσα που χρησιµοποιούν γι’ αυτό. Για το λόγο αυτό, 
και για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στις όποιες περιστάσεις επικοινωνίας ο µαθητής χρειάζεται 
εκτός από λεξικο-γραµµατικές γνώσεις, να γνωρίζει κανόνες και συµβάσεις διαµόρφωσης των 
διαφορετικών κειµενικών ειδών (Μητσικοπούλου, 2006). 

Μπορεί λοιπόν η παιδαγωγική των πολυγραµµατισµών να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους 
και να προσφέρει στα νήπια ένα διαφορετικό είδος παιδαγωγικής, βάσει της οποίας θα είναι σε θέση να 
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εντοπίζουν και να κατανοούν κάθε µέσο νοηµατοδότησης και να το αντιµετωπίζουν ως δυναµική 
αναπαραστατική πηγή που διαρκώς ελέγχεται και αναδηµιουργείται από τους χρήστες; Μπορεί να 
αναπτύξει µια εκπαιδευτικά προσβάσιµη λειτουργική γραµµατική, µια µεταγλώσσα που να αναγνωρίζει 
και να επεξηγεί διαφορές µεταξύ των κειµένων, και να τα συσχετίζει µε τα πλαίσια του πολιτισµού και 
των καταστάσεων που φαίνεται να λειτουργούν; 

Το Νηπιαγωγείο που φέρεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σήµερα στην ένταξη των 
παιδιών σε µια κοινωνία γραπτής κυρίως επικοινωνίας (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002), µπορεί άραγε να 
ανταποκριθεί στην παραπάνω κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα µε την υιοθέτηση νέων 
πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία γραµµατισµού στα πλαίσια µιας πολυτροπικής παιδαγωγικής; 
Και αν ναι, υπάρχει ενδεχόµενο αναθεώρησης ή όχι της διαδικασίας του γραµµατισµού, ώστε να µην 
ξεκινά από τις αρχές της ανάγνωσης και της γραφής αλλά απ’ αυτή του Σχεδίου (Design); 

Η έννοια του Σχεδίου (Rowsell, 2006) θεωρείται σηµαντική και χρησιµοποιείται από τους 
θεωρητικούς των Πολυγραµµατισµών αντί της γραµµατικής. Έχει διττή σηµασία: και της διαµόρφωσης 
των προϊόντων και της διαδικασίας σχεδιασµού. Οι δάσκαλοι θεωρούνται σχεδιαστές µαθησιακών 
διαδικασιών και περιβαλλόντων, ενώ η µάθηση το αποτέλεσµα σχεδίων από σύνθετα συστήµατα 
ανθρώπων, περιβαλλόντων, τεχνολογίας, κειµένων κ.α. Κάθε σηµειωτική διαδικασία θα πρέπει να 
ειδωθεί ως ένα γεγονός Σχεδίου που περιλαµβάνει διαθέσιµα σχέδια (πηγές του Σχεδίου: γραµµατικές 
διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων και επίπεδα λόγου), τον σχεδιασµό (µετασχηµατισµός των 
διαθέσιµων πηγών και όχι απλή αναπαραγωγή τους) και το ανασχεδιασµένο (ένα νέο διαθέσιµο σχέδιο, 
µια νέα πηγή νοηµατοδότησης), που µπορούν να µετατρέψουν τη διδασκαλία της γλώσσας σε ενεργή 
και δηµιουργική διαδικασία (Cope & Kalantzis, 1996). 

Για να είναι ταυτόχρονα, και αποτελεσµατική η διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να περάσει 
από τέσσερις φάσεις (οπ.π.). Την τοποθετηµένη πρακτική (situated practice), την τοποθέτηση δηλαδή 
της διδακτικής διαδικασίας, του σχεδιασµού και της αξιολόγησής της στον κόσµο των παιδιών, µε 
θετικά αποτελέσµατα σε όσα διαθέτουν περιορισµένο πολιτισµικό και µορφωτικό κεφάλαιο ή είναι από 
άλλες χώρες και δεν είναι εξοικειωµένα µε τα κειµενικά είδη που χρησιµοποιούνται στο σχολείο. Την 
ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction), που βασίζεται στη σύνδεση διδασκαλίας και δεξιοτήτων των 
µαθητών (οπ.π.). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει εξ’ αρχής τις πρακτικές ανάγνωσης και γραφής 
των παιδιών εκτός σχολείου, πώς να χτίζει πάνω στα θεµέλια της γνώσης τους και πως να αξιολογεί τις 
ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους (χρήση παιχνιδιών, καρτών, ηλεκτρονικών µέσων). Επίσης, είναι 
σκόπιµο να υπάρχει ποικιλία και καλή γνώση των κειµενικών ειδών που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός 
στην τάξη και να διαφοροποιείται η διδασκαλία, ώστε να περιλαµβάνει ίσο αριθµό έντυπου κειµένου 
και ηλεκτρονικού ανάλογου µε τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. 

Τρίτη φάση εφαρµογής των πολυγραµµατισµών στην τάξη αποτελεί η κριτική πλαισίωση (critical 
framing), η οποία βοηθά το µαθητή να κατανοήσει το πώς η γλώσσα µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος 
κι ως εκ τούτου, θα µπορούσε να οριστεί ως µια µορφή µεταγνώσης (οπ.π.). Ως τελευταία, αναφέρεται 
η µετασχηµατισµένη πρακτική (transformed practice), η φάση που αφορά στην ικανότητα των µαθητών 
να µεταφέρουν τις νέες δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας γραµµατισµού σε 
άλλα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια (οπ.π). Η εν λόγω πρακτική αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη 
σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο θα µπορούσε µια νηπιαγωγός να 
εντάξει τις συγκεκριµένες φάσεις στο πρόγραµµά της µε βάση το σχεδιασµό του ∆.Ε.Π.Π.Σ και του 
Οδηγού Νηπιαγωγού; 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 

Προκειµένου να διερευνήσουµε πώς µπορούµε να φέρουµε τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε 
επαφή µε την πολυτροπική γραµµατική διαφορετικών κειµενικών ειδών σε αυθεντικές καταστάσεις 
επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή και αποτελεσµατική η προσπάθεια «ανάγνωσης» και 
µετασχηµατισµού τους από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, χρησιµοποιήσαµε τις φάσεις της παιδαγωγικής 
των πολυγραµµατισµών, στα πλαίσια τόσο της θεµατικής προσέγγισης όσο και του σχεδίου εργασίας. 
Η διάρκεια του προτεινόµενου προγράµµατος που µπορεί να πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα, δεν µπορεί να είναι λιγότερο από τρεις µήνες. 

Οι φάσεις εφαρµογής ενός project και οι βασικές αρχές του ενιαίου διαθεµατικού προγράµµατος, 
αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την πραγµατοποίηση της πρακτικής των πολυγραµµατισµών. Η 
σηµαντική συµβολή των παιδιών στην επιλογή θέµατος και στον καθορισµό στόχων, η βαρύτητα στις 
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γνώσεις, τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους, η δουλειά σε οµάδες, η συζήτηση αποτελεσµάτων και 
ο προγραµµατισµός λήψης µέτρων, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και η από κοινού αξιολόγηση, η 
ολιστική αντίληψη της γνώσης και η διασύνδεσή της µε το σύνολο των προγραµµάτων σχεδιασµού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων, αποτελούν συστατικά στοιχεία της εν λόγω παιδαγωγικής. Για το λόγο 
αυτό, η δηµιουργία µιας θεατρικής παράστασης, βασισµένης σε ένα παραµύθι, κρίθηκε ως η πιο 
κατάλληλη εφαρµογή Πολυγραµµατισµών µε πραγµατικό νόηµα για τα παιδιά της συγκεκριµένης 
ηλικίας. 

Στο πρώτο µέρος της εφαρµογής του προγράµµατος και στα πλαίσια της θεµατικής προσέγγισης, 
επιλέγουµε εµείς ένα γνωστό παραµύθι που έχει γίνει θεατρική παράσταση και το επεξεργαζόµαστε µε 
τα παιδιά. Στη συνέχεια, αναλύουµε όλοι µαζί το αντίστοιχο cd και το dvd µιας θεατρικής παράστασης 
βασισµένης στο συγκεκριµένο παραµύθι. Η επιλογή του παραµυθιού δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται 
για το κειµενικό είδος που κατέχει περίοπτη θέση στα ενδιαφέροντα των παιδιών από πολύ µικρή 
ηλικία, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι και είναι γραµµένο σε γλώσσα που καταλαβαίνουν (Hunt, 
1996). Ως λογοτεχνικό κείµενο αποτελεί αφορµή για έκφραση συναισθηµάτων, αξιών, απόψεων και για 
παραγωγή παρόµοιων ή διαφορετικών κειµένων (Χατζησαββίδης Σ., 2002). 

Επιπλέον, εντάσσεται στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης, καθώς µπορεί να 
συνδεθεί άµεσα µε άλλες µαθησιακές περιοχές λόγω πληροφοριών που µπορεί να εµπεριέχει (σχετικές 
µε ιστορία, γλώσσα, γεωγραφία κ.α.). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η ανάγνωση παραµυθιών σε 
συστηµατική βάση ενισχύει και στηρίζει την ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών (Gentry, 2006). 
Τέλος, το µαγικό στοιχείο και η αγωνία που ενέχουν συνήθως οι ιστορίες και αποδίδονται µε την 
ανάλογη ένταση από τον αφηγητή, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τα παιδιά να αναπτύξουν γρήγορα το 
γραµµατισµό καθώς, η «ανταµοιβή» των παραµυθιών τα παρωθεί να προσπαθούν διαρκώς να 
«ξεκλειδώσουν» τον κώδικα του γραπτού λόγου προκειµένου να το διαβάσουν µόνα τους (Baratt-Pugh 
& Rohl, 2000, Ζαν, 1996). 

Στο δεύτερο µέρος του προγράµµατος και στα πλαίσια εφαρµογής ενός σχεδίου εργασίας, τα ίδια 
τα παιδιά θα επιλέξουν το παραµύθι που θα αρέσει στην πλειοψηφία, το οποίο κατόπιν επεξεργασίας, 
και µετατροπής σε θεατρικό κείµενο βάσει, του ∆ραµατικού Κώδικα (Σέξτου, 1998), θα 
µετασχηµατίσουν σε θεατρική παράσταση. Η επιλογή της θεατρικής παράστασης επίσης δεν έγινε 
τυχαία. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), «στα παιδιά αρέσει πολύ να παίζουν ρόλους 
εµπνευσµένους από τους ήρωες αγαπηµένων τους παραµυθιών». Επιπρόσθετα, οι αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα σε παιδιά µικρής ηλικίας, καθώς συνεργάζονται σε οµάδες για να «διαβάσουν» και για να 
παραγάγουν κείµενα που έχουν νόηµα για τα ίδια, καθώς και ανάµεσα στα παιδιά και τη νηπιαγωγό 
ενισχύουν σηµαντικά την εξέλιξη του γραµµατισµού. 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Αφήγηση - Επεξεργασία παραµυθιού: ∆ιαθέσιµα σχέδια 

Η έναρξη του πρώτου µέρους του προγράµµατος θα γίνει µε τη φάση της τοποθετηµένης 
πρακτικής. Τοποθετούµε δηλαδή, την πρακτική του γραµµατισµού σε µια διαδικασία που προέρχεται 
από την άµεση εµπειρία, τα ενδιαφέροντα και τις κειµενικές πρακτικές των παιδιών και αφηγούµαστε 
ένα αρκετά προσφιλές παραµύθι, ακόµα και στα παιδιά διαφορετικής καταγωγής. Στη συνέχεια, και 
ενώ είµαστε ήδη στην πρώτη φάση, εφαρµόζουµε την ανοιχτή διδασκαλία αναλύοντας τη µεταγλώσσα 
του έντυπου κειµένου, δηλαδή τη λειτουργία του στον τρόπο κατασκευής και κατανόησης των 
νοηµάτων. Παράλληλα, η φάση της κριτικής πλαισίωσης θα βοηθήσει τα παιδιά να εκτιµήσουν πώς η 
µορφή και το layout ενός κειµένου αντανακλά τα υποβόσκοντα µηνύµατα. Πιο συγκεκριµένα, 
συζητάµε για το θέµα, τον τρόπο που εξελίσσεται η πλοκή, εντοπίζουµε τους χαρακτήρες και 
εξετάζουµε τι συµβαίνει µεταξύ τους, τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τις συνθήκες και τα εµπόδια 
που παρουσιάζονται και τοποθετούµε τα συµβάντα στο χώρο και το χρόνο. 

Έξι βασικά στοιχεία σχεδιασµού (γλωσσικό νόηµα, οπτικό, ακουστικό, κινητικό, τοπικό και των 
πολυτροπικών σχεδίων νοηµατοδότησης) (Cope & Kalantzis, 1996), θα µας βοηθήσουν στη φάση της 
ανοιχτής διδασκαλίας να πετύχουµε µια πιο συστηµατική ανάλυση της διαδικασίας νοηµατοδότησης 
του παραµυθιού. Σε σχέση µε το γλωσσικό νόηµα, βοηθάµε τα παιδιά να περιγράψουν και να 
αναγνωρίσουν το σχεδιασµό και τα κανάλια µετάδοσης του µηνύµατος σε κάθε περίπτωση. Αναλύουµε 
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τα αφηγηµατικά ή/και διαλογικά µέρη, µελετάµε τις διαφορετικές «φωνές» του κειµένου, τις ιδέες, τα 
επιχειρήµατα, τις επιθυµίες, τι λέξεις και τις εκφράσεις που χρησιµοποιεί κάθε ήρωας. 

Έπειτα, αναλύουµε τις εικόνες, το οπτικό νόηµα του παραµυθιού ώστε, να εξηγηθεί και να γίνει 
κατανοητή η λειτουργία του και ο τρόπος που επεκτείνει το γραπτό κείµενο και του προσθέτει νέο 
εννοιολογικό περιεχόµενο. Πώς για παράδειγµα, παρουσιάζονται ή σκιαγραφούνται οι χαρακτήρες, πού 
διαδραµατίζεται η ιστορία, πώς χρησιµοποιείται η εικόνα, τα χρώµατα, πώς φαίνονται οι αξίες και 
απόψεις των ηρώων, πώς σχετίζονται µε των παιδιών. 

Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται η συγκεκριµένη πρόταση χαίρονται την «ανάγνωση» των 
εικόνων γιατί τους βοηθά στην αναγνώριση στοιχείων του κειµένου. Εντούτοις, θα πρέπει να είµαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το νόηµα που µεταφέρεται µέσω της εικονογράφησης είναι συνήθως, εν 
µέρει αξιοποιήσιµο, καθώς τα παιδιά έχουν την τάση να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε µια 
λεπτοµέρεια κι όχι σε ολόκληρη την εικόνα (Σπινκ, 1990). Βοηθητικοί διάλογοι που θα µπορούσαν να 
αναπτυχθούν σ’ αυτό το σηµείο είναι: Ποια µέσα χρησιµοποιεί κάθε εικόνα (χρώµατα, µέγεθος); Πώς 
τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήρωα (κακία, ηλικία, ρώµη); Μπορείτε να καταλάβετε τον 
τόπο ή το χρόνο που διαδραµατίζεται η ιστορία µόνο από τις εικόνες; 

Αρκετά σηµαντική είναι η σύγκριση κειµένου και εικόνας. Κατά πόσο τα δυο µέσα 
νοηµατοδότησης και µετάδοσης πληροφοριών βρίσκονται ή όχι σε συνοχή. Μήπως, κάποιο υπερτερεί 
εις βάρος του άλλου; Οι εικόνες είναι απλώς διακοσµητικές ή προσφέρουν στην κατανόηση και στην 
αποσαφήνιση του νοήµατος του κειµένου και βοηθούν στη συγκρότηση και αποµνηµόνευση της 
αλληλουχίας των γεγονότων της ιστορίας; Αποτελούν κίνητρο για έναν αδύναµο αναγνώστη ή απλώς 
του διασπούν την προσοχή; 

Τέλος, θα γίνει ανάλυση τόσο στο κινητικό νόηµα, τι είδους χειρονοµίες ή κινήσεις 
περιγράφονται στο κείµενο και πώς, αν είναι χαρακτηριστικές κάθε ήρωα, δείχνουν τη διάθεση ή τους 
σκοπούς του όσο και στο νόηµα του χώρου. Πού δηλαδή διαδραµατίζεται η ιστορία, τι εναλλαγές 
υπάρχουν και πώς επιτυγχάνονται µέσα στο κείµενο, πώς ο χώρος συνδέεται µε το πολιτιστικό πλαίσιο 
και πώς επηρεάζει τη συµπεριφορά των χαρακτήρων. 

 
Επεξεργασία cd – ∆ιαθέσιµα σχέδια 

Στην πορεία της πρότασής µας χρησιµοποιούµε ένα αντίστοιχο µε το παραµύθι cd από το οποίο 
ακούµε µε τα παιδιά την ιστορία και παρατηρούµε εάν και κατά πόσο το κείµενο έχει αλλάξει. Οι τρεις 
πρώτες φάσεις των πολυγραµµατισµών συνεχίζονται, µε τρόπο αλληλένδετο και όχι διακριτό. Η 
επιλογή ενός κειµενικού είδους αρκετά οικείου στα παιδιά (cd), η σύγκριση και ο εντοπισµός 
οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε το παραµύθι, αλλά και η ανάλυση του πολιτισµικού πλαισίου 
στο οποίο διαµορφώθηκαν τα δυο είδη, τα βοηθούν να κατανοήσουν πιο εύκολα τον τρόπο σχεδιασµού 
και ανάπτυξης των ίδιων νοηµάτων σε δυο διαφορετικά κείµενα. 

Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά συνειδητοποιούν άµεσα ότι στην περίπτωση του cd υπάρχει η 
συνεισφορά µόνο του γλωσσικού και του ακουστικού νοήµατος στο σχεδιασµό και την κατανόηση του 
εν λόγω κειµενικού είδους. Προσπαθούν δηλαδή να εντοπίσουν τα βασικά στοιχεία της ιστορίας βάσει 
του λόγου, του ήχου, της µουσικής, των τραγουδιών, του ρυθµού, της έντασης, των παύσεων, της 
ησυχίας. Συζητάµε το πώς συνδυάζονται αυτά τα µέσα, τι περισσότερο προσθέτουν στο παραµύθι και 
πώς το καταφέρνουν (δηµιουργούν ιδιαίτερη ατµόσφαιρα, προκαλούν αγωνία κ.α.) και κατά πόσο 
µπορούν να αντικαταστήσουν την εικόνα. 
 
Επεξεργασία dvd – ∆ιαθέσιµα σχέδια 

Τέλος, παρακολουθούµε µαζί µε τα παιδιά ένα dvd µε τη θεατρική παράσταση που είναι επίσης 
βασισµένη στο παραµύθι που έχουµε ήδη διαβάσει και ακούσει. Επαναλαµβάνοντας τις φάσεις της 
τοποθετηµένης πρακτικής, της ανοιχτής διδασκαλίας και της κριτικής πλαισίωσης διερευνούµε το νέο 
κείµενο, βρίσκουµε επιπλέον τρόπους σχεδιασµού νοήµατος: χειρονοµίες, κινήσεις, κοστούµια, 
αντικείµενα, τραγούδια, σκηνικά, φωτισµοί, και συζητάµε για τη συνεισφορά τους στο νόηµα του 
παραµυθιού. Φροντίζουµε να γίνεται αιτιολόγηση των διαφορών: γιατί έχουν προστεθεί κι άλλοι ρόλοι, 
παραπάνω λόγια ή έχουν αφαιρεθεί από το παραµύθι (γιατί η παράσταση έχει περισσότερη διάρκεια, 
διαλείµµατα), γιατί χρησιµοποιούνται εφφέ (δηµιουργία ατµόσφαιρας, συµβολισµός) και πώς όλα αυτά 
µαζί τα µέσα συµπληρώνουν την πολυτροπική γραµµατική της θεατρικής παράστασης. 

∆ίνουµε έµφαση στο κινητικό νόηµα το οποίο, χαρακτηρίζει περισσότερο από τα προηγούµενα 
το συγκεκριµένο είδος. Ποιες χειρονοµίες, κινήσεις και µορφασµοί χρησιµοποιούνται στην παράσταση 
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και για ποιο λόγο ενώ, παράλληλα σχολιάζουµε ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν παρατηρήσει τα 
παιδιά να συµβαίνουν σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. 

Προσπαθούµε µε άλλα λόγια, να µυήσουµε τα παιδιά σε µια κριτική θέαση των κειµένων και του 
κάθε µέσου δηµιουργίας τους, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι κάθε κείµενο έχει ιδιαίτερη οπτική (µορφή 
µεταγνώσης). Υπάρχουν µηνύµατα που πρέπει να ανακαλύψουµε µέσω του περιβάλλοντος κάθε 
κειµένου, των πράξεων και τους συµµετέχοντες και να σκεφτούµε αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε µε 
αυτά. Τι ήθελε να σκεφτούµε ο συγγραφέας/σκηνοθέτης; Πώς το κάθε κείµενο δείχνει την ηλικία, τον 
πολιτισµό, πώς µιλούν οι γεροντότεροι, πώς οι νέοι, τι άλλο θα µπορούσαν να λένε οι ήρωες. Η 
συγκεκριµένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη σηµασία και αξία για τα παιδιά, καθώς τα νοήµατά τους 
διαφοροποιούνται αρκετά από αυτά των ενηλίκων εξαιτίας, της διαφορετικής αντίληψης του κόσµου. 

Μετά το πέρας της παραπάνω κειµενικής ανάλυσης και επεξεργασίας και καθώς τα παιδιά έχουν 
συνειδητοποιήσει, σε κάποιο βαθµό, ότι κάθε κείµενο προκαλεί δεξιότητες που εµπεριέχονται στο 
είδος, γίνεται µια πιο ευρεία συζήτηση για καθένα απ’ αυτά. Πιο αναλυτικά, τους ζητάµε να µας 
περιγράψουν πού τα χρησιµοποιούµε ή τα παρακολουθούµε, ποιος τα δηµιουργεί, ποιοι δουλεύουν για 
να πραγµατοποιηθούν, για ποιους (αναγνώστες/θεατές/ακροατές), σε ποιες περιπτώσεις (νηπιαγωγείο, 
σπίτι, θέατρο, για ψυχαγωγία, µόρφωση, ευχαρίστηση). Συζητάµε τι είδους θέµατα µπορούν να 
πραγµατεύονται (ιστορίες µε ζώα, µε ανθρώπους, διατροφής κ.α.), αν µας θυµίζουν άλλα κείµενα και 
αν εµείς µπορούµε να δηµιουργήσουµε κάτι παρόµοιο και υπό ποιες συνθήκες. 
 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Επιλογή - επεξεργασία – µετασχηµατισµός παραµυθιού – δηµιουργία θεατρικής παράστασης: 
Σχεδιασµός - Ανασχεδιασµένο 

Η λογοτεχνία όσο κι αν αντανακλά πραγµατικές εµπειρίες εντούτοις, δεν µπορεί να τις 
αντικαταστήσει. Για το λόγο αυτό, είναι εξίσου σηµαντικό για τα παιδιά να προχωρούν πιο πέρα και να 
πειραµατίζονται µε διαφορετικά είδη κειµένου για αυθεντικούς σκοπούς και συνθήκες (Baratt-Pugh & 
Rohl, 2000). Στο δεύτερο µέρος του προγράµµατος συνεπώς, εφαρµόζουµε εκτός από τις τρεις πρώτες 
φάσεις των πολυγραµµατισµών και τη µετασχηµατισµένη πρακτική για τη δηµιουργία θεατρικής 
παράστασης. Στο σηµείο αυτό τα παιδιά θα κληθούν να φέρουν στο σχολείο αγαπηµένα τους 
παραµύθια κι αφού τα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους, θα πρέπει να επιλέξουν ένα από αυτά µε 
κριτήριο την επιθυµία και προτίµηση της πλειοψηφίας. Η προετοιµασία της παράστασης θα γίνει µε 
επεξεργασία του παραµυθιού ανά οµάδες. 

Μετά το τέλος της κειµενικής ανάλυσης, τα παιδιά θα πρέπει να αναπλάσουν και να 
µετατρέψουν το παραµύθι σε θεατρικό κείµενο στηριζόµενα στο ∆ραµατικό Κώδικα, στις βασικές 
δηλαδή δοµές της ιστορίας: στο µύθο, στη δράση-σύγκρουση, στα πρόσωπα/ χαρακτήρες, στο χώρο και 
στο διάλογο. Τα πρόσωπα θα γίνουν ρόλοι, ο τόπος και η εποχή σκηνικό και η εικόνα θα µετατραπεί σε 
κίνηση. Θα πρέπει να αφαιρεθούν τα περιγραφικά και ίσως τα αφηγηµατικά µέρη, να µεγιστοποιηθούν 
ο διάλογος, η δράση και ό,τι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και να γίνει 
αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και µετασχηµατισµός των γραπτών συµβόλων σε οµιλία και 
ήχους. Έτσι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν έµπρακτα όλα όσα έχουν ήδη µάθει σε 
σχέση µε το πώς τα κειµενικά είδη ανάλογα, µε τον κώδικα επικοινωνίας και τους στόχους τους 
διαµορφώνουν αλλά και περιορίζουν τα µηνύµατα που δέχεται ο αναγνώστης. 

Όλες οι αλλαγές θα καταγραφούν σε υπολογιστή µετά από υπαγόρευση των παιδιών. Στη 
συνέχεια, θα γίνει διανοµή των ρόλων τους οποίους, κάθε παιδί θα δουλέψει και στο σπίτι και στο 
σχολείο. Ο οικογενειακός γραµµατισµός αποτελεί µια σηµαντική εφαρµογή µετασχηµατισµένης 
πρακτικής καθώς, παρέχει τρόπους εφαρµογής των σχολικών δεξιοτήτων στο σπίτι. Για το σκοπό αυτό, 
η ηχητική και µουσική επένδυση του έργου, θα γίνει από µαγνητοφωνηµένα δείγµατα που θα µας φέρει 
µια οµάδα παιδιών από το σπίτι, µε τη βοήθεια των γονιών τους. Στο σχολείο, θα γίνει η επιλογή των 
πιο κατάλληλων δειγµάτων για την παράσταση, γεγονός που σηµαίνει ότι τα µέσα γίνονται και 
εργαλεία και κείµενα για εξερεύνηση και µάθηση. 

Για την ενδυµατολογική ανάδειξη των προσώπων τα παιδιά ανατρέχουν στις εµπειρίες και 
γνώσεις τους και βάσει της ανάλυσης που κάναµε για το οπτικό νόηµα κάθε κειµένου, προτείνουν 
τρόπους κατασκευής των κουστουµιών. Η οµάδα που θα αναλάβει την κατασκευή τους θα έχει τη 
βοήθεια γονέων µε σχετικές γνώσεις. Ως σκηνικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εικόνες του 
παραµυθιού που θα σκανάρουµε στον υπολογιστή και θα τις περάσουµε στο πρόγραµµα Power Point 
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για προβολή κατά τη διάρκεια της παράστασης. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εικόνες ή τοπία 
που τα ίδια τα παιδιά έχουν αποθηκεύσει από το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι µε τη βοήθεια των δικών τους. 

Η εναλλαγή στο φωτισµό θα αποφασιστεί βάσει της σηµασίας των χρωµάτων (π.χ. το κόκκινο 
τονίζει κάτι δυνατό και βίαιο, το µπλε δίνει ονειρική όψη) και ανάλογα µε τα χαρακτήρα του ήρωα ή τα 
χαρακτηριστικά του τόπου και του χρόνου (π.χ. µέρα /νύχτα, βροχή /ήλιος), όπως έχει ήδη αναλυθεί 
κατά την επεξεργασία του οπτικού νοήµατος. Ο φωτισµός της παράστασης µπορεί να γίνει µε ένα φακό 
και µε τα αντίστοιχα χρωµατιστά σελοφάν. Τόσο µετά το τέλος της παράστασης αλλά και σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιµασίας της γίνεται αξιολόγηση από εµάς και από τα ίδια τα παιδιά. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην εν λόγω µελέτη, παρουσιάστηκε µέσω των φάσεων των πολυγραµµατισµών ένας 
ενδεικτικός τρόπος ανάπτυξης «ανάγνωσης»/«σχεδιασµού» του νοήµατος ενός παραµυθιού και ο 
µετασχηµατισµός του σε µια θεατρική παράσταση. Σε ένα πραγµατικά δηµιουργικό συµβάν, αισθητά 
διαφοροποιηµένο από τη συνηθισµένη παραστασιολογία των σχολείων, όπου το προσωπικό στοιχείο 
υπερισχύει και η θεατρική µαγεία δεν περιορίζεται στη στείρα εκµάθηση κειµένων, δίχως νόηµα και 
στη χωρίς ιδιαίτερη σηµασία αναπαραγωγή τους σε χώρο, χρόνο και πρόσωπα από άλλους 
διευθετηµένα. 

Αυτό που προκύπτει σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ότι οι πολυγραµµατισµοί δεν είναι κάποια 
ιδιαίτερη καινοτοµία, καθώς βασίζονται σε πρακτικές που οι εκπαιδευτικοί ήδη εφαρµόζουν µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο στις τάξεις τους. Προτείνουν ουσιαστικά, µια λειτουργική γραµµατική που 
ξεπερνά τους περιορισµούς των παραδοσιακών προσεγγίσεων, βοηθά τους µαθητές να περιγράφουν 
γλωσσικές διαφορές και στόχος τους είναι να οργανώσουν, να εφαρµόσουν και να επεκτείνουν την 
παιδαγωγική του γραµµατισµού έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και νόηµα για το παρόν και κυρίως για το µέλλον των παιδιών. 

Το υπάρχον πρόγραµµα δεν παραµελείται, ούτε υποβιβάζεται. Υλικά και δραστηριότητες στις 
οποίες οι µαθητές εµπλέκονται εντός και εκτός σχολείου είναι αµοιβαία υποστηρικτικά γεγονός που, 
επιτρέπει στους µαθητές να επεκτείνουν και να παρουσιάζουν νέους τρόπους κατανόησης και 
απόκτησης γνώσης, και δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), «ο εγγραµµατισµός 
στον οποίο αποσκοπεί η συνολική µαθησιακή διαδικασία στο σχολικό περιβάλλον είναι µια κατάκτηση 
µε πολύ ευρύτερες διαστάσεις και δεν περιορίζεται στην εκµάθηση του κώδικα γραφής». Εντούτοις, 
στα «ενδεικτικά παραδείγµατα κειµένων» µε τα οποία µπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά, εµπεριέχεται 
η έννοια της αναπαραγωγής ίδιου κειµενικού είδους (πρόσκληση, αφίσα, επιστολή κ.α.) και όχι ο 
«ανασχεδιασµός» του για την παραγωγή ενός άλλου. 

Η πραγµατικότητα αυτή, καθιστά την εφαρµογή της πρακτικής των Πολυγραµµατισµών 
αναγκαία στα πλαίσια µιας τάξης Προσχολικής Αγωγής, καθώς οι στόχοι τους συνάδουν µε τις 
σύγχρονες απαιτήσεις, όπως αυτές καταδεικνύονται από τον Οδηγό Νηπιαγωγού, δίνουν µεγαλύτερη 
σηµασία και βαρύτητα στη µητρική γλώσσα, στις προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις κάθε µαθητή 
καθώς και στην αξία και τη χρησιµότητα της τεχνολογίας. 
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H ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει τις ποικίλες ευκαιρίες, για την εµπλοκή µε το 
γραµµατισµό και τη µάθηση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο, που προσφέρει ένα Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε θέµα 
τη διατροφή. Με βάση τα θεωρητικά και τα ερευνητικά δεδοµένα, στα οποία στηρίζονται τα καινοτόµα προγράµµατα 
Αγωγής Υγείας και η προοπτική της ανάδυσης του γραµµατισµού, καθώς και τα στοιχεία που έχοµε συλλέξει, 
µπορούµε να προβούµε σε κάποιες βασικές διαπιστώσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι περιστάσεις προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός τέτοιου Προγράµµατος αντανακλούν τη χρήση του γραµµατισµού στην καθηµερινή 
ζωή, ενώ η απόκτησή του επιδιώκεται µέσα από δραστηριότητες που έχουν νόηµα και είναι απαραίτητες για την 
κάλυψη των αναγκών του Προγράµµατος. Συνεπώς, µάλλον επαληθεύτηκε η αρχική υπόθεσή µας. Ότι, δηλαδή, η 
εφαρµογή ενός Προγράµµατος αυτής της φύσης µπορεί να αποτελέσει το γόνιµο έδαφος για την κοινωνικο – 
πολιτισµική προσέγγιση της εγγραµατοσύνης. Αναφορικά, δε, µε την αξιολόγηση της ανάπτυξης των γλωσσικών 
δεξιοτήτων, αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθούµε διαρκώς, µέσα από αυθεντικές διαδικασίες, την 
πρόοδο των παιδιών. 
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ΤHE EMERGENCE OF LITERACY THROUGH THE APPLICATION THE OF A 

HEALTH EDUCATION PROGRAM FOCUSING ON NUTRITION 
 
 

Kassotaki – Psaroudaki Popi, Kindergarten teacher 
 
 

ABSTRACT 
The aim of the present study is to reveal the various chances for language learning which, the application of a 
Health Education programme focusing on nutrition, can offer. The methodology applied in order to achieve the 
purpose of our study has the characteristics of a field research including the detailed recording (photographing-
tape recording) of the instances of linguistic communication either as the result of programmed actions or 
emerging spontaneously in the course of action. Depending on theoretical and research data which underline the 
rationale of novel programmes as Health Education and the prospect of the emergence of literacy as well as the 
data that we have gathered, we can suggest certain general assertions. More specifically, the adoption of 
experiential teaching strategies (preparation meals in kindergarten, communication with experts about scientific 
or practical issues, information search from various sources, team work, close cooperation -through written 
messages- with the families, a rich print environment) can lead to literacy practices naturally connected to the 
whole programme. Consequently, we confirmed our initial assumption that the application of a novel programme 
focucing on nutrition can become fertile for the socio-cultural approach of literacy. As regard the assessment of 
the development of oral and written skills, the application of such a programme offers a number of chances to 
constantly monitor, through authentic processes, the children’s progress. 
 
KEY WORDS 
Early literacy, Health Education, Kindergarten 
 
 
1. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Στις µέρες µας ο καταιγισµός πληροφοριών για τα θέµατα της διατροφής από όλων των µορφών 
τα Μ.Μ.Ε. διαµορφώνει πιο εύκολα στάσεις και αντιλήψεις από ότι το σχολείο (Γκούβρα et al., 2001). 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   167 

 

 

Το γεγονός αυτό δηµιουργεί επιτακτική την ανάγκη για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και υπεύθυνη 
ενηµέρωση των πολιτών για την προέλευση και τα συστατικά, την διατήρηση και την παρασκευή των 
τροφών που προµηθεύονται και καταναλώνουν. Η Αγωγή Υγείας, δια µέσου του θεµατικού της άξονα 
«φροντίδα του εαυτού», ως µια αδιάλειπτη εκπαιδευτική διαδικασία, µπορεί και πρέπει να αναλάβει το 
ρόλο της ενηµέρωσης, πριν οι µαθητές αποκτήσουν βλαβερές και αρνητικές για την υγεία τους 
συνήθειες, παρέχοντας ισότιµα την υποστήριξή της σε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας χωρίς 
διακρίσεις µε βάση την ηλικία, το φύλο, την οικογένεια ή την πολιτισµική και κοινωνική 
προέλευση. Σε συνδυασµό, δε, µε την προώθηση της κριτικής σκέψης, η οποία είναι πρωταρχικής 
σηµασίας λειτουργία για την Αγωγή Υγείας, το σύγχρονο σχολείο µπορεί να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση µοντέλων συµπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση του 
επιπέδου υγείας. 
Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση της κρισιµότητας της προσχολικής ηλικίας, από την άποψη της 
σωµατικής ανάπτυξης του ατόµου και της οικοδόµησης γνώσεων και διαµόρφωσης στάσεων και αξιών, 
είναι µια πραγµατικότητα που δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί. Με βάση την πιο πάνω παραδοχή 
γενική επιδίωξη του συγκεκριµένου Προγράµµατος Αγωγής Υγείας ήταν να ενηµερωθούν έγκυρα µε 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές µέθοδοι οι µικροί µαθητές για κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν 
τη διατροφή. Ακόµα περισσότερο, να εµπλακούν ενεργά σε καταστάσεις ώστε να αναπτύξουν 
δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να είναι ικανοί να προβαίνουν συνειδητά σε ωφέλιµες για την υγεία 
τους επιλογές. Ανάµεσα στις δεξιότητες εκείνες, που χρειάζεται το άτοµο στην σύγχρονη κοινωνία για 
να λειτουργεί αποτελεσµατικά και να είναι σε θέση να ελέγχει, να προασπίζει και να βελτιώνει την 
υγεία του µέσω της διατροφής, είναι η άνετη χρήση της γλώσσας.  
 
2. Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Ο όρος γραµµατισµός είναι φορτισµένος µε αντιγνωµίες όχι µόνο σε ό, τι αφορά τις µεθόδους 
απόκτησής του αλλά και την ίδια του τη φύση. Με τη στενή έννοια, για παράδειγµα, περιλαµβάνει την 
κατάκτηση των δεξιοτήτων που εµπλέκονται µε την ανάγνωση και τη γραφή χρησιµοποιώντας ένα 
συµβατικό σύστηµα γραφής µιας συγκεκριµένης γλώσσας (Whitehead, 2002: 54). Ωστόσο, η έρευνα 
έχει δείξει ότι γραµµατισµός σηµαίνει πολύ περισσότερα. Το να τα καταφέρνει κάποιος να γράφει και 
να διαβάζει είναι µόνο η αρχή, διότι η έννοια του γραµµατισµού έχει διευρυνθεί και περιλαµβάνει την 
ικανότητα του ατόµου να διαβάζει, να γράφει, να µιλάει, να ακούει και να σκέφτεται. Παράλληλα, 
υποδηλώνει την ευχέρεια κωδικοποίησης – αποκωδικοποίησης του νοήµατος κάθε τύπου 
αναπαράστασης, που χρησιµοποιείται στο περιβάλλον του, για να µεταφέρει ή να εκφράζει ένα 
µήνυµα, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα και ευέλικτα στην κοινωνία. 

Στις µέρες µας, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του πεδίου «των Μελετών του Νέου Γραµµατισµού» 
(Barton, 1994), η ανάγνωση και η γραφή εκλαµβάνονται περισσότερο σε κάθε συγκεκριµένο 
περιβάλλον πραγµάτωσης τους, ως στοιχεία ενός ευρύτερου πλέγµατος κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
από ότι µια εξατοµικευµένη γνωστική δραστηριότητα. ∆εν µπορούµε, δηλαδή, τουλάχιστον στο 
επίπεδο που εκείνος κατευθύνει τη σκέψη και τη δράση του ανθρώπου, να µιλάµε γενικά για 
γραµµατισµό. Ιδωµένου µέσα από αυτήν την προοπτική, η µάθησή του απαιτεί πολύ περισσότερα από 
την απλή απόκτηση κάποιων τεχνικών δεξιοτήτων ουδέτερης φύσης. Υπάρχει, µάλιστα, µια όλο και 
περισσότερο αυξανόµενη συναίνεση στο ότι η απόκτηση των σχετικών αυτών δεξιοτήτων σε συνθήκες 
«γνήσιες ζωής» πρέπει να αποτελεί το σηµείο αφετηρίας και όχι τον τελικό στόχο της µαθησιακής 
διαδικασίας (Σπινθουράκη & Μουσταΐρας, 2000: 63). Στο πλαίσιο των προσχολικών ιδρυµάτων, τα 
νήπια µπορεί και πρέπει να έχουν τις ευκαιρίες, µε την κατάλληλη υποστήριξη και την οργάνωση ενός 
περιβάλλοντος ανάλογου µε αυτού της χρήσης του γραµµατισµού στην καθηµερινή ζωή, να ελέγξουν, 
να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις σχετικές τους γνώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να αναδύονται 
στο οικογενειακό και άµεσο κοινωνικό τους περιβάλλον (Βάµβουκας, 2006). 

 
3. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης διαφέρουν 

πολύ από εκείνες των υπόλοιπων ιδρυµάτων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
καθώς, όπως επισηµαίνει ο Χρυσαφίδης (2005: 109), είναι η µόνη βαθµίδα στην οποία «ο 
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εκπαιδευτικός καλείται να αναλάβει προσωπικά τις ευθύνες του για τη διαµόρφωση της µαθησιακής 
διαδικασίας είτε αυτό αναφέρεται στην επιλογή του θέµατος είτε στο σχεδιασµό της δράσης». Το γεγονός 
αυτό µπορεί, από µια άποψη, να θεωρηθεί ευλογία τόσο για τα νήπια όσο και για τον εκπαιδευτικό. 
Είναι απαλλαγµένες και οι δύο πλευρές από τον καταναγκασµό αυστηρών αναλυτικών προγραµµάτων 
που προτάσσουν την προσφορά και τη µάθηση συγκεκριµένης ύλης για το σύνολο των µαθητών. 
Μπορούν, έτσι, στο ευρύ θεµατικό και µεθοδολογικό πλαίσιο που τίθεται µε το ∆ΕΠΠΣ για το 
Νηπιαγωγείο, (2003) «να διδάσκουν και να µαθαίνουν» µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 
κάθε µικρού µαθητή. 

Αναφορικά µε τη γλώσσα, το ∆ΕΠΠΣ βασίζεται στις αρχές του αναδυόµενου γραµµατισµού και 
ως µεθοδολογική αρχή υιοθετεί την επικοινωνιακή – λειτουργική. Σύµφωνα µε αυτήν το άτοµο 
µαθαίνει µέσα από τη συναλλαγή του µε τους άλλους, ενεργώντας σε γνήσιες επικοινωνιακές 
καταστάσεις (Κονδύλη & Στελλάκης, 2006). Η ραχοκοκαλιά του αναδυόµενου γραµµατισµού, όπως 
προκύπτει από το σώµα των πρόσφατων σχετικών ερευνών και των θεωρητικών µελετών συνίσταται 
στο ότι:  

• Το παιδί από πολύ νωρίς ανακαλύπτει και αρχίζει να µαθαίνει για το γραµµατισµό µέσα από τις 
δικές του προσπάθειες, δηλαδή «το ίδιο συµµετέχει ενεργά στη µάθησή του». Οι απόψεις αυτές έλκουν 
την καταγωγή τους από τις προτάσεις των Piaget, Bruner και Chomsky για τη µάθηση και τη γλώσσα, 
οι οποίοι αποδίδουν στο παιδί της προσχολικής ηλικίας, ως προς τη µάθησή του, «το ρόλο του 
κατασκευαστή, του ελεγκτή υποθέσεων και του δηµιουργού κανόνων» (Riley, 1996: 8).  

• Ο ρόλος του ενήλικου είναι υποστηρικτικός, ενδιαφέρον και αλληλεπιδραστικός, καθώς 
προωθεί – στηρίζει το παιδί «στην πορεία του προς τη µάθηση, από τη συµµετοχή και τη µερική αντίληψη 
στην εσωτερίκευση και την εξάσκηση» (Gillen & Hall, 2001: 6).  

Από την άλλη πλευρά, στη σύγχρονη βιβλιογραφία η Αγωγή Υγείας εκλαµβάνεται ως µια 
συνεχής διαδικασία µε σπουδαία κοινωνική χρηστικότητα, η οποία δεν παίρνει τη µορφή ενός 
µαθήµατος αλλά «καθιστά έκδηλη την παρουσία της και αναπτύσσεται δυναµικά κατά µήκος και κατά 
πλάτος του συνόλου των σχολικών δραστηριοτήτων». Πολλοί, µάλιστα, ισχυρίζονται ότι, µέσα από 
γλωσσικές δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου όπως είναι ο διάλογος, οι ερωτήσεις, η 
ανάγνωση, η γραφή, η αλληλογραφία και µε τη χρήση έντυπων υλικών σαν τον περιοδικό τύπο, τις 
αφίσες και τα λογοτεχνικά κείµενα λόγιας ή λαϊκής αναφοράς, µπορεί να αναπτυχθούν και 
διερευνηθούν ποικίλα θέµατα που σχετίζονται µε την Αγωγή Υγείας (Θάνου, 2002). Τα περιεχόµενά 
της, από την άλλη πλευρά, είναι µάλλον προσιτά στα παιδιά καθώς αφορούν κυρίως «ζητήµατα της 
επικαιρότητας µε έντονο προσωπικό και κοινωνικό ενδιαφέρον» (Γκούβρα et al., 2001: 30,50). 

Με την έννοια αυτή, ένα από τα βασικά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την Αγωγή Υγείας, είναι 
ότι δεν εµφανίζεται σαν ένα διακριτό µάθηµα στο ωρολόγιο πρόγραµµα, τα προϊόντα µάθησης του 
οποίου µετρούνται µε παρωχηµένες αξιολογικές µεθόδους. Κατά συνέπεια, µπορούµε ίσως να 
ισχυριστούµε ότι οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις της Αγωγής Υγείας διασταυρώνονται µε την 
προοπτική της ανάδυσης του γραµµατισµού, η οποία προτείνει πρακτικές εναλλακτικής και αυθεντικής 
αξιολόγησης. Τέτοιες είναι η συστηµατική παρατήρηση και η διαχρονική συλλογή δειγµάτων εργασίας 
των παιδιών (portfolios), οι οποίες υποστηρίζουν τη µάθηση και παρέχουν πληροφορίες για τους 
µαθητές σε ολοκληρωµένες και διαθεµατικές δραστηριότητες (Owoki & Goodman, 2002).  

 
4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ; Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΝΟΜΙΖΩ!!!!! 
 

Η λειτουργία του νηπιαγωγείου σε διευρυµένο ωράριο (ολοήµερο) καθιστά την ενασχόληση µε 
το φαγητό ως µια από τις πιο σηµαντικές καθηµερινές δραστηριότητες και ένα θεµατικό πλαίσιο µέσα 
στο οποίο µπορεί να επιδιωχθεί η ολόπλευρη (γνωστική, συναισθηµατική, κοινωνική και φυσική) 
ανάπτυξη των παιδιών. Ως εκπαιδευτικός της πράξης η ίδια και αδιάλειπτα, από την πιλοτική του 
ακόµη εφαρµογή, λειτουργός του ολοήµερου νηπιαγωγείου, είχα συνειδητοποιήσει εδώ και χρόνια 
αυτήν τη δυναµική που θα µπορούσε να έχει η διαδικασία του φαγητού στην αγωγή των παιδιών, 
καθώς συνδέεται µε βιωµένες τους εµπειρίες και διεγείρει το ενδιαφέρον και τη δηµιουργικότητά τους. 
Έτσι, τη φετινή σχολική χρονιά (2006 – 2007) αποφασίσαµε να αξιοποιήσουµε αυτήν την παράµετρο 
της σχολικής ζωής πιο συστηµατικά, προκειµένου µε αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές να δώσουµε 
στα παιδιά τις ευκαιρίες, µέσα από βιωµατικές καταστάσεις και διερευνητικές προσεγγίσεις, να 
διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη διατροφή. Συγκεκριµένα, επιδιώξαµε να γνωρίσουν τους τρόπους 
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καλλιέργειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των ποικίλων φυτικών, ζωικών και βιοµηχανικών 
προϊόντων. Τις µεθόδους και τα µέσα παρασκευής, συντήρησης και κατανάλωσης των τροφίµων καθώς 
και τις επιπτώσεις των λανθασµένων διατροφικών επιλογών όχι µόνο στον ανθρώπινο οργανισµό αλλά 
και στο περιβάλλον γενικότερα. 

Όµως είναι κοινός τόπος στις επιστήµες της Αγωγής ότι, για να υιοθετηθεί µια συµπεριφορά ή να 
τροποποιηθεί µια ανεπιθύµητη, δεν είναι αρκετή η διδασκαλία των ωφελειών και των κινδύνων αλλά 
είναι χρήσιµο να «διδάξουµε» τη συµπεριφορά και να «εξασκήσουµε» τα παιδιά σ' αυτήν. Μέσα από 
όλη αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, και έχοντας πάντα κατά νου τις θεµελιώδεις αρχές της εφαρµογής της 
Αγωγής Υγείας στο σχολείο (Γκούβρα et al., 2001: 32-34), κύριος σκοπός µας ήταν «να 
διαπαιδαγωγηθούν οι µαθητές να τρέφονται υγιεινά». 

 
4.1 Περιγραφή των βασικών συνιστωσών του Προγράµµατος 

Το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο, όπου εφαρµόστηκε το Πρόγραµµα, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
των Χανίων, είναι µονοθέσιο µε δύο εκπαιδευτιούς, η βάρδια των οποίων εναλλάσσεται εβδοµαδιαία. 
Στο µαθητικό του δυναµικό περιλαµβάνονται 11 παιδιά, 4 από αυτά προέρχονται από διαφορετικά 
γλωσσικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, ενώ ένα παρουσιάζει διαγνωσµένες δυσκολίες στη µάθηση 
και τη συµπεριφορά. Οι κτιριακές συνθήκες, θα λέγαµε, ότι δεν εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις ανάγκες 
των παιδιών, ιδιαίτερα στο ζήτηµα της ασφαλούς και άνετης µετακίνησης, καθώς στεγάζεται σε ένα 
µισθωµένο ηµιυπόγειο χώρο, ο οποίος είναι χωρισµένος σε τρία µικρά δωµάτια. Παρόλα αυτά, διαθέτει 
ξεχωριστή κουζίνα, γεγονός που εκµεταλλευτήκαµε, προκειµένου να ασχοληθούµε µε τη µαγειρική.  

Η πρώτη µας ενέργεια ήταν να ενηµερώσουµε µε µια επιστολή τις οικογένειες των παιδιών για 
την απόφασή µας να ενταχθούµε στην οµάδα εφαρµογής ενός Προγράµµατος Αγωγής Υγείας, µε θέµα 
τη διατροφή, το οποίο συντονίζει η Υπεύθυνη του Νοµού Χανίων κ. Θ. Νιαουνάκη. Έτσι, 
πληροφορήθηκαν για τους στόχους του Προγράµµατος και για την επιθυµία µας να τους έχουµε, µε 
όποιο τρόπο τους ήταν δυνατόν, κοντά µας. Σε όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος η επαφή µαζί τους, 
ιδιαίτερα µε την ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων, ήταν τακτικότατη και εποικοδοµητική. 

 
4.1.1 Η διαδικασία δράσης 

Η κοµβική δραστηριότητα, που ήταν η παρασκευή κάποιου φαγητού, υλοποιούταν κάθε δύο 
εβδοµάδες και συγκεκριµένα την Παρασκευή. Την πρώτη µέρα (∆ευτέρα) της εβδοµάδας συζητούσαµε 
όλοι µαζί καταθέτοντας τις εµπειρίες και τις ιδιαίτερες γαστρονοµικές επιθυµίες µας γύρω από το 
φαγητό που θα θέλαµε να µαγειρέψουµε την Παρασκευή. Μετά τη λήψη της τελικής απόφασης, τις 
επόµενες µέρες (Τρίτη – Τετάρτη), εκµεταλλευόµενοι τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και τις 
σχετικές µε το θέµα πληροφορίες που συγκέντρωναν, επιδιδόµαστε στην καταγραφή των υλικών και 
των µέσων, που ήταν απαραίτητα για την παρασκευή του συγκεκριµένου φαγητού, καθώς και των 
απαραίτητων συµπληρωµατικών, όπως η σαλάτα και τα φρούτα.  

Την Πέµπτη ερχόταν, είτε από κάποιο παιδί είτε από τους νηπιαγωγούς, η συµβατική συνταγή 
στο σχολείο. Μετά την παρουσίαση και την ανάγνωσή της αναρτιόταν στον ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο. Στη συνέχεια τα παιδιά επέλεγαν και σηµείωναν τα ίδια σε χαρτί ποιο από τα χρειαζούµενα θα 
έφερνε το καθένα την άλλη µέρα. Την Παρασκευή γινόταν η παρασκευή του φαγητού µε τη συµµετοχή 
όλων, όπου τα νήπια ενθαρρύνονταν να καταθέτουν τις εµπειρίες τους, να παρατηρούν, να εκφράζονται 
λεκτικά, να κάνουν υποθέσεις, να πειραµατίζονται, να συγκρίνουν. Τις περισσότερες φορές οι γονείς 
συµµετείχαν, όχι µόνο στη διαδικασία της µαγειρικής, αλλά και ως καλεσµένοι στην κατανάλωση του 
φαγητού, ενώ η συνταγή πήγαινε στο σπίτι των παιδιών το µεσηµέρι. Την εβδοµάδα που ακολουθούσε 
επιχειρούσαµε να επεξεργαστούµε τυχόν προβληµατισµούς που είχαν αναδυθεί από την όλη διαδικασία 
µε κύριο στόχο, βέβαια, την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήµατα διατροφής.  

Γίνεται φανερό από την πιο πάνω ανάλυση, ότι η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήσαµε 
είναι η βιωµατική – επικοινωνιακή, καθώς τα βασικά στοιχεία που εµπεριέχει είναι αφενός το βίωµα, 
τόσο από την άποψη των ήδη βιωµένων εµπειριών των νηπίων όσο και της ενεργής συµµετοχής τους 
στην εκτύλιξη των γεγονότων. Και αφετέρου, η επικοινωνία, µε την έννοια της προσπάθειας για 
ισότιµη ανταλλαγή απόψεων, η οποία υποστηρίζει την οµάδα να πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά µε 
την οργάνωση, το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων (Χρυσαφίδης, 2002).  

Τα φαγητά που ετοιµάσαµε, τα οποία στη διδακτική πράξη λειτούργησαν ως πτυχές προς µελέτη 
ευρύτερων θεµατικών ενοτήτων (Θεοφιλίδης, 2002), είναι τα ακόλουθα:  
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• Μηλόπιτα: «Φθινόπωρο – φρούτα»  
• Πίτσα: «Σπορά – σιτάρι » 
• Μακαρόνια µε τυρί: «Τα ζώα» 
• Οµελέτα: «Τα ζώα» 
• Σουσαµένια κουλουράκια: «Γιορτές Χριστουγέννων» 
• Βασιλόπιτα: «Γιορτές Χριστουγέννων» 
• Σχολική λεµονάδα: «Χειµώνας – φρούτα» 
• Τυρόπιτα: «Απόκριες» 
• Σπανακόπιτα: «Άνοιξη – Λαχανικά» 
• Καλιτσουνάκια: «Άνοιξη – Πάσχα ». 

 
4.1.2 Η Οργάνωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Επειδή είναι δεδοµένο ότι ο σχολικός χώρος δεν αποτελεί απλά το υλικό περιβάλλον, στο οποίο 
διαδραµατίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά µε τη δυναµική που αναπτύσσεται ανάµεσα σε αυτόν 
και τους χρήστες του, ανάγεται σε σηµαντική παράµετρο των διαδικασιών αγωγής (Γερµανός, 2002). 
Από την έναρξη του προγράµµατος ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στην κατάλληλη διευθέτηση του χώρου 
και του εξοπλισµού του, ώστε τα νήπια να παρακινούνται από αυτόν στη ανάληψη πρωτοβουλιών για 
δράση και εξασκώντας έτσι τις γνώσεις τους από τις σκόπιµα οργανωµένες παρεµβάσεις. Πιο 
συγκεκριµένα: 

Το κέντρο του δραµατικού παιγνιδιού σταδιακά εξοπλίστηκε µε υλικά όπως µενού εστιατορίων, 
βιβλία µε συνταγές µαγειρικής, σηµειωµατάρια για τη λήψη παραγγελιών, µολύβια, τηλέφωνο, 
τηλεφωνικό κατάλογο, πλαστικά χρήµατα, ποδιές για τους σερβιτόρους και σκούφους για τους 
µάγειρες, σκεύη για την παρασκευή και το σερβίρισµα του φαγητού.  

Το κέντρο της µουσικής, εµπλουτίστηκε µε σχετικά παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια.  
Ανάλογα, στη βιβλιοθήκη προστέθηκαν περιοδικά, παραµύθια, µικρές ιστορίες, ποιήµατα, 

αινίγµατα, γλωσσοδέτες, βιβλία γνώσεων.  
Ο περιβάλλον γραπτός λόγος , αποτελούµενος από αφίσες, κείµενα σε ηλεκτρονική µορφή, 

πίνακες µε διευρυµένο ή και περιορισµένο κείµενο, πίνακες οργάνωσης και διοίκησης, κοινωνικά και 
εµψυχωτικά κείµενα, καθώς και αντιπροσωπευτικά της γλωσσικής ποικιλίας των παιδιών, σταδιακά 
οργανώθηκε και εµπλουτίστηκε κατάλληλα. Η µόνιµη και συνεχώς εµπλουτιζόµενη έκθεση δειγµάτων 
της γραπτής και εικαστικής έκφρασης των νηπίων, καθώς και των φωτογραφικών απεικονίσεων των 
πεπραγµένων της τάξης, συµπληρώνει την διδακτική παρέµβαση, µιας και τα παιδιά πολλές φορές 
ανατρέχουν σε αυτήν και αντλούν στοιχεία για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών τους.  

Τα σχετικά επιτραπέζια παιγνίδια αποδείχτηκαν, πέρα από την ψυχαγωγία, εξαιρετικά χρήσιµα 
και για την καλλιέργεια ποικίλων γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων. 

Τέλος, η ύπαρξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ήταν σηµαντική για την αποθήκευση και 
εκτύπωση των συνταγών, των φωτογραφιών καθώς και την οργάνωση, επεξεργασία και παρουσίαση 
δεδοµένων. 

  
4.2 Οι διαδικασίες απόκτησης του γραµµατισµού και ο εντοπισµός τους στο πλαίσιο δράσης του 
Προγράµµατος 

Σύµφωνα µε τις ∆αφέρµου et al. (2006: 98), το Πρόγραµµα Σπουδών για τη γλώσσα στο 
Νηπιαγωγείο πρέπει «να ενθαρρύνει να προωθεί και να υποστηρίζει την εξοικείωση των παιδιών µε όλες 
τις εκφάνσεις της γλώσσας που αφορούν τον προφορικό και το γραπτό λόγο». Με άλλα λόγια, στα παιδιά 
πρέπει να εξασφαλίζονται οι ευνοϊκές εκείνες συνθήκες και διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να 
κτίζουν γερά τα θεµέλια του γραµµατισµού τους. Κατά τους Holdaway (1979) και Smith (1983), 
τέσσερις είναι οι βασικές διαδικασίες που διευκολύνουν τα µικρά παιδιά να οδηγηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση (στο Morrow et al., 1998: 59).  

 Η πρώτη έχει να κάνει µε την «παρατήρηση των συµπεριφορών γραµµατισµού». Η διαδικασία 
αυτή υλοποιείται καθώς το παιδί παρατηρεί κάποιους να διαβάζουν και να γράφουν ή να εµπλέκουν και 
το ίδιο σε αυτήν τη δραστηριότητα. Για τις ανάγκες του προγράµµατος, εµείς και άλλα άτοµα, που 
συνεργάστηκαν µαζί µας, επανειληµµένα µοντελοποιήσαµε αυτήν τη συµπεριφορά. Ενδεικτικά 
αναφέροµε: ∆ιαβάστηκαν οι συνταγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη µαγειρική και άλλα έντυπα µε 
ποικίλα είδη του γραπτού λόγου. Κάθε εβδοµάδα έφτανε στο νηπιαγωγείο το περιοδικό «Οι Ερευνητές 
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πάνε παντού» για διαβάσοµε τη συνταγή µαγειρικής της Γ. Τσιαµπόκαλου. Έτσι το περιοδικό απόκτησε 
µόνιµη θέση στη βιβλιοθήκη και τα παιδιά σιγά-σιγά έδειξαν ενδιαφέρον και για θέµατα άλλων 
σελίδων του. Για παράδειγµα, διασκέδαζαν µε τη σελίδα «Εµείς οι τρεις οι φίλοι» του Ν. Μαρουλάκη.  

Το ίδιο συνέβη και µε το µηνιαίο περιοδικό «ΟΙΚΟ», από το οποίο ενηµερωνόµαστε για τα 
προϊόντα που παράγονται κάθε εποχή, µέσω της µόνιµης σχεδόν στήλης του «Κάθε πράγµα στον καιρό 
του». Η στήλη αποτέλεσε το κίνητρο για εξορµήσεις, προκειµένου να αναζητήσοµε πληροφορίες για τα 
διαθέσιµα προϊόντα της εποχής και τον τρόπο καλλιέργειάς τους. Έτσι, επισκεφτήκαµε ένα κατάστηµα 
βιολογικών προϊόντων και τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς. Σε αυτές τις εξόδους είχαν την ευκαιρία να 
παρατηρήσουν κόσµο να διαβάζει και να γράφει, να κρατά λίστες µε ψώνια και να αναζητά την 
ταυτότητα των προϊόντων σε ετικέτες. 

Προκειµένου να φτιάξοµε έναν κατάλογο βιβλίων, χρήσιµο για όποιον ήθελε να µάθει κάτι 
σχετικό µε τη διατροφή, επισκεφτήκαµε τρεις φορές τη ∆ηµοτική παιδική βιβλιοθήκη. Εκεί τα παιδιά, 
µε τη βοήθεια του προσωπικού, εντόπισαν ικανό αριθµό βιβλίων για το θέµα. Τα καταγράψαµε, 
φωτογραφίζοντάς τα, και τα δανειζόµαστε αργότερα. Μια καλή συνήθεια, που αποκτήθηκε στη 
βιβλιοθήκη, ήταν να τους διαβάζει κάποιος σε κάθε επίσκεψη ένα βιβλίο της επιλογής τους.  

 Η δεύτερη διαδικασία σχετίζεται µε «τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση» του παιδιού µε 
κάποιους σηµαντικούς άλλους που του προσφέρουν καθοδήγηση, βοήθεια και ενθάρρυνση. Κατά την 
εκτύλιξη του προγράµµατος πολλές φορές τα νήπια συνέβηκε να υποστηριχτούν από τους 
νηπιαγωγούς, τους γονείς αλλά και άλλα άτοµα στην προσπάθεια τους να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα, 
προφορική και γραπτή, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Προγράµµατος. Στη φάση της 
επιλογής του φαγητού τα νήπια ενθαρρύνονταν να εκφράσουν τη γνώµη τους και να χρησιµοποιήσουν 
τα επιχειρήµατά τους για να την υποστηρίξουν. Ενώ, κατά τη διάρκεια των γευµάτων και των εξόδων 
από το σχολείο µυούνταν στην κατάλληλη για την περίσταση γλωσσική έκφραση και τη χρήση των 
κοινωνικά αποδεκτών κανόνων στην επικοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των γευµάτων τα νήπια παρωθούνταν να αναγνωρίζουν τα 
υλικά από τους λογότυπους της συσκευασίας τους, ενώ, όταν χρειαζόταν, κατασκεύαζαν τα ίδια τις 
ταµπέλες προκειµένου να µη µπερδευτεί η ζάχαρη µε το αλάτι ή το αλεύρι. Στην ίδια, επίσης, φάση 
παρωθούνταν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα µεταφορικά, ενεργοποιώντας έτσι τη δηµιουργικότητα και 
την φαντασία τους. Τότε, το νερό καθώς έπεφτε στο ζυµάρι γινόταν βροχή, το αλεύρι χιόνι, το λάδι 
ακτίνες του ήλιου και το αλευρωµένο χέρι της νηπιαγωγού το πόδι του λύκου που πήγαινε στα 7 
κατσικάκια µετά την επίσκεψη του στο µυλωνά. Τέλος, τα νήπια ενθαρρύνονταν να ανακαλύψουν 
τρόπους αναγνώρισης της ιδιοκτησίας τους. Έτσι, η κάθε οµάδα αναγνώριζε τη σπανακόπιτά της από 
τα ζυµαρένια αρχικά γράµµατα του ονόµατός των µελών της που στόλιζαν την επιφάνειά της.  

Βοήθεια δέχτηκαν και από το προσωπικό του ΙΝΚΑ, όπου, χωρισµένοι σε οµάδες, έψαχναν για 
τα προϊόντα που διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο ξύδι, το αλάτι και τη ζάχαρη. Με την 
υποστήριξη, που δέχτηκε η κάθε οµάδα, ανακάλυψε και κατέγραψε τις πληροφορίες που αναζητούσε, 
ενώ στη συνέχεια τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο πίνακα, ο οποίος εµπλούτισε τον 
περιβάλλοντα γραπτό λόγο της τάξης. 

Να σηµειώσουµε ότι η µαγειρική λειτούργησε, σε κάποιες περιπτώσεις, ως αφόρµηση για την 
οργάνωση δραστηριοτήτων που στόχευαν στην καλλιέργεια κάποιων γλωσσικών δεξιοτήτων όπως: 
Φωνολογικής επίγνωσης (λέξεις που τελειώνουν όπως η οµελέτα). Αναγνώρισης των γραµµάτων του 
αλφάβητου (όταν φτιάξαµε σουσαµένια κουλουράκια δηµιουργήσαµε την ιστορία του «ο» και του «ι». 
Τα γράµµατα αυτά έκαναν πολλές τρέλες και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο. Ανάλογα µε το σηµείο 
που ακουµπούσαν µεταξύ τους ήταν και ο ήχος που έβγαζαν (θ, ρ, Φ, α, σ)). Επίσης, σε άλλη 
περίπτωση, προκειµένου να βοηθήσοµε τα παιδιά να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται την έννοια της 
λέξης στο κείµενο, συνοδεύαµε την ανάγνωση κάθε λέξης (παροιµία, αίνιγµα) µε µια χαρακτηριστική 
κίνηση. 

 Η τρίτη διαδικασία αφορά «την εξάσκηση». Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί εργάζεται µόνο 
του και προσπαθεί να εφαρµόσει αυτά που ήδη γνωρίζει χωρίς την καθοδήγηση των ενηλίκων. 
Αξιολογεί τα επιτεύγµατα του, κάνει διορθώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες. Η κατάλληλη οργάνωση 
του περιβάλλοντος της τάξης, τούς έδινε την ευκαιρία, ιδιαίτερα µέσω της επινοηµένης γραφής, της 
χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του δραµατικού παιγνιδιού, να πειραµατίζονται χωρις το 
φόβο ότι θα υποστούν έλεγχο.  
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 Τέλος στην τέταρτη διαδικασία το παιδί, επιζητώντας συνειδητά ή ασυνείδητα την αποδοχή και 
την έγκριση των ατόµων που αποτελούν το υποστηρικτικό για αυτό περιβάλλον (γονείς-δάσκαλοι), 
«µοιράζεται» µαζί τους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει. Κάποια παραδείγµατα που 
θα µπορούσαν να δηλώσουν τη λειτουργία αυτής της διαδικασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος που 
συζητούµε θα µπορούσαν να θεωρηθούν: 

Το γράµµα προς το κατάστηµα «ΓΑΙΑ», που τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν, 
προκειµένου να ευχαριστήσουν το προσωπικό για τη ζεστή φιλοξενία που τους επεφύλαξαν κατά την 
επίσκεψη τους εκεί.  

Ο «Λαχανούλης», που κατασκεύασαν µε τα φυσικά υλικά που φέραµε από τη Λαϊκή Αγορά. Του 
έδωσαν όνοµα, και κατέγραψαν σε ταµπέλες τα ονόµατα των µελών του σώµατός του τοποθετώντας τις 
στις κατάλληλες θέσεις. 

Η αφίσα, µε θέµα την «πορτοκαλοασπίδα», που δηµιούργησαν για να τονίσουν τη συµβολή των 
εσπεριδοειδών στην διατήρηση και την προαγωγή της καλής υγείας.  
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

 
Όπως από την αρχή είχαµε υποθέσει, το Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ήταν ελκυστικό και 

ωφέλιµο για τα παιδιά, καθώς, παρότι είχε τη µορφή παιγνιδιού, τα έκανε να νιώθουν ώριµα και 
υπεύθυνα. ∆ιαπίστωναν διαρκώς ότι κατάφερναν να κάνουν σηµαντικά πράγµατα, τα οποία 
στερεοτυπικά ανήκουν στον κόσµο των ενηλίκων. Να στύβουν χυµούς και να χρησιµοποιούν το µίξερ. 
Να ανακατεύουν το φαγητό που µαγειρεύεται. Να παίρνουν προφυλάξεις από κινδύνους που 
εγκυµονούν το καυτό φαγητό, τα µικρόβια στα µολυσµένα σκεύη και στα λερωµένα χέρια, τα ληγµένα 
τρόφιµα και τα χηµικά πρόσθετα. Να ζυµώνουν και να ανοίγουν φύλλο για πίτες. Να στρώνουν το 
τραπέζι. Να φυτεύουν µυρωδικά και να φροντίζουν την ανάπτυξή τους. Ακόµα παραπέρα, να 
διαβάζουν και να γράφουν. Με άλλα λόγια, φυσικά και αβίαστα, υποστηριζόµενα από το φυσικό και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον, τα παιδιά ενθαρρύνονταν να αναλάµβαναν ρίσκα και να επιλύουν 
προβληµατικές καταστάσεις µε τη βοήθεια και της µαθηµατικής σκέψης (σύγκριση, οµαδοποίηση, 
συγκέντρωση οργάνωση και επεξεργασία δεδοµένων, απαρίθµηση, αντιστοίχηση, µέτρηση) σε 
συνθήκες γνήσιας ζωής. Είχαν έτσι τις ευκαιρίες να ελέγχουν, προς µεγάλη τους ευχαρίστηση, άµεσα 
την επαλήθευση των προβλέψεων και των υποθέσεών τους. Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας ήταν 
οι πρακτικές του γραµµατισµού στο σχολείο να είναι ανάλογες µε τη χρήση του στην καθηµερινή ζωή 
των ανθρώπων για την ικανοποίηση των ατοµικών και κοινωνικών τους αναγκών. 

Καταληκτικά, στα παιδιά δόθηκαν οι ευκαιρίες να καλλιεργήσουν πλήθος δεξιοτήτων 
προφορικού και γραπτού λόγου. Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να εξασκηθούν στη χρήση της 
κατάλληλης γλώσσας σε κάθε δεδοµένη περίσταση. Επιπλέον, να δοκιµάσουν τις υποθέσεις τους για 
τις λειτουργίες του γραπτού λόγου και να έρθουν σε επαφή µε τα ποικιλόµορφα είδη του. Τέλος, 
επιµέρους γνώσεις και δεξιότητες, για τη λειτουργία του κώδικα της γραφής και τον επιδέξιο χειρισµό 
ενός εντύπου, καλλιεργήθηκαν σε ένα λειτουργικό πλαίσιο για τη θεραπεία αυθεντικών 
επικοινωνιακών αναγκών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαφήµιση για το παιδικό παιχνίδι αποτελεί ξεχωριστό είδος τηλεοπτικής διαφήµισης, γιατί τα προϊόντα που 
προβάλλονται δεν στοχεύουν στην επίλυση προβληµάτων ή στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, αλλά 
αφορούν στη ψυχαγωγία των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές πειθούς µε έµφαση 
στα σηµαίνοντα του παιχνιδιού και στις ιδιότητες που αποδίδονται στο χρήστη.  Με την παρούσα εισήγηση 
στοχεύουµε στην πρόταση ενός µεθοδολογικού µοντέλου για την αξιοποίηση της τηλεοπτικής εικόνας από τους/τις 
ερευνητές/τριες µε σκοπό την καλλιέργεια του οπτικού γραµµατισµού σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Το δείγµα 
αποτελείται από 21 τηλεοπτικές διαφηµίσεις, οι οποίες προβάλλουν παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όσον 
αφορά στη µέθοδο, η σηµειωτική ανάλυση κρίνεται κατάλληλη, διότι οι διαφηµίσεις ως τηλεοπτικό genre διαθέτουν 
τα τρία βασικά κριτήρια των σηµείων: καθορίζονται από ένα σκοπό, περιέχουν πληροφορίες και αναγνωρίζονται 
από την εµφάνισή τους, επιτελούν δηλαδή την πραγµατιστική, τη σηµαντική και τη συντακτική λειτουργία αντίστοιχα. 
Έτσι αναλύουµε το µήνυµα/παιχνίδι ως «άλλο σηµείο» που επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες όταν παίζεται από τους/τις 
παρουσιαστές/τριες και από τα παιδιά. Ενδεικτικά από το σύνολο του δείγµατος παρουσιάζουµε µια 
διαφήµιση/σηµείο µε θέµα «Χωριό Little People», όπου εντοπίζουµε τον εκπαιδευτικό και τον διαπολιτισµικό 
κώδικα. 
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ABSTRACT 
Children’s toy advertisements are a special kind of TV advertisement because of the fact that the products which 
are shown do not aim at the solution of problems and don’t try to meet the consumer’s needs. In fact, they concern 
children’s entertainment and therefore use different persuasion techniques, which focus on the toys’ 
characteristics and the user’s qualities. This paper aims at the proposal of a methodology model for the analysis 
of the television image, which would enable the researchers to develop the preschoolers’ visual literacy. The 
sample consists of 21 TV advertisements, which present toys for children of preschool age. As far as methodology 
is concerned semiotic analysis is judged suitable, due to the fact that advertisements as a television genre share 
the three basic elements of signs: they are defined by a purpose (pragmatics), they contain information 
(semantics) and they are identified through their appearance (syntax). Moreover, we analyse the message/toy as 
another sign, which has the same function when it is played by the presenters/children. In order to illustrate the 
above we present the advertisement/sign “Little People Village”, in which we identify the educational and the 
cross-cultural code. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Το ερώτηµα που τίθεται στην έρευνά µας είναι το κατά πόσο είναι ικανοί/ές οι µαθητές/τριες, 
αλλά και οι ενήλικες/εκπαιδευτικοί να κάνουν κριτική «ανάγνωση» στις διάφορες αναπαραστάσεις που 
αναπαράγονται µέσω των ΜΜΕ και ειδικότερα µέσω της διαφήµισης, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών στον τοµέα αυτό. Εξίσου σηµαντική είναι η επιρροή των γονέων και το οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Όπως αναφέρουν πολλοί ερευνητές τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τους σκοπούς και 
τα µηνύµατα των προγραµµάτων και των διαφηµίσεων όταν παρακολουθούν τηλεόραση µαζί µε τους 
γονείς και συζητούν γι’ αυτά που βλέπουν1. Έτσι το προτεινόµενο µοντέλο απευθύνεται αρχικά σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς, αφενός για να βελτιώσουν την ικανότητα οπτικής ανάγνωσης και αφετέρου 
για να ενθαρρύνουν την κριτική ανάγνωση της κινούµενης εικόνας από τα παιδιά.  

Υιοθετούµε τη θέση ότι τα ΜΜΕ και συγκεκριµένα η τηλεόραση αποτελούν πηγή µάθησης, 
προώθησης προτύπων και συµπεριφορών για τα παιδιά2. Εάν λάβουµε υπόψη τα ποσοτικά στοιχεία για 
την πρόσληψη της γνώσης σε 1% µε τη γεύση, 1,5% µε την αφή,  3,5% µε την όσφρηση, 11% µε την 
ακοή και 83% µε την όραση3 κατανοούµε τη σηµασία της τηλε-όρασης στην καθηµερινή ζωή και την 
ανάγκη για οπτικό γραµµατισµό, καθώς ο κύριος όγκος των πληροφοριών, τόσο για τα παιδιά όσο και 
για τους ενήλικες, προσλαµβάνεται µέσω του οπτικού συστήµατος.  

Μεγάλο τµήµα των ερευνών µελετά τον εκπαιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης και την επίδραση 
που ασκεί σε άτοµα διαφόρων ηλικιών και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά. ∆ύο είναι τα βασικά σηµεία για 
τα οποία κρίνεται η τηλεόραση: α) ως µέσο µονόδροµης επικοινωνίας, γιατί η στοιχειώδης επικοινωνία 
προαπαιτεί την παρουσία ποµπού/µηνύµατος/δέκτη σε αµφίδροµο άξονα, όπου τα εµπλεκόµενα µέλη 
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ρόλους (ο ποµπός να γίνει δέκτης και ο δέκτης ποµπός).  Στην 
περίπτωση της τηλεόρασης, το µοναδικό περιθώριο για εµπλοκή του δέκτη στην επικοινωνιακή 
διαδικασία έγκειται στη διακοπή της, είτε µε την αλλαγή καναλιού, είτε µε την παύση της λειτουργίας 
της συσκευής. Έτσι αρνητική παράµετρο στη σχέση τηλεόρασης-τηλεθεατή αποτελεί η παθητικότητα 
του δεύτερου και β) όσον αφορά στην αληθοφάνεια της τηλεόρασης, καθώς οι οπτικοακουστικές 
τεχνικές (γωνίες λήψης, τρόποι φωτισµού, µακρινό και κοντινό πλάνο, γρήγορη και αργή κίνηση, 
µοντάζ, µίξη ήχου) κατασκευάζουν µια καινούργια πραγµατικότητα, που µοιάζει µε τη φυσική χωρίς 
όµως να ταυτίζεται µε αυτήν. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως η τηλεόραση µεταδίδει ψευδείς 
πληροφορίες και εντυπώσεις, ωστόσο αρκετές φορές τα όρια µεταξύ πραγµατικότητας και 
τηλεσκηνοθεσίας είναι δυσδιάκριτα, επειδή χρησιµοποιούνται ρεαλιστικά σηµαίνοντα. Όπως «η λέξη 
δεν είναι το πράγµα» και «ο χάρτης δεν είναι ο χώρος», οι εικόνες της τηλεόρασης δεν είναι αυτό που 
απεικονίζουν4. Έτσι έχει κατηγορηθεί η τηλεόραση για διαστρέβλωση της πραγµατικότητας. 

Όσον αφορά στο πρώτο σηµείο, θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια παρέµβασης, 
εφόσον οι δυνατότητες του µέσου για αλληλεπίδραση είναι δεδοµένες. Η παρακολούθηση τηλεόρασης 
από όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές οµάδες είναι γεγονός και αυτό που µελετάται/αµφισβητείται 
είναι η ποιότητα των τηλεοπτικών προγραµµάτων. Στο πεδίο αυτό εφόσον ο/η τηλεθεατής/τηλεθεάτρια 
αδυνατεί να παρέµβει στη διαµόρφωσή τους, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση στον «οπτικό 
γραµµατισµό» από την µικρή ηλικία, ώστε οι δέκτες να εξασκηθούν στην ανάγνωση οπτικών κειµένων, 
στην αποκωδικοποίησή τους, στην κατανόηση των προβαλλόµενων προτύπων και ιδεολογιών, αλλά 
και στην ενσυνείδητη απόρριψη ή αποδοχή τους. 

Τα είδη των τηλεοπτικών εκποµπών είναι πολλά και ανάλογα µε την περίπτωση, απαιτείται 
περισσότερη ή λιγότερη επεξεργασία από την πλευρά των δεκτών. Η διαφήµιση, ως τηλεοπτικό είδος, 

                                                 
1 Bulmer, S. (2001). Children’s Perceptions of Advertising. Department of Commerce. Massey University. 
Auckland. http://commerce.massey.ac.nz/research_outputs/2001/2001005.pdf (31/05/05). Βρύζας, Κ. (1997). 
Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Ηλικία. Θεσσαλονίκη: Βάνιας,151. Reid, L. N. (2001). The impact of family 
group interaction on children’s understanding of television advertising. Journal of Advertising. 8(3), 13-19. 
2 Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης υποστηρίζει ότι η µάθηση επιτυγχάνεται µέσω της παρατήρησης του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, της µίµησης των κοινωνικά αποδεκτών συµπεριφορών και της ταύτισης, δηλαδή της 
ενσυνείδητης ή υποσυνείδητης αποδοχής αξιών, κανόνων, στάσεων, διαθέσεων και τρόπων συµπεριφοράς 
προσώπων τα οποία αγαπούµε ή θαυµάζουµε. Βλ. Καψάλης, Α. Γ. (2000). Παιδαγωγική Ψυχολογία. 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 285-298. 
3 Καψάλης, Α. Γ. (2000). ό.π., 298. 
4 Chandler, D. (1994). Σηµειωτική για αρχάριους. www.aber.ac.uk/~dgc/ semiotic.html (10/11/05). 
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είναι εξαιρετικά σύνθετο, καθώς µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προβάλλει µεγάλο αριθµό ακουστικών και 
οπτικών πληροφοριών σε ποικίλα genres (προφορικός λόγος, γραπτό κείµενο, µουσική, χρώµα, 
κινούµενη εικόνα). Συχνά, η εναλλαγή των σκηνών είναι πολύ γρήγορη, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η 
πληροφορητικότητα5 και να εντυπώνεται στη µνήµη µόνο ό, τι ελκύει περισσότερο την προσοχή. Το 
φαινόµενο αυτό παρατηρείται έντονα στις διαφηµίσεις, που απευθύνονται σε παιδιά και συγκεκριµένα 
στις διαφηµίσεις παιχνιδιών, τις οποίες καταγράφουµε και µελετούµε. 

Η παιδική διαφήµιση αποτελεί ξεχωριστό είδος καταναλωτικής διαφήµισης, γιατί απευθύνεται σε 
ένα περιορισµένο ηλικιακά κοινό, τα παιδιά. Ωστόσο απευθύνεται και στους γονείς, γιατί στην ουσία 
αυτοί αγοράζουν τα προϊόντα που καταναλώνονται από τα παιδιά. Η παιδική διαφήµιση δεν ακολουθεί 
πάντα τις στρατηγικές, που χρησιµοποιούνται στις υπόλοιπες διαφηµίσεις, αλλά διαθέτει ειδική 
τυπολογία για την προβολή των προϊόντων. Πολύ συχνά, τα διαφηµιζόµενα παιχνίδια αντλούν τα 
θέµατά τους από τηλεοπτικούς ήρωες ιδιαίτερα αγαπητούς στα παιδιά, όπως ο Batman. Συχνό, επίσης, 
είναι το φαινόµενο µια εταιρία να κυκλοφορήσει ολόκληρη σειρά παιχνιδιών µε την ίδια θεµατολογία, 
τα οποία όµως πωλούνται ξεχωριστά, όπως η Barbie, το σπίτι της Barbie, το αυτοκίνητο της Barbie κ.ά. 
Παρατηρούµε ότι στην παιδική διαφήµιση υπάρχει έντονο το στοιχείο της διακειµενικότητας, µε την 
έννοια που της αποδίδουν οι δοµιστές θεωρητικοί, ότι δηλαδή κάθε κείµενο επικοινωνιακού µέσου 
υπάρχει σε σχέση µε άλλα6. Έτσι η παιδική διαφήµιση ως τηλεοπτικό genre έχει άµεση σχέση µε άλλα 
genre, όπως τα παιδικά προγράµµατα και οι παιδικές ταινίες. 

Η τηλεοπτική διαφήµιση εκµεταλλεύεται σε µεγάλο βαθµό τη δύναµη που προσφέρει η οπτική 
και η ακουστική εικόνα, το πολυµεσικό υλικό. Ειδικά στις παιδικές διαφηµίσεις το φαινόµενο αυτό 
είναι πολύ έντονο. Οι διαφηµίσεις των παιδικών παιχνιδιών έχουν έντονα χρώµατα, η δράση 
εξελίσσεται µε µεγάλη ταχύτητα και συνοδεύεται από τραγούδι ή µουσική και αφήγηση. Βασικός 
στόχος είναι η προσέλκυση της προσοχής, η αποµνηµόνευση του διαφηµιζόµενου προϊόντος και η 
δηµιουργία επιθυµίας για την απόκτησή του. 

Προκειµένου µία διαφήµιση να επιτύχει όσο το δυνατόν καλύτερα το στόχο της, η απλή προβολή 
ενός προϊόντος δεν είναι αρκετή. Συνήθης διαφηµιστική πρακτική αποτελεί η συσχέτιση του προϊόντος 
µε ένα πρότυπο, µία ιδέα, µία αξία. Έτσι, για παράδειγµα, τα απορρυπαντικά συνδέονται µε την 
καθαριότητα και την αγνότητα, το φαγητό µε την απόλαυση, τα καλλυντικά µε την οµορφιά, τη γοητεία 
και το σεξ, ενώ τα παιχνίδια θα περίµενε κανείς να συνδέονται µε τη ψυχαγωγία και την παιδική ηλικία. 

Η συστηµατική παρακολούθηση αυτού του είδους διαφηµίσεων αναδεικνύει ένα πλήθος από 
κώδικες, που χρησιµοποιούνται για να εξασφαλιστεί η αγορά του προϊόντος. Οι Fiske & Hartley7 
υποστηρίζουν ότι οι κώδικες της τηλεόρασης σχετίζονται στενά µε τους κώδικες της αντίληψης του 
καθηµερινού κόσµου, γεγονός που οφείλεται στη δυσκολία οριοθέτησης ανάµεσα στην τηλεόραση και 
στην πραγµατικότητα. Επιπλέον, «η παρακολούθηση της τηλεόρασης έχει κοινό γνώρισµα µε την 
καθηµερινή ζωή το ότι είναι οικεία και περιστασιακή δραστηριότητα, µε την οποία οι περισσότεροι από 
µας ασχολούνται, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη για ιδιαίτερη ανάλυση»8. Ο πιο εµφανής και 
συνηθισµένος από τους κώδικες της τηλεόρασης είναι ο έµφυλος, δηλαδή η χρήση στερεοτύπων που 
αφορούν στο βιολογικό και κοινωνικό φύλο διαχωρίζοντας τις διαφηµίσεις και τα παιχνίδια, σε σχέση 
µε τους/τις δέκτες. ∆ηµιουργούνται έτσι τρεις κατηγορίες παιχνιδιών: αυτά που απευθύνονται σε 
αγόρια («αγορίστικα»), αυτά που απευθύνονται σε κορίτσια («κοριτσίστικα») και αυτά που 
απευθύνονται και στα δύο φύλα. Έντονη επίσης είναι η παρουσία και η προβολή του δυτικού, λευκού 
τρόπου ζωής ως ιδανικού. Στις παιδικές διαφηµίσεις αναγνωρίζουµε στοιχεία της σύγχρονης δυτικής 
κουλτούρας9, που αφορούν στην εξωτερική εµφάνιση, στην κατοικία, στην παιδική ηλικία, στην 
οικογένεια, στα πρότυπα οµορφιάς και συµπεριφοράς των δυτικών/λευκών/ ετερόφυλων ποµπών. 

                                                 
5 Με την πληροφορητικότητα, ως παράγοντα της κειµενικότητας, εξετάζουµε το βαθµό που τα κειµενικά στοιχεία 
είναι αναµενόµενα ή όχι, γνωστά ή άγνωστα. Η πιθανότητα εµφάνισης των κειµενικών στοιχείων καθορίζει το 
βαθµό πληροφορητικότητάς τους. Έτσι, τα αναµενόµενα στοιχεία παρέχουν χαµηλή πληροφορητικότητα, ενώ τα 
µη αναµενόµενα υψηλή. Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (2004). Η Γλώσσα της ∆ιαφήµισης. Αθήνα: Gutenberg, 159. 
6 Chandler, D. (1994). Ό.π. 
7 Fiske, J. & Hartley, J. (1978). Reading Television. London: Methuen, 66. 
8 Fiske, J. & Hartley, J. (1978). Ό.π., 67. 
9 Ο M. Danesi πρότεινε ότι «µια κουλτούρα µπορεί να ορισθεί ως ένα είδος µακροκώδικα, αποτελούµενου από 
διάφορους κώδικες, τους οποίους µια οµάδα ατόµων χρησιµοποιεί συνήθως για να ερµηνεύσει την 
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Οι µελέτες που αφορούν στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο συνήθως ακολουθούν τα 
µοντέλα της σηµειωτικής και τη θεωρία του κινηµατογράφου µε πρόσθετες τις αναλύσεις λόγου 
(κριτική και φεµινιστική ανάλυση), οι οποίες προσπαθούν να εφαρµόσουν τα γλωσσολογικά µοντέλα 
στο οπτικό υλικό.  Οι Kress και Leeuwen10 υποστηρίζουν µια κοινή µέθοδο ανάλυσης για το οπτικό και 
προφορικό κείµενο στο πεδίο της κοινωνικής σηµειωτικής και παρόµοια ο Fairclough11 θεωρεί ότι το 
προφορικό και οπτικό κείµενο µπορούν να αναλυθούν εκ παραλλήλου ή σε συνάρτηση. Για τους 
λόγους αυτούς αναζητούµε στις θεωρίες για τα ΜΜΕ και τον κινηµατογράφο, στη σηµειωτική, στη 
φιλοσοφία και στην αισθητική το κατάλληλο υλικό για τη σύνθεση του µεθοδολογικού µοντέλου που 
µπορεί να εφαρµοστεί στην παιδική διαφήµιση.  

Στον υποδειγµατικό άξονα καταγράφουµε σε 18 πεδία τη διαφήµιση για το παιχνίδι «Χωριό 
Little People» ως εξής: 
1. Τεχνική και υλική τεκµηρίωση της διαφήµισης ως σηµείου 
Α. Α/Α: 43 
B. Ονοµασία προϊόντος: Χωριό Little People 
C. Χρονική περίοδος: Χριστούγεννα 2004 
D. ∆ιάρκεια: 17’’ 
E. Χώρος: εσωτερικός (οικία) 
F. Προφορικά γλωσσικά σηµαίνοντα:  
Γυναίκα: Το χωριό των Little People από τη Fisher Price. Κορίτσι: Κοίτα µαµά! Γ: Εδώ, κάθε βόλτα 
είναι και µια νέα υπέροχη ανακάλυψη. Με την ποιότητα της Fisher Price.  
G. Γραπτό κείµενο:  
- λογότυπο Little People (fullscreen) 
- λογότυπο Little People (στην κάτω δεξιά γωνία) 
- ανακαλύψτε έναν κόσµο 
- που τα παιδιά 
- εξερευνούν 
H. Μουσικά σηµαίνοντα:  
α)Μουσικός στίχος: ναι 
β) Είδος µουσικής: γνωστό τραγούδι ενηλίκων 
I. Χρώµα (κυρίαρχο): πολύχρωµη 
J. Animation (ταινίες, κινούµενα σχέδια): όχι 
K. Αυτοπαρουσίαση παιχνιδιού: όχι 
L. Παρουσιαστής/στρια: αγόρι, κορίτσι, γυναίκα 
M. Αφηγητής/τρια: κορίτσι 
N. ∆ράση: παίζουν µε το παιχνίδι 
O. Σπικάζ12: γυναίκα 
P. Σπικάζ (παρατακτικά/διαλογικά): παρατακτικά 
Q. Εταιρία: Fisher Price 
R. Ιστοσελίδα: www.fisher-price.com 

Στη συνέχεια στο συνταγµατικό άξονα διαµορφώνονται 9 πεδία ως εξής: 
2. Τεχνική και υλική τεκµηρίωση του παιχνιδιού ως σηµείου 
A. Α/Α: 43 
B. Ονοµασία προϊόντος: Χωριό Little People 

                                                                                                                                                           
πραγµατικότητα βλ. Danesi, M. (1994). Messages and Meanings: An Introduction to Semiotics. Toronto: 
Canadian Scholars’ Press, 18. 
10 Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images: The Grrammar of Visual Design. London: Routledge. 
11 Fairclough, N. (2003). Analysing discourse - textual analysis for social research. London: Routledge. 
12 Σπικάζ ή narration ή voice-over: η περιγραφική ή επεξηγηµατική αφήγηση που συνοδεύει µια ταινία-συνήθως 
ντοκιµαντέρ. Μπορεί να διευκολύνει το «δέσιµο» διαφορετικών σκηνών, καθώς και να ξεκαθαρίσει τις 
αφηγηµατικές προθέσεις της εικόνας Media Desk Hellas (επιµ. 2003). Το Γλωσσάρι του Media. Αθήνα: Media 
Desk Hellas. 99. 
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C. ∆έκτης παιχνιδιού: κορίτσια & αγόρια 
D. Ηλικία δέκτη: προσχολική 
E. Είδος παιχνιδιού: µικτό 
F. Τυπολογία παιχνιδιού: χώρος δράσης 
G. Σηµαίνοντα: κούκλες αρσενικά/θηλυκά, λευκά/µαύρα, ποικίλα επαγγέλµατα, µέσα µεταφοράς, 
δρόµοι, οικίες, φύση-αναπαράσταση χωριού 
H. Υλικό: πλαστικό 
I. Σηµαινόµενα: συµµετοχή στον κόσµο των ενηλίκων 
J. Κώδικες: εκπαιδευτικός/τεχνολογικός, διαφυλικός/διαπολιτισµικός, σωµατικός/ενδυµατολογικός, 
επαγγελµατικός/κοινωνικός 

Η διαφήµιση για το Χωριό Little People (Χωριό, µικροί άνθρωποι) απευθύνεται σε κορίτσια και 
αγόρια και αφορά σε ένα χώρο δράσης, σύµφωνα µε τον υποδειγµατικό άξονα. Όσον αφορά στην 
καταδήλωση της ονοµασίας περιγράφεται η παιδική ηλικία ως στάδιο των ενηλίκων σύµφωνα µε την 
παραδοσιακή θεώρηση της παιδικής ηλικίας13 πριν κατασκευαστεί η «αυτόνοµη παιδική ηλικία»: οι 
«µικροί άνθρωποι» σηµαίνουν τους µικρούς ενήλικες, οι οποίοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν για τον 
κόσµο των «µεγάλων ενηλίκων». 

Στο πρώτο πλάνο της διαφήµισης προβάλλεται σε λευκό φόντο το λογότυπο της σειράς 
παιχνιδιών Little People, το οποίο αποτελείται από τρία παιδάκια: ένα λευκό κοριτσάκι µε ξανθά 
µαλλιά, ένα κοριτσάκι ασιατικής καταγωγής και ένα µαύρο αγοράκι. Τα τρία παιδιά φαίνονται από τη 
µέση και πάνω, αγκαλιάζονται από τους ώµους και χαµογελούν. Μπροστά τους είναι γραµµένο το 
λογότυπο Little People (µικροί άνθρωποι). Όπως φαίνεται από την εικόνα, στο παιχνίδι αυτό το 
σηµαίνον «άνθρωπος» δεν ταυτίζεται µε το πρότυπο του δυτικοευρωπαίου, αλλά περιλαµβάνει τους 
εκπροσώπους όλων των φυλών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο δεύτερο πλάνο παρουσιάζονται πανοραµικά όλα τα παιχνίδια/εξαρτήµατα, µε τα οποία 
κατασκευάζεται το Χωριό. Αυτά είναι τοποθετηµένα σε σκηνοθετηµένο περιβάλλον και µερικά 
αυτοπαρουσιάζονται σε κίνηση, ενώ η κάµερα κάνει zoom14. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η 
φράση: «ανακαλύψτε έναν κόσµο». Στο τρίτο πλάνο η κάµερα, και µαζί ο θεατής, έχει µεταφερθεί 
«µέσα» στο Χωριό, αλλά εξακολουθούµε να βρισκόµαστε στον αέρα, στο επίπεδο των σπιτιών. Τα 
αυτοκίνητα και οι φιγούρες εξακολουθούν να κινούνται αυτόνοµα, µιµούµενα την καθηµερινή κίνηση 
σε ένα πραγµατικό χωριό. Η φράση «ανακαλύψτε έναν κόσµο» εξακολουθεί να προβάλλεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης. 
                                                 
13 Mause, Lloyd de (2001). Η εξέλιξη της παιδικής ηλικίας. Στο Μακρυνιώτη,  ∆. Παιδική Ηλικία. (επιµ.). Αθήνα: 
Νήσος, 62. 
14 Zoom είναι η µεγέθυνση µιας επιλεγµένης περιοχής από µια εικόνα µέσω ενός φακού µε µεταβλητή εστιακή 
απόσταση, έτσι ώστε η κάµερα µοιάζει να κινείται πιο κοντά στο θέµα. Media Desk Hellas (επιµ.). (2003). Ό.π. 

1ο πλάνο 2ο πλάνο 
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Στο τέταρτο πλάνο έχουµε µεταφερθεί στο εσωτερικό ενός δυτικού σπιτιού, στο πάτωµα του 
οποίου κάθεται ένα λευκό κορίτσι προσχολικής ηλικίας και παίζει µε τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν 
στα δύο προηγούµενα πλάνα. Η κάµερα βρίσκεται στο επίπεδο του κοριτσιού, συνδηλώνοντας την 
ύπαρξη ενός κοντινού παρατηρητή ή ενός συµπαίκτη. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η 
φράση: «που τα παιδιά» και συνεχίζεται στο επόµενο πλάνο µε τη λέξη «εξερευνούν» και την εµφάνιση 
ενός παιδικού χεριού, προφανώς του κοριτσιού, που τοποθετεί ένα όχηµα σε έναν περιστρεφόµενο 
δρόµο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 
Στο έκτο πλάνο εµφανίζεται ο συµπαίκτης του κοριτσιού, ένα λευκό αγόρι προσχολικής ηλικίας, 

που κάθεται στο πάτωµα και παίζει. Στο πάνω µέρος της οθόνης συνεχίζεται η φράση του γραπτού 
κείµενου µε τη λέξη: «παίζουν», περιγράφοντας την εικόνα. Το πλάνο αυτό παρουσιάζει µια 
χαρακτηριστική εικόνα του τρόπου µε τον οποίο παίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: είναι δηλαδή 
αρκετά µεγάλα και ώριµα για να χειριστούν αντικείµενα και να παίξουν συµβολικά, ωστόσο δεν 
µπορούν ακόµη να παίξουν οµαδικά, κι έτσι παίζουν το ένα κοντά στο άλλο, αλλά το καθένα µόνο 
του15. Η φωνή της γυναίκας/αφηγήτριας παρουσιάζει το προϊόν: «Το Χωριό …». Η φράση συνεχίζεται 
στο έβδοµο πλάνο «…των Little People…». 
 

                                                 
15 Salkind, N. J. (1999). Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. (∆. Μαρκουλής, µετ.). Αθήνα: Πατάκης, 278. 

3ο πλάνο 4ο πλάνο

5ο πλάνο 6ο πλάνο
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Στο έβδοµο πλάνο βρισκόµαστε µέσα σε ένα από τα «µαγαζιά» του Χωριού. Η πόρτα είναι 

ανοιχτή και µπροστά στο άνοιγµά της στέκονται αντικρυστά δύο φιγούρες/κούκλες. Στο βάθος το 
κορίτσι παρατηρεί τη σκηνή και χαµογελά µε ικανοποίηση. Στο επόµενο πλάνο (8ο) η φράση της 
αφηγήτριας ολοκληρώνεται «…από τη Fisher Price». Η κάµερα κάνει κοντινή λήψη από ψηλά και το 
χέρι του κοριτσιού εµφανίζεται να επενεργεί στο παιχνίδι κλείνοντας το ταµείο του καταστήµατος. Οι 
κούκλες στο επεισόδιο αυτό µετέχουν σε δράση αγοράς. Στα δύο αυτά πλάνα, που αποτελούν µια 
θεµατική ενότητα (επίσκεψη στο µαγαζάκι), παρατηρούµε ότι, όπως και στην αρχή, εµφανίζονται 
εκπρόσωποι από διάφορες φυλές. Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η λέξη «φαντάζονται», 
παραπέµποντας στο συµβολικό παιχνίδι και στο παιχνίδι ρόλων που θα µπορούσε να παίξει ένα παιδί 
προσχολικής ηλικίας µε τα δεδοµένα υλικά: ένα µαγαζάκι, µία κούκλα-πωλητή και µια κούκλα-
πελάτισσα.  

Στο ένατο πλάνο παρουσιάζεται ένα τρίτο πρόσωπο στη διαφήµιση: µια λευκή, νεαρή γυναίκα, 
που έχει το ρόλο της µητέρας. Κάθεται στο πάτωµα δίπλα στο κορίτσι, αλλά δεν παίζει µαζί του. Ο 
ρόλος της είναι περισσότερο εποπτικός. Η κάµερα βρίσκεται στο επίπεδο του παιδιού, πιο χαµηλά από 
την παρουσιάστρια/µητέρα, προσδίδοντάς της κύρος και θέση ανώτερη από αυτή του παιδιού. Το 
κορίτσι παίρνει στα χέρια ένα αντικείµενο, γυρνάει προς το µέρος της µητέρας και λέει «Κοίτα µαµά!», 
ενώ στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η λέξη «µοιράζονται».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ο πλάνο 8ο πλάνο 

10ο πλάνο 9ο πλάνο 
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Παρατηρούµε ότι για τη µητέρα/υποκείµενο επιλέγεται ένα βλέµµα που την τοποθετεί σε 

ισχυρότερη θέση από αυτή του παιδιού, καθώς το «εποπτικό βλέµµα» αποτελεί σηµαινόµενο της 
εξουσίας. Ένα άλλο είδος βλέµµατος που χρησιµοποιείται έντονα στη διαφήµιση είναι το εσω-
αφηγηµατικό βλέµµα16 (5ο, 7ο, 8ο Πλάνο), διότι µε τις κοντινές λήψεις ο θεατής αποκτά την οπτική γωνία 
των παιδιών που παίζουν. 

Στο δέκατο πλάνο η κάµερα και εποµένως και ο/η δέκτης, βρίσκεται και πάλι «µέσα» στο Χωριό, 
αυτή τη φορά πάνω στον περιστρεφόµενο δρόµο που εµφανίζεται και στο 5ο πλάνο. Η κάµερα µιµείται 
την περιστροφική κίνηση του δρόµου ή ενός οχήµατος που βρίσκεται πάνω στο δρόµο και παρουσιάζει 
τα σπίτια και τα µαγαζιά του χωριού µε τις κούκλες που τα συνοδεύουν. Στο βάθος διακρίνονται τα δύο 
παιδιά που παίζουν. Η λέξη «µοιράζονται» εξακολουθεί να εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης και 
η αφηγήτρια συνεχίζει: «Εδώ, κάθε βόλτα, είναι και µια νέα…» και ολοκληρώνει τη φράση στο 
επόµενο πλάνο: «…υπέροχη ανακάλυψη.» Το πλάνο αυτό µοιάζει πολύ µε το 6ο, µε τη διαφορά ότι η 
κάµερα βρίσκεται πιο ψηλά και σε µεγαλύτερη απόσταση από τα δύο παιδιά. Έτσι, φαίνονται όλα τα 
παιχνίδια της σειράς, ενώ στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης µε πολύ µικρή γραµµατοσειρά ο 
διαφηµιστής ενηµερώνει: «Το καθένα πωλείται ξεχωριστά». Πάνω από τα κεφάλια των παιδιών 
εµφανίζεται η λέξη «Χωριό» και το λογότυπο Little People. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Το δωδέκατο και τελευταίο πλάνο της διαφήµισης αποτελείται από πέντε διαφορετικά καρέ17 και 
είναι κοινό για αρκετές από τις διαφηµίσεις της εταιρίας Fisher Price. Αποτελείται από ένα λευκό 
φόντο, πάνω στο οποίο υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας, ενώ από κάτω εµφανίζεται γραπτό κείµενο 
(παίζει, γελάει).  

Το κείµενο αυτό παραµένει το ίδιο, αλλά καθώς το πλάνο «γεµίζει» µε διάφορες χρωµατιστές 
εικόνες, αλλάζει η τελευταία λέξη (εξερευνά, φαντάζεται, µοιράζεται, µεγαλώνει). Στο κάτω µέρος της 
οθόνης εµφανίζεται επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας. Με αυτό το τελευταίο πλάνο 
προωθείται η αντίληψη της εταιρίας σχετικά µε το παιχνίδι. Για το λόγο αυτό προστίθενται ποικίλα 
σηµαίνοντα προσχολικής αγωγής, όπως γράµµατα της αλφαβήτου, µουσική νότα, στοιχεία της φύσης 
σε πολύχρωµα, παιδόµορφα σχήµατα. 

                                                 
16 Σύµφωνα µε τη θεωρία του βλέµµατος, το εσω-αφηγηµατικό βλέµµα είναι το βλέµµα ενός εικονιζόµενου 
προσώπου που κατευθύνεται σε άλλον (ή προς ζώο ή αντικείµενο) µέσα στον κόσµο του κειµένου (που 
εµφανίζεται τυπικά στα κινηµατογραφικά και τα τηλεοπτικά µέσα από υποκειµενική «λήψη µε άποψη») βλ. 
Chandler, D. (1998). Σηµειώσεις για το βλέµµα. www.aber.ac.uk/~dgc/gaze.html (23/05/05). 
17 Καρέ (frame) είναι µια ακίνητη εικόνα που έχει τα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας, και αποτελεί τη 
µικρότερη µονάδα του κινηµατογραφικού φιλµ ή βίντεο. Media Desk Hellas (επιµ.). (2003). Το Γλωσσάρι του 
Media. Αθήνα: Media Desk Hellas. 

11ο πλάνο
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Οι ενεργητικοί ρηµατικοί τύποι σε γ’ ενικό πρόσωπο «παίζει» και «γελάει» παραµένουν 

σταθεροί στο οπτικό υλικό της διαφήµισης µε συνδηλώσεις18 τον ψυχαγωγικό κώδικα. Έτσι φαίνεται 
ότι για την εταιρία το παιχνίδι είναι µια δραστηριότητα ή ένα αντικείµενο που πρέπει να προσφέρει στο 
παιδί χαρά και ευχαρίστηση. Αυτή η ευχάριστη δραστηριότητα ασκεί το ερευνητικό πνεύµα του 
παιδιού (εξερευνά), αναπτύσσει τη φαντασία, (φαντάζεται), προωθεί το οµαδικό πνεύµα και τη 
συνεργασία (µοιράζεται) και τελικά, συντελεί στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού (µεγαλώνει). Στο οπτικό 
υλικό της διαφήµισης οι ρηµατικοί τύποι εξερευνά, φαντάζεται, µοιράζεται, µεγαλώνει συνδηλώνουν 
εκπαιδευτικούς κώδικες και εµφανίζονται σε γρήγορη, εντυπωσιακή εναλλαγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή παιχνιδιών µε εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, µε στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σχηµατικά τα σηµαίνοντα του παιχνιδιού και της διαφήµισης 

σύµφωνα µε τον υποδειγµατικό άξονα. 
 

 

                                                 
18 Όσον αφορά στη χρήση της συµπαραδήλωσης από την τηλεόραση, οι Fiske & Hartley παρατηρούν ότι 
χρησιµοποιεί τις ίδιες µεθόδους µε τον κινηµατογράφο, όπως η γωνία λήψης, ο φωτισµός και ιδιαίτερα η 
µουσική. Παρόλο που οι συµπαραδηλώσεις που χρησιµοποιούνται στην τηλεόραση είναι λιγοστές και προφανείς 
σε σύγκριση µε πιο αισθητικά µέσα όπως ο κινηµατογράφος και η ποίηση, ασκούν σηµαντικό ρόλο στη 
σηµασιοδότηση. Βλ. Fiske, J. & Hartley, J. (1992). Η γλώσσα της τηλεόρασης. (Ρ. Αστρινάκη, µετ.). Αθήνα: 
Επικοινωνία και Κουλτούρα, 47. 

12ο πλάνο-δ 12ο πλάνο-ε 

12ο πλάνο-γ 12ο πλάνο-α 12ο πλάνο-β
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                διαφήµιση 

 
παιχνίδι

Χώρος: 
Εσωτερικός

Τυπολογία 
παιχνιδιού: 
χώρος δράσης 

∆έκτης: 
κορίτσια & 
αγόρια 

Χρώµα: 
πολύχρωµη

Μουσική: 
Γνωστό τραγούδι 
ενηλίκων 

Σηµαινόµενα: 
συµµετοχή στον 
κόσµο των 
ενηλίκων

Κώδικες: 
εκπαιδευτικός/τεχνολογικός, 
διαφυλικός/διαπολιτισµικός, 
σωµατικός/ενδυµατολογικός 
επαγγελµατικός/κοινωνικός

Σπίκερ: 
γυναίκα 

Παρουσιά-
στές: αγόρι, 
κορίτσι 

Αφηγητής: 
κορίτσι 

         Συσχέτιση σηµείου µε σηµαίνον 
         Καίρια συνεισφορά του σηµαίνοντος στη 
         διαµόρφωση του κώδικα 
         Απλή συνεισφορά του σηµαίνοντος στη    
         διαµόρφωση του κώδικα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Η διαφήµιση του παιχνιδιού «Χωριού των Little People» απευθύνεται σε γονείς και παιδιά, 
βασιζόµενη στις σύγχρονες θεωρίες σχετικά µε τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στη σωµατική και 
νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Τα πολύχρωµα αντικείµενα, σε συνδυασµό µε το τραγούδι που 
επιλέγεται για τη διαφήµιση (I’m walking on sunshine) δηµιουργούν ατµόσφαιρα χαράς και ξενοιασιάς. 
Επιπρόσθετα, το γνωστό ποπ τραγούδι των ενηλίκων που επιλέγεται, προσιδιάζει στη θεµατική του 
παιχνιδιού για το χωριό των «µικρών ανθρώπων». Σηµειώνουµε επίσης, ότι η ποπ µουσική αποτελεί 
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κώδικα µεγάλης εµβέλειας στο πεδίο της µαζικής αγοράς και µετέχει συχνότερα στην παραγωγή 
στερεότυπων19. Ο περιβάλλων χώρος έχει ανοιχτόχρωµα έπιπλα και στο βάθος του δωµατίου 
διακρίνεται από την αρχή ως το τέλος ένα µεγάλο παράθυρο, από το οποίο µπαίνει λευκό, απαλό φως, 
προωθώντας την αντίληψη για το υγιές περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ανατρέφονται τα παιδιά. 

Παρά την προβολή της αποδοχής των άλλων φυλών και της διαπολιτισµικής κοινωνίας, οι 
πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες της διαφήµισης είναι µόνο λευκοί/λευκές. Στη δράση του παιχνιδιού 
απουσιάζουν τα αλλόφυλα παιδιά, που εµφανίζονται µόνο στο πρώτο πλάνο. Ωστόσο στο δείγµα 
εντοπίσαµε άλλες διαφηµίσεις της ίδιας εταιρίας, όπου εµφανίζονται παρουσιαστές/εκπρόσωποι όλων 
των φυλών. 

Όσον αφορά στο φύλο, σηµειώνουµε ότι προβάλλεται ο στερεότυπος ρόλος της 
γυναίκας/µητέρας, η οποία φαίνεται στον εσωτερικό/ιδιωτικό20 χώρο της οικίας να αναλαµβάνει εξ 
ολοκλήρου την εποπτεία των παιδιών. Το γεγονός αυτό συνδηλώνεται επίσης στη χρήση γυναικείας 
φωνής για το σπικάζ, καθώς και στην απουσία του άνδρα/πατέρα21. Όσον αφορά στην παρουσίαση των 
παιδιών παρατηρούµε ότι το αγόρι φορά γαλάζια µπλούζα, ενώ το κορίτσι ροζ σε µια έµφυλη22 χρήση 
των χρωµάτων. 

Στη διαφήµιση παρατηρούµε ένα διπλό οµόκεντρο σχήµα πλοκής23. Στην ιστορία του «παιδικού 
χωριού», όπως παρουσιάζεται στη διαφήµιση εντοπίζεται η γρήγορη εναλλαγή κίνησης/στατικότητας 
ανάµεσα στο σκηνοθετηµένο χωριό, όπου πρωταγωνιστούν οι κούκλες και στο εσωτερικό της οικίας, 
όπου τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κούκλες και το χωριό. Η συµµετοχή της γυναίκας στο 9ο πλάνο 
φαίνεται να διασπά την πλοκή της διαφήµισης.  

Ωστόσο, την απουσία της καθιερωµένης πλοκής συµπληρώνει η χρήση του επιχειρήµατος24 της 
ρητορικής ως εξής:  
i) τα οριστικά, αξιολογικά στοιχεία του επιχειρήµατος εντοπίζονται α) στην εµφάνιση του προϊόντος σε 
θέση υποκειµένου (σκηνοθετηµένο χωριό), το οποίο βρίσκεται σε δράση και β) στην αφηγήτρια, που 
αναλαµβάνει να ορίσει και να αξιολογήσει την εκπαιδευτική χρήση του χωριού στα τελευταία πλάνα, 

                                                 
19 Fiske, J. (1982). Introduction to Communication Studies. London: Routledge, 78. 
20 Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών επισηµαίνει ότι στις παιδικές διαφηµίσεις τα κορίτσια εµφανίζονται κυρίως σε 
εσωτερικούς χώρους και συνήθως σε µικρή ακτίνα από το σπίτι (π.χ. αυλή), ενώ τα αγόρια σε εξωτερικούς 
χώρους, θυµίζοντας την ιδεολογία των «χωριστών σφαιρών», η οποία διαµορφώθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα 
και σύµφωνα µε την οποία ο ρόλος της γυναίκας φυσικά και ουσιαστικά ήταν οικιακός και οικογενειοκεντρικός, 
ενώ ο ρόλος του άνδρα βρισκόταν στο δηµόσιο κόσµο της εργασίας και της πολιτικής. Η διάκριση σε εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο ανήκει στα γνωστά ζεύγη αντίθεσης των σηµειωτικών αναλύσεων και στην περίπτωση των 
διαφηµίσεων το εσωτερικό είναι σεσηµασµένος όρος. Μετρήσεις συχνότητας σε κείµενα του διαδικτύου 
υποδεικνύουν ότι στο ζεύγος δηµόσιο/ιδιωτικό το ιδιωτικό είναι σεσηµασµένος όρος (του απονέµεται 
δευτερεύουσα θέση). Η έννοια της σήµανσης µπορεί να εφαρµοσθεί πέρα από τα απλά υποδειγµατικά σύνολα 
λέξεων. Βλ. Fiske, J. & Hartley, J. (1992). Ό.π., 46-47, 43. 
21 Στη σηµειωτική ανάλυση της διαφήµισης εστιάζουµε συχνά στις «απουσίες», δηλαδή στο λόγο για τον οποίο 
χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικό σηµαίνον έναντι ενός άλλου σε µια συγκεκριµένη περίπτωση. Ο Fiske ισχυρίζεται 
ότι σε οποιοδήποτε κείµενο «η σηµασία αυτού που επιλέγεται καθορίζεται από τη σηµασία αυτού που δεν 
χρησιµοποιήθηκε». Η χρήση ενός σηµαίνοντος αντί ενός άλλου βασίζεται σε παράγοντες όπως οι τεχνικοί 
περιορισµοί, ο κώδικας, η σύµβαση, η δήλωση, το στυλ. Σχετικό µε την «απουσία» είναι και το τεστ 
συµµετατροπής, το οποίο εφαρµόζεται για να εντοπισθούν διακεκριµένα σηµαίνοντα και για να καθοριστεί η 
σηµασία τους. Chandler, D. (1994). Ό.π. και Βarthes, R. (1985). The Fashion System (trans. Matthew Ward & 
Richard Howard). London: Jonathan Cape, 19-20. 
22 Η έννοια του κοινωνικού φύλου (gender) προήλθε από την έννοια των έµφυλων ρόλων (sex roles) της 
ανθρωπολόγου Margaret Mead, η οποία θεώρησε τον καταµερισµό της εργασίας ως κάτι το φυσικό και τον 
απέδωσε στους διαφορετικούς αναπαραστατικούς ρόλους ανδρών και γυναικών, καθώς και τη διαφορά φυσικής 
δύναµης ανάµεσά τους. Ωστόσο δεν ασχολήθηκε µε την πλασµατικά έµφυλη ιεραρχία, είτε γιατί την αγνόησε, 
είτε γιατί τη θεώρησε λογική. Βλ. Smith, P. (2006). Πολιτισµική θεωρία, µια εισαγωγή. (Α. Κατσίκερος, µετ.). 
Αθήνα: Κριτική, 61 και Πολίτης, Φ. (2006). Οι «ανδρικές ταυτότητες» στο σχολείο. Ετεροσεξουαλικότητα, 
οµοφυλοφοβία και µισογυνισµός. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 34-35. 
23 Βλ. Twaites et al (1994). Tools for cultural studies. Macmillan Education Australia PTY Ltd., 121. 
24 Η δοµή ενός επιχειρήµατος είναι σειριακή και ιεραρχική µε τρία βασικά στοιχεία: i) µια σειρά προτάσεων 
(οριστικά, αξιολογικά), ii) µια απόδειξη (κοινή γνώση, ισχυρισµός, γεγονότα) και iii) δικαιολογήσεις (κίνητρα) 
βλ. Tolson, A. (1996). Mediations: Text and Discourse in Media Studies. London: Arnold. 
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αναδεικνύοντας την απουσία πλοκής («Το Χωριό των Little People. Εδώ, κάθε βόλτα, είναι και µια νέα 
υπέροχη ανακάλυψη»).  
ii) η απόδειξη του επιχειρήµατος στη διαφήµιση εµφανίζεται α) στη δράση που αναλαµβάνουν τα 
παιδιά ως ενεργά υποκείµενα που µιµούνται τους ρόλους των ενηλίκων και β) συγχρόνως τα γραπτά 
γλωσσικά σηµαίνοντα στο µέσο και στο κέντρο των πλάνων καταδηλώνουν µε ενεργητικά ρήµατα τη 
χρήση και αξιοποίηση του παιχνιδιού. 
iii) τα κίνητρα, που δίνονται στη διαφήµιση για την αγορά του προϊόντος έχουν ως αποδέκτες κυρίως 
τους γονείς και για το λόγο αυτό αυτοπαρουσιάζονται στο τέλος η κατασκευάστρια εταιρία µε ρητούς 
εκπαιδευτικούς κώδικες και πολύχρωµα οπτικά και µουσικά σηµαίνοντα. 

Παρατηρούµε επίσης ότι στη δοµή του επιχειρήµατος, που χρησιµοποιείται στη διαφήµιση για το 
συγκεκριµένο παιδικό παιχνίδι όλα τα τµήµατα i(α+β) + ii(α+β) + iii αφορούν κυρίως σε γραπτά 
γλωσσικά σηµαίνοντα. Το σύνταγµα είναι διαχρονικό/διατοπικό σύµφωνα µε την κλίµακα των Hodge 
& Tripp25. Η δράση εξελίσσεται σε δύο χώρους και χρόνους, έναν του σκηνοθετηµένου 
χωριού/µακέτας και έναν στο εσωτερικό οικίας, όπου παίζουν τα παιδιά.  

Ακολουθώντας το τεστ συµµετατροπής26, το οποίο εφαρµόζεται για να εντοπισθούν 
διακεκριµένα σηµαίνοντα και για να καθοριστεί η σηµασία τους, προτείνουµε την υποδειγµατική 
µετατροπή της αντιµετάθεσης. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν δράση και τα αλλόφυλα παιδιά και 
δίνεται έµφαση στη συνεργασία τους στο παιχνίδι. Έτσι αµφισβητείται το συγκεκριµένο φυλετικό 
στερεότυπο. Παρατηρούµε ότι στα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια εντοπίζεται ο εκπαιδευτικός 
κώδικας, µε έµφαση σε δεξιότητες αναζήτησης στο χώρο, επίλυσης προβληµάτων και λεπτής 
κινητικότητας. Έµφαση δίνεται επίσης στον επαγγελµατικό κώδικα, αλλά και στο ψυχαγωγικό, ενώ 
υπάρχουν αναφορές για τις σύγχρονες απόψεις σχετικά µε την παιδική ηλικία. 

Η ικανότητα ανάγνωσης των διαφηµίσεων από τις/τους εκπαιδευτικούς µπορεί να συµβάλλει σε 
µεγάλο βαθµό στον οπτικό γραµµατισµό των παιδιών, καθώς το τηλεοπτικό υλικό εντάσσεται στο 
παιδαγωγικό υλικό που χρησιµοποιούν ποµπός και δέκτες (εκπαιδευτικός και νήπια) µε στόχο την 
κριτική στάση απέναντι στα ΜΜΕ. 
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Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
 

Κούβου Ουρανία, ∆ιδάκτωρ διδακτικής της τέχνης 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αυτή η εργασία ξεκινά από την προϋπόθεση ότι η δηµιουργία, αλλά και η κριτική ενατένιση της τέχνης απαιτεί 
γνωστικές διεργασίες απαραίτητες στην βασική εκπαίδευση. Μία παρόµοια προσπάθεια ανάδειξης των γνωστικών 
διαστάσεων της καλλιτεχνικής δηµιουργίας θεωρείται ότι ισχυροποιεί την θέση της τέχνης στο σχολικό πρόγραµµα. 
Αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική σήµερα ενόψει της βαθµιαίας παρακµής του µοντερνισµού ως 
συστήµατος αξιών και της σηµασίας που αυτό απέδιδε στην αισθητική εµπειρία ως αποκλειστικού χαρακτηριστικού 
της καλλιτεχνικής αγωγής. Στις ηµέρες µας η µεταµοντέρνα θεώρηση υποστηρίζει µία πιο διευρυµένη έννοια της 
τέχνης η οποία πλέον συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων, κοινωνικές και φιλοσοφικές ανησυχίες. Αυτή η εισήγηση 
λοιπόν σκοπεύει να αναδείξει τις ιδιαίτερες εκείνες διαδικασίες µάθησης και δηµιουργίας νοήµατος που ευνοεί η 
τέχνη και οι οποίες την καθιστούν ζωτικής σηµασίας στο σχολικό πρόγραµµα ως γνωστικό αντικείµενο.  
Αυτό θα επιτευχθεί µε την εξέταση τριών επιχειρηµάτων: το επιχείρηµα της ενοποίησης της γνώσης µέσω της τέχνης, 
της γνωστικής ευελιξίας και της φαντασίας ως γνωστικής διεργασίας. Και τα τρία επιχειρήµατα µπορούν να 
εφαρµοστούν στο νηπιαγωγείο και στης τάξεις του δηµοτικού, αλλά όπως θα αναγνωρίσει και ο ίδιος ο αναγνώστης, 
σε όλα τα επίπεδα της βασικής εκπαίδευσης. Αυτό συµβαίνει διότι η εργασία αυτή εστιάζεται στο θεωρητικό 
υπόβαθρο της διδακτικής της τέχνης ως γνωστικού αντικείµενου στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα και δεν 
αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µίας συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας 
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ABSTRACT 
With this paper, I would like to investigate the cognitive contribution of art as a school discipline. This is today 
widely understood as a way of mainstreaming art education and further establishing its role in school curricula. 
The decline of modernism and its concentration on aesthetic experience as a distinctive feature of art education as 
well as the advent of postmodernist notions of art’s opening up to social and philosophical considerations 
necessitates such an in-depth examination. This paper therefore is supposed to highlight the particular ways in 
which, due to its nature, art can be seen as a distinct way of leaning and making sense of the world that should be 
an integral part of curriculum. 
I propose to undertake this investigation through the examination of three points: the argument of integrated 
knowledge, of cognitive flexibility and imagination as a cognitive function. Central to this thesis is of course the 
notion that art is a mode of inquiry that motivates metaphoric thinking in a way no other school subject does. In 
this way, art practice encourages distinct cognitive abilities such as, employing different perceptions of the world 
by joining unlike things through metaphor. Although applicable to preschool and primary school levels, these 
arguments can be seen as covering the needs of all basic education. This is due to the fact that this presentation 
concentrates mainly on the theoretical premises of art education as a cognitive process in general and does not 
focus on the distinctive features of a particular age group.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ενασχόληση µε τις τέχνες θεωρείται ότι προϋποθέτει λιγότερες ή καθόλου διανοητικές 
απαιτήσεις ή ότι γενικά συνεπάγεται ένα νοητικά κατώτερο είδος µάθησης και ως εκ τούτου ανήκει 
περισσότερο στο χώρο της ψυχαγωγίας. Ακόµη και αυτοί που κατεξοχήν διδάσκουν τις τέχνες θεωρούν 
ότι προάγουν την δηµιουργική έκφραση, λες και η εξάσκηση της φαντασίας δεν έχει τίποτα να κάνει µε 
την σκέψη ή την απόκτηση γνώσης. Το κοινό µε την σειρά του αντιµετωπίζει τις τέχνες όχι σαν µία 
ακαδηµαϊκή αναγκαιότητα και ένα σηµαντικό συστατικό ενός εκπαιδευόµενου, µυαλού, αλλά σαν το 
αλατοπίπερο της ζωής, έναν ευχάριστο περισπασµό από πιο σοβαρές ασχολίες. 

Αυτή η παραγνώριση του ρόλου της τέχνης στην διανοητική ανάπτυξη του µαθητευόµενου 
οφείλεται σε µία σειρά από προκαταλήψεις. Ίσως η πιο σηµαντική από αυτές προέρχεται σε µεγάλο 
βαθµό από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η ανώτερη προέλευση της καθαυτό γνώσης ήταν οι 
ιδανικές µορφές. Με αυτό τον τρόπο υποβίβασε τις τέχνες σε ένα κατώτερο επίπεδο γνώσης καθόσον 
αυτές στηρίζονται κατεξοχήν στις αισθήσεις και όχι στην νόηση. Κατ’ αυτόν λοιπόν, εκείνη η γνώση η 
οποία βασίζεται στις αισθήσεις απαρτίζεται από ατελή αντίτυπα ή αποµιµήσεις αυτών των ιδεατών 
µορφών. 

Μία ακόµη παρεξήγηση σχετικά µε τον εκπαιδευτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει από το χώρο της 
ψυχολογίας. Καθόσον εδώ και αιώνες οι φιλοσοφικές αναζητήσεις δεν έχουν καταφέρει να 
προσφέρουν µία αποδεκτή στην ολοκληρία της άποψη για την φύση της τέχνης, το ρόλο αυτό έχει 
αναλάβει η ψυχολογία. Πιο συγκεκριµένα τον 19ο αιώνα η ψυχολογία έχοντας επηρεαστεί από 
θετικιστικές φιλοσοφικές απόψεις χρησιµοποιεί ένα αιτιοκρατικό µοντέλο της φύσης, δηλαδή µία 
έννοια της πραγµατικότητας ανεξάρτητη από την ανθρώπινη βούληση και επιδιώξεις. Στο ξεκίνηµά της 
η ψυχολογία λοιπόν δανείζεται πολλές µεθόδους από τις φυσικές επιστήµες, όπως την εξέταση των 
νόµων της φύσης µέσω προσεκτικά ελεγχόµενων παρατηρήσεων και πειραµάτων. Φτάνει δε στο 
σηµείο του να υποστηρίξει ότι ο επιστηµονικός τρόπος σκέψης και έρευνας είναι ο µόνος τρόπος 
απόκτησης έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που οι πρώτες ψυχολογικές 
θεωρίες της νόησης είτε προσπάθησαν να περιορίσουν την ανθρώπινη συµπεριφορά σε συγκεκριµένους 
κανόνες, είτε, όπως στην περίπτωση του Piaget, να εξισώσουν τις υψηλότερες διανοητικές λειτουργίες 
µε την ικανότητα για λογική ή επιστηµονική σκέψη, στις οποίες βεβαίως δεν έχει έρεισµα η τέχνη. 

Θα υποστηρίξω ότι ενάντια στην καθεστηκυία άποψη περί της µη διανοητικής και γνωστικής 
διάστασής της, η τέχνη µπορεί να καλλιεργήσει τις διανοητικές ικανότητες ενός αναπτυσσόµενου 
µυαλού και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνολική νοητική ανάπτυξη του. Ακόµη περισσότερο, η 
παραµέληση των τεχνών στην εκπαίδευση περιορίζει σηµαντικά τις γνωστικές δυνατότητες των 
αυριανών ενηλίκων. Είναι γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών µας δεν πρόκειται να 
ακολουθήσει το επάγγελµα του καλλιτέχνη ή του µελετητή της τέχνης. Ο σκοπός λοιπόν της ανάλυσης 
της γνωστικής συνεισφοράς της τέχνης στο σχολείο είναι να εξετάσουµε το κατά πόσον η διεύρυνση 
της αντίληψης του µαθητή για την τέχνη, και η έκθεσή του στις ιδέες που κανείς συναντά σε αυτό τον 
χώρο, καλλιεργεί µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο τις κριτικές και διανοητικές του ικανότητες γενικότερα. 
Εδώ αναφερόµαστε σε µία δια βίου εκπαίδευση στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι τέχνες. 
 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 

Συχνά η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο καλλιεργεί µία αντίληψη στους µαθητές ότι αυτή 
είναι ένας κόσµος πολύτιµων αντικειµένων που εκτίθενται σε µουσεία, προστατευµένων και 
αποµονωµένων από τον πραγµατικό κόσµο. Οι µαθητές µε την σειρά τους, αναπτύσσουν µία άποψη, 
ιδιαίτερα για την µοντέρνα τέχνη, ως ενός κόσµου εκκεντρικού και παραµορφωµένου από τα 
συναισθήµατα. Η καλλιτεχνική δηµιουργία ενός ατόµου πολύ συχνά θεωρείται ότι έχει µόνο 
προσωπική αξία την οποία δεν χρειάζεται να µοιραστεί µε άλλους. Κατά κανόνα, οι συζητήσεις για την 
σύγχρονη τέχνη γίνονται µε την εσωστρεφή φρασεολογία της ελίτ, οι οποίες ως εκ τούτου δεν φαίνεται 
να έχουν καµία σχέση µε τις εµπειρίες του µαθητευόµενου. 

Παρόλα αυτά, τα έργα τέχνης έχουν άµεση σχέση µε τον πραγµατικό κόσµο και τις συνθήκες 
που έγιναν αφορµή για την δηµιουργία τους. Για να κατανοήσει παραδείγµατος χάριν ο µαθητής το 
εκφραστικό περιεχόµενο ενός έργου τέχνης χρειάζεται να γνωρίσει το πολιτιστικό περιβάλλον µέσα 
στο οποίο ο καλλιτέχνης έζησε και δηµιούργησε και τον κοινωνικό περίγυρο από τον οποίο αυτό το 
έργο αναδύθηκε. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθεί το έργο σε σχέση µε το πολιτιστικό και κοινωνικό 
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περιβάλλον από το οποίο αυτό προέρχεται. Το πλέον δηµοφιλές παράδειγµα στην σχολική τάξη σε 
αυτή την περίπτωση, είναι το καλλιτεχνικό στυλ του ιµπρεσιονισµού. Η χαρακτηριστική τεχνοτροπία 
του ιµπρεσιονισµού γίνεται περισσότερο σαφής και κατανοητή όταν εξηγηθεί στον µαθητευόµενο ότι 
µεταξύ άλλων, ο ιµπρεσιονισµός συµπίπτει χρονικά µε την περίοδο της εµφάνισης και ανάπτυξης της 
τεχνολογίας της φωτογραφίας η οποία καθιστά την αυστηρά ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσµου 
περιττή και αναγκάζει τον καλλιτέχνη σε πλέον υποκειµενικούς τρόπους αναπαράστασης ή σε µία 
πλέον επιστηµονική ανάλυση και χρήση του χρώµατος. Η ερµηνεία ενός έργου τέχνης ενηµερώνεται 
λοιπόν από πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από παράλληλους τοµείς γνώσης όπως µεταξύ άλλων η 
ιστορία, οι επιστήµες, η φιλοσοφία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι η κατανόηση του έργου 
τέχνης βασίζεται κατεξοχήν στην αναζήτηση συνδέσεων και συσχετίσεων µε άλλα πεδία γνώσης. 

Αλλά η σχέση αυτή είναι αµοιβαία. Το έργο τέχνης αποκτά σαφέστερο περιεχόµενο όταν γίνει 
αντιληπτό στα πλαίσια ενός πολιτισµού, αλλά και ο πολιτισµός γίνεται πιο κατανοητός όταν τον 
ατενίζουµε µέσα από ένα έργο τέχνης. Εάν κάποιος επιθυµεί να καταλάβει έναν συγκεκριµένο 
κοινωνικό περιβάλλον (σύγχρονο ή ιστορικό) θα χρειαστεί πιθανά να αντλήσει πληροφορίες και ιδέες 
από τον χώρο της τέχνης ο οποίος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού του κόσµου. Ένα έργο µπορεί 
παραδείγµατος χάριν, να είναι πηγή πληροφόρησης για την τοπική κουλτούρα του µαθητευόµενου ή 
για άλλους πολιτισµούς και ιστορικές περιόδους. 

Το κτήριο του Παρθενώνα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως σηµείο εκκίνησης για µία έρευνα 
πολλαπλού µαθησιακού ενδιαφέροντος στους τοµείς παραδείγµατος χάριν της κοινωνίας, της 
πολιτικής, της γεωµετρίας και γενικότερα των επιστηµών της Αθήνας του 5ου αιώνα. Στην προσπάθειά 
του να κατανοήσει το έργο, ο µαθητευόµενος θα χρησιµοποιήσει και θα συγχωνεύσει τις γνώσεις του 
από άλλα γνωστικά αντικείµενα. Άρα λοιπόν η τέχνη είναι εκείνος ο κοινός τόπος όπου ευνοείται η 
ενοποίηση της γνώσης. Τα έργα τέχνης και η ερµηνεία τους µπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο σε 
αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση καθόσον φαίνεται να αλληλεπικαλύπτουν άλλους τοµείς του 
σχολικού προγράµµατος. Τα έργα τέχνης µπορούν να γίνουν σηµείο αναφοράς για τον µαθητευόµενο 
και σαν τέτοια να τον προσανατολίζουν στην διαδικασία της χαρτογράφησης ενός πολύπλοκου 
µαθησιακού καθήκοντος. Ένα στρατηγικά επιλεγµένο έργο τέχνης όπως ο Παρθενώνας ή το έργο του 
Θεόφιλου, µπορεί να είναι συνδετικός κρίκος στην σύνθεση της γνώσης, ένας κοινός τόπος όπου 
συναντώνται διαφορετικοί τοµείς γνώσης και θεσµοποιούνται συνδέσεις. Η διδασκαλία της τέχνης 
µπορεί να γίνει το εκπαιδευτικό εργαλείο για µία πιο ολιστική προσέγγιση στην µάθηση όπου οι 
µαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν παρόµοιες συνδέσεις. 
 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ 
 

Θα ήθελα τώρα να εξετάσω την θεωρία της γνωστικής ευελιξίας των Spiro et al. (1987) σύµφωνα 
µε την οποία ορισµένα γνωστικά αντικείµενα είναι από την φύση τους οργανωµένα διαφορετικά και ως 
εκ τούτου υπαγορεύουν ξεχωριστές γνωστικές διαδικασίες, προσεγγίσεις διδασκαλίας και αξιολόγησης. 
Παραδείγµατος χάριν, οι φυσικές επιστήµες και παρόµοια σε αυτές γνωστικά αντικείµενα, είναι 
οργανωµένες γύρω από βασικές έννοιες και αρχές, χρησιµοποιούν γλωσσικά και µαθηµατικά σύµβολα 
και διέπονται από την συστηµατική λογική που οδηγεί σε γενικεύσεις και κανόνες. Αντίθετα, οι 
ανθρωπιστικές επιστήµες όπως το δίκαιο, η ιστορία, η τέχνη και άλλες, τείνουν να βασίζονται 
περισσότερο στην µελέτη µεµονωµένων περιπτώσεων καθόσον σε αυτές απουσιάζουν σε µεγάλο 
βαθµό οι γενικευµένες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητείται από τον µαθητευόµενο να κρίνει 
ατοµικές περιπτώσεις χωρίς την καταφυγή σε κανόνες ή γενικεύσεις. Αυτά τα γνωστικά αντικείµενα 
χρησιµοποιούν την ερµηνεία ως µέσον εξαγωγής νοήµατος παρόλο που οι ατοµικές ερµηνείες µπορεί 
να διαφέρουν µεταξύ τους και καµία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η πλέον θεµιτή ή γνήσια. Τα πρώτα 
γνωστικά αντικείµενα έχουν ονοµαστεί αυστηρά-οργανωµένα (well-structured) και τα δεύτερα χαλαρά-
οργανωµένα (ill-structured). 

Το επιχείρηµα εδώ είναι ότι ένα σωστό σχολικό πρόγραµµα που σκοπεύει να ενεργοποιήσει στο 
µέγιστο τις γνωστικές ικανότητες των µαθητευοµένων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τόσο τα αυστηρά-
οργανωµένα γνωστικά αντικείµενα τα οποία ευνοούν την χρήση κανόνων και αρχών, όσο και τα 
χαλαρά-οργανωµένα που δίνουν έµφαση στην ερµηνεία ατοµικών περιπτώσεων. 

Ακριβώς όµως επειδή βασίζονται σε κανόνες και αρχές, τα αυστηρά-οργανωµένα γνωστικά 
αντικείµενα συχνά γίνονται αντιληπτά ως ευκολότερα να διδαχτούν και να γίνουν κατανοητά από τους 
µαθητές. Τα σχολικά βιβλία τείνουν να είναι οργανωµένα σύµφωνα µε την λογική των γενικευµένων 
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αρχών των αυστηρά-οργανωµένων γνωστικών αντικειµένων. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της 
διδασκαλίας της τέχνης και των σχολικών βιβλίων που εκάστοτε την συνοδεύουν, τα οποία συχνά 
καταφεύγουν σε αποστήθιση πληροφοριών ή απλουστευµένων γενικεύσεων. Αρκεί να αναφερθούµε 
στην τάση ‘επιστηµονικοποίησης’ των ορισµών των καλλιτεχνικών στυλ, αλλά και της οργάνωσης των 
πλαστικών στοιχείων της ζωγραφικής εν είδη ‘γλώσσας’ των εικαστικών τεχνών. Παρόµοια 
παραδείγµατα θα βρούµε σχεδόν σε όλα τα βιβλία εισαγωγής τις εικαστικές τέχνες ή ιστορίας της 
τέχνης. 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί παρεξηγούν την πολυπλοκότητα της τέχνης ως πεδίου γνώσης και 
παρουσιάζουν µία πιο απλοποιηµένη και ‘τακτοποιηµένη’ µορφή της. Παραγνωρίζουν την αµφισηµία 
των έργων τέχνης και τα πολλαπλά νοήµατα που αυτά µπορούν να έχουν. Μία παρόµοια 
απλουστευµένη έννοια, είναι ότι για ένα έργο τέχνης υπάρχει µόνο µία, σωστή ερµηνεία, αυτή εξάλλου 
που είχε στο µυαλό του και ο καλλιτέχνης. «Τι θέλει να πει εδώ ο καλλιτέχνης;», είναι µία συνηθισµένη 
έκφραση παρότρυνσης του µαθητευόµενου ενώ αναλύει ένα έργο τέχνης. Ο µαθητής καλείται τότε να 
αποκωδικοποιήσει το έργο σαν να ήταν ένας κώδικας γλωσσικών συµβολικών µορφών. Αυτό που 
κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι να ‘τακτοποιούν’ την ύλη έτσι ώστε να είναι πιο 
εύκολη για διδασκαλία και κατανάλωση. Οι µαθητευόµενοι µε την σειρά τους οργανώνουν την γνώση 
τους γύρω από αυτά τα απλοϊκά νοήµατα και κανόνες παραµένοντας απροετοίµαστοι για τα πλέον 
πολύπλοκα θέµατα που θα συναντήσουν σε πιο απαιτητικά επίπεδα γνώσης, αλλά και στην ίδια την 
ζωή. Συνέπεια αυτής της διάθεσης ‘τακτοποίησης’ και απλούστευσης της ύλης του µαθήµατος της 
τέχνης είναι και ο τρόπος αξιολόγησης του µαθητευόµενου. Η έµφαση σε αυτήν την περίπτωση δίνεται 
στην ποσότητα των πληροφοριών και γνώσης που έχει αποκτηθεί, όπως παραδείγµατος χάριν, ονόµατα 
καλλιτεχνών, καλλιτεχνικά στυλ, γνώση και εφαρµογή ιδιοτήτων των χρωµάτων όπως, 
συµπληρωµατικά κλπ. 

Αυτό το οποίο δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς τέχνης είναι ότι 
ακριβώς εξαιτίας της χαλαρής οργάνωσής της, της µη αναγωγής σε κανόνες και γενικεύσεις, η τέχνη 
µπορεί να προσφέρει ιδιαίτερο παιδαγωγικό έργο. Η διδακτική της ενθαρρύνει τις ερµηνευτικές 
ικανότητες του µαθητευόµενου χωρίς καταφυγή σε γενικευµένες αρχές. Η µέθοδος που ευνοεί η τέχνη 
λόγω της φύσης της, είναι η συλλογή γνώσης από την εξέταση ατοµικών περιπτώσεων και 
παραδειγµάτων καθώς και η µετακίνηση και εφαρµογή αυτής της γνώσης σε άλλες περιπτώσεις. Η 
ερµηνεία έργων τέχνης δεν βοηθά δηλαδή µόνο στην κατανόηση των ίδιων των έργων, αλλά εκπαιδεύει 
τον µαθητευόµενο να ερµηνεύει περιπτώσεις και καταστάσεις στην πραγµατική ζωή όπου οι συνθήκες 
δεν είναι πάντα σαφείς. Η χαρακτηριστική αµφισηµία του έργου τέχνης, τόσο δύσκολα αποδεκτή από 
τον µαθητευόµενο, αλλά και από τον µέσο θεατή, είναι ένα παιδαγωγικά εύφορο έδαφος. Όλοι 
γνωρίζουµε ότι στην ζωή δεν µας παρέχονται πάντα οι σαφέστερες πληροφορίες ή οι πλέον αξιόπιστες 
γνώσεις για να συγκροτήσουµε µία έγκυρη άποψη. ∆εδοµένου του χαλαρά οργανωµένου χαρακτήρα 
της ίδιας της ζωής, οι καταστάσεις της οποίας από την φύση τους δεν ευνοούν την αναγωγή σε 
κανόνες, πολύ συχνά αναγκαζόµαστε να ερµηνεύσουµε πολύπλοκες καταστάσεις και να είµαστε 
ευέλικτοι στον τρόπο που χειριζόµαστε τις γνώσεις µας. 

Το παιδαγωγικό προτέρηµα της τέχνης εδώ απέναντι στις άλλες παρόµοια χαλαρά οργανωµένες 
ανθρωπιστικές επιστήµες, είναι ότι αυτή η παιδεία στην ερµηνευτική ανεκτικότητα αρχίζει από πολύ 
µικρές ηλικίες. Το ίδιο εξάλλου ισχύει και στην δηµιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου. Αυτό το οποίο 
δηµιουργεί ένας καλλιτέχνης, αλλά και ένα παιδί, είναι µία ερµηνεία αυτού που αντιλαµβάνεται, νιώθει 
και βιώνει στην πραγµατικότητα γύρω του. Ένα καλλιτεχνικό έργο είναι µία φανταστική 
αναδιοργάνωση αυτής της προσωπικής εµπειρίας και µατιάς. 

Αυτό για το οποίο συζητάµε εδώ είναι µία ευελιξία στην µετακίνηση της γνώσης. Κάθε γνωστικό 
αντικείµενο φαίνεται ότι απαιτεί συγκεκριµένες διαδικασίες σκέψης και µάθησης. Οι τέχνες όµως 
δίνουν την δυνατότητα στο µαθητευόµενο να χειρίζεται ατοµικές περιπτώσεις και να επινοεί ερµηνείες 
χωρίς να καθοδηγείται από κανόνες. Αυτή η διεργασία θα φανεί πολύ χρήσιµη στην αντιµετώπιση των 
περισσότερων περιστάσεων της ζωής. 
 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Φαντασία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να δηµιουργεί καινούργιες ιδέες ή εικόνες µέσα από 
τον συνδυασµό και την αναδιοργάνωση προηγούµενων εµπειριών. Ένα καλό παράδειγµα από τον χώρο 
της τέχνης θα ήταν η φωτογραφία της γυναίκας-βιολί του Man Ray, αλλά και το αποτύπωµα της σόλας 
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ενός παιδικού παπουτσιού στο χαρτί µε το οποίο το παιδί ταυτίζει τον εαυτό του. Και οι δύο 
περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από την µεταφορά µίας εικόνας ή µίας έννοιας από έναν χώρο σε έναν 
άλλο µε σκοπό την δηµιουργία καινοτόµου νοήµατος. Φαντασία λοιπόν είναι εκείνη η διαδικασία που 
επικεντρώνεται στον συνδυασµό και αναδιοργάνωση εικόνων και συµβόλων, µία εκ των οποίων είναι 
και εκείνη της µεταφοράς. Άρα αναφερόµαστε σε µία γνωστική διαδικασία που είναι καινοτόµος 
διαφέροντας από τον συνηθισµένο τρόπο σκέψης και αποκλίνοντας από τα τυπικά και συµβατικά είδη 
επικοινωνίας τα οποία συνήθως βασίζονται στην εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων. 

Θα µπορούσαµε λοιπόν να µιλήσουµε για την λογική της φαντασίας χρησιµοποιώντας την θεωρία 
των Lakoff et al. (1980). Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της θεωρίας είναι ότι διαφωνεί µε την 
καθεστηκυία θετικιστική άποψη περί καθορισµού του νοήµατος ως αυτό το οποίο µπορεί να 
επαληθευτεί µόνο µε την επιστηµονική παρατήρηση. Οι Lakoff και Johnson ισχυρίζονται ότι αντίθετα 
αυτό σχηµατοποιείται µέσω προ-εννοιακών, σωµατικών εµπειριών και ορίζουν ένα είδος σχηµατικής 
γνώσης η οποία απορρέει από εικόνες και εµπειρίες του σώµατος. Αυτές αποκτούνται πολύ νωρίς µέσω 
της αντίληψης, όπως η κάθετη στάση, η αφή, η κίνηση κλπ. Επιπλέον αυτή η διαδικασία καθορίζει τις 
µετέπειτα κατηγοριοποιήσεις εννοιών που εφαρµόζουµε στην καθηµερινή ζωή, στην αφηρηµένη και 
λογική σκέψη µέσω της µεταφορικής χρήσης. 

Ένα παράδειγµα παρόµοιας σχηµατικής γνώσης είναι αυτή της έννοιας της ισορροπίας, η οποία 
αναδύεται από την πρώιµη σωµατική εµπειρία του προσανατολισµού µας στο περιβάλλον όπου µας 
ζητείται να διατηρήσουµε την όρθια στάση. Αυτή η γνώση αποκτάται όταν µαθαίνουµε να στεκόµαστε 
και να περπατάµε πολύ πριν µάθουµε να ονοµάζουµε µε λέξεις αυτές τις δραστηριότητες. Εφόσον 
παγιωθούν, αυτές οι σχηµατοποιηµένες γνώσεις, προσφέρονται για µεταφορική επεξεργασία έτσι ώστε 
η χρήση της έννοιας της ισορροπίας να µπορεί να επεκταθεί πέραν του σωµατικού βιώµατος σε 
καταστάσεις όπως µία ισορροπηµένη προσωπικότητα, µία ισορροπηµένη σύνθεση, η πλάστιγγα της 
δικαιοσύνης κλπ. Οι κατηγορίες των εννοιών λοιπόν που χρησιµοποιούµε σε µία µεγάλη γκάµα 
γνωστικών διαδικασιών, από την καθηµερινή µας ζωή µέχρι και την αφηρηµένη σκέψη, βασίζονται σε 
µεγάλο βαθµό στην µεταφορική χρήση αυτής της σχηµατοποιηµένης γνώσης. Η µεταφορά έχει λοιπόν 
µία δική της λογική η οποία προέρχεται από την αντίληψη και χαρακτηριστικές σωµατικές εµπειρίες 
όπως η ισορροπία. 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η κοινή λογική που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή, 
αλλά και το λεξιλόγιο των επιστηµών διαπνέεται από την µεταφορά, χαρακτηριστική ιδιότητα της 
φαντασίας. Σήµερα πλέον µας ξαφνιάζει να σκεφτούµε ότι εκφράσεις όπως, «ένταση ηλεκτρικού 
ρεύµατος», «ηλεκτρικό φορτίο», και στα µαθηµατικά «κλάσµα» και «σύνολο», είναι µεταφορές 
παρόλο που έχουν πλέον χάσει την µεταφορική τους δύναµη και είναι νεκρές. Είναι µόνο στον τοµέα 
της τέχνης που η µεταφορά παραµένει ενεργή µε το να θεσπίζει συνδέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές 
ιδέες και ο µοναδικός ίσως τρόπος που µπορεί κανείς να αποδώσει νόηµα. 

Όταν ο µαθητευόµενος καλείται να προτείνει ερµηνείες ενός ζωγραφικού έργου, τότε η 
κατεξοχήν λειτουργία της µεταφοράς είναι εν ενεργεία κινητοποιώντας τις διανοητικές του ικανότητες. 
Χαρακτηριστικές είναι εδώ οι ερµηνείες που δόθηκαν στο έργο του Miro «Αστερισµός» όταν η 
συγγραφέας το παρουσίασε σε µαθητές της πρώτης δηµοτικού. Αυτές ήταν, µεταξύ άλλων: καρναβάλι, 
ορχήστρα που παίζει τζαζ µουσική και παιδικό πάρτι. Αυτό που έκαναν οι µικροί µαθητές είναι ότι 
απέδωσαν προσωπικό νόηµα στο υπό εξέταση έργο µεταβιβάζοντας ή επεκτείνοντας ήδη υπάρχουσα 
γνώση, ανιχνεύοντας οµοιότητες και συνδέσµους και δοκιµάζοντας την δυνατότητα εφαρµογής 
εννοιών όπως, καρναβάλι και πάρτι, σε νέα παιδία χρήσης. Παρόµοιες διαδικασίες παρατηρούνται και 
στην δηµιουργία έργου όπου ο µαθητής καλείται να κατανοήσει ότι οι εικόνες που δηµιουργεί δεν 
γίνονται αντιληπτές µε κυριολεκτικό τρόπο. Αντίθετα, κατασκευάζει νόηµα µέσα από τον χειρισµό µίας 
εικόνας η οποία όµως πρέπει να γίνει αντιληπτή µε έναν διαφορετικό, όχι συµβατικό τρόπο. Είναι µόνο 
στο χώρο της τέχνης όπου οι διαδικασίες της φαντασίας χρησιµοποιούνται απόλυτα συνειδητά, 
αντίθετα µε τον χώρο της επιστήµης όπου οι µεταφορές παραµένουν κρυµµένες. 

Με όλα τα παραπάνω γίνεται καθαρή µία παρεξήγηση, δηλαδή η πόλωση ανάµεσα σε δύο 
φαινοµενικά εκ διαµέτρου αντίθετες ανθρώπινες διαδικασίες: από την µια η λογική και η απόκτηση 
γνώσης βάσει συγκεκριµένων εννοιών και από την άλλη, η σωµατική και συναισθηµατική διάσταση 
της ύπαρξής µας που διέπεται από την φαντασία. Απόρροια αυτής της διχοτόµησης είναι η άποψη ότι 
το νόηµα, οι λογικές συνδέσεις και οι έννοιες σχετίζονται µε τις διανοητικές δυνατότητές µας, ενώ η 
αντίληψη, η φαντασία και τα συναισθήµατα µε την σωµατική µας διάσταση. Συνέπεια αυτού είναι η 
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πεποίθηση ότι υπάρχουν δύο είδη συνείδησης: η λογική η οποία µπορεί να γίνει αντικείµενο µάθησης 
και τα συναισθήµατα που δεν µπορούν. Κατά συνέπεια υπάρχει και ένας διαχωρισµός αυτού που 
νοείται πραγµατικό από το φανταστικό, της επιστήµης από την τέχνη. 

Το θέµα που θέτει αυτή η εργασία χωρίς παρόλα αυτά όµως να εξαντλεί, είναι ότι ο διαχωρισµός 
ανάµεσα στην νόηση και την φαντασία δεν είναι τόσο απόλυτος και ότι αυτά φαίνεται να είναι 
αλληλοεξαρτώµενες διεργασίες του ανθρώπινου νου. Οι λειτουργίες της φαντασίας όπως η µεταφορά 
εννοιών και εικόνων, προϋποθέτουν γνωστικές διεργασίες. Εάν η εκπαίδευση λοιπόν σκοπεύει στην 
καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων των µαθητών, τότε πρέπει να αναγνωρίσουµε την σηµασία της 
φαντασίας και των γνωστικών της εργαλείων, δηλαδή της κατηγοριοποίησης και της µεταφοράς. Όπως 
είδαµε αυτά φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια των γνωστικών δυνατοτήτων σε 
όλα τα αντικείµενα, αλλά βασικά σε αυτό των τεχνών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διαχρονική µελέτη του ρόλου των γνωστικών χαρακτηριστικών στην πρώιµη 
αναγνωστική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, η έρευνα εστιάστηκε στο ρόλο της νοητικής ανάπτυξης, της γλωσσικής 
ικανότητας, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, της ακουστικής και οπτικής µνήµης στην πρώιµη αναγνωστική 
ανάπτυξη, µέσω της συγκριτικής προσέγγισης των γνωστικών αυτών χαρακτηριστικών 68 πρώιµων (Π.Α.) και 68 µη 
πρώιµων αναγνωστών (Μ.Π.Α.) και της σχέσης τους µε την αναγνωστική τους εξέλιξη.  
∆ιαπιστώθηκε ότι το επίπεδο ανάπτυξης της νοητικής και της γλωσσικής ικανότητας, όπως και της ακουστικής και 
οπτικής αντίληψης και ακουστικής µνήµης των Π.Α. είναι υψηλότερο από των συνοµηλίκων τους. Η γλωσσική 
ικανότητα σχετίζεται µε την αναγνωστική ανάπτυξη και των δυο οµάδων µε µεγαλύτερη ένταση. Αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα που ερµηνεύει τη διακύµανση της αναγνωστικής επίδοσης των Π.Α. στη Γ΄ τάξη και το 
µοναδικό από τους παράγοντες που µελετήθηκαν, ο οποίος ερµηνεύει τις ατοµικές τους διαφορές ως τη ∆΄ τάξη. 
Ορισµένα µη γλωσσικά γνωστικά χαρακτηριστικά (ακουστική µνήµη και οπτική αντίληψη) δεν συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., ενώ συγκαταλέγονται ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν 
ως ένα βαθµό την αναγνωστική επίδοση των παιδιών που αποκτούν την αναγνωστική δεξιότητα µε τη συνδροµή της 
συστηµατικής διδασκαλίας. Τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι η πρώιµη απόκτηση της ανάγνωσης συνιστά µια 
διαδικασία όπου συνεισφέρουν διαφορετικοί παράγοντες απ’ ότι στη συνήθη απόκτηση της αναγνωστικής 
δεξιότητας. 
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ABSTRACT 
The aim of the present study was the longitudinal investigation of cognitive characteristics’ role on early reading 
development. More specifically, the research focused on intelligence, linguistic ability, visual and auditory 
perception and memory’s role on early reading development through the comparative examination of 68 
precocious (P.R.) and 68 non precocious readers (N.P.R.)’s cognitive characteristics and their relation with their 
reading growth.   
It was conducted that the level of P.R’s intelligence, linguistic ability, auditory and visual perception and auditory 
memory’s development is higher than their peers’. The linguistic ability of both groups is significantly related to 
their reading development and constitutes the most significant factor that influences the reading achievement of 
P.Rs in third grade and the only factor that explains their individual differences until forth grade. Some specific 
non-linguistic characteristics (auditory memory and visual perception) do not contribute to the reading 
development of P.Rs in third and forth grades while they are included among the factors that affect, to some 
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extent, the reading growth of N.E.Rs. Findings suggest that precocious reading constitutes a procedure where 
contribute factors different that those participating in the usual reading acquisition process. 
 
KEY WORDS 
Precocious readers, early reading, early literacy, cognitive characteristics 
 
 
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.1. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο πρώιµος γραµµατισµός συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον µετά τη δεκαετία του ’70. Το 
ενδιαφέρον αυτό, ακολουθώντας την τάση του γενικότερου πεδίου της ανάγνωσης, εστιάζεται στις 
διαδικασίες µάθησης της ανάγνωσης (Κουτσουράκη, 2006).  

Πολλές µελέτες του πεδίου της πρώιµης ανάγνωσης εστιάζονται, όπως και αυτές του 
γενικότερου πεδίου της αναγνωστικής ανάπτυξης (Konold et al, 2003), σε γνωστικούς παράγοντες. 
Έρευνες από τα δυο πεδία καταλήγουν συχνά σε παρεµφερή συµπεράσµατα. Το ζήτηµα, για 
παράδειγµα, της νοηµοσύνης ως παράγοντα πρόγνωσης της αναγνωστικής ανάπτυξης, είναι και στην 
περίπτωση της πρώιµης ανάγνωσης αµφιλεγόµενο. Τα ερευνητικά δεδοµένα οδηγούν στη διαπίστωση 
ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά µε τη νοητική ανάπτυξη των Πρώιµων 
Αναγνωστών (Π.Α) (παιδιών που κατέκτησαν την αναγνωστική δεξιότητα χωρίς συστηµατική 
διδασκαλία, πριν φοιτήσουν στο ∆ηµοτικό Σχολείο) και τη σχέση της µε την αναγνωστική δεξιότητα 
(Davidson & Snow, 1995).  

Αξιόλογος αριθµός µελετών επισηµαίνει ότι το µέσο νοητικό πηλίκο των Π.Α., ως οµάδας, είναι 
υψηλό (Durkin, 1966, Clark, 1976, Ellis, 1975, King & Friesen, 1972, Giasson et al, 1985), η γλωσσική 
τους νοηµοσύνη ανεπτυγµένη (Jackson, Donaldson & Cleland, 1988, Huba & Ramisetty-Mikler, 1995, 
Stainthorp & Hughes, 2004) και η επίδοσή τους στις λεκτικές κλίµακες καλύτερη απ’ ότι στις µη 
λεκτικές (Clark, 1976, 1989). Πρώιµοι αναγνώστες, όµως, µε γλωσσική νοηµοσύνη γύρω στο µέσο όρο 
της κανονικής κατανοµής του πληθυσµού δεν είναι κάτι ασυνήθιστο (Jackson, 1992, Durkin, 1966, 
Mills & Jackson, 1990, Tobin & Pikulski, 1988).  

Η σχέση νοηµοσύνης και αναγνωστικής επίδοσης είναι µικρότερη στην αρχή της φοίτησης των 
Π.Α. στο δηµοτικό σχολείο και αυξάνεται τα επόµενα χρόνια (Durkin, 1966), όπως διαπιστώνεται και 
από µελέτες που εξετάζουν τη σχέση νοηµοσύνης και αναγνωστικής ανάπτυξης στο γενικότερο πεδίο 
της ανάγνωσης (Vellutino, Scanlon & Lyon, 2000, Stanovich, Cunningham & Feeman, 1984). 

Η διαρκώς αυξανόµενη ευαισθησία των Π.Α. απέναντι στον προφορικό και το γραπτό λόγο 
(Clark, 1984) συγκαταλέγεται ανάµεσα στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους. Η γλωσσική τους ικανότητα 
στο σύνολό της είναι σηµαντικά υψηλότερη απ’ αυτή των Μη πρώιµων Αναγνωστών (Μ.Π.Α) 
(Thomas, 1981, Huba & Ramisetty-Mikler, 1995, Blain, 1983, Clark, 1976) και η υπεροχή αυτή 
επεκτείνεται σε όψεις της γλώσσας όπως τη σηµασιολογία, τη µορφολογία και τη σύνταξη (Thomas, 
1981). Είναι περισσότερο ακριβολόγοι από τους Μ.Π.Α., αιτιολογούν καλύτερα γεγονότα 
χρησιµοποιώντας απλές αναλογίες, κατανοούν και ορίζουν περισσότερες λέξεις µε ακρίβεια και δίνουν 
πιο χρήσιµες, πιο οργανωµένες, περισσότερο εκτεταµένες πληροφορίες και πληρέστερες απαντήσεις 
(Blain, 1983), σε πολλές περιπτώσεις, συνειδητοποιώντας την ευθύνη του οµιλητή να παράσχει µια 
µεθοδευµένη και πληροφοριακή παρουσίαση (Davidson & Snow, 1995). Η γλωσσική τους ικανότητα 
µάλιστα, στην ηλικία των 5-6 ετών, µπορεί να προβλέψει τις ατοµικές διαφορές της µετέπειτα 
αναγνωστικής τους κατανόησης, σε βαθµό µεγαλύτερο απ’ ότι το αρχικό επίπεδο ανάπτυξης της 
αναγνωστικής τους δεξιότητας (Mills & Jackson, 1990). 

Η βραχύχρονη µνήµη των Π.Α. βρίσκεται σε επίπεδο ανώτερο του µέσου επιπέδου, που 
αντιστοιχεί στην ηλικία τους (Clark, 1984, Jackson, Donaldson & Cleland, 1988, Jackson, 1992) και 
υψηλότερο από των συνοµηλίκων τους Μ.Π.Α. (Tobin, 1981). Σχετίζεται, όµως, µε την αναγνωστική 
τους δεξιότητα µε µέτρια ένταση (Jackson, Donaldson & Cleland (1988) και η ερµηνεία της θετικής 
συνάφειας, η οποία διαπιστώνεται ανάµεσα στην πρώιµη ανάγνωση και την οπτική µνήµη ακολουθιών 
γραµµάτων, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (Tobin, 1981). Τα παραπάνω οδήγησαν τους ερευνητές στο 
συµπέρασµα ότι είναι δυνατόν να κατακτηθεί πρώιµα η αναγνωστική δεξιότητα από παιδιά µε µέση ή 
και χαµηλότερη της µέσης επίδοση σε δοκιµασίες ψυχογλωσσικών δεξιοτήτων (Clark, 1976). 
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Σε πολλές έρευνες διαπιστώνεται ότι οι Π.Α. αποδίδουν σε επίπεδα ανώτερα του µέσου όρου σε 
δοκιµασίες οπτικής µνήµης, ακουστικής αντίληψης, ακουστικής συσχέτισης, ακουστικής µνήµης (Tobin, 
1981) και ακουστικής διάκρισης, οι επιδόσεις τους, όµως, δεν διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες 
των συνοµηλίκων τους, ούτε από παιδιών προσχολικής ή µεγαλύτερης ηλικίας που διδάχθηκαν 
συστηµατικά ανάγνωση (Clark, 1976, Tobin, 1981, Backman, 1983). Η οπτική διάκριση, µάλιστα, όπως 
και ο οπτικοκινητικός συντονισµός των Π.Α., φαίνεται ότι βρίσκεται συχνά σε επίπεδα κάτω του µέσου 
όρου (Clark, 1976, 1989) ή τουλάχιστον σε επίπεδα παρόµοια µε των παιδιών που κατέκτησαν την 
αναγνωστική δεξιότητα στο σχολικό πλαίσιο µε συστηµατική διδασκαλία. Μολονότι κάποιοι ερευνητές 
διαπιστώνουν ότι η οπτική διάκριση των Π.Α. βρίσκεται σε ανώτερα επίπεδα απ’ των συνοµηλίκων 
τους, δεν περιλαµβάνουν την οπτική αντίληψη ανάµεσα στους καθοριστικούς, για την πρώιµη 
ανάγνωση, παράγοντες (Thomas, 1981) αν και υποστηρίζεται από άλλους (King & Friesen, 1972) ότι 
αποτελεί ένα από τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των Π.Α.  
 
2. Η ΕΡΕΥΝΑ 
 
2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο τη διαχρονική µελέτη παιδιών που κατέκτησαν την 
αναγνωστική δεξιότητα πριν τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο και την παροχή επίσηµης 
διδασκαλίας ανάγνωσης και συγκεκριµένα τη διερεύνηση του ρόλου ορισµένων γνωστικών 
παραγόντων (νοηµοσύνης, γλωσσικής ικανότητας, ακουστικής και οπτικής αντίληψης, ακουστικής και 
οπτικής µνήµης), οι οποίοι, σύµφωνα µε τις βιβλιογραφικές επισηµάνσεις, συνδέονται µε την ανάπτυξη 
της αναγνωστικής δεξιότητας. 

Ο στόχος αυτός προσεγγίστηκε µέσα από δυο επίπεδα:  
α. τη µελέτη του επιπέδου ανάπτυξης των γνωστικών χαρακτηριστικών των πρώιµων αναγνωστών και  
β. τη διερεύνηση της σχέσης τους µε την αναγνωστική δεξιότητα.  
Αναλυτικότερα η έρευνα επιχείρησε να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: 
 ∆ιαφοροποιούνται οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς το επίπεδο ανάπτυξης της νοητικής τους 
ικανότητας, της οπτικής και ακουστικής τους αντίληψης, της οπτικής και ακουστικής τους µνήµης 
και της γλωσσικής τους ικανότητας; 
 Ποια είναι η επίδραση του επιπέδου ανάπτυξης των γνωστικών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη 
της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., σε σύγκριση µε τους Μ.Π.Α, στις Γ΄και ∆΄τάξεις; 
 Υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στην επίδραση που ασκούν οι γλωσσικές και οι µη γλωσσικές 
δεξιότητες (νοηµοσύνη, αντίληψη, µνήµη) στην ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας των Π.Α., 
σε σύγκριση µε τους Μ.Π.Α., στις Γ΄και ∆΄τάξεις; 

 
2.2. ∆ΕΙΓΜΑ 

Το δείγµα της παρούσας µελέτης προήλθε από τον πληθυσµό των παιδιών πρώτης σχολικής 
ηλικίας ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και αποτελείται από 136 υποκείµενα. 
Τα µισά (68) ήταν Πρώιµοι Αναγνώστες (Π.Α.), καθένας από τους οποίους εξισώθηκε κατά ηλικία, 
φύλο, φοίτηση σε νηπιαγωγείο, σχολείο και τµήµα, όπου φοιτούσε, µε έναν Μη Πρώιµο Αναγνώστη 
(Μ.Π.Α.). Έτσι σχηµατίστηκαν 68 ζευγάρια, που προέρχονται από 21 δηµοτικά σχολεία της πόλης του 
Ηρακλείου. Συµπεριλήφθηκαν µόνο µαθητές µε µητρική γλώσσα την ελληνική, χωρίς µαθησιακά 
προβλήµατα.  

Οι Π.Α. εντοπίστηκαν µε ένα τεστ εντοπισµού Π.Α, (Κουτσουράκη, 2001, 2005) ανάλογο µε τα 
τεστ, που έχουν χρησιµοποιηθεί σε παρόµοιες έρευνες (Durkin, 1966, Giasson et al, 1985, Thomas, 
1981, Tobin, 1981, Μalicky & Νorman, 1985), αποτελούµενο από 36 λέξεις, όταν τα παιδιά 
ξεκινούσαν τη φοίτησή τους στο δηµοτικό σχολείο. Το κριτήριο για να ενταχθεί κάποιο παιδί στην 
οµάδα των Π.Α. είναι η ανάγνωση 18 τουλάχιστον από τις λέξεις, χωρίς να του παρασχεθεί βοήθεια. 
 
2.3. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
2.3.1. Τα κριτήρια αξιολόγησης του επιπέδου ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων 

Για την αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων των υποκειµένων 
χρησιµοποιήθηκαν: 
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 Το Τεστ των προοδευτικών µητρών του Raven ΡΜ47, µε τις οδηγίες της ελληνικής στάθµισης 
(Τσακρής, 1970), για την αξιολόγηση του νοητικού επιπέδου.  
 Για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας δυο κλίµακες του Πολυθεµατικού Αθηνά Τεστ 
∆ιάγνωσης Μαθησιακών ∆υσκολιών (Παρασκευόπουλος, Καλατζή-Αζίζι & Γιαννίτσας, 1999α, 
1999β): η Ολοκλήρωση Προτάσεων και οι Γλωσσικές Αναλογίες. Η επίδοση κάθε υποκειµένου 
αποδόθηκε µε το µέσο όρο της επίδοσής του στις δυο αυτές δοκιµασίες.  
 Για την αξιολόγηση της ακουστικής αντίληψης η κλίµακα ∆ιάκριση Φθόγγων του Αθηνά Τεστ. 
 Η οπτική αντίληψη µετρήθηκε µε την κλίµακα ∆ιάκριση Γραφηµάτων του Αθηνά Τεστ. 
 Η ακουστική µνήµη µετρήθηκε µε την κλίµακα Μνήµη Αριθµών του ελληνικού WISC-III (Γεώργας 
κ.α., 1997).  
 Για τον έλεγχο της οπτικής µνήµης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Μνήµη Σχηµάτων του Αθηνά Τεστ 

(Παρασκευόπουλος, Καλατζή-Αζίζι & Γιαννίτσας, 1999α 1999β). 
 

2.3.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της αναγνωστικής δεξιότητας 
Για τη µέτρηση της αναγνωστικής δεξιότητας υιοθετήσαµε την τεχνική ολοκλήρωσης κειµένων, 

µε δυο ελλιπή κείµενα µε 20 κενά το πρώτο και µε 25 το δεύτερο όταν τα παιδιά φοιτούσαν στη 
Γ΄τάξη, στα οποία προστέθηκε ένα ακόµη µε 40 κενά στη ∆΄τάξη. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 
δοκιµασιών ελέγχθηκαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας. 
 
2.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Τα όργανα αξιολόγησης της αναγνωστικής και των γνωστικών δεξιοτήτων χορηγήθηκαν 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής της έρευνας 
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2.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
2.5.1. Επίπεδο ανάπτυξης των γνωστικών χαρακτηριστικών των πρώιµων αναγνωστών 

Από τη συγκριτική αντιπαράθεση των µέσων όρων επίδοσης κάθε οµάδας στις δοκιµασίες 
γνωστικών δεξιοτήτων (πίνακας 2) συνάγονται ορισµένα βασικά συµπεράσµατα:  
α. το επίπεδο ανάπτυξης όλων των γνωστικών δεξιοτήτων των δυο οµάδων, µε µόνη εξαίρεση την 
οπτική µνήµη, διαφέρει σηµαντικά. Σε όλες τις περιπτώσεις οι γνωστικές δεξιότητες των Π.Α. είναι 
ανεπτυγµένες σε µεγαλύτερο βαθµό από των συνοµηλίκων τους.  
β. οι γνωστικές δεξιότητες που αξιολογήθηκαν δεν είναι στον ίδιο βαθµό ανεπτυγµένες σε καµία από 
τις δυο οµάδες  
γ. σε χαµηλότερα επίπεδα ανάπτυξης βρίσκονται οι γνωστικές δεξιότητες της µνήµης καθώς, όπως 
διαπιστώνεται, δυσκολότερες και για τις δυο οµάδες αποδεικνύονται οι δοκιµασίες που απαιτούν την 
ενεργοποίηση τόσο της οπτικής όσο και της ακουστικής µνήµης. 
 

Πίνακας 2: Γνωστικά χαρακτηριστικά Π.Α. & Μ.Π.Α. 
 

***p<.001 
 

(Μέσα σε παρένθεση δηλώνεται το µέσο ποσοστό επιτυχίας των υποκειµένων σε κάθε γνωστικό χαρακτηριστικό). 
 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε, ως γενική διαπίστωση, να υποστηριχθεί ότι η ανάπτυξη των 
γνωστικών δεξιοτήτων των δυο οµάδων ακολουθεί παρόµοια πορεία, όσον αφορά το ρυθµό ανάπτυξης 
καθεµιάς από αυτές σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες, οι Π.Α. όµως έχουν αναπτύξει σε µεγαλύτερο βαθµό 
τις περισσότερες από αυτές και µάλιστα παρουσιάζονται, σε γενικές γραµµές, ως περισσότερο 
οµοιογενής οµάδα ως προς την κατοχή τους. 

 
2.5.2. Η σχέση του επιπέδου ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων µε την αναγνωστική επίδοση 

Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρήσαµε τη διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών αυτών µε 
την αναγνωστική δεξιότητα µε πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόµησης. Στις παλινδροµικές αναλύσεις η 
αναγνωστική δεξιότητα στις Γ΄ και ∆΄ τάξεις ήταν κάθε φορά η εξαρτηµένη µεταβλητή και ως πιθανές 
µεταβλητές πρόβλεψης (ανεξάρτητες µεταβλητές) χρησιµοποιήθηκαν η νοητική ικανότητα, η γλωσσική 
ικανότητα, η ακουστική αντίληψη, η οπτική αντίληψη, η οπτική και η ακουστική µνήµη. 

Αρχικά διερευνήθηκε η συνεισφορά της γλωσσικής ικανότητας έναντι των υπόλοιπων µη 
γλωσσικών µεταβλητών, στην πρώιµη αναγνωστική ανάπτυξη, καθώς και το κατά πόσο οι µη 
γλωσσικές µεταβλητές προβλέπουν την αναγνωστική δεξιότητα ανεξάρτητα από αυτήν. Σε καθεµία 
από τις παραπάνω περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε χωριστή ανάλυση για τους πρώιµους και χωριστή 
για τους µη πρώιµους αναγνώστες, προκειµένου να διερευνηθεί τυχόν διαφορετική επίδραση των 
γνωστικών αυτών µεταβλητών στην αναγνωστική δεξιότητα κάθε οµάδας. Στο πρώτο µπλοκ εισήχθηκε 
στο µοντέλο η γλωσσική ικανότητα και στο δεύτερο συµπεριλήφθηκαν όλες οι υπόλοιπες µη 
γλωσσικές µεταβλητές. 
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Η γλωσσική ικανότητα είναι υπεύθυνη για ένα σηµαντικό ποσοστό, 51% της διακύµανσης της 
αναγνωστικής επίδοσης των Π.Α. στη Γ΄ τάξη (Πίνακας 3) και 41% στη ∆΄ τάξη (Πίνακας 4). 
Μικρότερο αλλά πολύ σηµαντικό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό της διακύµανσης της αναγνωστικής 
επίδοσης των Μ.Π.Α., για το οποίο ευθύνεται η γλωσσική τους ικανότητα. Οι αντίστοιχες τιµές είναι, 
στη Γ΄ τάξη 44% (Πίνακας 3) και 43% στη ∆΄ τάξη (Πίνακας 4). 

∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι: 
α. οι µη γλωσσικές γνωστικές µεταβλητές δεν διαδραµατίζουν τον ίδιο ρόλο στην αναγνωστική 
ανάπτυξη των δυο οµάδων. Η αλλαγή που προκαλεί η προσθήκη τους είναι µεγαλύτερη και στατιστικά 
σηµαντική για την οµάδα των Μ.Π.Α. (Πίνακες 3, 4). 
β. µόνο ορισµένες από τις µη γλωσσικές µεταβλητές (ακουστική µνήµη και οπτική αντίληψη) 
συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή και µάλιστα συνδέονται µε την ανεξάρτητη µε διαφορετικής 
έντασης σχέσεις, όπως προκύπτει από την εξέταση των σταθµισµένων συντελεστών παλινδρόµησης 
(Πίνακες 3, 4). 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε βηµατικές (stepwise) αναλύσεις παλινδρόµησης προκειµένου 
να διαπιστώσουµε ποιες από αυτές ερµηνεύουν σε σηµαντικό βαθµό την αναγνωστική δεξιότητα σε 
κάθε τάξη και κυρίως αν υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις δυο οµάδες. Συνολικά 
πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις αναλύσεις, µια για κάθε οµάδα σε κάθε τάξη (Γ΄ και ∆΄). 

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων των παλινδροµικών αναλύσεων οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η γλωσσική ικανότητα κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο ανάµεσα στις ανεξάρτητες 
µεταβλητές και αποτελεί τον ισχυρότερο δείκτη πρόβλεψης της διακύµανσης της αναγνωστικής 
δεξιότητας και των δυο οµάδων και στις δυο τάξεις. 

Η νοηµοσύνη εξηγεί µικρό ποσοστό (3%) της διακύµανσης της αναγνωστικής επίδοσης των 
Π.Α. µόνο στη Γ΄ τάξη. Επιπλέον, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ορισµένες επιµέρους µη γλωσσικές 
γνωστικές δεξιότητες επηρεάζουν σε ένα βαθµό µόνο την αναγνωστική δεξιότητα των Μ.Π.Α. 
Συγκεκριµένα, η ακουστική µνήµη και η οπτική αντίληψη προβλέπουν µαζί, ανεξάρτητα, ένα ποσοστό 
της αναγνωστικής επίδοσης των Μ.Π.Α., από 10% έως 15% και από 8% έως 12%, όταν ελέγχεται η 
επίδραση της νοητικής ικανότητας, ενώ δεν επηρεάζουν καθόλου την αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. 
Αύξηση της συνεισφοράς τους παρατηρείται στη ∆΄ τάξη. 

Για να διαπιστώσουµε, τέλος, σε ποιο ποσοστό ερµηνεύεται η διασπορά των τιµών της 
αναγνωστικής δεξιότητας από τις υπόλοιπες γνωστικές µεταβλητές σε κάθε οµάδα, όταν η νοηµοσύνη 
ελέγχεται, πραγµατοποιήσαµε βηµατική πολλαπλή παλινδρόµηση µε ελεγχόµενη µεταβλητή τη 
νοηµοσύνη. Η γλωσσική ικανότητα εξακολουθεί να κατέχει την ερµηνευτική υπεροχή της 
αναγνωστικής διακύµανσης και των δυο οµάδων και µάλιστα αποτελεί το µοναδικό παράγοντα που 
ερµηνεύει την αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α. ως τη ∆΄τάξη, µολονότι παρατηρείται µια µείωση του 
ποσοστού της διακύµανσης που ερµηνεύεται από αυτήν, σε σχέση µε την προηγούµενη ανάλυση. 
 



Πίνακας 3: Στατιστικοί δείκτες της ιεραρχικής παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση της συνεισφοράς της γλωσσικής ικανότητας  
και των υπόλοιπων, µη γλωσσικών, γνωστικών µεταβλητών στην αναγνωστική δεξιότητα Π.Α. και Μ.Π.Α. στη Γ΄ τάξη 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: αναγνωστική δεξιότητα στη Γ΄τάξη 
 

 
R=συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης, R2=συντελεστής προσδιορισµού, seE=τυπικό σφάλµα εκτίµησης, Se=τυπικό σφάλµα, B=Συντελεστής 

παλινδρόµησης, Beta=σταθµισµένος συντελεστής παλινδρόµησης, p=επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 
ΓΙ=γλωσσική ικανότητα, ΑΑ=ακουστική αντίληψη, ΟΑ=οπτική αντίληψη, ΑΜ=ακουστική µνήµη, ΟΜ=οπτική µνήµη, Ν=νοηµοσύνη 

 
 



 
 

Πίνακας 4: Στατιστικοί δείκτες της ιεραρχικής παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση της συνεισφοράς της γλωσσικής ικανότητας και των 
υπόλοιπων, µη γλωσσικών, γνωστικών µεταβλητών στην αναγνωστική δεξιότητα Π.Α. και Μ.Π.Α. στη ∆΄τάξη  

Εξαρτηµένη µεταβλητή: αναγνωστική δεξιότητα στη ∆΄τάξη 
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2.6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η σηµαντική υπεροχή και το υψηλό νοητικό δυναµικό των Π.Α. που διαπιστώθηκε, βρίσκεται σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της συντριπτικής πλειονότητας των σχετικών ερευνών. Παρά το 
γεγονός ότι και η νοηµοσύνη των Μ.Π.Α. ως οµάδας, βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα οι 
διαφοροποιήσεις της αναγνωστικής ανάπτυξης των δυο οµάδων είναι σηµαντικές (Κουτσουράκη, 2005, 
2006). Επιπλέον παρατηρείται µεγάλη διακύµανση τιµών του νοητικού δυναµικού των Π.Α γεγονός 
που συµφωνεί µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών του πεδίου (Thomas, 1984) και υποδηλώνει ότι η 
ανάπτυξη της νοηµοσύνης και η πρώιµη ανάγνωση φαίνεται να αποτελούν χωριστές διαδικασίες. Τα 
δυο αυτά δεδοµένα δηµιουργούν ερωτηµατικά ως προς το βαθµό στον οποίο το νοητικό δυναµικό 
καθορίζει την αναγνωστική ανάπτυξη και φαίνεται να κινούνται στο πνεύµα όσων υποστηρίζουν ότι η 
υψηλή νοηµοσύνη δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πρώιµης αναγνωστικής ανάπτυξης (Torrey, 
1979, Durkin, 1966, Schantz, 1981). 

Η ασθενής σχέση της νοηµοσύνης µε την αναγνωστική ανάπτυξη, την οποία διαπιστώσαµε και 
στη µελέτη µας, φαίνεται να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. ∆εδοµένα που προέρχονται από µελέτες 
χαρισµατικών παιδιών ενισχύουν τον ισχυρισµό αυτό, αναφέροντας ότι ένα σχετικά µικρό ποσοστό 
χαρισµατικών παιδιών προσχολικής ηλικίας κατέκτησε πρώιµα την αναγνωστική δεξιότητα και ότι το 
ποσοστό των χαρισµατικών πρώιµων αναγνωστών δεν ήταν µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 
χαρισµατικών µη πρώιµων αναγνωστών (Schantz, 1981). 

Ενώ, απ’ όσο διαπιστώνεται από τη συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων µας η νοητική 
ικανότητα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στους καθοριστικούς παράγοντες της πρώιµης ανάγνωσης, 
φαίνεται να διευκολύνει την κατάκτησή της. Με βάση τη φθίνουσα επιρροή της στην αναγνωστική 
ανάπτυξη των Π.Α. από τη Γ΄στη ∆΄τάξη και την παντελή έλλειψη επίδρασής της στην αναγνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών που διδάχθηκαν ανάγνωση στο σχολικό πλαίσιο µπορούµε να υποθέσουµε την 
αρχική υποστηρικτική της επιρροή.  

Η γλωσσική ικανότητα των Π.Α. όχι µόνο αποδείχθηκε ανώτερη από των συνοµηλίκων τους, 
όπως και σε άλλες έρευνες του πεδίου (Blain, 1983, Clark, 1976, Thomas, 1981, Jackson, Donaldson & 
Mills, 1993, Huba & Ramisetty-Mikler, 1995, Davidson & Snow, 1995, Stroebel & Evans, 1988, Mills 
& Jackson, 1990), αλλά σχετίζεται σηµαντικά µε την αναγνωστική τους δεξιότητα και αποτελεί το 
µοναδικό παράγοντα που εξακολουθεί να ερµηνεύει τη διακύµανση της αναγνωστικής τους δεξιότητας 
έως και τη ∆΄τάξη. Η υπεροχή αυτή των Π.Α. συνδέεται µε τις ποικίλες εµπειρίες γραµµατισµού που 
βιώνουν µέσα στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον από πολύ νεαρή, ήδη, ηλικία (Clark, 
1976, Stainthorp & Hughes, 1999, Durkin, 1966, Davidson & Snow, 1995). Οι ανεπτυγµένες 
γλωσσικές ικανότητες διευκολύνουν την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας, καθώς αποτελούν 
εσωτερικό κίνητρο για τη συµµετοχή των παιδιών σε γλωσσικές δραστηριότητες από την προσχολική 
ήδη ηλικία (Huba & Ramisetty-Mikler, 1995, Βάµβουκας, 1991, 2004). Το πλεονέκτηµα των πρώιµων 
αυτών εµπειριών συµβάλλει, στη συνέχεια, στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών 
εµπειριών που παρέχονται στο σχολικό πλαίσιο και την περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων (Stanovich, 2000, Βάµβουκας, 1991, 2004). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι διάφορες 
γλωσσικές ικανότητες περιλαµβάνονται ανάµεσα στις βασικές συνιστώσες όλων των θεωρητικών 
µοντέλων του αναδυόµενου γραµµατισµού (Mason & Stewart, 1990, Whitehurst & Lonigan, 1998, 
2001, Sénéchal et al, 2001). Συχνά µάλιστα αποδίδεται σε αυτές το ανώτερο επίπεδο άλλων 
δεξιοτήτων, όπως η ταχύτητα ανάγνωσης και η γρήγορη πρόσβαση σε σηµασιολογικές και συντακτικές 
σχέσεις των λέξεων (Jackson & Biemiller, 1985) ή ερµηνεύουν ατοµικές διαφορές στην ορθογραφική 
και φωνολογική επεξεργασία και την αναγνωστική επίδοση (Jackson, Donaldson & Mills, 1993). 

Οι περισσότεροι µη γλωσσικοί γνωστικοί παράγοντες δεν συνεισφέρουν το ίδιο στην 
αναγνωστική ανάπτυξη των δυο οµάδων. ∆ιαπιστώθηκε ότι ορισµένες επιµέρους γνωστικές δεξιότητες 
(αντιληπτικές και µνηµονικές) συνεισφέρουν µόνο στην αναγνωστική ανάπτυξη των Μ.Π.Α. Σύµφωνα 
µε τη βιβλιογραφία, οι δεξιότητες αυτές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µάθηση της ανάγνωσης 
και κυρίως στο επίπεδο της αποκωδικοποίησης (Kavale, 1982, Πόρποδας, 2002). Είναι πιθανό, λοιπόν, 
να µη σχετίζονται µε την αναγνωστική δεξιότητα των Π.Α., επειδή αυτή βρίσκεται σε ανώτερα επίπεδα 
και να συνεισφέρουν ακόµη στην αναγνωστική ανάπτυξη των Μ.Π.Α. Πρέπει, βέβαια, να ληφθεί 
υπόψη και η πιθανότητα η ισχύς των παραγόντων αυτών να έχει καλλιεργηθεί από την ίδια τη 
διδασκαλία µε την κινητοποίηση ορισµένων γνωστικών δεξιοτήτων µέσω της έµφασης που δίνει σε 
φωνητικές µεθόδους. Από τη συζήτηση αυτή, πάντως, οδηγούµαστε σε τρεις διαπιστώσεις: α) για την 
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αποκρυπτογράφηση του γραπτού λόγου δεν απαιτείται πάντα ίδιου βαθµού συµµετοχή των µη 
γλωσσικών γνωστικών δεξιοτήτων β) για την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας οι διάφοροι 
παράγοντες δεν διαδραµατίζουν τον ίδιο ρόλο για όλα τα παιδιά και γ) για την ακριβή διερεύνηση και 
την εκτίµηση της συνεισφοράς των γνωστικών παραγόντων στην αναγνωστική ανάπτυξη και την 
οριστική διατύπωση συµπερασµάτων και αιτιωδών σχέσεων πρέπει να συνεξετάζονται και άλλες 
παράµετροι. 

Όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη σηµαντικής θετικής συνάφειας ανάµεσα σε κάποιο ψυχογλωσσικό 
χαρακτηριστικό και την αναγνωστική επίδοση και ταυτόχρονα το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί 
διαφοροποιητικό παράγοντα αναγνωστών και µη αναγνωστών οι πιθανές ερµηνείες, σύµφωνα µε την 
Ehri (1979) και τη Backman (1983), είναι τέσσερις. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό: 

• αποτελεί προαπαιτούµενο για την ανάγνωση  
• αναπτύσσεται ως συνέπεια της αναγνωστικής ανάπτυξης 
• διευκολύνει τη µάθηση της ανάγνωσης, η οποία µπορεί να επιτευχθεί και χωρίς αυτό, όσα όµως 

παιδιά το κατέχουν ήδη είναι πιθανό να προοδεύσουν γρηγορότερα ή να χρησιµοποιούν 
διαφορετικές στρατηγικές από αυτά που δεν το έχουν αποκτήσει και  

• είναι πιθανό να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από την αναγνωστική ανάπτυξη και η θετική σχέση 
να εµφανίζεται επειδή και οι δυο δεξιότητες συνδέονται µε µια ενδιάµεση µεταβλητή, όπως η 
ηλικία, η νοηµοσύνη ή οι εκπαιδευτικές εµπειρίες.  
Στη συγκεκριµένη έρευνα ορισµένες γνωστικές αντιληπτικές δεξιότητες (ακουστική µνήµη και 

οπτική αντίληψη) σχετίζονται έστω και µε ασθενή σχέση µε την αναγνωστική δεξιότητα των Μ.Π.Α., 
ενώ ταυτόχρονα είναι πιο ανεπτυγµένες στους Π.Α. και τους διαφοροποιούν από τους συνοµήλικούς 
τους, δεν συνεισφέρουν όµως στην αναγνωστική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, ενδιάµεσοι παράγοντες, 
όπως η ηλικία και οι εκπαιδευτικές εµπειρίες έχουν ελεγχθεί από την αρχή και η επίδραση της 
νοηµοσύνης ελέγχθηκε στη συνέχεια στατιστικά. Εποµένως, οι πιθανότερες ερµηνείες για το ρόλο των 
παραγόντων αυτών στην πρώιµη ανάγνωση είναι: α. η ανάπτυξή τους ως συνέπεια της πρώιµης 
ανάγνωσης β. ο διευκολυντικός τους ρόλος στην αναγνωστική ανάπτυξη, στον οποίο είναι δυνατόν να 
οφείλεται η µεγαλύτερη αναγνωστική επίδοση των Π.Α. και γ. ίσως η υιοθέτηση διαφορετικών 
αναγνωστικών στρατηγικών, κάτι που δεν µπορεί να συναχθεί, όµως, από τα δεδοµένα της παρούσας 
έρευνας. Αντίθετα, φαίνεται ότι για τους Μ.Π.Α. η ακουστική µνήµη και η οπτική αντίληψη αποτελούν 
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αναγνωστικής τους δεξιότητας. Το συµπέρασµα αυτό 
δεν αποκλείεται να υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου διαφορετικού µοντέλου αναγνωστικής ανάπτυξης 
των Π.Α., στις περιπτώσεις, δηλαδή, που η ανάγνωση κατακτάται χωρίς τη συµβολή της συστηµατικής 
διδασκαλίας, στο οποίο µόνο η γλωσσική δεξιότητα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και το υπόλοιπο 
ποσοστό ερµηνεύεται από παράγοντες διαφορετικούς από τους µη γλωσσικούς που συµπεριλήφθηκαν 
στην παρούσα µελέτη. Είναι πιθανό στην περίπτωση αυτή να κινητοποιούνται διαφορετικές γνωστικές 
δεξιότητες και διαδικασίες για την κατάκτηση του γραπτού λόγου. Το γεγονός ότι η ακουστική µνήµη 
και η οπτική αντίληψη των Μ.Π.Α. αυξάνουν την επιρροή τους στην αναγνωστική δεξιότητα, όσο αυτή 
αναπτύσσεται, ενισχύει τους παραπάνω ισχυρισµούς.  

Οφείλουµε βέβαια να επισηµάνουµε ότι οι παράγοντες που εξετάσθηκαν στην παρούσα µελέτη 
δεν είναι οι µοναδικοί και ότι αξιολογήθηκε ο ρόλος τους στην εξέλιξη της αναγνωστικής δεξιότητας 
σε µια συγκεκριµένη αναπτυξιακή φάση και όχι σε όλη τη διάρκεια της αναγνωστικής ανάπτυξης των 
παιδιών. Ακόµη και όταν διατηρήθηκαν σταθερές οι εκπαιδευτικές και άλλες µεταβλητές (φύλο, 
ηλικία, νοηµοσύνη), σηµαντικό ποσοστό της αναγνωστικής διακύµανσης έµεινε ανερµήνευτο, 
κάνοντας σαφές το γεγονός ότι πολλές ακόµη παράµετροι ευθύνονται για την ανώτερη αναγνωστική 
ανάπτυξη των Π.Α. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Θα γίνει προσπάθεια να αναζητηθούν οι τα ωφελήµατα από την αφήγηση στα πλαίσια της γλωσσικής ανάπτυξης των 
παιδιών της προσχολικής ηλικίας 2,5-6. Επίσης, θα παρουσιασθεί µία ιδέα για δηµιουργική αφήγηση, η οποία βοηθά 
στην ανάπτυξη της συνοχής της τάξης και εµπέδωση των δεξιοτήτων και γνώσεων που κατακτώνται σε 
συγκεκριµένες χρονικές στιγµές στην τάξη. 
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ABSTRACT 
There will be an effort to seek the benefits of narration in the frames of linguistic growth of children at preschool 
age 2,5-6. Also, an idea for creative narration will be presented, which helps in the growth of cohesion in the 
classroom and consolidation of dexterities and knowledge that is conquered in specific occasions in the 
classroom. 
 
KEY WORDS 
Narrative, speech, emotion. Green Cloud, fictitious, alienation, participation, interference, knowledge, skills. 
 
 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 
 

«Κάθε φορά που πεθαίνει ένας µύστης-αφηγητής καίγεται και µια βιβλιοθήκη 
(Ζ.Ζαν, 1996, σελ 13) 

Μέσα σε κάθε τάξη, µε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, µε οποιαδήποτε διάθεση, µε όσες γνώσεις και 
να έχει, βασικό στοιχείο της µέρας είναι η αφήγηση ή η ανάγνωση κάποιου αφηγήµατος. Τα παιδιά 
διψούν να ακούν τον ενήλικα να αφηγείται και να «χάνονται» µέσα σε αυτό το ταξίδι. Είναι αµέτρητες 
οι φορές που έχουν έρθει µε ένα βιβλίο στο χέρι να τους διαβάσω… και τα µάτια τους λαχταρούν να 
γνωρίσουν νέους κόσµους, φανταστικούς και αληθινούς (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Επιστηµονική 
Επετηρίδα , Τόµος 2ος, Βόλος 2006). 

Για να µπορέσει η αφήγηση να λειτουργήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέσα στην τάξη θα 
πρέπει: 

• Να φροντίσουµε το περιβάλλον της τάξης (Α. Κοντάκος, Ν. Πολεµικός,2000, σελ 130) 
• Να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στην προσωπική σχέση µας µε τα παιδιά (Τζ. Ροντάρι 1985, 

σελ 169). 
• Να βάλουµε ως βασικό µας στόχο µέσα από την αφήγηση να «καλλιεργούν δεξιότητες άµεσα 

σχετιζόµενες µε την ανάγνωση και τη γραφή» (Τάφα, 2001, σελ 99) και ότι «Η ζωή που παίρνει 
το κείµενο µέσα από τη γλώσσα, την κίνηση, την υφή και την ποιότητα του ήχου. Έτσι 
επηρεάζεται ακόµη και η  «κατανόηση της λειτουργίας του γραπτού λόγου» (Τάφα 2001, σελ 
101).  

• Να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στο λόγο. (Φλοµπέρ ανφ στο Ζ.Ζαν, 1996, σελ 31). 
• Να βάλουµε το σώµα να «µιλάει» κι εκείνο. (Muler 1996). 
• Να θεωρήσουµε ότι η σιωπή και οι παύσεις, είναι δώρο θεϊκό για τον αφηγητή. 
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• Το συναίσθηµα έρχεται να αποτελέσει το θεµέλιο λίθο αλλά και το επιστέγασµα του 
αφηγήµατος.  

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 
 

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω, µια ιδέα που έχει δουλευτεί για τρία χρόνια στην τάξη µου 
και, πιστεύω, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η ρίζα της βασίζεται στο βιβλίο του Α.Σ. Νηλ «Το 
Πράσινο Σύννεφο», εκδ. Μπουκουµάνη. 

1. Η ιστορία αυτή περιλαµβάνει ως ήρωες όλα τα παιδιά της οµάδας, και την νηπιαγωγό. Έτσι µε 
κάποιο «µαγικό» τρόπο ξεκινάει το ταξίδι της οµάδας η οποία «κουβαλάει» όλα  τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν κάθε παιδί (ανησυχία, πειραµατισµός, φόβος, θάρρος κοκ). 
 
2. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν στην ιστορία. (Helm & Katz). Είναι πολύ 
βασικό να κατανοήσουν τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Τα σηµαντικότερα σηµεία που θα πρέπει να 
αντιληφθούν τα παιδιά είναι: 

2.1. Ότι µπορούν να παρέµβουν όποτε θέλουν. 
2.2. Η παρέµβαση αυτή να γίνεται µε τη διαδικασία της τήρησης της σειράς οµιλίας. 
2.3. Να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ποια εξέλιξη θα ακολουθήσουν. Η ψηφοφορία 
αυτή θα πρέπει να εντάσσεται, όµως, µέσα στην ιστορία (π.χ. τότε τα παιδιά βρέθηκαν 
µπροστά σε δύο λύσεις. Σε αυτήν που πρότεινε ο Γιώργος και στην άλλη της Μαρίας. Ο 
Θανάσης πρότεινε να ακολουθήσουν την πρόταση της Μαρίας, όµως η Άννα πρότεινε να 
ψηφίσουν. «Τι θα πει «ψηφίζω»;», ρώτησε ο Απόστολος. κλπ) 
2.4. Να αφήνουν περιθώριο να εξελιχθεί η ιστορία. ∆ηλαδή να µην παρεµβαίνουν διαρκώς, 
οπότε να χάνεται η δοµή της. Εδώ το βασικό έλεγχο τον έχει η νηπιαγωγός. 
 

3. Μπορούµε µέσα από τις καταστάσεις που αφηγούµαστε να περνάµε εκπαιδευτικούς στόχους, 
ακόµη και να αξιολογούµε το επίπεδο κατάκτησης µιας συγκεκριµένης γνώσης από τα παιδιά. Π.χ. 
Είχαν στα χέρια τους πέντε κλειδιά. Μπροστά τους υπήρχαν τέσσερις πόρτες. Τα παιδιά δεν ήταν 
σίγουρα αν έφταναν τα κλειδιά να ανοίξουν αυτές τις πόρτες… Τι να έκαναν…;» 
 
4. Μπορούµε να ζούµε καταστάσεις που ίσως δε ζήσουµε ποτέ στη ζωή µας, ακόµη και 
υπερφυσικές, µαγικές στιγµές. Μπορούµε δηλαδή να περάσουµε µέσα από κλειδαρότρυπες, ή να 
πηδήξουµε πάνω από βουνά, να ξαπλώσουµε στα σύννεφα, να τρέξουµε γρηγορότερα από µία 
λεοπάρδαλη κλπ. Σε αυτό το σηµείο χρειάζεται µεγάλη προσοχή ώστε µε το τέλος της αφήγησης τα 
παιδιά να βγαίνουν από τη φανταστική κατάσταση και να περνάνε στη ρεαλιστική. (Άλκηστις, 
1989) ∆ε θα θέλαµε να βάλουµε στα παιδιά την ιδέα να πετάξουν από το µπαλκόνι τους, ή να 
διασχίσουν έναν υπόνοµο κλπ. Εκτός, όµως από το τέλος της αφήγησης, µπορούµε και στη 
διάρκεια της ιστορίας να κάνουµε παρεµβάσεις αποστασιοποίησης ώστε να βγάζουµε προσωρινά 
τα παιδιά από την φανταστική κατάσταση και να συνειδητοποιούν ότι ακούνε µία ιστορία που 
υπάρχει µόνο στη φαντασία τους. Τέτοιες παρεµβάσεις µπορεί να έχουν την εξής µορφή: «Τα 
παιδιά ξάπλωσαν στο σύννεφο και ένιωθαν πολύ ωραία… Ο Απόστολος ρώτησε: «Τα σύννεφα δεν 
είναι αέρας και νερό; Πώς µπορούµε και ξαπλώνουµε… θα έπρεπε να είχαµε πέσει κάτω». 
«Ιστορία είναι Απόστολε», πετάχτηκε η Μαρία. «Συµβαίνουν και παράξενα πράγµατα που δεν 
µπορούν να συµβούν στην πραγµατικότητα…»». Έχει κανείς την αίσθηση ότι το παιδί, εξετάζοντας 
τις δοµές του παραµυθιού, εξετάζει τις δοµές της ίδιας του της φαντασίας και συγχρόνως 
κατασκευάζει καινούργιες, δηµιουργώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για τη γνώση και την κατάκτηση 
του πραγµατικού. (Τζ. Ροντάρι, 1985, σελ 172) 
 
5. Η ιστορία αυτή µπορεί: 

5.1. Να µην έχει ξαναειπωθεί ποτέ (πλήρως αυτοσχέδια). Να παρουσιάζονται, λοιπόν, 
καταστάσεις φανταστικές που προκύπτουν από τις ιδέες της νηπιαγωγού ή των παιδιών.  
5.2. Να βασίζεται σε κάποιο γνωστό παραµύθι, ιστορία, ιστορικό γεγονός κλπ Έτσι, µπορεί 
η ιστορία να «βάλει» την οµάδα στο δάσος της κοκκινοσκουφίτσας, ή να ταξιδέψουν µε την 
Αργώ, ή να τα βάλουν µε τον κύκλωπα Πολύφηµο… 
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5.3. Να βασίζεται σε κάποιο πραγµατικό γεγονός της φύσης (φωτοσύνθεση, νόµος της 
βαρύτητας, ηλεκτρισµός κλπ). Έτσι µπορεί να «χαθούµε» µέσα σε ένα καλώδιο ηλεκτρικού 
ρεύµατος όπου µας κυνηγούν τα ηλεκτρόνια, ή µας ρουφάει ένα λουλούδι και βλέπουµε από 
κοντά τη δηµιουργία της χλωροφύλλης κλπ. 
 

6. Η ιστορία µπορεί να διαρκεί όλη τη χρονιά και να ακούγεται σε συνέχειες. 
 
ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

• Τα παιδιά δένονται ως οµάδα. 
• Αναπτύσσουν την φαντασία τους και ψάχνουν να βρουν λύσεις σε προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν. «… Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να προκαλεί κανείς µια έντονα 
εσωτερικευµένη προσοχή στον «αφηγηµατικό λόγο», ώστε να δίνει τη δυνατότητα στη 
σηµερινή καταπιεσµένη φαντασία να αναπνεύσει κάπως πιο ελεύθερα. (Ζ.Ζαν, 1996, σελ 19) 

• Αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο. 
• Γνωρίζουν νέες λέξεις και νέες γνώσεις. (Αναγνωστόπουλος-∆ελώνης) 
• Εµπλέκονται και κάνουν λογικές συσχετίσεις, συνδυασµούς κλπ, ώστε να «βοηθήσουν» την 

οµάδα σε µία δύσκολη στιγµή. 
• Βλέπουν την αναγκαιότητα αυτών που µαθαίνουν στο νηπιαγωγείο, σε πολύ πρακτικές 

εφαρµογές. Επιχειρείται η σύνδεση µαθησιακών επιδιώξεων του προγράµµατος σπουδών στην 
κατεύθυνση της µελέτης θεµάτων που αφορούν στον πραγµατικό κόσµο (Ματσαγγούρας, 2002- 
ανφ ∆αφέρµου-Κουλούρη-Μπασαγιάννη, Οδηγός Νηπιαγωγού, ΟΕ∆Β) 

• Νιώθουν ρυθµιστές µιας κατάστασης (καθώς παρεµβαίνουν στην εξέλιξη της ιστορίας), και 
αποκτούν αυτοπεποίθηση και διάθεση να ρυθµίζουν και τη δική τους ζωή. Ο ρόλος του 
ακροατή, όχι µόνο δεν είναι παθητικός, αλλά ενέχει την ιδιότητα του συνοµιλητή, που µέσα 
από τη γλώσσα του σώµατος ή και τη λεκτική ή µη λεκτική συµµετοχή του (π.χ. γέλιο) 
συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της αφήγησης (Τάφα 2001, σελ 101). Αυτή η συµµετοχή 
του µπορεί να αλλάξει την πορεία της αφήγησης, σε επίπεδο συναισθήµατος (αν η ιστορία 
και η εξέλιξή της είναι δεδοµένα), ή και σε επίπεδο εξέλιξης, αν η ιστορία διαµορφώνεται 
εκείνη τη στιγµή.  

• Γνωρίζουν νέους τρόπους αντιµετώπισης συγκεκριµένων δυσκολιών, ή βλέπουν την 
αρνητική πλευρά δικών τους αντιδράσεων (π.χ. εάν συνήθως αντιδρούν βίαια στους άλλους, 
βλέπουν µέσα από την ιστορία µια κακή εξέλιξη αυτής της πρακτικής τους). 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία µπορούν τα παιδιά να αντιµετωπίσουν την αφήγηση ως 
στιγµή µυστηρίου, ειδικής τελετής, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της εικόνας, αλλά µόνο η λαχτάρα του 
ακούσµατος, και µέσα από αυτό, του διαφορετικού ταξιδιού. 

Η αφήγηση είναι χρήσιµη στον άνθρωπο γι’ αυτά που προσφέρει και δεν φαίνονται µε γυµνό µάτι. 
∆εν προσφέρει χρήµατα, σωµατική ή άλλη απόλαυση, δε δηµιουργεί ανάγκες για να τις υπηρετήσει µετά. 
Η αφήγηση προσφέρει στο «σωστό άνθρωπο, όχι µόνο στο φαντασιοκόπο» (Τζ. Ροντάρι, 1985, σελ 205). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών σε οµάδες γίνεται συχνά και µε τη βοήθεια µουσικών παιχνιδιών ή 
µουσικών ακροαµάτων κατά τη προσχολική και σχολική ηλικία. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό µε βάση τις 
προσωπικές εµπειρίες νέων να µελετήσει και να αναλύσει τις αντιλήψεις τους για την κοινωνική ανάπτυξη των 
νηπίων και παιδιών µε τη βοήθεια της µουσικής και των µουσικών παιχνιδιών. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα δείγµα 
100 µαθητών  Γυµνασίου και φοιτητών εξετάζονται και αξιολογούνται οι µουσικές εµπειρίες της προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας µε σκοπό να εξευρεθούν οι σταθεροί εκείνοι παράγοντες που λειτουργούν  µέσο µάθησης κατά τη 
διάρκεια των µουσικών παιχνιδιών. Έγιναν ποσοτικές αναλύσεις στις απαντήσεις του δείγµατος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: 
Αντιλήψεις, στάσεις, κοινωνική ανάπτυξη, µουσικά παιχνίδια, Mουσικοθεραπεία, Eπικοινωνία 
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VIEWS AND REACTIONS OF TEENAGERS AND YOUNG ADULTS 
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ABSTRACT 
Children’s social interactivity as exhibited in groups often comes with the help of playing musical games or 
listening to musical pieces during pre-school and school years.  The present introduction bases itself on the 
personal experiences of the young and aims at studying and analyzing their views on the social development of 
infants and young children through music and musical games.  More specifically and based on a sample of 100 
high school and university students, the present paper, in an effort to lay out the factors that, on a constant basis, 
prove to be the vehicles for learning during musical games, examines and evaluates the musical experiences one 
may have during her pre-school and school years.  The sample answers were subjected to quantitative analyses as 
well. 
 
KEY WORDS: 
Views, perception, musical games, Music Therapy, Communication, social development   
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο άνθρωπος δέχεται µουσικές επιδράσεις από τις πρώτες κιόλας µέρες της ζωής του. Σύµφωνα 

µε τους Bayless & Ramsey (1982) ο άνθρωπος ως βρέφος είναι ενεργητικός ακροατής γι’ αυτό το λόγο 
λαµβάνει τα διάφορα µουσικοκινητικά ερεθίσµατα από το περιβάλλον του, από τα οποία τα πιο 
σηµαντικά είναι τα νανουρίσµατα που λέγονται από τους ενήλικες. Το νανούρισµα είναι λέξη 
ηχοποίητη και προήλθε από την επανάληψη της αρχικής συλλαβής «να αα». Με το νανούρισµα ο 
γονιός δηµιουργεί το απαραίτητο κλίµα για να αποκοιµηθεί το παιδί. Το νανούρισµα είναι συνεπώς το 
ποιητικό  δηµιούργηµα της ανώνυµης µάνας και της γιαγιάς που ονειρεύεται τη µελλοντική ευτυχία του 
παιδιού της και τραγουδά  και εύχεται πάνω από την κούνια του. Το νανούρισµα «είναι πανάρχαια 
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συνήθεια και συναντάται σε όλα τα µέρη της Ελλάδας. Από την Μ. Ασία ως την Κ. Ιταλία, από την Κρήτη 
ως τη Θράκη, από το Αιγαίο ως το Ιόνιο, σε όλη τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα» σηµειώνει ο 
καθηγητής του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Β. ∆. Αναγνωστόπουλος στην εισαγωγή του βιβλίου της Γ. 
Σέργη (2000).  

Το νανούρισµα λειτουργεί θεραπευτικά, ηρεµεί το βρέφος και το βοηθά να αποκοιµηθεί. Το  
νανούρισµα βοηθά πρωτίστως τα βρέφη που δυσκολεύονται να κοιµηθούν. Πιστεύεται µάλιστα ότι τα 
απαλά αυτά παιδικά τραγούδια διαµορφώνουν µερικές φορές υποσυνείδητα το χαρακτήρα του 
βρέφους. Για παράδειγµα, η Ιλιάδα που είχε στο προσκέφαλο του ο µικρός, αλλά µετέπειτα µέγας 
Αλέξανδρος τον είχε εµπνεύσει τόσο που ήθελε να µοιάσει του Αχιλλέα και να κάνει το ίδιο σηµαντικά 
κατορθώµατα. Συνεπώς, σύµφωνα µε τους Standley & Madsen (1990), κατά τους πρώτους έξι µήνες 
της ζωής του βρέφους τα αισθητήρια όργανα του αναζητούν ερεθισµούς και παρακολουθούν 
επιλεκτικά µουσικούς ήχους, όπως νανουρίσµατα, τραγουδάκια  και ρυθµούς, ηχητικά αντικείµενα ή 
µελωδικές διακυµάνσεις της φωνής της µητέρας τους ή της τροφού. Τα τσαχπίνικα µωρά µάλιστα 
καθώς κινούν τα πόδια τους αφήνουν χαρούµενες φωνίτσες καθώς ανακαλύπτουν τους ήχους που 
δηµιουργεί ακόµα και η απλή κίνηση των κορδονιών των παπουτσιών τους. 

Στη συνέχεια, όταν το βρέφος θα µεγαλώσει λίγο και θα στηρίζεται στα πόδια του θα 
ακολουθήσουν άλλου είδους τραγούδια, όπως τα ταχταρίσµατα. Τα ταχταρίσµατα (ηχοποίητη λέξη κι 
αυτή), είναι τα χαρωπά και εύθυµα εκείνα τραγουδάκια που θα πάρουν τη θέση των νανουρισµάτων. 
Τα παιδικά αυτά τραγούδια πληρούν κι άλλες λειτουργίες, για παράδειγµα, υποβοηθούν την κίνηση του 
νηπίου. Γι’ αυτή την περίοδο η ελληνική παράδοση είναι πλούσια σε ταχταρίσµατα. Με ταχταρίσµατα 
ο γονιός χορεύει στην αγκαλιά του το βρέφος που µόλις έχει αρχίσει να στηρίζεται στα πόδια του. Τα 
ταχτάρισµα βοηθούν επίσης τη µάνα να εκφραστεί και να τραγουδήσει γεµάτη αισιοδοξία για το 
µέλλον του  παιδιού της και να µάθει στο βρέφος µε ευχάριστο τρόπο στοιχειώδη γνώσεις ή να 
διακωµωδήσει διάφορες κοινωνικές καταστάσεις ή θεσµούς. 

Το αρχικά µοναχικό παιγνίδι των νήπιων γίνεται στη συνέχεια, και κυρίως µετά από την ηλικία 
των 3 ετών, ένα ανεξάρτητο, αλλά, παράλληλο µε άλλα παιδιά, παιχνίδι. Στην ηλικία αυτή η 
συνεργασία, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση είναι πολύ µικρή. Το παιγνίδι αυτό ονοµάζεται 
παράλληλο και αργότερα θα γίνει συντροφικό. Μόνο από την ηλικία των 5-6 ετών τα νήπια δείχνουν 
προθυµία να συνεργαστούν µε τους συνοµηλίκους τους. Ταυτόχρονα, την ίδια περίπου περίοδο της 
ζωής τους, δηλαδή στην ηλικία των 5 και 6 ετών τα διάφορα χαρακτηριστικά της προεννοιολογικής, 
σκέψης, όπως ο εγωκεντρισµός, ο µεταγωγικός συλλογισµός (αυθαίρετες κρίσεις που συνδέουν τυχαία 
προέννοιες), η έλλειψη αντιστρεψιµότητας (κατανόηση της αντίστροφης εξέλιξης ενός γεγονότος) 
αρχίζουν να παρακµάζουν. Τα νήπια αρχίζουν σταδιακά να συνεργάζονται µε τους άλλους και να 
εµφανίζουν κοινωνικά χαρίσµατα  που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ευρύτερες µουσικές 
δραστηριότητες. Το τέλος της νηπιακής ηλικίας είναι ουσιαστικά µια υποπερίοδος της 
προεννοιολογικής σκέψης, ονοµάζεται περίοδος της διαισθητικής σκέψης και βοηθά τη µετάβαση από 
τη νηπιακή στην παιδική ηλικία.  

Τα ταχταρίσµατα της βρεφικής ηλικίας διατηρούνται και στη νηπιακή ηλικία. Γρήγορα όµως 
αλλάζουν µορφή και εξελίσσονται σε παιγνιδοτράγουδα. Με τον όρο παιγνιδοτράγουδα αναφερόµαστε 
στα παιδικά εκείνα τραγούδια που λένε τα παιδιά στα παιγνίδια τους από την ηλικία των 5-6 ετών  και 
πάνω. Τα παιδικά αυτά τραγούδια βοηθούν στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Για παράδειγµα, 
αναφέρουµε γνωστά παιδικά τραγούδια, όπως «περνά η µέλισσα, µε τα µελισσόπουλα» ή «που ’ν  το, 
που ’ν  το δαχτυλίδι», που παρέχουν στα µεγάλα πια νήπια ευκαιρίες για κίνηση και για περαιτέρω 
κοινωνική ανάπτυξη. Κατά τη νηπιακή ηλικία τέλος, η βαθµιαία κινητική ανάπτυξη που παρατηρείται 
διευκολύνει τον  αυξανόµενο συντονισµό και διευρύνει το εύρος των κινήσεων σύµφωνα µε τους 
McDonald & Simons (1989). Οι µουσικές δραστηριότητες εξασκούν και βελτιώνουν την κίνηση και τις 
κινητικές λειτουργίες. Μουσικά παιγνίδια, όπως «γύρω-γύρω όλοι στη µέση ο Μανώλης» και «η µικρή 
Ελένη» κάνουν επίσης την εµφάνισή τους. Τα παιγνίδια αυτά επειδή απαιτούν µεγαλύτερη 
κατευθυνόµενη κίνηση ενθαρρύνουν την εξάσκηση των νέων αυτών χωρικών και κινητικών 
δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι µουσικές δραστηριότητες δίνουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη της 
κινητικής λειτουργίας των νηπίων και των παιδιών, βοηθούν στην απόκτηση µουσικών ικανοτήτων, 
τέλος, βοηθούν ιδιαιτέρα και την κοινωνική τους ανάπτυξη.  

Συνεπώς, η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό να συµπληρώσει το ερευνητικό κενό  και µε βάση 
τις προσωπικές εµπειρίες των νέων, - µαθητών και φοιτητών - να µελετήσει και να αναλύσει τις 
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αντιλήψεις τους για την κοινωνική ανάπτυξη των βρεφών, νηπίων και παιδιών µε τη βοήθεια της 
µουσικής και των µουσικών παιχνιδιών. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται και αξιολογούνται οι µουσικές 
εµπειρίες της προσχολικής και σχολικής ηλικίας µε σκοπό να εξευρεθούν οι σταθεροί εκείνοι 
παράγοντες που λειτουργούν ως µέσο µάθησης κατά τη διάρκεια των µουσικών παιχνιδιών.  

 
 

∆ΕΙΓΜΑ 
 

Στο δείγµα συµµετέχουν 100 µαθητές Γυµνασίου και φοιτητές από τους οποίους το 52% είναι 
άνδρες και το 48% γυναίκες, (Μ Ο. = 1,48, Τυπ. Απόκλιση = 0,50). Ως προς την ηλικία, το δείγµα µας 
παρουσιάζει ένα φάσµα και κυµαίνεται από την ηλικία των 12 έως την ηλικία των 28 ετών, (Μ Ο. = 
15,92, Τυπ. Απόκλιση = 3,99). Πιο συγκεκριµένα έχουµε τα εξής ηλικιακά επίπεδα: Στην ηλικία 10-12 
ετών κατανέµεται το 7% του δείγµατος, στην ηλικία των 12-14 ετών κατανέµεται το 60% του 
δείγµατος, στην ηλικία των 14-16 ετών 0 %, στην ηλικία των 16-18 ετών το 4%, στην ηλικία των 18-20 
ετών το 18%, στην ηλικία των  20-22 ετών το 4%, στην ηλικία των 22-24 ετών το 2%, στην ηλικία των 
24-26 ετών το 1%, στην ηλικία των 26-28 ετών το  4%. Στη συνέχεια, για την καλύτερη περιγραφή του 
δείγµατος ως προς την ηλικία, κωδικοποιήσαµε το δείγµα µας σε δύο κατηγορίες, µε τους εξής 
κωδικούς: 1 = έφηβοι και 2 = νέοι ενήλικες. Το 72% του δείγµατος είναι έφηβοι και το 28% νέοι 
ενήλικες. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο, στο δείγµα µας το 67% είναι  µαθητές της Β/θµιας 
εκπαίδευσης και το 33% είναι φοιτητές στην Γ/θµια Εκπαίδευση. Ως προς τον τόπο διαµονής, σχεδόν 
όλο το δείγµα µας δηλώνει ότι είναι κάτοικοι Αθηνών (98%) και µόνο ένα 2% κατοικούν προσωρινά 
στην Αθήνα. Ως προς τον τόπο καταγωγής το 69% δηλώνει ότι είναι Αθηναίοι και το 31% έχουν τις 
ρίζες σε άλλες περιοχές εκτός της Αθήνας.  Όλο το δείγµα µας δηλώνει ότι ακούει µουσική. Με 
ελάχιστο αριθµό ωρών την 1 ώρα και µέγιστο τις 15 ώρες. (Μ Ο. = 4,24, Τυπ. Απόκλιση = 2,17). Ως 
προς τις ώρες µουσικής ακρόασης έχουµε αναλυτικότερα  την εξής κατανοµή: (1) 0-2 ώρες = 21%, (2) 
2-4 ώρες = 34%, (3) 4-6 ώρες = 35%, (4) 6-8 ώρες =  7%, (5) 8-10 ώρες = 2%, (6) 10-12 ώρες = 0%, 
(7) 12-14 = ώρες 0%, (8) 14-16 ώρες = 1%. Στο δείγµα µας το 34% δεν έχει µουσικές γνώσεις, ενώ 
αντίθετα, το 66% έχει µουσικές γνώσεις. Ο τύπος των Μουσικών Σπουδών είναι ο κάτωθι: το 34% του 
δείγµατος δεν έχει καµία µουσική εκπαίδευση, το 15% του δείγµατος έχει τελειώσει την Κατωτέρα, το 
33% του δείγµατος έχει τελειώσει Μέση, το 13% του δείγµατος έχει τελειώσει Ανωτέρα, το 2% του 
δείγµατος έχει Πτυχίο και το 3% του δείγµατος έχει ∆ίπλωµα.  
 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Για τη δική έρευνα µας κατασκευάσαµε ένα σχετικό ερωτηµατολόγιο. Οι συµµετέχοντες, αφού 
µελέτησαν το ερωτηµατολόγιο, το συµπλήρωσαν µε ηρεµία. 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Έγιναν ποσοτικές αναλύσεις στα αποτελέσµατα του δείγµατος.  Στον πίνακα 1 που ακολουθεί 
παραθέτουµε τους µέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων. Το ερώτηµα πάντα 
ξεκινούσε µε τη φράση «Πιστεύετε ότι τα µουσικά παιχνίδια των πρώτων ετών της ζωής ενός 
ανθρώπου τον βοηθούν:» Στις απαντήσεις παρατηρούµε ότι τη µεγαλύτερη σύγκλιση τιµών 
παρουσιάζουν τα εξής: «να τραγουδά» (Μ.Ο = 8,40, Τυπ. Απόκλ. 2,26), «να αναπτύσσει τη φαντασία 
του» (Μ.Ο = 7,92, Τυπ. Απόκλ. 2,74), «να στρέφεται προς την ηχητική πηγή», (Μ.Ο = 7,74, Τυπ. 
Απόκλ. 2,63). Αντίθετα, τη µικρότερη σύγκλιση τιµών στην ίδια πάλι ερώτηση παρουσιάζουν οι εξής 
απαντήσεις: « να δίνει όνοµα, διεύθυνση και ηλικία» (Μ.Ο = 2,64, Τυπ. Απόκλ. 3,22), «να τρώει 
επιδέξια», (Μ.Ο = 2,63, Τυπ. Απόκλ. 2,70), Τα άλλα ερωτήµατα κατανέµονται σε ενδιάµεσες τιµές 
όπως βλέπουµε στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1 Μέσοι όροι των αντιλήψεων των νέων (και τυπικές αποκλίσεις) αντιλήψεων σχετικά µε 
το ρόλο των µουσικών παιχνιδιών κατά τα πρώτα έτη της ζωής ενός ανθρώπου 

 
 Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση 

 
Να τραγουδά 8,40 2,26 
Να αναπτύσσει τη φαντασία του 7,92 2,74 
Να στρέφεται προς την ηχητική πηγή 7,74 2,63 
Να ερµηνεύει την εµπειρία του µε τρόπο ελεύθερο και 
φανταστικό 

6,90 2,86 

Να εκτονωθεί σωµατικά 6,90 3,18 
Να συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες 6,70 2,96 
Να ασκείται νοητικά 6,36 3,01 
Να συµµετέχει σε οµάδες 6,21 3,35 
Να συνεργάζεται µε συνοµηλίκους του 6,19 3,14 
Να βελτιώνει την οµιλία του 6,13 3,20 
Να µαθαίνει ιστορίες 6,09 3,23 
Να αναπτύσσει τη συντροφικότητά του 5,68 3,26 
Να κάνει τα παιχνίδια του πιο θεατρικά 5,52 3,52 
Να κάνει τη συµπεριφορά του ελεγχόµενη 5,28 3,25 
Να δίνει συµβολισµούς σε αντικείµενα 5,06 3,18 
Να υπακούει σε απλές εντολές 5,04 3,13 
Να µιλά τον εαυτό του  4,96 3,69 
Να απολαµβάνει ανέκδοτα και αινίγµατα 4,69 3,48 
Να κατανοεί την σειρά του όταν παίζει µε άλλα παιδιά 4,64 3,24 
Να κάνει ερωτήσεις 4,43 3,38 
Να τροποποιεί δεδοµένα  4,31 3,03 
Να δείχνει αντικείµενα 4,15 3,49 
Να εκτονωθεί σωµατικά 3,15 3,39 
Να δίνει όνοµα διεύθυνση και ηλικία 2,64 3,22 
Να τρώει επιδέξια 2,63 2,70 

  
Στην επόµενη φάση των ποσοτικών αναλύσεων, πραγµατοποιήσαµε µια αναγνωριστική και µια 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για το δείγµα µας. Στο πίνακα 2 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα 
της ανάλυσής µας αυτής. 

 
Πίνακας 2 Παραγοντική ανάλυση των αντιλήψεων σχετικά µε το ρόλο των µουσικών παιχνιδιών 

κατά τα πρώτα έτη της ζωής ενός ανθρώπου 
 

 Παράγοντας 
1 

Παράγοντας 
2 

Παράγοντας 
3 

Παράγοντας  
4 

Παράγοντας  
5 

 
Να κάνει τη συµπεριφορά του 
ελεγχόµενη. 

 
0,72 

    

Να αναπτύσσει τη φαντασία του. 0,79     
Να απολαµβάνει ανέκδοτα και 
αινίγµατα. 

0,52     

Να δίνει όνοµα διεύθυνση και ηλικία.  0,81    
Να κάνει ερωτήσεις.  0,73    
Να τροποποιεί δεδοµένα.  0,61    
Να συµµετέχει σε οµαδικές 
δραστηριότητες. 

  0,76   

Να ασκείτε νοητικά.   0,76   
Να συνεργάζεται µε συνοµήλικους του.   0,79   
Να κάνει τα παιχνίδια του πιο θεατρικά.    0,75  
Να κατανοεί τη σειρά του όταν παίζει µε 
τ’άλλα παιδιά. 

   0,66  

Να τρώει επιδέξια.    0,72  
Να τραγουδά.     0,76 
Να στρέφεται προς την ηχητική πηγή.     0,74 
Να ερµηνεύει την εµπειρία του µε τρόπο 
ελεύθερο και φανταστικό. 

    0,39 

Μ 5,96 3.79 6.42 4.26 7.68 
SD 3,16 3.21 3.04 3.15 2.58 
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Βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατά µας κατηγοριοποιούνται σε πέντε οµάδες. Οι δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στον κάθε παράγοντα µας οδήγησαν να τους αποκαλέσουµε ως εξής: 1= 
«∆ηµιουργικότητα», 2 = «Γνωστική Ανάπτυξη», 3 = «Κοινωνικότητα», 4 = «∆εξιότητες», και τέλος, 5 
= «Μουσική Καλλιέργεια». Τη µεγαλύτερη σύγκλιση τιµών παρουσιάζει η αντίληψη ότι τα µουσικά 
παιχνίδια διαµορφώνουν τη µουσική καλλιέργεια (Μ = 7,68 και SD = 2 ,58) δηλαδή τις καθεαυτού 
ιδιότητες της µουσικής. Ακολουθεί η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια διαµορφώνουν την  
«Κοινωνικότητα», Μ = 6,42 και SD = 3,04) Τρίτη σε σύγκλιση τιµών έρχεται η αντίληψη περί 
ανάπτυξης της «δηµιουργικότητας» µε τη βοήθεια των µουσικών παιχνιδιών (Μ = 5,96 και SD = 3,16), 
στη συνέχεια έχουµε την αντίληψη σχετικά µε την «ανάπτυξη δεξιοτήτων» (Μ = 4,26 και SD = 3,15), 
τελευταία έρχεται η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια βοηθούν τη «γνωστική ανάπτυξη». 

Ο πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τις συσχετίσεις των πέντε κατηγοριών των αντιλήψεων 
των νέων σχετικά µε τα µουσικά παιχνίδια σε συνάρτηση µε το φύλο, την ηλικία, την κωδικοποιηµένη 
ηλικία, την ώρες µουσικής ακρόασης, τις γενικές σπουδές, τη µουσική παιδεία και τέλος τον τύπο 
µουσικής παιδείας. 

 
Πίνακας 3 Συσχετισµοί των πέντε παραγόντων µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

 

 Κωδ. 
Ηλικία Ηλικία Φύλο Ώρες 

ακρόασης Καταγωγή Γεν. 
Σπουδές 

Μουσικές 
Γνώσεις Τύπος

∆ηµιουργικότητα 0,20 0,22 -0,05 0,13 0,16 0,12 0,09 0,14 
Γνωστική 
Ανάπτυξη 0,16 0,11 -0,01 0,06 0,07 0,05 -0,06 0,05 

Κοινωνικότητα 0,22 0,29 0,02 -0,08 -0,01 0,20 0,20 0,23 
∆εξιότητες 0,24 0,29 0,11 0,20 0,27 0,23 0,07 0,21 
Μουσική 
Καλλιέργεια 0,19 0,25 0,09 0,15 -0,06 0,14 0,13 0,11 

 
Στον πίνακα 3 βλέπουµε ότι η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια αναπτύσσουν τη 

δηµιουργικότητα επηρεάζεται από την ηλικία - είτε την εκλάβουµε ως έχει, είτε την εκλάβουµε ως 
κωδικοποιηµένο παράγοντα. Η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη 
δεν επηρεάζεται από καµία ανεξάρτητη µεταβλητή. Η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια αναπτύσσουν 
την κοινωνικότητα επηρεάζεται από την ηλικία, - είτε την εκλάβουµε ως έχει, είτε την εκλάβουµε ως 
κωδικοποιηµένο παράγοντα-, τις γενικές σπουδές, τις µουσικές σπουδές και τον τύπο των µουσικών 
σπουδών. Η αντίληψη ότι τα µουσικά παιχνίδια αναπτύσσουν δεξιότητες επηρεάζεται από την ηλικία, - 
είτε την εκλάβουµε ως έχει, είτε την εκλάβουµε ως κωδικοποιηµένο παράγοντα-, τις ώρες µουσικής 
ακρόασης, την καταγωγή, τις γενικές σπουδές, και τον τύπο των µουσικών σπουδών. Η αντίληψη ότι τα 
µουσικά παιχνίδια συµβάλλουν στη µουσική καλλιέργεια επηρεάζεται µόνο από την ηλικία. 

Μια σειρά από αναλύσεις διασποράς για τους πέντε βασικούς παράγοντες σε σχέση µε κάθε µία 
από τις ανεξάρτητες µεταβλητές µας έδωσε τις παρακάτω τιµές: 

 Η κωδικοποιηµένη ηλικία σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   3,521,   p = ,006* 
 Η ηλικία σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   1,143, p = ,237 
 Το φύλο σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   1,776, p =,125 
 Οι ώρες µουσικής ακρόασης σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες:  F =   1,117, p =,281 
 Η καταγωγή σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =  ,885 , p =,494 
 Οι σπουδές σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   2,000, p =,086 
 Οι µουσικές γνώσεις σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   1,267,           p =,285 
 Ο τύπος µουσικών σπουδών σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες :  F =   1,100, p =,355 

Από τις παραπάνω τιµές µόνο η µεταβλητή µε την κωδικοποιηµένη ηλικία µας έδωσε στατιστικά 
σηµαντικές τιµές.  Για να κλείσουµε αυτή τη φάση των ποσοτικών αναλύσεων παραθέτουµε το 
διάγραµµα της κωδικοποιηµένης ηλικίας σε σχέση µε τους πέντε παράγοντες. Στο διάγραµµα αυτό 
βλέπουµε ότι οι έφηβοι έχουν µικρότερες τιµές σε σχέση µε τους νέους εφήβους για τους τέσσερις από 
τους πέντε παράγοντες, ήτοι για τον παράγοντα «ανάπτυξη της δηµιουργικότητας», «γνωστική 
ανάπτυξη», «κοινωνικότητα» και «µουσική καλλιέργεια». Μόνο για τον παράγοντα «∆εξιότητες» ο 
νέοι ενήλικες δίνει υψηλότερες τιµές από τους εφήβους. 
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Εικόνα 1. Ανάλυση διασποράς των πέντε παραγόντων σε συνάρτηση µε την κωδικοποιηµένη ηλικία 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Ο βασικός στόχος της έρευνάς µας επιτεύχθηκε, γιατί καλύφθηκε ερευνητικά το κενό που 
υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι απαντήσεις του ελληνικού  δείγµατος δείχνουν αναλυτικά τις 
αντιλήψεις συµµετεχόντων σχετικά µε το ρόλο των µουσικών παιχνιδιών κατά τα πρώτα έτη της ζωής 
του ανθρώπου. Πιο συγκεκριµένα, βάση των παραπάνω αναλύσεων, βλέπουµε ότι οι συµµετέχοντες 
πιστεύουν ότι τα µουσικά παιχνίδια των νηπίων όχι µόνο συµβάλλουν στη µουσική καλλιέργεια, όπως 
είναι φυσικά αναµενόµενο, αλλά παράλληλα διαµορφώνουν την κοινωνικότητα των νηπίων,  αυξάνουν 
τη δηµιουργικότητα και διευρύνουν το γνωστικό τοµέα. Τέλος, είναι σηµαντικά στατιστική η άποψη 
ότι τα µουσικά παιχνίδια καλλιεργούν δεξιότητες και είναι επίσης ενδεικτικό το ότι οι µέσοι όροι των 
νέων ενηλίκων είναι υψηλότεροι από αυτούς των εφήβων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κοινωνικοσηµειωτική προσέγγιση της Συστηµικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (ΣΛΓ) του M.A.K. Halliday έχει 
αναδείξει σηµαντικές όψεις της ανακατασκευής του νοήµατος και το ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση της 
σχολικής γνώσης. Βασικά προαπαιτούµενα της σχολικής γνώσης θεωρούνται οι γενικεύσεις και κατηγοριοποιήσεις, 
δηλαδή (αποπλαισιωµένες) χρήσεις που πραγµατώνονται στο λεξικογραµµατικό επίπεδο κυρίως µέσω των 
συσχετιστικών διαδικασιών. 
Στο άρθρο χρησιµοποιούνται εργαλεία της ΣΛΓ, και πιο συγκεκριµένα το σύστηµα της Μεταβιβαστικότητας, 
προκειµένου να αναλυθούν α) τα προηγούµενα και β) τα τρέχοντα, αναθεωρηµένα εγχειρίδια Mελέτης του 
περιβάλλοντος της A΄ και της Γ΄ ∆ηµοτικού. H επιλογή των εν λόγω εγχειριδίων, που συγκροτούνται διεπιστηµονικά 
εφόσον το περιεχόµενό τους αντλεί τόσο από τον κοινωνικό όσο και από τον φυσικό κόσµο, µας επιτρέπει να δούµε 
τις διαφοροποιήσεις στον τρόπο που µε τον οποίο αναπλαισιώνεται η σχολική γνώση, τόσο όσον αφορά 
διαφορετικές σχολικές βαθµίδες (Α’ και Γ’ τάξη) όσο και ως προς τον διαφορετικό τρόπο που µε τον οποίο 
ταξινοµείται και περιγράφεται ο «φυσικός» και ο «κοινωνικός κόσµος». 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
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Συστηµική Λειτουργική Γλωσσολογία, σχολικά εγχειρίδια, ταξινοµήσεις και ορισµοί, φυσικός και κοινωνικός 
κόσµος. 
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ABSTRACT 
The social-semiotic perspective based on Ηallidayan Systemic Functional Linguistics (SFL) has shown important 
aspects of the role of language in constructing school knowledge. Basic premises in the constitution of 
educational knowledge are considered to be decontextualized language uses, such as definitions and 
classification, conceived as necessary components of generalized meaning. In the present paper tools of the 
Systemic Functional Linguistics, specifically the Transitivity system, are used in analyzing the previous and the 
current, revised textbooks of Social and Natural Environment Studies of Greek elementary 1rst and 3rd grade. 
Choosing the specific textbooks, which treat both the social and the natural world, allows as to analyze the 
differentiations of the way school knowledge is recontectualized in respect either of the different 
recontextualization of the same thematic areas from grade to grade (A’ to C’) or the different way of classifying 
and define social and physical entities in school discourse. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η κατάκτηση περιοχών αφαιρετικής γνώσης, όπως η γενίκευση και η κατηγοριοποίηση και η 
συνάφειά τους µε τη σχολική γνώση, αποτελoύν εύλογα αντικείµενο διερευνήσεων κλάδων όπως η 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία της γνώσης, οι επιστήµες της γλώσσας. Ωστόσο, η κοινωνική, ψυχολογική 
και γλωσσική πολυπλοκότητα της «κατηγοριοποιητικής ή αφαιρετικής σκέψης» ως ζητούµενου της 
επίδρασης της τυπικής εκπαίδευσης στη σκέψη των εκπαιδευόµενων αναδείχτηκε µε ενάργεια από τον 
Vygotsky (1962·για την ανανέωση του ενδιαφέροντος και η δυναµική επέκταση των σχετικών µελετών, 
βλ. Wertch 1984, Wells 1999). Τα βασικά ερωτηµατικά που εγείρονται είναι πώς συσχετίζονται αυτές 
οι «ανώτερες νοητικές διαδικασίες» (όπως τις αποκαλεί ο Vygotsky 1962) ή «ιδιαίτερες σηµειωτικές 
µεσολαβήσεις» (όπως προτιµά να τις αποκαλεί η Ηasan (1996, 2005)) αφενός µε τη γλώσσα και µε το 
κοινωνικό της νόηµα και αφετέρου µε τον ίδιο το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής γνώσης. 

Η κοινωνιοσηµειωτική προσέγγιση της γλώσσας και της Συστηµικής Λειτουργικής 
Γλωσσολογίας (ΣΛΓ) του M.A.K. Halliday, δηλαδή η προσέγγιση η οποία εκκινεί από τη βασική αρχή 
ότι η γλώσσα είναι πόρος νοήµατος για την (ανα)συγκρότηση της κοινωνικής και της φυσικής 
πραγµατικότητας (ενδ. Halliday 1999, Halliday & Matthiessen 1999) έχει αναδείξει τον καίριο 
χαρακτήρα σηµειωτικών µεσολαβήσεων όπως η γενίκευση, η αφαίρεση, η ταξινόµηση για την 
ανάπτυξη του σχολικού λόγου. Η γενίκευση και η κατηγοριοποίηση θεωρούνται νοητικές-γλωσσικές 
κατακτήσεις, οι οποίες αποκτώνται σταδιακά από τα παιδιά µέσα από την ίδια τη χρήση της γλώσσας 
σε περιστάσεις καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε τα ενήλικα άτοµα, δηλαδή µέσα σε 
περιστάσεις που δοµούν γλωσσικά και σηµασιολογικά την εµπειρία (ενδ. Hasan 1989, Painter 1999). 
Σε συµφωνία µε την κοινωνιολογία της γνώσης του Bernstein (ενδ. 1975, 1990), η ΣΛΓ δίνει έµφαση 
στη σηµασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως κοινωνικής περίστασης η οποία µεταφέρει το παιδί από 
τον κόσµο της άµεσης εµπειρικής του γνώσης στον κόσµο της µη κοινής, σχολικής γνώσης, δηλαδή τον 
κόσµο της αφαίρεσης και της γενίκευσης, κατηγοριοποίησης των οντοτήτων του κόσµου. 
Συγκροτησιακό ρόλο σε αυτή τη µετάβαση διαδραµατίζει ο σχολικός λόγος, ο οποίος µεταφέρει το 
παιδί από την εµπειρική γλωσσική πραγµατικότητα στην ταξινοµική γλώσσα των επιστηµών (βλ. ενδ. 
Eggins, 1994, Halliday 1999, 2000, 2004, Halliday & Martin 2004, Hasan & Cloran 1990, Painter 1999 
a, b). Πρόκειται, εποµένως, για ένα µοντέλο που εξετάζει τη µετάβαση από σηµειωτικές µεσολαβήσεις 
που σχετίζονται µε την άµεση εµπειρία (πλαισιωµένες/(contextualised) σε εκείνες που θεωρούνται 
αποµακρυσµένες από την εµπειρική πραγµατικότητα (αποπλαισιωµένες/decontextualised) (Cloran 
1994, Painter 1999a, b).  

Όλες οι σχετικές έρευνες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι η διαλογική και 
διαπροσωπική νοηµατοδότηση της εµπειρίας από τα παιδιά σε αλληλεπίδραση µε ενήλικα άτοµα δεν 
περιλαµβάνει µόνο άµεση εµπειρική, καθηµερινή γνώση και πλαισιωµένες γλωσσικές χρήσεις, αλλά 
και σηµαντικές περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται νοήµατα αποµακρυσµένα από την άµεση 
καθηµερινή εµπειρία. Αυτού του τύπου τα νοήµατα θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για το 
πέρασµα στις αποπλαισιωµένες, δηλαδή αφαιρετικές και γενικευµένες γλωσσικές χρήσεις, που 
αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά του επιστηµονικού λόγου.  

Στο πλαίσιο αυτό έχει διερευνηθεί η αναδιάταξη (αναπλαισίωση) της επιστηµονικής γνώσης για 
τους σκοπούς της εκπαίδευσης (Christie 1998), η αναγκαία γλωσσική προετοιµασία των παιδιών για τη 
σχολική γνώση (Painter 1999 a & b), η αποπλαισιωµένη γλώσσα στο σχολείο (Cloran 1994), ο ρόλος 
της γλωσσικής νοηµατοδότησης του περιβάλλοντος για τον προσανατολισµό των µικρών παιδιών σε 
διαφορετικά νοηµατικά πλαίσια (Hasan & Cloran 1990), η ανακατασκευή της εµπειρίας και η 
ιδεολογική φόρτιση των διαφορετικών επιστηµονικών κειµένων (ενδ. Halliday & Martin 2004, Λέκκα 
2005). (Για µια συνοπτική καταγραφή των σχετικών ξενόγλωσσων ερευνών, βλ. Aρχάκης & Kονδύλη 
2004a: 182-186). 

Από διαλόγους σε σχολικές τάξεις του ελληνικού νηπιαγωγείου έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες 
επισηµάνσεις σχετικά µε τις αποπλαισιωµένες γλωσσικές χρήσεις που χαρακτηρίζουν το λόγο της 
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πρωτοσχολικής εκπαίδευσης (Kονδύλη & Aρχάκης 2004 b), καθώς και τις ταξινοµήσεις και τους 
ορισµούς που χρησιµοποιούνται από τις νηπιαγωγούς προκειµένου να εισαγάγουν τα παιδιά σε µια 
τάξη «µη κοινής γνώσης», δηλαδή στον κατεξοχήν σχολικό λόγο (Kονδύλη & ∆ούκα 2006). 

Στο παρόν άρθρο, επεκτείνοντας την παραπάνω προβληµατική, επικεντρωνόµαστε στο γραπτό 
λόγο των εγχειριδίων των πρώτων τάξεων του ελληνικού δηµοτικού σχολείου. Υποθέτουµε ότι σε αυτή 
τη σχολική βαθµίδα θα εµφανίζεται συστηµατικά η προσπάθεια ανακατάταξης και επέκτασης της 
κοινής γνώσης των παιδιών προς την κατεύθυνση της κατάκτησης της σχολικής γνώσης, εφόσον ο 
λόγος του δηµοτικού σχολείου θεωρείται καίριος για το πέρασµα από την κοινή εµπειρία / γνώση στην 
κατάκτηση της ταξινόµησης και του ορισµού, που χαρακτηρίζουν τη σχολική γνώση. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε µε ποιες λεξικογραµµατικές επιλογές 
αναπαρίστανται οι όψεις του κόσµου, πώς, δηλαδή, για το σχολείο νοηµατοδοτεί µε συστηµατικό 
τρόπο τον περιβάλλοντα κόσµο. 

Επιπλέον, επιλέξαµε να αναλύσουµε και να συγκρίνουµε τόσο τα παλαιότερα («Εµείς και ο 
κόσµος») όσο και τα νέα εγχειρίδια για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ και της Γ΄ τάξης για δύο 
λόγους: 

α) Η απόσταση ανάµεσα σε αυτές τις δύο σχολικές τάξεις µας επιτρέπει να αναµένουµε ότι θα 
υπάρχουν ορατές διαφοροποιήσεις στην αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης ανάλογα µε τη σχολική 
τάξη. 

β) Σύµφωνα µε το θεωρητικό µας πλαίσιο, ο επιστηµονικός λόγος των κοινωνικών και των 
φυσικών επιστηµών διαφοροποιείται συστηµατικά από πολλές απόψεις (ενδ. Martin & Veel 1998, 
Christie 1999) και προϋποθέτει ποικίλες πραγµατώσεις, οι οποίες εγγράφονται στον διαφορετικό τρόπο 
αναπαράστασης της εµπειρικής πραγµατικότητας (π.χ. Painter 1999 a, b). Το συγκεκριµένο σχολικό 
αντικείµενο συνδυάζει τη µελέτη τόσο του κοινωνικού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, δεδοµένου 
ότι τα εγχειρίδια περιλαµβάνουν θεµατικές ενότητες µοιρασµένες εξίσου στις αναπαραστάσεις του 
κοινωνικού και του φυσικού κόσµου. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να µελετήσουµε τον τρόπο 
αναπαράστασης διαφορετικών µεταξύ τους όψεων της πραγµατικότητας –κοινωνική και φυσική– σε 
ένα µόνο σχολικό εγχειρίδιο. 

Τέλος, η ταυτόχρονη µελέτη παλαιών και νέων εγχειριδίων θα µας επιτρέψει να εντοπίσουµε τις 
τυχόν τάσεις για διαφοροποίηση στη ζητούµενη ανακατασκευή του κόσµου.  

Για τη γλωσσολογική ανάλυση των εγχειριδίων εστιάζουµε στο σύστηµα της 
Mεταβιβαστικότητας (Τransitivity), βάσει του οποίου πραγµατώνεται λεξικογραµµατικά η παράµετρος 
του πεδίου (field), που σχετίζεται µε την εµπειρική / ιδεοποιητική λειτουργία της γλώσσας. 
 
2.Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το σώµα δεδοµένων αποτέλεσαν αρχικά τα ισχύοντα µέχρι το 2005-2006 εγχειρίδια Εµείς και ο 
κόσµος της Α΄ και της Γ΄ τάξης του ∆ηµοτικού, τα οποία, όπως αναφέρθηκε, είναι συγκρίσιµα µεταξύ 
τους (π.χ., Α΄ τάξη: «Τα φυτά που ξέρουµε» - Γ΄ τάξη: «Μαθαίνουµε τα φυτά», Ά τάξη: «Εργαλεία για 
τις δουλειές µας » - Γ΄: «Ο άνθρωπος και οι απλές µηχανές»). Aκόµη κι όταν δεν υπήρξε ρητή 
αντιστοίχιση, επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση βάσει του θεµατικού περιεχοµένου.  

Έτσι, σε πρώτη φάση αναλύθηκε το συνολικό σώµα του εγχειριδίου της Α΄ τάξης και οι 
αντίστοιχες ενότητες της Γ΄ τάξης µέσω του εργαλείου του συστήµατος Μεταβιβαστικότητας 
(παράµετρος Πεδίου της περίστασης) και του συστήµατος της ∆ιάθεσης (παράµετρος Τόνου της 
περίστασης) (Μανιού 2006).  

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν 3 θεµατικές ενότητες από το (νέο) βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος 
της Ά τάξης («Η οµάδα», «Ο άνθρωπος και ο χρόνος», «Τα φυτά και τα ζώα του τόπου µου») που 
αντιστοιχούν στα κεφάλαια, Ά, ∆΄, Ε΄ και Η΄ του Εµείς και ο κόσµος, και 2 αντίστοιχες από το βιβλίο 
της Γ΄- Ενότητες 1 και 2. 

2.1. Σύστηµα Μεταβιβαστικότητας και είδη Ρηµατικών προτάσεων 
Eδώ θα περιοριστούµε µια σύντοµη σκιαγράφηση των µονάδων ανάλυσης του πεδίου του λόγου. 

Βασική µονάδα αποτελεί η απλή πρόταση (clause), η οποία θεωρείται αναπαράσταση της 
(ανα)κατασκευής της εµπειρίας και πραγµατώνεται λεξικογραµµατικά στο σύστηµα 
Μεταβιβαστικότητας (Transitivity). 

Το σύστηµα Μεταβιβαστικότητας συγκροτείται από διαδικασίες [Processes], τις εµπλεκόµενες 
οντότητες-µετέχοντες [Participants] και τις περιστάσεις [Circumstances]. Oι διαδικασίες εκφράζουν 
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δράσεις και γεγονότα που πραγµατώνουν την εξωτερική και εσωτερική εµπειρία καθώς και τις σχέσεις 
που συνδέουν τις διάφορες οντότητες σε συµβολικό επίπεδο. Oι βασικοί τύποι ρηµατικών προτάσεων 
είναι οι Υλικές, οι Νοητικές, οι Συσχετιστικές και, δευτερευόντως, οι Συµπεριφορικές, οι Υπαρκτικές 
και οι Λεκτικές (Halliday, 2004). 

Οι Υλικές προτάσεις περιγράφουν δράσεις και γεγονότα που σχετίζονται µε αλλαγές στον κόσµο 
και βασικός µετέχοντας είναι o ∆ράστης. 

Οι Νοητικές προτάσεις αφορούν τις δράσεις του εσωτερικού κόσµου και διακρίνονται σε 
συναισθήµατος, γνώσης και αντίληψης. 

Οι Λεκτικές προτάσεις νοηµατοδοτούν τις ∆ιαδικασίες του «λέγειν» (λέω, ρωτώ, αναφέρω, 
εξηγώ, δικαιολογώ, δηλώνω κτλ), ενώ µε τις Υπαρκτικές προτάσεις νοηµατοδοτείται η ύπαρξη ενός 
Μετέχοντα (Υπάρχων). Τέλος, oι Συµπεριφορικές προτάσεις νοηµατοδοτούν την ανθρώπινη 
συµπεριφορά ως δραστηριότητα. 

Αντίθετα, οι Συσχετιστικές προτάσεις δεν νοηµατοδοτούν δράσεις αλλά συµβολικού τύπου 
συσχετίσεις ανάµεσα σε οντότητες, µε πιο συµβατικές πραγµατώσεις τα βοηθητικά ρήµατα «είναι» και 
«έχει». 

Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος των διαφορετικών προτάσεων στη συγκρότηση του 
σχολικού λόγου, χρειάζεται να τονιστεί η σηµασιολογική διαφορά των ρηµατικών προτάσεων για την 
(ανα)κατασκευή του νοήµατος. Συγκεκριµένα, τα νοήµατα της κοινής εµπειρίας των παιδιών, δηλαδή 
τα νοήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή γνώση, πραγµατώνονται πιο συµβατικά µε Υλικές και 
Νοητικές διαδικασίες. Ωστόσο, η αναπλαισίωση της άµεσης εµπειρίας προκειµένου συλλάβουµε τις µη 
άµεσα αντιληπτές ταξινοµικές σχέσεις ανάµεσα στις οντότητες, καθώς τη συγκρότηση κατηγοριών 
(ταυτοποίηση µιας οντότητας, απόδοση χαρακτηριστικών, τοποθέτησή της σε µια ευρύτερη κατηγορία) 
απαιτεί ειδικές σηµασίες, που τυπικά πραγµατώνονται µε Συσχετιστικές προτάσεις (π.χ. Halliday, 2004; 
Painter, 1999b). 

Οι Συσχετιστικές διαδικασίες είναι τριών τύπων: εντασιακές (intensive) [το χ είναι α], κτητικές 
(possessive) [το χ έχει/ανήκει στο α], περιστασιακές (circumstantial) [το χ είναι στο α], καθεµιά από τις 
οποίες συγκαταλέγεται σε δύο διακριτούς τρόπους του είναι: µέσω ταυτοποίησης (identifying 
processes) ή µέσω απόδοσης χαρακτηριστικού-κατηγοριοποίησης (attributive processes). Τυπικές 
λεξικογραµµατικές πραγµατώσεις των Συσχετιστικών διαδικασιών µέσω των ρηµατικών τύπων είναι, 
έχει, του (µεταγλωσσικού) λέγεται, αλλά και των συµβολίζεται, σηµαίνει κτλ. (Halliday, 2004·Halliday 
& Martin, 1993·Painter 1999a). 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TOY YΛΙΚΟΥ 
 
3.1. Εµείς και ο κόσµος (E) 

H ποσοτική ανάλυση του υλικού µας (Πίνακας 1) αναδεικνύει την Υλικότητα τόσο του 
κοινωνικoύ όσο και του φυσικoύ κόσµου του βιβλίου της Ά τάξης: σχεδόν οι µισές (46,7%) 
νοηµατοδοτήσεις του εγχειριδίου έχουν να κάνουν µε δράσεις και γεγονότα της κοινωνικής ή φυσικής 
πραγµατικότητας. Οι πιο «υλικά» συγκροτηµένες θεµατικές ενότητες είναι εκείνες που πραγµατεύονται 
ζητήµατα του κοινωνικού κόσµου (εργαλεία και µηχανές, µεταφορές, ανθρώπινες ανάγκες και 
εργασία). 

Ωστόσο, µπορούµε να διαβλέψουµε πρώιµες απόπειρες περιγραφής και ταξινόµησης των 
οντοτήτων του φυσικού κυρίως κόσµου (γεωγραφία και φυσικά φαινόµενα, φυτά, ζώα, χρόνος), καθώς 
οι Συσχετίσεις ακολουθούν σε συχνότητα (31,2% των προτάσεων). Οι Ταυτοποιητικές (98) αποτελούν 
το 17,5 % και οι Απόδοσης Χαρακτηριστικού (75) το 13,7. Συνολικά, οι Συσχετιστικές προτάσεις στο 
βιβλίο της πρώτης κατέχουν το. 

Ακολουθούν οι Νοητικές (10,4%), οι Συµπεριφορικές (5,8%), οι Λεκτικές (28 και 5,1%), ενώ 
µόλις 2 είναι οι Υπαρκτικές προτάσεις (0,4%). 

(Τα εγχειρίδια σηµειώνονται ως Ε για το Εµείς και ο κόσµος και Μ για το Μελέτη 
Περιβάλλοντος, µες τις αντίτοιχες ενδείξεις για κάθε τάξη). 
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Πίνακας 1: Οι ρηµατικές προτάσεις στο Ε Α΄ 
 

 ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
Κεφ.Α 25 5 16 10 1 1  58 
Κεφ.Β 16 9 4 2 5 2  39 
Κεφ.Γ 15 3 1 1 5 2  27 
Κεφ.∆ 32 22 10 9 4 5 1 83 
Κεφ.Ε 23 13 16 6  4  62 
Κεφ.ΣΤ 75 14 20 13 7 4  133 
Κεφ.Ζ 31 9  9 3 1  53 
Κεφ.Η 38 21 8 7 7 9 1 91 
Σύνολο 255 96 75 57 32 28 2 546 
Σύνολο% 46,7 17,5 13,7 10,4 5,8 5,1 0,4 100% 

 
[Kεφ. Α΄:Σχολείο - Συνοικία, Κεφ. Β': Γεωγραφική µορφολογία και φυσικά φαινόµενα, κεφ. Γ: Ταξίδια και 

µεταφορές, κεφ. ∆': Φυτά, κεφ. Ε': Ζώα, κεφ. ΣΤ΄: Ανθρώπινες ανάγκες και εργασία, 
κεφ: Ζ΄: Εργαλεία και µηχανές, κεφ. Η΄: Χρόνος]. 

 
Στο εγχειρίδιο της Γ’ τάξης (Πίνακας 2), η εµφάνιση των ρηµατικών ειδών έχει την ίδια 

ποσοτική κατανοµή µε εκείνη της Α΄. Έτσι, οι Υλικές προτάσεις κυριαρχούν, µε ποσοστό 35% επί του 
συνόλου των ρηµατικών προτάσεων – έναντι του 46,7% της Α΄. 

Τις Υλικές διαδέχονται οι Συσχετιστικές, µε τις Ταυτοποιητικές να αποτελούν το 19% - 17,5% 
στην Α΄ - και τις Απόδοσης Χαρακτηριστικού το 17,7% - έναντι 13,7%. Η συνολική παρουσία των 
Συσχετιστικών προτάσεων, αυξηµένη στο βιβλίο της Γ΄ κατά 5,5% από το βιβλίο της Α΄, αποτελεί το 
36,7% των προτάσεων. 

 
Πίνακας 2: Οι ρηµατικές προτάσεις στο Ε Γ΄ 

 
 ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 

Κεφ.Α 42 16 44 9 16 9 9 145 
Κεφ.Β 91 70 39 25 23 18 3 269 
Κεφ.Γ 54 8 7 15 13 6 2 105 
Κεφ.∆ 19 32 43 22 16 13  145 
Κεφ.Ε 21 17 30 30 15 16  129 
Κεφ.ΣΤ 72 16 25 9 4 9 1 136 
Κεφ.Ζ 87 16 19 17 7 5  151 
Κεφ.Η 30 47 2 7 7 2  95 
Σύνολο 416 222 209 134 101 78 15 1.175 
Σύνολο% 35% 19% 17,7% 11,4% 8,5% 6,6% 1,3% 100% 

 
[Kεφ. Α΄: Συνοικία, Κεφ. Β': Γεωγραφική µορφολογία και φυσικά φαινόµενα, κεφ. Γ: Ταξίδια και µεταφορές, κεφ. 

∆': Φυτά, κεφ. Ε': Ζώα, κεφ. ΣΤ΄: Ανθρώπινες ανάγκες και εργασία, 
κεφ: Ζ΄: Εργαλεία και µηχανές, κεφ. Η΄: Χρόνος]. 

 
Με βάση τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την 

αναπαράσταση των διαφορετικών πτυχών του κόσµου στα δύο βιβλία του Εµείς και ο κόσµος. Παρά το 
ότι ο κοινωνικός κόσµος νοηµατοδοτείται περισσότερο υλικά, ενώ ο φυσικός κόσµος περισσότερο 
συσχετιστικά και στις δύο τάξεις, στην Γ’ τάξη η συσχετιστική νοηµατοδότηση αυξάνεται σηµαντικά. 
Η ενίσχυση των διαδικασιών της ταξινόµησης και του ορισµού, είναι αναµενόµενη στην εξέλιξη του 
σχολικού λόγου προς την κατεύθυνση του επιστηµονικού χειρισµού του κόσµου. 

Αν προσπαθήσουµε να παραστήσουµε σχηµατικά την αναπαράσταση της εµπειρίας στα οκτώ 
κεφάλαια του E A΄ και Ε Γ΄, προκύπτει ένα συνεχές που εκτείνεται από τις πιο «υλικά» στις πιο 
«συσχετιστικά» νοηµατοδοτηµένες περιοχές. (Σχήµα 1): 

 
 
 
 



220  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

Μ
ετ
αφ
ορ
ές

 Ε
πι
κο
ιν
ω
νί
ες

 
Σχήµα 1: Ο κόσµος από τις δράσεις στις συσχετίσεις 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

Υλικές δράσεις                               Συσχετιστικές ταξινοµήσεις και ορισµοί 

 
 

 
3.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Σε µια πρώτη απόπειρα σύγκρισης µε τα νέα εγχειρίδια για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος (Μ 

Α΄, Μ Γ΄) επιλέξαµε 3 θεµατικές ενότητες (κοινωνική οµάδα, χρόνος, ζώα και φυτά).  
Βάσει της προηγούµενης ανάλυσης των εγχειριδίων E Α΄ και Ε Γ΄, η ενότητα σχετικά µε την 

οµάδα (κοινωνικό ζήτηµα) βρίσκεται κοντά στο «Υλικότερο» άκρο του συνεχούς, ενώ τα θέµατα του 
φυσικού κόσµου (ζώα και φυτά), αλλά και η ενδιάµεση θεµατική του χρόνου, αναπαρίστανται κυρίως 
Συσχετιστικά. H ανάλυση λοιπόν των ενοτήτων των Μ Α΄ και Μ Γ΄ θα µας επιτρέψει να δούµε τάσεις 
διατήρησης, ενίσχυσης ή υποχώρησης αυτού του τρόπου αναπλαισίωσης της γνώσης στα νέα 
εγχειρίδια. 

α. «Η οµάδα» 
Η πρώτη θεµατική ενότητα των δύο βιβλίων πραγµατεύεται το ζήτηµα της οµάδας – τάξη, 

σχολείο, οικογένεια, συνοικία – σε σχέση µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της, 
τις ανάγκες που καλύπτει και τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν απαραίτητη για την ανθρώπινη 
ζωή. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, στο E Α΄ η εν λόγω όψη του κοινωνικού κόσµου αναπαρίσταται 
Υλικά µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες να είναι στο προσκήνιο. Έπονται οι συσχετιστικές Απόδοσης 
Χαρακτηριστικού, οι οποίες νοηµατοδοτούν τις πρώτες προσπάθειες περιγραφής. 

Στο Μ Α΄ αριθµητικά επικρατούν επίσης οι Υλικές προτάσεις, όµως η διαφορά τους µε τις 
Απόδοσης Χαρακτηριστικού είναι πολύ πιο µικρή. Από αυτή την άποψη µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 
και τα δύο είδη προτάσεων παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή του νοήµατος. 

 
Πίνακας 3: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Ά και Μ Α΄ 

 
Ε A΄: Σχολείο, τάξη, οικογένεια, σπίτι, συνοικία 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
25 5 16 10 1 1  58 

43,2% 8,8% 27,14% 17,4% 1,74% 1,72^  100% 

Μ Α΄: ΄Η τάξη µου, ο σχολείο µου, η οικογένειά µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
 64 16 59 26 20 10 3 198 

32,3% 8% 29,7% 13,1% 10,35% 5,05% 1,5% 100% 

 
Στην ΄Γ τάξη, η ενότητα εστιάζεται στην έννοια της κοινότητας, στις ανάγκες που καλύπτει και 

τα αγαθά που προσφέρει η από κοινού ζωή, αλλά και τις δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσιά της. 
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Όσον αφορά τις ρηµατικές διαδικασίες δεν διαφοροποιούνται στα δύο εγχειρίδια (πίνακας 4): 
Υλικές και προτάσεις Απόδοσης Χαρακτηριστικού αναπαριστούν τις δράσεις και τα χαρακτηριστικά 
της κοινοτικής ζωής. Έτσι, η υλικότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εξακολουθεί να είναι στο 
προσκήνιο. Ωστόσο, στο νέο εγχειρίδιο µεγάλο µέρος των Υλικών προτάσεων προτρέπει τους µαθητές 
σε ανάλογη δραστηριοποίηση (παιχνίδι, έρευνα, κτλ). 

Οι προτάσεις Απόδοσης χαρακτηριστικών (κυρίως Κτητικές και Περιστασιακές) εµφανίζονται 
σε περιγραφές. Οι λίγες Ταυτοποιήσεις περιορίζονται στο τέλος της ενότητας, όπου διατυπώνονται και 
οι µόνοι ορισµοί του θέµατος. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε πως οι Ταυτοποιήσεις στη συγκεκριµένη 
ενότητα του Π Γ΄ είναι αριθµητικά αρκετά λιγότερες από του Ε Γ΄. 
 

Πίνακας 4: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 
 

Ε Γ΄: Γιατί ζούµε σε κοινότητες 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
42 16 44 9 16 9 9 145 
29,1% 11% 30,3% 6,2% 11% 6,2% 6,2% 100% 
Μ Γ΄: Ζούµε µαζί  
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
27 7 27 5 11 2  79 
34,2% 8,8% 34,2% 6,3% 14% 2,5%  100% 

 
β. «Φυτά και ζώα» 
Αντικείµενο των ενοτήτων είναι η εισαγωγή στον κόσµο των φυτών και των ζώων (δηλαδή, στις 

γενικές τους κατηγορίες), αλλά και µια πρώτη προσέγγιση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε αυτά. 
Σύµφωνα µε τους Πίνακες 5 και 6, σε αντίθεση µε το Ε Α΄, στο Π Α΄ οι Υλικές προτάσεις 

κυριαρχούν (50,5% του συνόλου στα Ζώα), ενώ οι ενισχύεται – ιδίως στα Φυτά – το ποσοστό των 
προτάσεων Απόδοσης Χαρακτηριστικού. 

 
Πίνακας 5: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 

 
Ε Α΄:Τα φυτά που ξέρουµε 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
32 22 10 9 4 5 1 83 
38,6% 26,5% 12,2% 10,8% 4,8% 6,08% 1,02% 100% 
Μ Α΄: Τα φυτά του τόπου µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
24 9 14 3 5 1 2 58 
41,3% 15,5% 24,1% 5,4% 8,6% 1,7% 3,4% 100% 

 
 

Πίνακας 6: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 
 

Ε Α΄: Τα ζώα που ξέρουµε 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
23 13 16 6 - 4 - 62 
37,1% 21% 25,7% 9,7%   6,5%   100% 
Μ Α΄: Τα ζώα του τόπου µου 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
52 10 26 5 7 1 2 103 
50,5% 9,7% 25,2% 4,9% 6,8% 1% 1,9% 100% 

 
Έτσι, κυρίαρχο ρόλο στην πραγµάτευση του θέµατος του ζωικού και του φυτικού κόσµου 

παίζουν α) οι ανθρώπινες δράσεις σε σχέση µε τα ζώα και τα φυτά, αλλά και η προτροπή προς τους 
µαθητές για έρευνα και σχετικό παιχνίδι (Υλικές: εξερευνούµε, κ.α.) και β) οι περιγραφές, αν και προς 
το παρόν µε τη µορφή σύγκρισης (οµοιότητα – διαφορά) παρά µε την ειδικότερη χρήση των επιµέρους 
χαρακτηριστικών (Απόδοσης Χαρακτηριστικού). Η άµεση κατονοµασία (Ταυτοποιήσεις) των ειδών 
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απoυσιάζει, ενώ ενισχύεται ο διαµεσολαβητικός ρόλος της προτροπής για συµπεριφορές παρατήρησης 
και συζήτησης (Συµπεριφορικές). 

Aυτές οι παρατηρήσεις γίνονται πιο σαφείς αν συγκρίνουµε τις αντίστοιχες θεµατικές της ΄Γ 
τάξης, όπως φαίνονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 7 και 8: 
 

Πίνακας 7: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 
 

Ε Γ΄: Μαθαίνουµε για τα φυτά 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
19 32 43 22 16 13 - 145  
13% 22% 30% 15% 11% 9%  100% 
Μ Γ΄: Φυτά του τόπου µας… 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
56 11 52 6 15 4 3 147 
38 7,6 35,5 4 10,2 2,7 2 100% 

 
Πίνακας 8: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Γ΄ και Μ Γ΄ 

 
Ε Γ΄: Μαθαίνουµε για τα ζώα 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
21 17 30 30 15 16  129  
16,3% 13,2% 23,3% 23,3% 11,5% 12,4%  100% 
Μ Γ΄: Κατοικίδια ζώα… 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
57 9 46 14 17 11 3 157 
36,4% 5,7% 29,2% 8,9% 10,8% 7% 2% 100% 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 7 και 8, α) κυρίαρχο ρηµατικό είδος είναι οι Υλικές (διπλάσιες σε 

ποσοστό στο Π Γ΄ για τα Ζώα), β) οι Ταυτοποιήσεις µειώνονται σηµαντικά – κυρίως στα Φυτά, ενώ γ) 
ο ρόλος των Αποδόσεων Χαρακτηριστικού διατηρείται και ενισχύεται. 

Με τις Υλικές προτάσεις η ενότητα, αφενός «παροτρύνει» τον µαθητή στην παρατήρηση-δράση 
(π.χ. «µε το πλαστικό µαχαίρι κόβουµε τον καρπό, τον ανοίγουµε και τον παρατηρούµε»), και, 
αφετέρου, προσεγγίζει τον κόσµο των ζώων περισσότερο από τη σκοπιά της ανθρώπινης σχέσης και 
αλληλεπίδρασης µε αυτόν. Οι περιγραφές της µορφολογίας των φυτικών και ζωικών ειδών είναι 
ευρύτερες αλλά και πιο αναλυτικές σε σχέση µε την Ά τάξη, αλλά ο ορισµός και η κατονοµασία τους 
εξακολουθεί να περιορίζεται στο τέλος της ενότητας και µόνο σε άµεση συνάρτηση µε την απόδοση 
των χαρακτηριστικών.  

γ. «Ο χρόνος» 
O χρόνος είναι στην ουσία µια συµβατική έννοια, ταυτόχρονα αποµακρυσµένη από την 

εµπειρική πραγµατικότητα όσο και αναπόσπαστη πτυχή της. Από τη στιγµή που το ζήτηµα του χρόνου 
αποτελεί θέµα πραγµάτευσης µόνο στην Α΄ τάξη, η µελέτη του περιορίζεται στα αντίστοιχα δύο 
εγχειρίδια (Πίνακας 9): 
 

Πίνακας 9: Ρηµατικές διαδικασίες στα εγχειρίδια Ε Α΄ και Μ Α΄ 
 

Ε Α΄: Πώς περνάει ο χρόνος 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
38 21 8 7 7 9 1 91 
41,9% 23% 8,8% 7,7% 7,7% 9,9% 1% 100% 
Μ Α΄: Ο άνθρωπος και ο χρόνος 
ΥΛ ΤΑΥΤ ΑΠΟ∆ ΝΟΗ ΣΥΜΠ ΛΕΚΤ ΥΠ ΣΥΝΟΛΟ 
77 7 30 8 30 9 2 163 
47,3% 4,3% 18,4% 4,9% 18,4% 5,5% 1,2% 100% 

 
Ήδη από τις επικεφαλίδες των ενοτήτων διαφαίνεται η περισσότερο «κοινωνικο-ιστορική» 

προσέγγιση του χρόνου στο νέο εγχειρίδιο (µάλιστα ο άνθρωπος τίθεται ως πρώτος µετέχων στη 
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διπολική σχέση). Οι όψεις αυτής της κοινωνικο-ιστορικής προσέγγισης αναπαριστώνται µέσω των 
πολυπληθέστερων Υλικών προτάσεων, αλλά και µε την έντονη παρουσία κτητικής συσχέτισης 
(Απόδοση Χαρακτηριστικού) ανθρώπου–χρόνου (Η οικογένειά µου έχει ιστορία). Ταυτόχρονα, η 
αναγνώριση και κατονοµασία των χρονικών εννοιών και οντοτήτων µειώνεται στο ¼ του ποσοστού του 
Εµείς και ο κόσµος. 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Οι παρατηρήσεις στο σχετικά περιορισµένο υλικό µας µπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές 
για της πορεία της σχολικής γνώσης, καθώς οι διαφορετικές λεξικογραµµατικές πραγµατώσεις ανάλογα 
µε τη σχολική βαθµίδα είναι δηλωτικές του διαφορετικού τρόπου ανακατασκευής του κοινωνικού και 
του φυσικού κόσµου. Επιπλέον, η περιορισµένη σύγκριση των παλιών και των νέων εγχειριδίων είναι 
ενδεικτική για τις τάσεις κατασκευής της σχολικής γνώσης µέσω της διαφοροποίησης των Α.Π. 

Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις από τη µελέτη του υλικού µας είναι εξής: 
Σε όλα τα εγχειρίδια (Εµείς και ο κόσµος Α΄ και Γ΄, Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ και Γ΄), ο 

κόσµος νοηµατοδοτείται κυρίως ως σειρά από Yλικές δράσεις και γεγονότα, τις οποίες οι Συσχετίσεις 
βάζουν σε τάξη. Οι συσχετιστικές διαδικασίες ταξινόµησης και γενίκευσης είναι σηµαντικά πιο 
συστηµατικές στη Γ΄ τάξη από ό,τι στις πρώιµες περιγραφές της Ά. Αυτή η πορεία επιβεβαιώνει την 
τάση σταδιακής αναπλαισίωσης της σχολικής γνώσης, που ξεκινάει από τις πιο συµβατικές µορφές της 
κοινής γνώσης και γλώσσας προς την κατεύθυνση της µη κοινής –περισσότερο «επιστηµονικής» – 
γνώσης και γλώσσας. 

Από την άλλη, στα βιβλία του Εµείς και ο κόσµος ο κοινωνικός κόσµος αναπαρίσταται 
περισσότερο ως σύνολο δράσεων και γεγονότων, που πραγµατώνονται µε πιο συµβατή καθηµερινή 
γλώσσα. Αντίθετα, οι οντότητες του φυσικού κόσµου απολαµβάνουν ένα ειδικότερο «επιστηµονικό» 
καθεστώς, καθώς τείνουν πολύ περισσότερο να αναπαρίστανται ως σειρά συσχετίσεων ανάµεσα σε 
οντότητες προκειµένου να ενταχθούν σε κατηγορίες, να ταξινοµηθούν και να κατονοµαστούν (τεχνική 
γλώσσα). Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι αυτή η τάση διαφορετικής αναπαράστασης του 
κοινωνικού και του φυσικού κόσµου παραπέµπει στην έµµεση διάκριση ανάµεσα σε 
κοινωνικοπολιτισµικές και φυσικοεπιστηµονικές οντότητες, σε συµφωνία µε τον ισχύοντα 
καταµερισµό της επιστηµονικής εργασίας.  

Στα εγχειρίδια Μελέτης του Περιβάλλοντος αυτή η τάση δεν φαίνεται να ισχύει. Οι συσχετίσεις 
είναι σαφώς περισσότερες στη Γ΄ τάξη από ό,τι στην Α΄, ωστόσο υποβαθµίζεται ο ρόλος των 
Ταυτοποιήσεων και περιορίζεται ο ορισµός, ενώ η ταξινοµική και αναγνωριστική προσέγγιση των 
θεµατικών ενοτήτων επιτυγχάνεται µε τον ενισχυµένο ρόλο των προτάσεων Απόδοσης 
Χαρακτηριστικού. Με άλλα λόγια, οι αναµενόµενες – σύµφωνα µε τα προηγούµενα σχολικά εγχειρίδια 
– τάσεις για οργάνωση και συσχέτιση του κόσµου (περισσότερο του φυσικού και λιγότερο του 
κοινωνικού), στα δύο αυτά νέα βιβλία, πραγµατώνονται τελικά κυρίως ως περιγραφές, αποδόσεις 
χαρακτηριστικών και αντίστοιχες ταξινοµήσεις, παρά ως καθαυτοί ορισµοί. Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο 
ρόλος των (Υλικών) αλληλεπιδράσεων του ανθρώπου – µαθητή µε το περιβάλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερή η τάση των νέων εγχειριδίων για µια περισσότερο «ενιαία» 
(ανα) κατασκευή κοινωνικού και φυσικού κόσµου: όχι προς την κατεύθυνση της «τεχνικοποίησης» του 
κοινωνικού λόγου, αλλά προς την «αποτεχνικοποίηση» του φυσικού, και µέσα από το πρίσµα της 
αλληλεπίδρασης του κόσµου µε τον άνθρωπο. 

Τα ζητήµατα που προσπαθήσαµε εδώ αν προσεγγίσουµε απαιτούν ασφαλώς πολύ περαιτέρω 
ανάλυση και συζήτηση µέσα από τη συστηµατική περιγραφή των λεξικογραµµατικών πόρων για την 
κατασκευή της σχολικής γνώσης, σε άµεση συνάρτηση µε τις επιλογές που παρέχουν για την 
υλοποίηση των αναλυτικών προγραµµάτων και τις συνέπειές τους στην εκπαιδευτική πράξη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία που παρουσιάζεται έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη των προβληµάτων που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν τις οδηγίες του Οδηγού Νηπιαγωγού για 
τη διδασκαλία της Γλώσσας προκειµένου να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τη µεθοδολογία τις 
θεµατικής προσέγγισης. Η µελέτη των κειµένων του ∆ΕΠΠΣ και του Οδηγού, σχετικά µε τη διδακτική της 
Γλώσσας και σχετικά µε τη µεθοδολογία της θεµατικής προσέγγισης, ανέδειξαν µια σειρά αντιθέσεων και 
ασαφειών που φαίνεται να προβάλλουν τη Γλώσσα άλλοτε ως µέσον διδασκαλίας και άλλοτε ως γνωστικό 
αντικείµενο. Ειδικότερα σχετικά µε τη θεµατική προσέγγιση ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων (µία από 
τις δύο προτεινόµενες προσεγγίσεις από το ∆ΕΠΠΣ και τον Οδηγό), η θέση της Γλώσσας δεν είναι ισότιµη µε τα 
γνωστικά αντικείµενα των µαθηµατικών, της µελέτης περιβάλλοντος και της έκφρασης και δηµιουργίας. 
Περισσότερο προβάλλεται ως µέσον και µάλιστα µε αποκλειστικό τρόπο (µόνο ως µέσο). Υποστηρίζουµε ότι η 
αντιµετώπιση της Γλώσσας µόνο ως µέσου είναι απαγορευτική για τη συστηµατική επεξεργασία γλωσσικών 
ζητηµάτων στο νηπιαγωγείο και προτείνουµε την ενσωµάτωση των αντικειµένων που σχετίζονται µε τη Γλώσσα 
στον αρχικό σχεδιασµό του προγράµµατος σε θέση ισότιµη µε όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι υποστηρίζουµε την αποµονωµένη επεξεργασία των γλωσσικών φαινοµένων από το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο αυτά δηµιουργούνται και λειτουργούν. 
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ABSTRACT 
This presentation focuses on the methodology of the thematic approach. It aims mainly at bringing up the 
problems that teachers face while trying to apply the directions of the Kindergarten Teacher's Guide for teaching 
language. The study of the teaching methodology proposed by the DEPPS and the Guide for the teaching of 
language revealed a number of controversies and ambiguities. In some cases language seems to be a medium for 
the teaching of other disciplines and in other cases it seems to be an object. More specifically, within the 
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framework of the thematic approach, language teaching is considered to be a medium by contrast with other 
knowledge subjects as Mathematics, Environmental studies and Expression-Creation. We claim that facing 
language acquisition only as a medium is prohibitive for the systematic elaboration of language matters at 
kindergarten and we propose the integration of objects related to language acquisition in the initial planning of 
the thematic analysis. Far from supporting an isolated elaboration of language phenomena from the frame within 
which these are created and function, we believe that the teaching of language should be considered on an equal 
basis with the other knowledge objectives. 
 
KEY WORDS 
DEPPS, Interdisciplinarity, Thematic approach, Kindergarten School Curriculum. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΑΠΗ Παν/µίου Πάτρας 
εξετάζεται από το 2000 η εφαρµογή του ∆ΕΠΠΣ στη διδακτική πράξη του νηπιαγωγείου, σε 
συνδυασµό µε τα επιστηµονικά δεδοµένα της διδακτικής των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, µε 
τους περιορισµούς που θέτουν οι ανάγκες της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριων 
του τµήµατος και µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται από την ετήσια απόσπαση εκπαιδευτικών. Η 
εργασία που παρουσιάζεται είναι µια προσπάθεια ανάδειξης των ζητηµάτων µε τα οποία έρχεται 
αντιµέτωπη µια νηπιαγωγός στην προσπάθειά της να εφαρµόσει τη θεµατική προσέγγιση για το 
σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε έµφαση στο ζήτηµα της διδακτικής της Γλώσσας. Με 
στόχο την προβολή της άποψης του ∆ΕΠΠΣ (2002) και του Οδηγού Νηπιαγωγού (δηλαδή των οδηγιών 
που δίνονται στις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας) (∆αφέρµου κ.α., 2006) σε σχέση µε τη 
διδασκαλία της Γλώσσας και τη διαδικασία εφαρµογής της θεµατικής προσέγγισης για τον σχεδιασµό 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συγκεντρώσαµε ορισµένα δεδοµένα από τα δύο αυτά επίσηµα κείµενα, 
τα οποία παρουσιάζουµε σε δύο επιµέρους ενότητες που ακολουθούν. Τονίζουµε τα σηµεία που 
προκαλούν απορίες, τα σηµεία όπου επισηµαίνονται αντιφάσεις και εκείνα όπου υπάρχουν κενά, ενώ 
στη συνέχεια παρουσιάζουµε τη δική µας προσπάθεια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε 
θέµα «το χρώµα» 1 και αναλύουµε τον τρόπο µε τον οποίο επιλέξαµε να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα 
που έθεσαν τα επίσηµα κείµενα. Τέλος, εκφράζουµε ορισµένες σκέψεις πάνω στις πιθανές επιπτώσεις 
της ευρείας εφαρµογής του ∆ΕΠΠΣ (µε τις συµβουλές εφαρµογής του Οδηγού Νηπιαγωγού) στη 
διδασκαλία της Γλώσσας στο νηπιαγωγείο. 

 
1. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Η Γλώσσα σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. «έχει εξ ορισµού διαθεµατικό χαρακτήρα και οι 

δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας, ανάγνωσης και γραφής συνδέονται µε όλα τα θέµατα που 
προσεγγίζονται» (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002, σ. 7), διατρέχει κάθε θέµα που αναπτύσσεται αφού οι 
δραστηριότητες που οργανώνονται, ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τον προφορικό και 
γραπτό λόγο (οπ.π.). 

Στον πίνακα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. όπου προτείνεται το Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
∆ραστηριοτήτων Γλώσσας, η εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει άµεση συσχέτιση επιδιώξεων µε 
περιεχόµενα και ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες. Οι συγγραφείς του ∆.Ε.Π.Π.Σ. σε σχετική 
υποσηµείωση, αναφέρουν ότι «η αντιστοίχιση επιδιώξεων και περιεχοµένου δεν έχει αποκλειστικό 
χαρακτήρα. Συχνά οι επιδιώξεις συνδέονται και µε δραστηριότητες που δεν παρουσιάζονται σε άµεση 
αντιστοίχιση» (οπ.π., σ. 9). Η υποσηµείωση αυτή εµπεριέχει µία αντίφαση: η διατύπωση των 
µαθησιακών επιδιώξεων προσδιορίζει το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων, εποµένως η µεταξύ τους 

                                                 
1 Η ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης «το χρώµα» δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
ενηµέρωσης των νηπιαγωγών πάνω στις διδακτικές µεθοδολογίες που προτείνει ο Οδηγός Νηπιαγωγού κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης εργαστηρίων βιωµατικού χαρακτήρα από τη Σχολική Σύµβουλο Προσχολικής Αγωγής 6ης 
Περιφέρειας του Γ΄ κύκλου ενηµέρωσης των νηπιαγωγών (20-21 Ιουνίου 2006). 
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αντιστοίχιση είναι αποκλειστική2. Βέβαια, οι µαθησιακές επιδιώξεις µπορεί να υλοποιηθούν µέσα από 
ποικιλία δραστηριοτήτων, που µπορεί να είναι και άλλες εκτός από αυτές που προτείνονται στον 
πίνακα. Η αντίφαση αυτή δηµιουργεί προβληµατισµό στους εκπαιδευτικούς  διότι δεν ξεκαθαρίζει αν 
υπάρχει περιορισµός στα περιεχόµενα ή όχι.  

Ένα πρώτο ζήτηµα που εντοπίζεται αφορά τον αρχικό σχεδιασµό της θεµατικής προσέγγισης 
(εξακτίνωση). Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ δεν προσδιορίζονται αυτόνοµα τα περιεχόµενα των γλωσσικών 
επιδιώξεων που συνδέονται µε το εκάστοτε θέµα, δηλαδή δεν προτείνεται η αντιµετώπιση της Γλώσσας 
ως αντικείµενο µάθησης. Η εκπαιδευτικός καλείται ευκαιριακά, αποσπασµατικά και υποκειµενικά να 
επιλέξει ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν σχετικά µε την ανάπτυξη της Γλώσσας. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που ανακύπτει σχετίζεται µε τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων Γλώσσας 
που αναφέρονται στον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 131-153). Στις δραστηριότητες 
αυτές δεν εντοπίζεται µε σαφήνεια η πιθανή διασύνδεση ανάµεσα στο γλωσσικό περιεχόµενο και 
περιεχόµενα άλλων γνωστικών περιοχών στο πλαίσιο θεµατικών προσεγγίσεων. Για παράδειγµα 
δραστηριότητες του τύπου «δηµιουργία και διαµόρφωση πίνακα αναφοράς» (οπ.π., σ. 126, 128, 131, 
132-134), οι οποίες έχουν καθαρά γλωσσικό περιεχόµενο (αφού το σηµαντικό είναι τα παιδιά να 
µπορούν να «διαβάσουν» µε τη βοήθειά του), δεν προσδιορίζεται η χρήση τους στην ανάπτυξη 
θεµατικών προσεγγίσεων (οπ.π., σ. 134). 

Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι ενώ κατά την ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης 
προτείνεται η Γλώσσα να αντιµετωπίζεται ως µέσον διδασκαλίας και όχι όπως οι άλλες µαθησιακές 
περιοχές ως ξεχωριστό αντικείµενο, όσον αφορά τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
του Οδηγού Νηπιαγωγού µε τίτλο Παιδί και Γλώσσα (∆αφέρµου κ.α., 2006), η Γλώσσα προσεγγίζεται 
ως αντικείµενο µάθησης. 

 
2. Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ 

 
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο «προβάλλει τη 

διαθεµατική προσέγγιση σαν διδακτική µεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης» (∆αφέρµου κ.α., 
2006, σ. 9). Έµφαση στη διαθεµατικότητα, δηλαδή «την ολιστική αντίληψη της γνώσης» (∆ΕΠΠΣ, 
2002, σ. 7) δίνεται µε α)την προσέγγιση «θεµάτων», β)τις θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες, γ)τα 
σχέδια εργασίας (οπ.π.). 

Όσον αφορά τη θεµατική προσέγγιση, η οποία µας απασχολεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
εκπαιδευτικός, αναζητώντας συστηµατικά διαθεµατικές συνδέσεις ή προεκτάσεις µεταξύ των 
διαφορετικών γνωστικών περιοχών (Γκλιάου, 2005), επιλέγει ένα θέµα το οποίο τοποθετεί «στο κέντρο 
ενός σχήµατος, αν µπορούµε να το φανταστούµε σχηµατικά» (∆ΕΠΠΣ, 2002, σ. 7). Το «θέµα» αυτό 
«εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά µε τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων των Μαθηµατικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της ∆ηµιουργίας – Έκφρασης» 
(οπ.π.). Όσον αφορά τα προγράµµατα της Γλώσσας, της Τεχνολογίας και την έννοια της Επικοινωνίας, 
το ∆ΕΠΠΣ προσδιορίζει ότι «η Γλώσσα, η Επικοινωνία και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε «θέµα» που 
επιλέγεται» (οπ.π.). 

Στον Οδηγό Νηπιαγωγού, δίνεται ένα παράδειγµα αναλυτικής παρουσίασης των βηµάτων που η 
εκπαιδευτικός ακολουθεί προκειµένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει µία θεµατική προσέγγιση, το 
παράδειγµα του «νερού» (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 222-253). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 
θα σχολιάσουµε µόνο το επίπεδο της εξακτίνωσης του θέµατος ή µε άλλα λόγια το επίπεδο της 
επιλογής των περιεχοµένων του προγράµµατος, σε σχέση µε τις µαθησιακές περιοχές. 

Από τη µελέτη του πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται οι προτεινόµενες ενότητες της εξακτίνωσης 
του θέµατος «το νερό», σε συνδυασµό µε τις µαθησιακές επιδιώξεις που επιλέγονται (βλ. Παράρτηµα: 
«Πίνακας µαθησιακών επιδιώξεων», διαπιστώνουµε ότι το κύριο µέρος του σχεδιασµού καλείται να 
υλοποιήσει µαθησιακές επιδιώξεις που προέρχονται από το Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
∆ραστηριοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος. Σε σύνολο 6 προτεινόµενων ενοτήτων, επιλέγονται 
ενδεικτικά (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 225) 20 µαθησιακές επιδιώξεις. Από τις 20 µαθησιακές επιδιώξεις 
οι 15 προέρχονται από τη Μελέτη Περιβάλλοντος (8 από το Φυσικό Περιβάλλον και 7 από το 

                                                 
2 Για παράδειγµα δεν είναι δυνατό να επιλέξει η εκπαιδευτικός ως µαθησιακή επιδίωξη «τα παιδιά να 
ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο για να περιγράφουν» και να µην επιλέξει ως περιεχόµενο της όποιας 
δραστηριότητας την «περιγραφή». 
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ΟΙ ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ 
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ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Ανθρωπογενές), 3 από τη Μουσική3, 1 από τα Μαθηµατικά και 1 από τη Γλώσσα (ανάγνωση) (βλ. 
Παράρτηµα: Πίνακας Μαθησιακών επιδιώξεων). Φαίνεται λοιπόν ότι ο σχεδιασµός που προτείνεται 
από τον Οδηγό Νηπιαγωγού ως το µοναδικό παράδειγµα ανάπτυξης θεµατικής προσέγγισης, 
περιλαµβάνει ως επί το πλείστον «υλικό» που συνδέεται µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ενώ δεν 
αναδεικνύει ιδιαίτερα κάποιες διασυνδέσεις ανάµεσα σε άλλες γνωστικές περιοχές εκτός ίσως από 
εκείνη των µαθηµατικών (συνεχείς ποσότητες). Για παράδειγµα στα Εικαστικά, ανάµεσα σε άλλες, 
σηµαντική διασύνδεση µε το θέµα νερό αποτελούν οι θαλασσογραφίες, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη 
σηµασία για τις ελληνικές παραθαλάσσιες περιοχές. Στη ∆ραµατική τέχνη, τα σκηνικά ή η κίνηση που 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν συµβολικά για να αποδώσουν το υδάτινο στοιχείο είναι µια άλλη 
διασύνδεση που προβάλλει την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Συµπερασµατικά θα σχολιάζαµε ότι η 
αυθαίρετη ανάλυση ενός θέµατος σε προτεινόµενες ενότητες χωρίς την επίµονη αναζήτηση των 
διασυνδέσεων ανάµεσα στις διαφορετικές γνωστικές περιοχές ενέχει τον κίνδυνο της ελλιπούς 
ανάλυσης περιεχοµένου ως προς το γνωστικό αντικείµενο και την παράβλεψη ορισµένων σηµαντικών 
παραµέτρων που συνδέονται µε τις επιµέρους γνωστικές περιοχές. 

Ειδικότερα όσον αφορά τη Γλώσσα, παρατηρούµε ότι συγκεκριµένη επιδίωξη αναφέρεται µόνο 
στην ενότητα: «στο πλαίσιο όλων των ενοτήτων που θα αναπτυχθούν» (βλ. Πίνακας 1). Αυτή η 
επιδίωξη ανήκει σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ στην ενότητα: Ανάγνωση. Όµως, αν αναλογιστούµε πιθανές 
διασυνδέσεις ανάµεσα στο θέµα «νερό» και στο Πρόγραµµα της Γλώσσας, τότε ενδεικτικά µπορούµε 
να αναφερθούµε στην πλούσια προφορική παράδοση που έχει ο τόπος µας σε θεµατολογία σχετική µε 
το νερό και η οποία δεν φαίνεται να αξιοποιείται στο παράδειγµα που παρουσιάζεται. Η επιλογή των 
επιµέρους ενοτήτων σύµφωνα µε τον οδηγό γίνεται µε βάση τις σκέψεις και γνώσεις των παιδιών γύρω 
από το θέµα, τις οποίες οφείλει να αναζητήσει η εκπαιδευτικός4, τις εκτιµήσεις που θα κάνει η 
νηπιαγωγός σχετικά µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις εκτιµήσεις της σχετικά µε το τι είναι 
εφικτό και σκόπιµο να προσεγγιστεί (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 216). Όµως και πάλι δεν 
προσδιορίζονται τα κριτήρια που η εκπαιδευτικός καλείται να χρησιµοποιήσει ώστε να οδηγηθεί στη 
λήψη αποφάσεων σχετικών µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. 
 

Σχεδιάγραµµα 1: η εξακτίνωση του θέµατος «νερό» όπως παρουσιάζεται στον 
Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 224) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι αν και ο ήχος και τα χαρακτηριστικά του ανήκουν ως 
περιεχόµενο στις έννοιες της φυσικής, το ∆ΕΠΠΣ (2002) δεν περιλαµβάνει τίποτε σχετικό στο φυσικό 
περιβάλλον. Ό,τι σχετίζεται µε τον ήχο το αναφέρει στο Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων 
Μουσικής, αν και κατά τη γνώµη µας δεν είναι σωστό αυτό, µε την έννοια ότι η επεξεργασία των εννοιών της 
Φυσικής θα πρέπει να ακολουθεί τις προτάσεις της διδακτικής εννοιών της Φυσικής και όχι της διδακτικής της 
Μουσικής Αγωγής. Άλλωστε οι επιδιώξεις στις οποίες αναφερόµαστε δεν αφορούν τη σύνθεση, τη µελωδία ή 
κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µουσικής, αλλά αντίθετα σχετίζονται ξεκάθαρα µε στοιχεία που 
απαιτούν τη λογική επεξεργασία ηχητικών ερεθισµάτων (που σχετίζονται µε το νερό). 
4 Βέβαια δεν δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά µε το πώς ακριβώς θα τις αξιοποιήσει από τη στιγµή που θα τις 
ανακαλύψει. 
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: «ΤΟ ΧΡΩΜΑ» 
 

Ένα πρώτο βήµα κατά την ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης ήταν η συγκέντρωση γνώσεων 
και πληροφοριών σχετικών µε το θέµα χρώµα, των «γνώσεων αναφοράς» (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 
227). Η συγκέντρωσή τους κρίθηκε σηµαντική για τη διευκρίνιση ζητηµάτων που θα µπορούσαν να 
µας οδηγήσουν είτε σε παρανοήσεις επιστηµονικού περιεχοµένου, είτε σε λανθασµένη χρήση 
ορολογίας. Επιπρόσθετα, οι γνώσεις αυτές βοήθησαν αφενός να εντοπίσουµε τις πολλαπλές διαστάσεις 
της έννοιας χρώµα και αφετέρου να προσδιορίσουµε το σηµαντικό και παιδαγωγικά γόνιµο 
περιεχόµενο µάθησης. 

Στο επόµενο βήµα, µε γνώµονα τις γνώσεις αναφοράς, το ∆ΕΠΠΣ και τον Οδηγό, οργανώσαµε 
την εξακτίνωση του θέµατος (βλ. Σχεδιάγραµµα 2). Αξίζει να αναφερθεί ότι στη φάση της εξακτίνωσης 
βασική δυσκολία που αντιµετωπίσαµε ήταν «ο προσδιορισµός της διεπιστηµονικότητας και 
διαθεµατικότητας που επιβάλλει η φύση του θέµατος, καθώς και η ανάδειξη των σχέσεων που 
συνδέουν τις επιµέρους διαστάσεις του» (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 258). Αρχικά αναζητήσαµε τις 
συνδέσεις του θέµατος χρώµα µε τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των 
Μαθηµατικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της ∆ηµιουργίας- Έκφρασης. Όσον αφορά τα 
προγράµµατα της Γλώσσας, της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας λάβαµε υπόψη µας την καθοδήγηση 
του ∆ΕΠΠΣ ότι «οι µαθησιακές περιοχές που σχετίζονται µε ζητήµατα Γλώσσας, Επικοινωνίας και 
Τεχνολογίας δεν λειτουργούν ως διακριτά αντικείµενα αλλά ως περιοχές που συνδυάζονται µε όλες τις 
υπόλοιπες» (∆.Ε.Π.Π.Σ. 2002, σ. 7). 

Κατά την επεξεργασία των πολλαπλών διαστάσεων της έννοιας χρώµα αναδείχθηκαν 
περιεχόµενα του θέµατος τα οποία έχουν ιδιαίτερη διασύνδεση µε ορισµένες περιοχές της Γλώσσας και 
της Τεχνολογίας (βλ. Σχεδιάγραµµα 2). Πιο συγκεκριµένα για τη Γλώσσα, στην περιοχή ανάπτυξης και 
εµπλουτισµού του προφορικού λόγου το χρώµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε 
ονοµασίες χρωµάτων, µε σύνθετες λέξεις όπως κιτρινοπράσινο, µε καθηµερινές εκφράσεις όπως 
µελάνιασε από το κρύο, την έβαψες, είσαι βαµµένος Ολυµπιακός, άσπρη πέτρα ξέξασπρη κλπ. Επίσης 
όσον αφορά στην ανάγνωση και τη γραφή επισηµαίνεται η χρήση των χρωµάτων σε κώδικες 
επικοινωνίας όπως είναι οι χάρτες, οι σηµαίες, τα σήµατα, ο Κ.Ο.Κ., τα χρώµατα στο ασθενοφόρο, σε 
ετικέτες συσκευασιών κλπ. καθώς και σε κείµενα µε σχετικό περιεχόµενο όπως είναι οι συνταγές και 
τα λογοτεχνικά κείµενα . 

Όσον αφορά στην Τεχνολογία, ιδιαίτερη συσχέτιση µε το θέµα χρώµα παρουσιάζει ο έγχρωµος 
εκτυπωτής ως τεχνολογικό αντικείµενο µελέτης (ειδικά µελάνια, παραγωγή όλων των υπόλοιπων 
χρωµάτων από τα τρία βασικά και το µαύρο). 

Η ανάδειξη των παραπάνω περιεχοµένων στη Γλώσσα και την Τεχνολογία από την µία πλευρά 
και η καθοδήγηση του ∆ΕΠΠΣ από την άλλη έθεσαν ένα προβληµατισµό. Με ποιον τρόπο θα 
ενσωµατώσει η εκπαιδευτικός τα παραπάνω περιεχόµενα; Θα τα εντάξει στην αρχική «εξακτίνωση» 
του θέµατος ή θα τα επεξεργαστεί ευκαιριακά στις άλλες µαθησιακές περιοχές; Αν δεν συµπεριλάβει τη 
Γλώσσα ως αυτόνοµο αντικείµενο στην εξακτίνωση, δεν αποκλείει αυτόµατα την οργανωµένη και 
συστηµατική προσέγγιση αυτών των περιεχοµένων; 

 
4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η προσπάθειά µας να αναπτύξουµε τη θεµατική προσέγγιση χρώµα, ακολουθώντας τον 
προσανατολισµό του ∆ΕΠΠΣ και τις κατευθύνσεις του Οδηγού, ανέδειξε µια σειρά αντιθέσεων και 
ασαφειών που αφορούν στη διδακτική της Γλώσσας. Οι ασάφειες αυτές αφορούν κυρίως ασυνέπειες 
ανάµεσα σε θεωρητικές επιλογές και προτεινόµενες διδακτικές πρακτικές, σχετίζονται µε τον αρχικό 
σχεδιασµό µιας οποιασδήποτε θεµατικής προσέγγισης (εξακτίνωση) και εντοπίζονται κυρίως στα 
ακόλουθα σηµεία. 

Στη θεωρητική παρουσίαση της προτεινόµενης διδακτικής  µεθοδολογίας (∆ΕΠΠΣ), η Γλώσσα 
αντιµετωπίζεται ως µέσον, ενώ στο κεφάλαιο 8 του Οδηγού, µε τίτλο «παιδί και Γλώσσα» (∆αφέρµου 
κ.α. 2006), οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται δεν αντιστοιχούν σε αυτή τη θεωρητική επιλογή 
αλλά παραπέµπουν στη διδασκαλία της Γλώσσας ως αντικείµενο µάθησης. Επίσης, στο µοναδικό 
ενδεικτικό παράδειγµα θεµατικής προσέγγισης του Οδηγού, µε θέµα το νερό, αναφέρεται ότι εκτός από 
γνώσεις που συνδέονται µε τη Μελέτη Περιβάλλοντος, µπορούν να προσεγγιστούν και γνώσεις που 
συνδέονται µε τη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Εικαστική Έκφραση, τη 
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∆ραµατική Τέχνη κ.α. (οπ.π., σ. 222). Το σηµείο αυτό όµως επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες. Είτε η 
εκπαιδευτικός θα αντιµετωπίσει το αντικείµενο «Παιδί & Γλώσσα» ως αυτόνοµο αντικείµενο µάθησης 
και θα το συµπεριλάβει στην αρχική εξακτίνωση του θέµατος, µαζί µε τις υπόλοιπες µαθησιακές 
περιοχές, είτε θα προσεγγίσει το αντικείµενο της Γλώσσας ως µέσο για τη διδασκαλία περιεχοµένων 
που συνδέονται µε το κεντρικό θέµα. Εξάλλου, µελετώντας το σχεδιάγραµµα της εξακτίνωσης (οπ.π., 
σ. 224) του ίδιου παραδείγµατος παρατηρούµε ότι δεν περιλαµβάνεται κάποιο συγκεκριµένο 
περιεχόµενο σχετικά µε το αντικείµενο της Γλώσσας, αν και κατά την ανάγνωση του κειµένου που 
ακολουθεί (δραστηριότητες, αξιολόγηση κτλ.) εντοπίζουµε περιεχόµενα από το γνωστικό αντικείµενο 
της Γλώσσας (π.χ. οπ.π., σ. 231, σ. 239-241), τα οποία άλλοτε παραπέµπουν στη χρήση της Γλώσσας 
ως µέσον διδασκαλίας και άλλοτε στη διδασκαλία της Γλώσσας ως αυτόνοµο αντικείµενο. 

Οι παραπάνω ασάφειες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στην εκπαιδευτικό σχετικά µε τον 
τρόπο προσέγγισης της Γλώσσας κατά την ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης: Η Γλώσσα µπορεί να 
προσεγγίζεται ως αυτόνοµο αντικείµενο στην αρχική εξακτίνωση µιας θεµατικής προσέγγισης ή θα 
είναι καλύτερα να λειτουργεί µόνο ως µέσο; Υπάρχουν περιθώρια επιλογής από την εκπαιδευτικό της 
µιας ή της άλλης περίπτωσης και αν ναι, µε ποια κριτήρια; Η επιλογή της περίπτωσης «η Γλώσσα ως 
µέσο» ενέχει τον κίνδυνο της αποσπασµατικής και ευκαιριακής προσέγγισης των περιεχοµένων και 
επιδιώξεων του προγράµµατος της Γλώσσας. Μια τέτοια επιλογή όµως έρχεται σε αντίθεση µε τη 
βασική επιδίωξη της διαθεµατικότητας, δηλαδή την ανάδειξη των κοινών στοιχείων ανάµεσα στις 
διαφορετικές µαθησιακές περιοχές και ουσιαστικά δεν διευκολύνει την εφαρµογή του νέου 
διαθεµατικού προγράµµατος. Την ίδια δυσκολία θα συναντήσει η εκπαιδευτικός ακόµη και στην 
περίπτωση που επιλέξει να συµπεριλάβει τα περιεχόµενα της Γλώσσας ως ξεχωριστό αντικείµενο 
µάθησης κατά το σχεδιασµό της όποιας θεµατικής προσέγγισης∙  κι αυτό γιατί τα παραδείγµατα 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο ανάλογο κεφάλαιο δεν περιλαµβάνουν συνδέσεις µε άλλες 
µαθησιακές περιοχές. 

Ο προβληµατισµός που προβάλλουµε συνδέεται µε δύο αλληλένδετα πεδία, ένα σχετικό µε τη 
θεωρητική προσέγγιση της διδακτικής µεθοδολογίας της γλώσσας, και ένα σχετικό µε ζητήµατα 
εφαρµογής συστηµατικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Κάθε αναλυτικό πρόγραµµα επιδέχεται από 
τους εκπαιδευτικούς διαφορετικές ερµηνείες και εφαρµογές στο επίπεδο που τηρούνται οι βασικές του 
αρχές και δεν καταστρατηγείται η φιλοσοφία του. Στην περίπτωση όµως που διαπιστώνονται ασάφειες 
οι οποίες δυσχεραίνουν την κατανόηση ή δηµιουργούν αµφιβολίες είναι µεγάλες οι πιθανότητες είτε να 
εφαρµοστούν προγράµµατα µε διαφορετικές βασικές αρχές (ανάλογα µε τις ερµηνείες που δίνει κάθε 
εκπαιδευτικός), είτε να συνεχιστεί η εφαρµογή παλαιότερων διδακτικών πρακτικών. 

Το πάγιο αίτηµα του κλάδου των νηπιαγωγών για υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση συνάδει 
µε την αναγκαιότητα συστηµατικής προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία όµως δεν διευκολύνεται από τα 
κείµενα του Οδηγού λόγω ασυνεπειών που παρατηρούνται µεταξύ των θεωρητικών θέσεων που 
προβάλλονται και των προτεινόµενων πρακτικών εφαρµογής τους. Στην προοπτική µιας επανέκδοσης 
του Αναλυτικού Προγράµµατος του Νηπιαγωγείου και του γενικότερου διαλόγου για τον 
εκσυγχρονισµό της Προσχολικής Εκπαίδευσης, θεωρούµε ότι οι παραπάνω προβληµατισµοί θα 
αποβούν γόνιµοι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Σχεδιάγραµµα 2: Αλληλεπίδραση του θέµατος χρώµα µε τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

Ποικιλία αποχρώσεων βασικών και 
παράγωγων, θερµά / ψυχρά χρώµατα, 
αναµίξεις βασικών µεταξύ τους και µε άσπρο 
µαύρο, υφή (ποιότητα επιφάνειας, 
εκφραστική απόδοση, µουντό, γυαλιστερό, 
σκιασµένο…) ανάλογα µε το είδος της 
µπογιάς ή του χρωµατιστού υλικού, έργα 
τέχνης µε ή χωρίς χρώµα, ρεύµατα 
ζωγραφικής που  χαρακτηρίζονται από 
χρωµατικές ιδιοµορφίες, εργαλεία και 
τεχνικές ανάλογα µε τη µπογιά (π.χ. ρευστή 
µπογιά: πινέλα, σπάτουλες) και σε 
συνδυασµό µε το χρωµατικό αποτέλεσµα. 

Συµβολισµός των 
χρωµάτων στη 
µεταµφίεση (µακιγιάζ, 
ρούχο, µάσκα), θέατρο 
σκιών (πειραµατισµοί 
µε το χρώµα και το 
υλικό κατασκευής 
φιγούρας, το χρώµα 
του πανιού της 
σκηνής, τα 
χρωµατιστά φώτα 
κτλ.) 

Τραγούδια 
µε σχετικό 
περιεχόµενο 

Το χρώµα ως 
σύµβολο στον 
αθλητισµό 
(χρώµατα 
οµάδων, 
χρώµατα 
αθλητικού 
εξοπλισµού, 
κανόνες/ 
κώδικας: 
κόκκινη κάρτα, 
κίτρινη…) 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ & 
ΓΡΑΦΗ 

Ονοµασίες χρωµάτων 
Σύνθετες λέξεις 
(γαλαζοπράσινο) 
Σχετικές φράσεις (την 
έβαψες, άσπρη πέτρα 
ξέξασπρη…)

Επικοινωνία –κώδικας
(χάρτες, σηµαία, 
σήµατα, συσκευασίες)
Σχετικά κείµενα 
(συνταγές, 
λογοτεχνία) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Σχέσεις: οµαδοποιήσεις, 
σειροθετήσεις, συγκρίσεις (ως 
προς απόχρωση, ποιότητα 
µπογιάς κτλ.). Ποσότητες: 
µέτρηση µε συµβατικές και µε 
αυθαίρετες µονάδες µέτρησης. 
Επίλυση προβληµάτων. 

 

Η/Υ 
Έγχρωµος εκτυπωτής – 
χρωστικές ουσίες 
εκτύπωσης 

ΧΡΩΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η σχέση ανάµεσα στο χρώµα & 
το φως (το χρώµα στο έντονο 
φως, στο ηµίφως, στο 
χρωµατιστό φως, χωρίς φως δεν 
υπάρχουν χρώµατα). Μπογιές, 
υλικά (ιδιότητες των χρωστικών 
ουσιών: διαφάνεια, 
διαλυτότητα, ρευστότητα, 
αραίωση, τήξη – πήξη: π.χ. 
κηροµπογιά, εξάτµιση: π.χ. 
στέγνωσε η ζωγραφιά). 
Το χρώµα στη Φύση (στα ζώα 
και στα φυτά το χρώµα είναι 
καµουφλάζ, κώδικάς 
επικοινωνίας, υπάρχουν και 
στερεότυπα: η θάλασσα δεν 
είναι µόνο µπλε, συχνά είναι και 
πράσινη και µαύρη…) και στον 
άνθρωπο (ποικιλία, οµοιότητες 
– διαφορές). 
Όραση - αντίληψη του 
χρώµατος (π.χ. αχρωµατοψία) 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το χρώµα και ο πολιτισµός (ήθη 
& έθιµα, τοπικά 
χαρακτηριστικά). 
Ιστορική διάσταση των 
θεµάτων π.χ. υλικά και 
διαδικασία βαφής στο 
παρελθόν. 
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Πίνακας 1: Μαθησιακές επιδιώξεις 
 

Προτεινόµενες 
ενότητες Επιδιώξεις 

Γνωστική Περιοχή του 
∆ΕΠΠΣ όπου 
αναφέρονται 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την ύπαρξη του 
νερού πάνω στη γη 

Φυσικό Περιβάλλον 

Το νερό στη γη Να εντοπίσουν την παρουσία του νερού στην υδρόγειο 
σφαίρα και στο χάρτη 

Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τη χρησιµότητα 
του νερού στον άνθρωπο 

Φυσικό Περιβάλλον Χρησιµότητα του 
νερού για τον 
άνθρωπο Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα οικονοµίας του νερού και 

προστασίας του από τη µόλυνση 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την αξιοποίηση 
της θάλασσας, των λιµνών και των ποταµών από τον 
άνθρωπο 

Φυσικό Περιβάλλον 

Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων 
του ανθρώπου µε το περιβάλλον 

Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους 
οργανισµούς που ζουν στο νερό 

Φυσικό Περιβάλλον 

Η θάλασσα, το 
ποτάµι, ή η λίµνη 
της περιοχής µας 

Να αποκτήσουν θετικές στάσεις για το περιβάλλον Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να αντιληφθούν τις φυσικές ιδιότητες του νερού και τους 
παράγοντες που συνδέονται µε τις µεταβολές του 

Φυσικό Περιβάλλον Φυσικές ιδιότητες 
του νερού 

Να προσεγγίσουν την έννοια της διατήρησης της ποσότητας 
των υγρών, να εκτιµήσουν και να µετρήσουν ποσότητες 
νερού, καθώς και τη χωρητικότητα διαφόρων σκευών και 
χώρων 

Μαθηµατικά 

Να διαπιστώσουν τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη 
µεταφορά των υγρών και να ασκηθούν στο να τα επιλύουν 

Μαθηµατικά / Φυσικό 
Περιβάλλον 

Να προσεγγίσουν την έννοια της απορροφητικότητας Φυσικό Περιβάλλον 

Μεταφορά του 
νερού 

Να πληροφορηθούν πώς φτάνει το νερό στη βρύση του 
σπιτιού ή του σχολείου του 

Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να ασκηθούν στο να ακούν προσεκτικά ήχους του 
περιβάλλοντος 

Φυσικό Περιβάλλον / 
Μουσική 

Να εξοικειωθούν και να µπορέσουν να διακρίνουν τους 
διαφορετικούς ήχους που παράγει το νερό 

Φυσικό Περιβάλλον / 
Μουσική 

Οι ήχοι που 
παράγει το νερό 

Να µάθουν να διακρίνουν βασικά χαρακτηριστικά του ήχου 
(ένταση, οξύτητα, διάρκεια κλπ) 

Μουσική 

Να εξοικειωθούν µε την αναζήτηση πληροφόρησης από 
έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές 

Η/Υ & Γλώσσα-
Ανάγνωση 

Να εξοικειωθούν µε τη συλλογή, την καταγραφή και την 
οργάνωση πληροφοριών 

Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Να ασκηθούν στο να παρουσιάζουν τις ιδέες και τη δουλειά 
τους µε πολλούς τρόπους, αξιοποιώντας τη γραφή, την 
εικαστική έκφραση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. 

Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον 

Στο πλαίσιο όλων 
των ενοτήτων 
που θα 
αναπτυχθούν 

Να παίξουν µε το νερό και να χαρούν τη φύση Φυσικό Περιβάλλον 
 
 
Μηναδοπούλου ∆ιαµάντω: mado_2@hotmail.com 
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Ο ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Επίκουρη καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. του Παν/µίου Θεσσαλίας 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάλυση αφορά τον επεξηγηµατικό λόγο που παράγεται από παιδιά προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο του 
νηπιαγωγείου, καθώς διαδραµατίζονται δραστηριότητες προφορικού λόγου Οι γλωσσικές ανταλλαγές είναι 
κυρίαρχες στην κατάκτηση εννοιών από τα παιδιά και υποβοηθούν στη µάθηση. Ο προφορικός λόγος, ο οποίος 
διατρέχει όλο το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, παράγεται από τα παιδιά µε γλωσσικό στόχο να 
εξηγήσουν στους συµµαθητές τους και να δικαιολογήσουν τις αναπαραστάσεις τους, αλλά και να δεχτούν ή να 
απορρίψουν ορισµένες απόψεις άλλων παιδιών στα πλαίσια µικρών οµάδων στην τάξη τους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Προφορική επικοινωνία, Επεξηγηµατικός λόγος, Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας, Νηπιαγωγείο. 
 
 

THE EXPLICATIVE LANGUAGE IN KINDERGARTEN: PLANNING AND 
TEACHING OF A PROGRAMM 

 
 

Michalopoulou Aikaterini, Assistant Professor, Department Of Preschool Education, 
University Of Thessaly 

 
 

ABSTRACT 
The analysis concerns the explicative language that is produced by children of pre-school age in a Kindergarten, 
during activities of language. Language interaction is crucial to the acquisition of different concepts and support 
learning. Language, which is present at the whole kindergarten curriculum, is produced by children having as a 
didactic goal to explain and support their representations, but also to accept or refuse other’s children ideas in 
the context of small groups in their classroom. 
 
KEY WORDS 
Language interaction, Explicative language, Pre-school teacher, Kindergarten. 
 
 
Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ένας από τους στόχους του Νηπιαγωγείου είναι να καταστούν τα παιδιά ικανά να εξηγούν τις 
ενέργειές τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και τις πράξεις τους. 

Σχετικά µε τη σηµασία της συγκεκριµένης γλωσσικής δραστηριότητας, η εξήγηση προϋποθέτει 
ταυτόχρονα δύο ενέργειες: το να γίνω κατανοητός στους άλλους αλλά και το να εκφράσω λεκτικά µια 
σκέψη, ενέργεια, συµπεριφορά, συναίσθηµα, κ.λ.π, γεγονός που υποβοηθά σηµαντικά στη γλωσσική 
ανάπτυξη του µικρού παιδιού. 

Επιπλέον, η επεξηγηµατική ικανότητα είναι πρωταρχικής σηµασίας όσον αφορά στην 
επιστηµονική σκέψη, εφόσον η γλώσσα κατέχει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστηµονικής 
σκέψης (Αstolfi & al., 1998). Οι γλωσσικές ανταλλαγές είναι κυρίαρχες στην κατάκτηση εννοιών από 
τα παιδιά και υποβοηθούν στη µάθηση. Συνεπώς, οι επεξηγήσεις που αφορούν σε δραστηριότητες 
Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας, Μαθηµατικών, επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των 
αντίστοιχων εννοιών και διευκολύνουν τη µάθηση. 

Επιπλέον, οι προσπάθειες του µικρού παιδιού για επεξηγήσεις αλληλεπιδρούν µε τη γνωστική 
του ανάπτυξη. Γλώσσα και σκέψη, κατά τον Vygotsky, ακολουθούν παράλληλη αναπτυξιακή πορεία. 
Υπό την έννοια αυτή, αν οι λεκτικές επεξηγήσεις που παράγει ένα παιδί σε µια συγκεκριµένη χρονική 
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στιγµή εξαρτώνται από τη γνωστική του ανάπτυξη εκείνη την περίοδο, τότε αντίστοιχα, η παραγωγή 
γλωσσικών επεξηγήσεων τροφοδοτεί τη σκέψη και αναπτύσσει το παιδί νοητικά. 

Κρίνεται λοιπόν σηµαντική η ανάδυση του επεξηγηµατικού λόγου στο Νηπιαγωγείο. 
Αναφορικά µε την ανάπτυξή του, οι πρώτες απόπειρες για εξηγήσεις παρατηρούνται µετά τον 

18ο µήνα και συνδέονται παρατακτικά, ενώ ο επεξηγηµατικός σύνδεσµος «γιατί» εµφανίζεται µετά τον 
τρίτο χρόνο (Dunn & Brown, 1993, Veneziano & Sinclair, 1995). Πριν την ηλικία του Νηπιαγωγείου, 
οι εξηγήσεις αφορούν πρωτίστως πράξεις, ενέργειες και αργότερα δηλώνουν αντίθεση (Dubost, 1998). 
Πρόκειται συχνά για αιτιολογήσεις που αργότερα διαφοροποιούνται και εξελίσσονται. 

Συχνά οι εξηγήσεις συνδέονται άµεσα µε την επιχειρηµατολογία. Όσο αφορά στην 
επιχειρηµατολογία, τρεις λειτουργίες εµφανίζονται σε δραστηριότητες παραγωγής επιχειρηµατικού 
λόγου: 

- υπερασπίζοµαι µια θέση, µια άποψη, ενεργοποιώντας ένα σύστηµα αποδείξεων 
- αντιτίθεµαι σε άλλες δυνατές θέσεις, ή ακόµα στην ίδια την επιχειρηµατολογία υπέρ µιας θέσης 
- δέχοµαι εν µέρει κάποια επιχειρήµατα και εναντιώνοµαι σε κάποια άλλα. 

 
ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ∆ΕΙΓΜΑ 

 
Η έρευνα σχεδιάστηκε µε βάση τις ακόλουθες τρεις φάσεις: 
 
1. Αρχική εξέταση 

Η διαγνωστική διαδικασία της αρχικής εξέτασης πραγµατοποιήθηκε για όλα τα παιδιά µε 
ατοµικές ηµικατευθυνόµενες συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, που προηγείται της 
διδακτικής παρέµβασης, ζητήσαµε από τα νήπια να εξηγήσουν πώς επιλύουν ορισµένα προβλήµατα 
(π.χ. πώς παίζεται ένα παιχνίδι) και να επιλέξουν µία από πέντε κάρτες και τον αντίστοιχο φάκελλο 
αιτιολογώντας την επιλογή τους. 

 
2. Πειραµατική προσέγγιση 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκε σε Νηπιαγωγεία του 
Βόλου, στο πλαίσιο 7 τάξεων στις οποίες φοιτούν 125 παιδιά. Υλοποιήθηκαν δέκα δραστηριότητες σε 
κάθε µία από τις τάξεις και στόχευαν στην παραγωγή προφορικού λόγου διαµέσου της επεξήγησης των 
ενεργειών των παιδιών και της αιτιολόγησης των απόψεων και των πράξεών τους.  

Οι δραστηριότητες προέρχονται από όλες τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος 
του Νηπιαγωγείου. Ο προφορικός λόγος, ο οποίος δεσπόζει στη διδακτική ποικίλων εννοιών στο 
Νηπιαγωγείο και διατρέχει όλο το αναλυτικό πρόγραµµα, παράγεται από τα παιδιά µε γλωσσικό στόχο 
να εξηγήσουν στους συµµαθητές τους και να δικαιολογήσουν τις αναπαραστάσεις τους, αλλά και να 
δεχτούν ή να απορρίψουν ορισµένες απόψεις άλλων παιδιών στα πλαίσια µικρών οµάδων στην τάξη 
τους. 

Οι άξονες οι οποίοι αφορούν στο πρόγραµµά µας είναι ποικίλοι και διαφοροποιούνται ως εξής: 
• ο τύπος της δραστηριότητας που χαρακτηρίζει την κατάσταση επικοινωνίας 
• ο τύπος της εξήγησης: η γλωσσική δραστηριότητα αντιστοιχεί σε εξηγήσεις που απαντούν στο 

«πώς» (οπότε συνδέονται µε την περιγραφή, π.χ. πώς λειτουργεί µία συσκευή) ή στο «γιατί» 
(οπότε συνδέονται µε την επιχειρηµατολογία) (Adam, 1992) 

• ο τρόπος µε τον οποίο αναδύεται η επεξήγηση (η αναζήτηση λύσης του προβλήµατος ζητείται 
από τον παιδαγωγό ή προκύπτει από κάποιο παιδί;) 

• ο τύπος της παρέµβαση του παιδαγωγού (π.χ. έντονη υποβοήθηση προς την εξεύρεση λύσης) ή 
η απουσία παρέµβασης  

• η αιτία πραγµατοποίησης της εξήγησης (προέρχεται από ένα παιδί ή προκύπτει από µια 
οµάδα;) 

• η ολοκληρωµένη ή ελλιπής επεξήγηση 
• ο τύπος της απάντησης (π.χ. απλή ή σύνθετη πρόταση) 
Τα παραδείγµατα των δραστηριοτήτων που θα σχολιάσουµε σε αυτό το κείµενο προέρχονται από 

τις γνωστικές περιοχές της γλώσσας µε επίκεντρο το παραµύθι, της µελέτης περιβάλλοντος µε θέµα το 
ραδιόφωνο και των εικαστικών µε θέµα την ανάµιξη χρωµάτων. 
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1. Παραµύθι 
Το πρόσωπο δράσης αποτελεί σηµείο αναφοράς του αφηγήµατος. Μπορεί να θεωρηθεί σαν ο 

κύριος λειτουργός της δόµησης του νοήµατος από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και σαν πεδίο 
συντονισµού µεθοδολογικών προσεγγίσεων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στη συνέχεια, 
στο δηµοτικό σχολείο. 

Για να δηµιουργήσουν τα παιδιά µια ιστορία, θα πρέπει να επιλέξουν τον κύριο χαρακτήρα, να 
προβλέψουν ένα σύνολο αναγκαίων προσώπων για τη δράση, να κατανέµουν τους ρόλους και να 
σχεδιάσουν ένα πλέγµα σχέσεων µε σηµείο αναφοράς τον κεντρικό ήρωα. Επιπλέον, καθώς 
εκτυλίσσεται η πλοκή, θα πρέπει να καθορίσουν ένα αφηγηµατικό πρόγραµµα, µια διαδροµή για όλα τα 
πρόσωπα, να αποφασίσουν την έκβαση των πράξεών τους και να την αιτιολογήσουν εξηγώντας πώς 
αντιλαµβάνονται την καταγραφή των σχέσεων, τον καθορισµό των ρόλων. 

Επίσης, µπορούµε να γίνουµε πιο αναλυτικοί δηµιουργώντας ποικιλόµορφα πεδία και 
διαχωρίζοντας τα πρόσωπα της ιστορίας σε αντίθετα πεδία -σε φίλους και εχθρούς- σε σχέση µ’ ένα 
κεντρικό πρόσωπο αναφοράς και την οµάδα των φίλων στις υποοµάδες των βοηθών, των δωρητών, των 
επωφελούµενων από τις ενέργειες του ήρωα, κ.ο.κ. 

Έτσι σχηµατίζουµε και πάλι σύνολα, ξεχωριστά για κάθε επεισόδιο του αφηγήµατος, εφόσον η 
κατανόηση του αφηγήµατος είναι στενά συνδεδεµένη µε την κατανόηση του πλέγµατος των σχέσεων 
των προσώπων δράσης και την ταξινόµησή τους σε πεδία, ανάλογα µε τη σχέση τους µε τον ήρωα. 

 
2. Ραδιόφωνο 

Η ραδιοφωνική συνέντευξη προσφέρει δυνατότητες εκµάθησης της γλώσσας ιδιαίτερα 
ξεκάθαρες, ακριβείς και κατανοητές, επιτρέποντας παράλληλα να θέσει κανείς γλωσσικούς στόχους 
απαιτητικούς και σύνθετους. Συνιστά λοιπό ένα χώρο όπου οι γλωσσικές ανταλλαγές των µαθητών 
µπορούν να αναπτυχθούν δυναµικά. 

Στο σχολείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών αλλά 
και σαν αυτόνοµο αντικείµενο µάθησης, ενώ συγχρόνως ωθεί σε διδακτικές προοπτικές ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης, της συλλογικότητας και της διαθεµατικότητας. 

Σε αντίθεση µε µια καθηµερινή, συνηθισµένη συζήτηση, στη συνέντευξη η σχέση του ποµπού µε 
τον δέκτη έχει ένα δοµηµένο χαρακτήρα (Kerbrat-Orecchioni, 1990). Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν 
τη συνέντευξη σαν ένα σαφή τύπο επικοινωνίας, που υπόκειται σε συγκεκριµένους κανόνες και την 
προσοµοιάζουν µε τον τύπο επικοινωνίας που συναντάµε στο παιχνίδι ρόλων. Επιπλέον, στη 
συνέντευξη ο ρόλος των µετεχόντων και οι µεταξύ τους γλωσσικές ανταλλαγές υπονοούν πάντα την 
παρουσία ενός τρίτου, το κοινό των µέσων µαζικής επικοινωνίας.  

Για να προσεγγίσουµε στο σχολείο ένα είδος, όπως η συνέντευξη, είναι ουσιαστικό να ορίσουµε 
τι σχετικούς διδακτικούς στόχους θέτουµε. Θεωρούµε πως αυτοί αφορούν την κατάσταση 
επικοινωνίας, τον τρόπο οργάνωσης της συνέντευξης και τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα (Francois, 1993; Schneuwly, 1997).  

Στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήσαµε διδακτικές εφαρµογές της συνέντευξης σε 
Νηπιαγωγεία του Βόλου, µε βασικές επιδιώξεις την εξοικείωση και άσκηση σε µορφές λόγου 
κατάλληλες για συνεντεύξεις ραδιοφωνικών εκποµπών (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997) 
και την κατανόηση του τρόπου διαµόρφωσης και διατύπωσης των διαφορετικών τύπων ερωτήσεων 
(ερωτήσεις προβληµατισµού, εµβάθυνσης, δηλωτικές, ανακαιφαλαιωτικές, επαναληπτικές, 
αναδιαµορφωτικές), καθώς και της λογικής των αντίστοιχων απαντήσεων. Οι συνεντεύξεις 
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο παιχνιδιών ρόλων που οργανώθηκαν στις τάξεις, κατά τις οποίες 
ορισµένα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του δηµοσιογράφου και άλλα διαφορους ρόλους 
συνεντευξιαζόµενων, ανάλογα µε το θέµα βάσει του οποίου τα παιδιά ασκούνταν στην παραγωγή 
προφορικού λόγου. Επίσης, οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και οι αποµαγνητοφωνήσεις 
ακούστηκαν και σχολιάστηκαν σε διαφορετικές τάξεις Νηπιαγωγείων. 

 
3. Ανάµιξη χρωµάτων 

Η πειραµατική διδακτική διαδικασία αποσκοπούσε στην αντίληψη από τα παιδιά των διάφορων 
τόνων των χρωµάτων ως διαβαθµίσεις του ίδιου χρώµατος, στη διαπίστωση ότι υπό ορισµένες 
συνθήκες το χρώµα των σωµάτων δε µας φαίνεται πάντα ίδιο, χωρίς βέβαια να έχουµε απαιτήσεις 
εξήγησης και ερµηνείας (Ραβάνης, 2003) Αντίστοιχα, οι πειραµατισµοί αφορούσαν στη διάκριση 
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χρωµατιστών καρτέλλων, στην παραγωγή χρωµάτων (τέµπερες) και αποχρώσεών τους, στην 
παρατήρηση αντικειµένων τοποθετώντας στα µάτια µας διάφορες χρωµατιστές ζελατίνες. 

Κατά τη διδακτική παρέµβαση χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες στρατηγικές:  
-Η αναγκαιότητα της διαπραγµάτευσης των µαθησιακών στόχων µε τα παιδιά. Τα παιδιά 

επιλέγουν και εξηγούν τι αντικείµενα θα διαβαθµίσουν ως προς τις αποχρώσεις των χρωµάτων και 
κατασκευάζουν τις χρωµατιστές καρτέλλες. 

-Η αναγκαιότητα της χρήσης της ερώτησης και της συζήτησης σα µεθόδους για την υποστήριξη 
της µάθησης. Στις συζητήσεις τα παιδιά αναφέρθηκαν στα βήµατα που ακολούθησαν κατά την 
επεξεργασία του θέµατος, µίλησαν για τις αποφάσεις που πήραν, τους στόχους που έθεσαν, τα 
προβλήµατα που συνάντησαν, τις απορίες που τους δηµιουργήθηκαν και εξήγησαν πώς τις έλυσαν. 
Από την πλευρά µας, κατά τη διδακτική µας παρέµβαση επικεντρωθήκαµε στα γνωστικά εµπόδια που 
εντοπίσαµε. 

-Η ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης των παιδιών και της τεκµηρίωσής της 
Βασικό στοιχείο αποτέλεσε ο σχολιασµός από τα παιδιά για τα έργα τους, όπως η δηµιουργία 

των αποχρώσεών των χρωµάτων και η διαβάθµισή τους, αλλά και ο εντοπισµός των λαθών στη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 
3.Επανεξέταση 

Η επανεξέταση πραγµατοποιήθηκε µια εβδοµάδα µετά τις διδακτικές παρεµβάσεις. Με τη 
µέθοδο της ατοµικής συνέντευξης ζητήσαµε από τα νήπια ό,τι ακριβώς και στην εξέταση, µε σκοπό να 
διαπιστώσουµε την ενδεχόµενη επίδραση της διδακτικής παρέµβασης .  

 
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Η ενδεχόµενη πρόοδος οριοθετήθηκε ανάλογα µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες και αναπαραστάσεις; Είναι αιτιολογηµένες; 
Οι επεξηγήσεις είναι ικανοποιητικές; 
Πώς αυτές εξελίσσονται καθώς το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε άλλες απόψεις; Είναι σε θέση να 

διακρίνει τις αντιτιθέµενες απόψεις; 
Συµπληρώνει, βελτιώνει τις απόψεις των άλλων , τις αρνείται εξολοκλήρου, εν µέρει, ή τις 

αναπαράγει και το ίδιο; Συνδυάζει δύο απόψεις; Ενσωµατώνει κάποια στοιχεία από τις άλλες 
απαντήσεις στη δική του άποψη; 

Χρησιµοποιεί αιτιολογικούς συνδέσµους; Οι απαντήσεις του έχουν συνοχή; Οδηγείται το παιδί 
σε ένα συµπέρασµα; 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αναδεικνύει διαφοροποιήσεις έπειτα από τη διδακτική 
παρέµβαση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2006-07 σε νηπιαγωγεία της 
Πάτρας µε στόχο να µελετήσει τις πρακτικές οικογενειακού γραµµατισµού που ενισχύουν την πρώιµη κατάκτηση 
αναγνωστικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριµένα και αφού περιέλθουµε τη σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία εστιάζουµε 
πρώτα απ’ όλα στο σχεδιασµό µιας δοκιµασίας (τεστ) για την ανίχνευση των πρώιµων αναγνωστών και 
συγκεκριµένα στις συνεντεύξεις που δόθηκαν από τους γονείς στο σπίτι. ∆ιακόσιοι σαράντα τρεις µαθητές και 
µαθήτριες (243), από 13 τµήµατα προδηµοτικής εκπαίδευσης κλήθηκαν στα πλαίσια ειδικής σχεδιασµένης 
περίστασης επικοινωνίας να συµµετέχουν στη δοκιµασία ανίχνευσης που έλαβε χώρα στο νηπιαγωγείο και που είχε 
τη µορφή παιχνιδιού µε κάρτες. Και δεύτερον στις κοινές πρακτικές που υποκινούνται από το οικογενειακό 
περιβάλλον στις οποίες µπορεί να αποδοθεί η πρώιµη κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι Π.Α. υπερέχουν των συνοµιλήκων τους ως προς τον βαθµό στον οποίο έχουν 
αναπτύξει την αναγνωστική τους δεξιότητα πριν την είσοδό τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ειδικότερα 
διαπιστώθηκε οι Π.Α. µπορούν να διαβάζουν τη στιγµή που άλλοι συνοµίληκοί τους Μ.Π.Α. δεν έχουν κατακτήσει 
αυτή τη δεξιότητα. Οι παράγοντες που συντελούν στην πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας φαίνεται να 
προέρχονται από τον συνδυασµό ατοµικών χαρακτηριστικών του παιδιού αλλά κυρίως της υποστήριξης που δέχεται 
από ένα άλλο σηµαντικό κεφάλαιο που είναι η οικογένεια.  
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν την άγνοια που υπάρχει, σκοπός µας είναι η έρευνα αυτή να αποτελέσει µια 
ελάχιστη προσπάθεια, ένα πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά για περαιτέρω έρευνα, για 
πληροφορίες, συµβουλές, ιδέες και απόψεις για την αναγνώριση πρώιµων αναγνωστών. 
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ABSTRACT 
The present project is referred to a survey carried out at Patras kindergartens during the academic year 2006 - 
2007 aiming to study the family literacy practices which reinforce the early gaining of the reading skills. So, 
before recording the bibliography selected and used for the stated subject above we will move precisely focus on 
first of all, the planning of an attempt (test) in order to identify the early readers and specifically on the interviews 
given by the parents at home. Two hundred forty three pupils (243) out of thirteen (13) nursery classes were 
called on the frames of a specially planned factual contact to participate in the trial of searching that took place 
at the kindergarten and that was in the shape of card game. Secondly, on the common practices stimulated by the 
family environment for which the early gaining of reading capabilities (results) are responsible and to be blamed. 
The results showed that the early readers are above the standards of their classmates to the extent which they 
have developed their reading skills before entering the compulsory education. It was especially noticed that the 
early readers are able to read the time that their classmates (non-early readers) haven’t acquired that skill. The 
factors that are in favor of the early acquisition of the literacy ability are obvious that they come from the 
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combination of the child’s individual characteristics but mainly the support they have from another important 
field that is the family. 
Taking, yet, into account the ignorance, our target is that this survey will manage as much as possible to form a 
frame which will work as the backbone for further searching for advice, information and ideas or opinions on the 
acknowledgement of the early readers. 
 
KEY WORDS 
Emergent and Family Literacy, Parent’s influence, Attempts of Tracing, First-Emergent Literacy 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας ασχολείται αρχικά µε το γενικό πλαίσιο του πεδίου της 

ανάγνωσης. Ορίζεται εννοιολογικά η ανάγνωση και γεννιέται το ερώτηµα τι ακριβώς γνωρίζουν τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. Αναλύεται η σηµασία και ο ρόλος της και το 
κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε µια πρώτη προσέγγιση των πρώτων προσπαθειών - εµπειριών των παιδιών 
από την ανάγνωση. 

Στην συνέχεια επικεντρώνεται στην πρώιµη ανάγνωση. Συγκεκριµένα ορίζονται ποιοι είναι οι 
πρώιµοι αναγνώστες και ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια προσεγγίζουµε τον 
τρόπο µε τον οποίο οδηγούνται τα παιδιά στην πρώιµη ανάγνωση καθώς και τις στρατηγικές που 
υιοθετούν κατά την αναγνώριση λέξεων. Αναλύονται τα ισχυρά και αδύναµα τους σηµεία και επιπλέον 
γίνεται φανερό ότι η ανάγνωση είναι µία φυσική πρόοδος που αναδύεται αυθόρµητα. 

Τέλος αναφέρεται στην συµβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος και πώς αυτή ενισχύει την 
πρώιµη κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων. Έπειτα γίνεται µια απόπειρα σκιαγράφησης των 
στάσεων και των συµπεριφορών των γονέων και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για το αν το 
οικογενειακό υπόβαθρο είναι καθοριστικό στην ανάδυση της ανάγνωσης.  

Το δεύτερο µέρος επιχειρεί να προσεγγίσει και να διερευνήσει το πεδίο των Π. Α. στον ελληνικό 
χώρο, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν κι ως ποιο βαθµό έχουν κατακτηθεί δοµές ανάγνωσης και σε 
ποιους παράγοντες είναι πιθανό να οφείλεται. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα στοχεύει: Στη µελέτη και 
καταγραφή των ατοµικών χαρακτηριστικών των Π. Α. καθώς και των καθηµερινών συνηθειών και των 
ενδιαφερόντων τους µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο. Στο δεύτερο µέρος επίσης τίθενται οι γενικοί 
στόχοι της έρευνας, ερευνητικά ερωτήµατα που θα τεθούν κατά την συνέντευξη µε τους γονείς, η 
µέθοδος που ακολουθήθηκε, το δείγµα µας,, τα εργαλεία ανίχνευσης, οι συνεντεύξεις, το 
χρονοδιάγραµµα της έρευνας και η επικαιρότητά της. 

Τέλος συζητούνται τα αποτελέσµατα - συµπεράσµατα που διαπιστώθηκαν από την έρευνα.  
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ; 
 

Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές ως πρώιµοι αναγνώστες ορίζονται τα παιδιά εκείνα που έµαθαν 
να διαβάζουν σε ασυνήθιστη νεαρά ηλικία και τα περισσότερα δεν δέχτηκαν καθόλου ή δέχτηκαν 
ελάχιστα συστηµατική σχολική διδασκαλία (Jackson, Donaldson & Mills, 1993) ή έχουν απλώς 
κατακτήσει µια σειρά από βασικές αναγνωστικές δεξιότητες κατά τη φοίτησή τους σε νηπιαγωγείο 
(Tobin, 1981: 9). 

Οι Πρώιµοι αναγνώστες διακρίνονται για την ακρίβεια αναγνώρισης λέξεων και την ταχύτητα 
ανάγνωσης κειµένων (Stainthop & Hughes, 2004) 

Στην παρούσα εργασία θα κάνουµε µια πρώτη προσπάθεια εντοπισµού των παιδιών που έχουν 
αυτή την χαρισµατική ικανότητα, η οποία εµφανίζεται πριν την είσοδό τους στην προδηµοτική 
εκπαίδευση. 

Αξιοσηµείωτο θα ήταν ακόµη να γίνει µια µικρή αναφορά στο τι ορίζεται ως µη πρώιµος 
αναγνώστης για να δούµε ποια η διαφορά τους. Όπως επίσης υποστηρίζει η Κουτσουράκη (2001),<<ως 
µη πρώιµοι αναγνώστες ορίζονται τα παιδιά που διαφέρουν από τους πρώιµους αναγνώστες ως προς το 
επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής τους δεξιότητας>> Με άλλα λόγια, δεν έχουν κατακτήσει το 
µηχανισµό της ανάγνωσης πριν φοιτήσουν στο δηµοτικό σχολείο ή βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια 
γνωριµίας τους µε αυτόν. 
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Ποια είναι λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά των πρώιµων αναγνωστών; Τι είναι αυτό που τους 
διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους; 

Πρώτο χαρακτηριστικό τους είναι η δεξιότητα αποκωδικοποίησης λέξεων. Ως δεύτερο 
κριτήριο τίθεται η δεξιότητα κατανόησης του γραπτού λόγου. Ο ρόλος που διαδραµατίζει η 
διδασκαλία είναι επιπροσθέτως ένα τρίτο σηµαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τους πρώιµους 
αναγνώστες. Και ένα τέταρτο αξιοσηµείωτο κριτήριο είναι ορισµένα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους, συνήθειες και ενδιαφέροντα κατά τον ελεύθερό τους χρόνο.  
 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Πολλοί από εµάς στην καθηµερινή µας ζωή έχουν παρατηρήσει τετράχρονα ή πεντάχρονα παιδιά 
που µπορούν να διαβάζουν τουλάχιστον απλά κείµενα. Στην αρχή είναι παθητικοί δέκτες και 
εξαρτώνται από έναν ενήλικα που τους διαβάζει δυνατά, έπειτα τα παιδιά αρχίζουν να θυµούνται τα 
οικεία κείµενα και να συµµετέχουν στην ανάγνωση µαζί µε τους ενήλικες. Αυτό είναι γνωστό ως 
«διάβασµα από κοινού» (shared reading) (Campbell, 1998: 70). Επιτυχώς τα παιδιά συνδέουν το 
κείµενο µε την ιστορία και µε τη βοήθεια της εικόνας που υπάρχει στη σελίδα αρχίζουν να διαβάζουν 
το κείµενο. Σε ένα τελικό στάδιο τα παιδιά διαβάζουν ανεξάρτητα ένα µη οικείο κείµενο. Σε όλες 
σχεδόν τις οικογένειες καταγράφονται καθηµερινές και συνήθεις δραστηριότητες όπως η ανάγνωση 
ενός βιβλίου ή περιοδικού, η τήρηση καταλόγου µε τα ψώνια της οικογένειας, η ανάγνωση του 
τηλεοπτικού προγράµµατος. Τέτοιου είδους δραστηριότητες προσφέρουν στα µέλη της οικογένειας που 
δεν είναι ακόµη αναγνώστες δηλαδή στα παιδιά νηπιακής ηλικίας πλήθος αναγνωστικών εµπειριών και 
πληροφοριών (Campbell, 1998). 

Ένα πλούσιο συνεπώς οικογενειακό αναγνωστικό περιβάλλον που σφύζει από δείγµατα γραπτού 
λόγου µε νόηµα συµβάλει σηµασιωδώς στην κατάκτηση του αλφαβητισµού. Παιδιά, τα οποία 
επιλέγουν αντικείµενα στο Super Market µέσω της αναγνώρισης οικείων ετικετών όπως οδοντόκρεµες 
και snacks (Rog, 2001: 9), ακολουθούν µια µαγειρική συνταγή, διαβάζουν ταµπέλες στο δρόµο, 
διαβάζουν µε τους γονείς τους λογαριασµούς που έρχονται στο σπίτι, διαβάζουν τον χάρτη όταν 
ταξιδεύουν, αναγνωρίζουν τα εξώφυλλα των DVD, µπορούν να θέτουν σε λειτουργία κάποιες 
ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι (τηλεόραση, video, DVD), διαβάζουν υπότιτλους σε παιδικά 
προγράµµατα στην τηλεόραση, αναγνωρίζουν αφίσες παιχνιδότοπων ή θεατρικών παραστάσεων, άδεια 
κουτιά συσκευασιών και βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικούς καταλόγους, απαγορευτικές 
πινακίδες στο δρόµο, είναι µερικά απλά παραδείγµατα ανάδυσης της ανάγνωσης µέσα από 
δραστηριότητες της καθηµερινότητας. (Weinberger, 1998:45). 

Οι εµπειρίες και πληροφορίες που αντλούν τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον από 
τη στιγµή της γέννησής τους, φαίνεται να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάδυση των δεξιοτήτων της 
ανάγνωσης (Τάφα, 2001: 83). Είναι αλήθεια ότι οι αναγνωστικές συνήθειες διαφέρουν αισθητά όχι 
µόνο από την µια οικογένεια στην άλλη, αλλά και ανάµεσα στην ίδια την οικογένεια αφού παράγοντες 
όπως η ηλικία, η σειρά γέννησης του παιδιού και το φύλλο επηρεάζουν την συµπεριφορά των ιδίων των 
γονέων απέναντι στα παιδιά τους (Γιαννικοπούλου, 2001: 107). Ένα πλήθος εθνογραφικών µελετών 
παρατήρησης των οικογενειακών συµπεριφορών γραµµατισµού έδειξε ότι σε όλες τις οικογένειες 
παρατηρούνται δραστηριότητες ανάγνωσης ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονοµική τους 
κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων ή την εθνικότητα (Στελλάκης, 2005: 2). Παρά το 
γεγονός (Κουτσουράκη, 2006) ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε πολλά οικογενειακά περιβάλλοντα 
ως προς τη µάθηση της ανάγνωσης, κοινό στοιχείο τους είναι η συνύπαρξη µε κάποιον ενήλικο και η 
θετική µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Όταν αναφερόµαστε σε αλληλεπίδραση δεν εννοούµε 
συστηµατική διδασκαλία ανάγνωσης ούτε και την άµεση επαφή µε τα βιβλία, αλλά τη συζήτηση µε 
έναν ενήλικο µέσα σε µια ατµόσφαιρα ελκυστική. 

Τέλος από παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε µικρά παιδιά διαπιστώνεται ότι οι αναγνωστικές 
τους εµπειρίες αρχίζουν νωρίς µέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και έτσι τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν ότι τα βιβλία προσφέρουν ευχαρίστηση καθώς απολαµβάνουν τους ήχους 
και τη ζεστή επαφή µε τα άτοµα που τους διαβάζουν ιστορίες. Είναι εξαίρετης σηµασίας για τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας η ανάγνωση ιστοριών και παραµυθιών από τους ενήλικους. Ενώ διαβάζουµε µια 
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ιστορία στα παιδιά, πέρα από την ευχαρίστηση που αισθάνονται ή το ενδιαφέρον που νιώθουν για τα 
βιβλία, αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάγνωση (Roberts, 1994: 34). 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η ανάγκη για πληρέστερη έρευνα στην πρώιµη κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων και στο 
πώς αυτές ενισχύονται µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον στάθηκε αφορµή για την πραγµατοποίηση 
της παρούσας έρευνας. Σκοπός της είναι η διερεύνηση και η περιγραφή των ατοµικών και 
οικογενειακών χαρακτηριστικών των πρώιµων αναγνωστών (στο εξής Π.Α.) µέσα από συγκριτική 
µελέτη µε αυτά των µη πρώιµων αναγνωστών (στο εξής Μ.Π.Α.). Αναλυτικότερα επιχειρεί να 
προσεγγίσει και να διερευνήσει το πεδίο των Π. Α. στον ελληνικό χώρο, προκειµένου να διαπιστωθεί 
εάν κι ως ποιο βαθµό έχουν κατακτηθεί δοµές ανάγνωσης και σε ποιους παράγοντες είναι πιθανό να 
οφείλεται. 

Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας είναι δυνατόν να συνοψισθούν ως 
εξής: 

• Στην εξακρίβωση του επιπέδου ανάπτυξης και της φύσης της αναγνωστικής δεξιότητας των 
Π.Α. σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. πριν τους παρασχεθεί συστηµατική 
διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής. 
• Ο εντοπισµός των πρακτικών που υιοθετούνται από το οικογενειακό πλαίσιο και που είναι 
πιθανό να συµβάλλουν στην εµφάνιση του φαινοµένου της πρώιµης κατάκτησης της 
αναγνωστικής δεξιότητας. 
• Η µελέτη και η καταγραφή των ατοµικών χαρακτηριστικών των πρώιµων αναγνωστών καθώς 
και των καθηµερινών συνηθειών και ενδιαφερόντων τους µέσα στο οικογενειακό τους πλαίσιο. 

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να διαµορφωθούν κατευθύνσεις µε βάση τις ενδείξεις που 
ανακύπτουν για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση εγγράµµατων συµπεριφορών των παιδιών που 
φοιτούν στην προδηµοτική εκπαίδευση. 
 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η σύνθεση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδοµένων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος, 
καθόρισε σε σηµαντικό βαθµό τη µεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας εργασίας και µας οδήγησε 
στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτηµάτων-υποθέσεων: 

• Επιδρούν οι κοινωνικοί παράγοντες (όπως το φύλο, ο αριθµός των παιδιών στην οικογένεια, 
η σειρά γέννησης ή το κοινωνικό στρώµα) στην ανάδυση αναγνωστικών δεξιοτήτων; 

• Ποια είναι η στάση των γονέων ως προς την ανάπτυξη της γνώσης της ανάγνωσης από τα 
παιδιά τους, ποιες είναι οι πρακτικές γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον και ποια 
τα ερεθίσµατα που δέχονται από το περιβάλλον τους τα παιδιά;  

• ∆ιαφοροποιούνται οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς το κοινωνικοοικονοµικό και 
µορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους, το µέγεθός της και τη σειρά γέννησής τους; 

• ∆ιαφέρουν οι Π.Α. από τους Μ.Π.Α. ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, 
τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις τους και τις καθηµερινές τους συνήθειες; 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την ερευνητική διαδικασία ανήκει στην οµάδα των 
περιγραφικών ερευνών και πιο συγκεκριµένα επιχειρεί µια επισκόπηση του πεδίου των Π.Α. Όπως 
είναι γνωστό οι έρευνες αυτού του τύπου µελετούν εκτενώς ένα περίπλοκο πρόβληµα µέσα στο 
κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν τα υποκείµενα. (Cohen;Manion, 1994: 389). Σύµφωνα µε τους Cohen 
& Manion (1997: 104) οι µελέτες αυτού του τύπου που «διεξάγονται σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα του 
πληθυσµού, είναι κατά τρόπο µοναδικό ικανές να εντοπίσουν τυπικά µοντέλα εξέλιξης και να 
αποκαλύψουν παράγοντες που λειτουργούν σ’αυτά τα δείγµατα, οι οποίοι διαφεύγουν άλλων ερευνητικών 
σχεδιασµών». Επιπλέον, σύµφωνα µε τους ίδιους µελετητές οι έρευνες αυτές είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλες όταν στους σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας περιλαµβάνεται ο εντοπισµός των αιτίων 
που επιφέρουν αλλαγές σε ορισµένα χαρακτηριστικά.  



242  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

Τέλος για τη διερεύνηση α) των πρακτικών γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον και β) 
τη στάση των γονέων ως προς τις πρώτες προσπάθειες ανάγνωσης από τα παιδιά τους χρησιµοποιήθηκε 
η τεχνική της συνέντευξης που κλήθηκαν να συµµετάσχουν οι γονείς των υποκειµένων της έρευνας. 
 
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η επιλογή του κατάλληλου σχεδίου δειγµατοληψίας καθώς και η δοµή και το µέγεθος του 
δείγµατος κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα στην πορεία µιας ερευνητικής διαδικασίας (Φίλιας, 
1996). Χρειάζεται να καλύπτονται συγκεκριµένες απαιτήσεις -αναφορικά µε τη δοµή και το µέγεθος 
του δείγµατος- προκειµένου να απαλειφθούν κατά το δυνατόν παράγοντες µεροληψίας 
(Παρασκευόπουλος, 1985). 

Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από τον πληθυσµό των παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά το 
σχολικό έτος 2006-2007 σε δέκα τρία (13) τµήµατα νηπιαγωγείων στην περιοχή της Πάτρας. Η 
χρονολογική ηλικία των υποκειµένων του δείγµατος κυµαίνεται από 5:5 έως 6έτη. Το δείγµα 
αποτελείται από 243 υποκείµενα. Τα (14) από αυτά ήταν Π.Α. καθένας από τους οποίους εξισώθηκε 
κατά ηλικία, φύλο, φοίτηση σε νηπιαγωγείο, σχολείο και τµήµα όπου φοιτούσε µε έναν Μ.Π.Α. Το 
ποσοστό είναι 5.7 %. Για τον εντοπισµό των Π.Α. και τη συλλογή των δεδοµένων έγινε χρήση 
δοκιµασίας ανίχνευσης και µιας συνέντευξης. 
 
Οι µαθητές 
 

Πρόκειται για 243 µαθητές και µαθήτριες, που φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2006-07 σε δέκα 
τµήµατα νηπιαγωγείων στην περιοχή της Πάτρας. Και οι δέκα τρία τµήµατα ήταν δηµόσια. Στο δείγµα 
έτυχε, µε βάση την επιλογή των τµηµάτων, να συµµετέχει κι ένας αριθµός παιδιών που δεν είχαν ως 
µητρική γλώσσα την ελληνική. Τέλος η αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σύµφωνα 
µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τις δικές µας ήταν η αναµενόµενη για την ηλικία τους. 

Για ότι αφορά τις εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν οι υπεύθυνες των 
τµηµάτων στα οποία πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των δεδοµένων. Στο δείγµα µας περιλαµβάνονται 
δέκα τρεις (13) γυναίκες εκπαιδευτικοί από 33 έως 54 ετών. Σε ό,τι αφορά τη µόρφωσή τους 6 ήταν 
απόφοιτοι διετούς σχολής νηπιαγωγών, 7 απόφοιτοι διετούς σχολής νηπιαγωγών και είχαν 
παρακολουθήσει πρόγραµµα εξοµοίωσης και µία ήταν απόφοιτος τεταρτοετούς πανεπιστηµιακού 
τµήµατος νηπιαγωγών. 
 
Οι γονείς 
 

Στην έρευνα έλαβαν µέρος και οι γονείς των παιδιών µε τη συµµετοχή τους στη διεξαγωγή µιας 
συνέντευξης. Το δείγµα µας περιλαµβάνει 12, από τους οποίους οι 5 ήταν πατέρες και οι 12 µητέρες. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις υπήρχε συµµετοχή και από τους δύο. Πρόβληµα παρουσιάστηκε σε δύο 
περιπτώσεις και στις οποίες η συνέντευξη παραχωρήθηκε από τις νηπιαγωγούς. 
 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Για τη συλλογή των δεδοµένων του εµπειρικού υλικού χρησιµοποιήθηκαν τα εξής µεθοδολογικά 
εργαλεία: 
• Η δοκιµασία ανίχνευσης των πρώιµων αναγνωστών  
• Οι συνεντεύξεις προς τους γονείς 
 

Η ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
 

Η δοκιµασία ανίχνευσης των πρώιµων αναγνωστών αναλυτικότερα κατασκευάστηκε για τους 
σκοπούς της παρούσας µελέτης και είναι ανάλογη µε τη δοκιµασία εντοπισµού πρώιµων αναγνωστών 
που έχουν χρησιµοποιηθεί σε παρόµοιες έρευνες. (Durkin, 1966: 79). Συγκεκριµένα είναι ένα 
επιδαπέδιο παιχνίδι που αναπαριστά ένα µικρό χωριό. Στο χωριό υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο, ένα 
σούπερ - µάρκετ, ένα βιντε-όραµα και ένα σπίτι. Οι κατασκευές αυτές είναι όλες ανάγλυφες ώστε να 
διεγείρουν αφενός το ενδιαφέρον των παιδιών και αφετέρου να εξυπηρετούν το σκοπό της επίσκεψης 
των παιδιών σε αυτά. Για την καλύτερη διεξαγωγή του παιχνιδιού τα παιδιά είναι χωρισµένα σε δύο 
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οµάδες µε ένα πιόνι για την καθεµία. Παίζουν όλα τα παιδιά διαδοχικά το ένα µετά το άλλο. Για να 
εισάγουµε τα παιδιά στο παιχνίδι δηµιουργούµε µια ιστορία που έχει σαν θέµα της το παρακάτω: 

<<Ο µικρός µας φίλος ο Γιάννης πάει εκδροµή στο χωριό της συµµαθήτριας του Άννας. Όµως για 
να φθάσει στο σπίτι της πρέπει να περάσει πρώτα από το βιβλιοπωλείο, µετά να κάνει µια στάση στο 
σούπερ-µάρκετ, έπειτα από το βιντε-όραµα και τέλος στο σπίτι. Στο βιβλιοπωλείο όµως πρέπει να 
διαβάσει τους τίτλους των βιβλίων ώστε να διαλέξει ποιο θα διαβάσει µαζί µε τη φίλη του. Έπειτα 
συνεχίζει τη πορεία του και µέσα από σταδιακά βήµατα που ρίχνει µε το ζάρι οδηγείται στο σούπερ-
µάρκετ. Εκεί πρέπει να διαλέξει µέσα από µία ποικιλία προϊόντων που είτε πωλούνται σε αυτό είτε όχι. 
Στη συνέχεια ο δρόµος τον οδηγεί στο βιντε-όραµα όπου θα πρέπει να επιλέξει ποιο DVD θα ενοικιάσει 
για να δούνε. Φτάνοντας στο σπίτι της φίλου του, θα πρέπει να διαλέξουν µέσα από το ψυγείο ποια υλικά 
θα χρησιµοποιήσουν για να φτιάξουν τη φρουτοσαλάτά τους. Στο δρόµο εντωµεταξύ υπάρχουν πινακίδες 
που γράφουν π.χ. ρίξε ξανά, ακόµη 5, προχώρα 4, πίσω 3 όπου πρέπει να διαβάσει για να συνεχίσει τη 
πορεία του. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι νικήτριες είναι και οι δύο οµάδες ανεξάρτητα από το ποια θα 
φθάσει πρώτη σπίτι>>. 
Οι καρτέλες που περιέχονται ανά κτίριο είναι οι ακόλουθες: 
 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: 
 

Ένα φτυάρι στον Άρη Τα χρώµατα της Ίριδας 
Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης Ο µολυβένιος στρατιώτης 
Τα τρία µικρά λυκάκια Ποτέ µη γαργαλάς ένα µικρό γορίλα 
Η Πουπού και η Καρλότα Ήταν ένα µικρό χαρτάκι 

 

ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 
 

Γάλα Κινητό 
Γάτα Ψάρι 
Γαριδάκια  

 

ΒΙΝΤΕ-ΟΡΑΜΑ 
 

Αστερίξ Μουλάν 
Λουλού Νέµο 
Μίκι Οβελίξ 
Μίνι Πινόκιο 
Συλβέστερ Ταρζάν 
Τίγρης Ποπάυ 
Μόγλης  

 

ΣΠΙΤΙ 
 

Ανανάς Καφές 
Μήλο Μανταρίνι 
Κοτόπουλο  

 
Για τη συλλογή των δεδοµένων επιλέχθηκε η συγκεκριµένη διαδικασία γιατί συνάδει µε τις 

εµπειρίες που έχουν τα παιδιά σχετικά µε το γραµµατισµό, εµπειρίες στις οποίες η ανάγνωση αποτελεί 
µέρος ενός φυσικού επικοινωνιακού γεγονότος (Hall, 1987). Προσπαθήσαµε η όλη διαδικασία να 
αποτελεί φυσική συνέχεια µιας δράσης, ενός παιχνιδιού ή µιας ιστορίας, µε άλλα λόγια να αποτελούν 
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µέρος µιας αυθεντικής επικοινωνιακής περίστασης (Κονδύλη, 2000). Θεωρήσαµε ότι µε αυτόν τον 
τρόπο τα παιδιά θα αισθάνονταν άνετα,µια και δεν θα αποµονώνονταν από τους συµµαθητές τους και 
δεν θα τους δίνονταν η εντύπωση ότι αποκλειστική πρόθεσή µας ήταν να εξετάσουµε τις γνώσεις τους. 
Για το λόγο αυτό η δραστηριότητα που σχεδιάσαµε εντασσόταν όσο το δυνατόν στο καθηµερινό 
πρόγραµµα της τάξης. 

Τέλος καταβλήθηκε προσπάθεια να επιλεγούν λέξεις που ανήκουν στη καθηµερινότητα των 
παιδιών ώστε να τους είναι πιο οικείες. Το κριτήριο για την κατάταξη του εξεταζόµενου στους Π.Α. 
είναι η σωστή ανάγνωση µία τουλάχιστον καρτέλας από κάθε κατηγορία χωρίς να τους παρασχεθεί 
βοήθεια. 

 
 

 

  
 
Εικόνα 1. Το εργαλείο ανίχνευσης των πρώιµων 
Αναγνωστών. 

Εικόνα 2. ∆ύο πρώιµοι αναγνώστες διαβάζουν.  
 

 
 
 

 

 
 

Εικόνα 3. 56Ο 2/νηπιαγωγείο, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι. 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

Προκειµένου να εξεταστούν οι πρακτικές γραµµατισµού στο οικογενειακό περιβάλλον, η στάση 
των γονέων ως προς την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας από τα παιδιά τους και τα ερεθίσµατα 
που δέχονται από το περιβάλλον τους, κατασκευάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο για να χρησιµοποιηθεί 
στις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τους γονείς . 

Πιο συγκεκριµένα, ο ερευνητής είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει στο πλαίσιο µιας 
ηµιδοµηµένης εντοπισµένης συνέντευξης (focused interview) (Φίλιας, 1996) µε ένα αριθµό γονέων που 
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ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο αυτό. Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίζεται σε γενικά αποδεκτές 
απόψεις γύρω από τη συµβολή της οικογένειας στην ανάδυση του γραµµατισµού. (βλ. Leichter, 1984, 
Lonigan, Burgess & Anthony, 2000, Purcell-Gates, 2000, Stevenson, 2004). Με τη συνέντευξη αυτή 
επιδιώκονταν απαντήσεις που απεικονίζουν κατά το δυνατόν έγκυρα και αµερόληπτα τη συµπεριφορά 
και τις στάσεις των γονέων σε θέµατα που σχετίζονται µε το αντικείµενο της έρευνας. 

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν µε σκοπό την περαιτέρω ανάλυσή τους. 
Η συνεισφορά τους, πάντως έγκειται στο γεγονός ότι ο ως ερευνήτριες είχαµε τη µοναδική εµπειρία να 
ακούσουµε τις προσωπικές «ιστορίες» δέκα πέντε (15) παιδιών, ιστορίες που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν το υλικό ιδιαίτερης επιστηµονικής εργασίας και φυσικά µας βοήθησαν να 
διαµορφώσουµε µια πληρέστερη κατά το δυνατόν εικόνα των πρακτικών που υιοθετούνται στο σπίτι.. 
Αναλυτικότερα, η συνέντευξη αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος συλλέγει δηµογραφικά 
στοιχεία ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει 12 ερωτήσεις που αφορούν τρεις τοµείς: 

α. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού που αφορούν την προσωπικότητά του, τις προτιµήσεις, τα 
ενδιαφέροντά του και τις καθηµερινές του συνήθειες 
β. Τις αντιλήψεις και τις στάσεις των γονέων για την ανάγνωση  
γ. Τις στρατηγικές των γονέων όπως π.χ. την προσοχή που δίνεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ 
µέρους του παιδιού για ανάγνωση βιβλίων, την παρότρυνση που τους δίνεται ώστε να ενθαρρύνονται 
να διαβάζουν  

 
ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η ερευνητική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 και συγκεκριµένα 
ξεκίνησε από τα µέσα ∆εκεµβρίου του 2007. Προκειµένου να επιλεγεί το δείγµα χρειάστηκε να 
επισκεφθούµε 13 νηπιαγωγεία. Επιλέχθηκε αυτό το χρονικό διάστηµα έναρξης της ερευνητικής 
διαδικασίας, γιατί θεωρήθηκε ότι κατά την περίοδο αυτή τα παιδιά θα είχαν προσαρµοστεί στη σχολική 
ζωή και τους κανόνες που τη διέπουν και θα είχαν ενταχθεί το καθένα µε το δικό του τρόπο και ρυθµό 
στην οµάδα των µαθητών. Ο ακριβής χρόνος πραγµατοποίησης σε κάθε νηπιαγωγείο αποφασίστηκε 
ύστερα από συνεννόηση µε τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. Τα παιδιά συνηθισµένα ήδη από τις 
Πρακτικές Ασκήσεις  των φοιτητριών δεν δυσκολεύτηκαν στο να αποδώσουν και σε εµάς το ρόλο του 
δασκάλου όταν παρουσιαστήκαµε στο σχολικό χώρο για την έρευνά µας. 
Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης µε τους γονείς των παιδιών έγινε στο πλαίσιο 
προγραµµατισµένης ηµεροµηνίας στο χώρο του σπιτιού τους. 
 
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Προκειµένου να οδηγηθούν τα παιδιά στο να διαβάσουν σχεδιάσαµε µια δραστηριότητα µε την 
οποία προσπαθήσαµε να εντάξουµε τα παιδιά σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις, που θα είχαν 
ενδιαφέρον και νόηµα για τα ίδια και θα µπορούσαν να παρακινηθούν να διαβάσουν χωρίς πιθανές 
αναστολές. Η ιστορία που δηµιουργήσαµε για να εισάγουµε τα παιδιά στο παιχνίδι ήταν η 
κατευθυντήριος γραµµή.  

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού προσπαθούσαµε να ήµασταν διακριτικές και να 
εξαλείφουµε τυχόν δισταγµούς και να απαντούµε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, όπως: «Αυτό είναι το 
γράµµα /Μ/, όπως της Μαριλένας, ε;»  

Όπως έχει ξαναειπωθεί όλες οι δραστηριότητες βιντεοσκοπήθηκαν προκειµένου να έχουµε τη 
δυνατότητα να καταγράψουµε εκ των υστέρων τις αντιδράσεις των υποκειµένων καθώς διάβαζαν. Οι 
αντιδράσεις αυτές συµπεριλάµβαναν ενδεχόµενες ερωτήσεις των παιδιών, δείγµατα αµηχανίας, άγχους, 
διάσπασης της προσοχή τους αιτήµατα για βοήθεια, αν σταµατάνε να σκεφτούν.  

Η συµµετοχή των παιδιών στην ερευνητική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 
αντικατοπτρίζει τη θετική ή αρνητική τους διάθεση για συµµετοχή στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα παιδιά συµµετείχαν µε αµείωτο το ενδιαφέρον τους. Ελάχιστες 
ήταν οι περιπτώσεις που προέβαλλαν την αντίρρηση «αφού δεν ξέρω να διαβάζω». Με τον κατάλληλο 
χειρισµό, την παρότρυνσή µας και το παράδειγµα των συµµαθητών τους έκαναν µια ελάχιστη 
προσπάθεια να διαβάσουν ή να αναγνωρίσουν κάποια γραµµατάκια και αντιµετωπίζονταν µε την ίδια 
ακριβώς αποδοχή και σεβασµό όπως και οι Π.Α. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η πρόσφατη αναθεώρηση του αναλυτικού προγράµµατος1 αναφορικά µε τη διδασκαλία της 
γλώσσας στην προδηµοτική εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι «στηρίζεται στέρεα σε ένα ευρύ θεωρητικό 
υπόβαθρο και στις νέες θεωρίες για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής» (Γιαννικοπούλου, 
2002: 27, Χατζησαββίδης, 2002) δηµιούργησε κάποια προβλήµατα που δεν σχετίζονται άµεσα µε το 
περιεχόµενο και τις αρχές του προγράµµατος, αλλά περισσότερο µε τον τρόπο που αυτό εισήχθη στην 
προδηµοτική εκπαίδευση. 

Έχοντας υπόψη λοιπόν την έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και µε δεδοµένη την 
έλλειψη σχετικών ερευνών στον ελληνικό χώρο, την οποία διαπιστώσαµε κατά την αναδίφηση στη 
σχετική βιβλιογραφία, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη συγκεκριµένη µελέτη. Ελπίζουµε ότι 
προσεγγίζοντας τα ατοµικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά των Π.Α. µέσα από µια συγκριτική 
µελέτη πρώιµων και µη πρώιµων αναγνωστών, συµβάλλουµε στη βαθύτερη κατανόηση των γνώσεων 
των παιδιών για το γραπτό λόγο πριν τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο, των δυνάµεων, των 
αδυναµιών και των ατοµικών διαφορών των παιδιών που έµαθαν να διαβάζουν χωρίς συστηµατική 
διδασκαλία καθώς και των παραγόντων που συνέβαλαν σ’ αυτό. Ευελπιστούµε ότι τα αποτελέσµατα θα 
συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση της φύσης της αναγνωστικής δεξιότητας και των παραγόντων 
που επηρεάζουν την ανάπτυξή της και στη διατύπωση προτάσεων που θα εµπλουτίσουν την ελληνική 
βιβλιογραφία µε ερευνητικά δεδοµένα για τον αναδυόµενο γραµµατισµό και θα φωτίσουν πτυχές που 
άπτονται της εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος στα σχολεία της προδηµοτικής εκπαίδευσης. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας µε τα στοιχεία των πρώιµων αναγνωστών 
 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ 

ΗΛΙ-
ΚΙΑ ΕΠΑΓ. ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΑΓ.ΠΑΤΕΡΑ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΑΤΕΡΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 1 4,5 ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΑΝΝΑ 2 4,5 ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΡΙΚ 3 6 ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ ΜΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 1 5,5-6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3 5,5 ΟΙΚΙΑΚΑ 
(ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 5,5 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 3 5,5 ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  
ΚΩΣΤΗΣ 1 5,5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ 4 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑΤΡΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5 5,5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 
∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ 

ΕΥΑ 6 5,5 ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ ΜΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 5,5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 7 5,5 ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 5,5 ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η 
 
 
                                                 
1 Αναφερόµαστε στην αλλαγή του 1999 (Υπουργική Απόφαση Γ1/58 – ΦΕΚ 93-Β/ 10-2-1999: «Πρόγραµµα 
Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην προ-∆ηµοτική εκπαίδευση και στο ∆ηµοτικό Σχολείο»), η οποία 
διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
(ΦΕΚ 1376-Β/ 18-10-2001) (Βλ. ενδεικτικά: Χατζησαββίδης, 2002). 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Π.Α. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Α. 
 

Οι Π.Α. κυρίως φαίνονται να είναι κατά την εκτίµηση των εκπαιδευτικών και των γονέων, παιδιά 
µε έντονη προσωπικότητα, πιο περίεργοι από τους συνοµηλίκους τους, µε αυξηµένο το ενδιαφέρον 
τους αλλά και τελειοµανείς στις εργασίες µε τις οποίες καταπιάνονται. Οι περισσότεροι µάλιστα είναι 
ζωηροί επιδεικνύοντας ένα µεγαλύτερο βαθµό ανησυχίας και επιµονής. Μεγάλο µέρος του δείγµατος 
ασχολείται µε τον αθλητισµό όπως κολύµβηση, ρυθµική γυµναστική και ποδόσφαιρο και µάλιστα 
έχουν σηµειώσει και διακρίσεις.  
 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ. 
 

Το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι Π.Α. για τον γραπτό λόγο φαίνεται να είναι µεγαλύτερο από 
εκείνο των οµηλίκων τους. Ασχολούνται συχνότερα µε βιβλία µε δική τους πρωτοβουλία, επιχειρούν 
να αποκρυπτογραφήσουν τον έντυπο λόγο του περιβάλλοντός τους καθώς προσπαθούν να διαβάσουν 
επιγραφές σε καταστήµατα, ονόµατα προϊόντων ή παιχνιδιών, να ξεφυλλίσουν διαφηµιστικά φυλλάδια.  

Η Μαριλένα (Π.Α.) διάβασε όπως µας οµολόγησαν οι γονείς της το διαφηµιστικό φυλλάδιο της 
VICHY στο φαρµακείο, η Παναγιώτα (Π.Α.) διάβασε στην προβλήτα το ferry-boat µε το όνοµα 
Κατερίνα και το αναγνώρισε είπε καθώς έτσι λένε και την αδερφή της. Η Άννα (Π.Α.) διάβασε την 
πινακίδα του LYDLE περνώντας από έξω. Συµµετέχουν επίσης σε καθηµερινές δραστηριότητες της 
οικογένειας στις οποίες εµπλέκονται η ανάγνωση και η γραφή. Εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την 
ανάγνωση νωρίτερα από τους συνοµηλίκους τους Μ.Π.Α. πριν ακόµη φοιτήσουν στη προδηµοτική 
εκπαίδευση. Ρωτούν για τα γράµµατα µε ποιο γράµµα αρχίζει και τελειώνει µια λέξη ενώ 
απολαµβάνουν την ανάγνωση κάθε είδους βιβλίων και κυρίως εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. 
 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ Π.Α. 
 

Στις πρώτες προτιµήσεις των Π.Α. κατατάσσονται γενικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως το 
playstasion και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι περισσότεροι που διαθέτουν υπολογιστή ξέρουν να 
χειρίζονται βασικές λειτουργίες του, να παίζουν παιχνίδια του τύπου αλφαβητόσουπες και 
σπαζοκεφαλιές, να ζωγραφίζουν, να γράφουν το όνοµά τους ή άλλες λεξούλες στο πρόγραµµα του 
word και επίσης ασχολούνται µε εκπαιδευτικά λογισµικά που σχετίζονται είτε µε αριθµούς είτε µε 
γράµµατα. Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν τα αγόρια και για το playstasion το οποίο είναι µία από τις 
σίγουρες ενασχολήσεις τους όταν πάνε σπίτι µετά το σχολείο. Επίσης βλέπουν ταινίες στο DVD ενώ 
τους αρέσει ιδιαίτερα να το ανοίγουν οι ίδιοι και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Οι επιλογές των 
δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου τους περιλαµβάνουν επίσης συχνές ενασχολήσεις µε βιβλία 
κάθε είδους ενώ δείχνουν να απολαµβάνουν ιδιαίτερα την ανάγνωση αυτών. Η µόνη διαφοροποίηση ως 
προς το είδος των βιβλίων που προτιµούν είναι τα βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων τα οποία 
λατρεύουν, καθώς επίσης και άλλα που έχουν σαν περιεχόµενό τους δεινόσαυρους, άγρια ζώα, 
αυτοκίνητα, δράκους, το σώµα µου. Προτιµούν επίσης παιχνίδια που συµπεριλαµβάνουν 
δραστηριότητες γραµµατισµού όπως η ενασχόληση µε επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια µε γράµµατα, 
παζλ. Ακόµη σε ορισµένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν µεγαλύτερα αδέρφια συµµετέχουν σε 
αναγνωστικές δραστηριότητες µαζί τους όπως το να τους ζητάνε να τους διαβάσουν κάτι ή να τους 
παρακολουθούν όταν οι ίδιοι διαβάζουν. Ο Κωνσταντίνος (Π.Α) µια µέρα είχε πάρει το βιβλίο της 
πρώτης του αδερφού του και είπε στη µαµά του να τον µάθει να διαβάζει κι εκείνον. Ήθελε την 
νεραντζούλα ήταν όµως δύσκολο καθώς υπήρχαν δύο σύµφωνα µαζί. Η µητέρα δεν ήθελε να τον µάθει 
καθώς ο µεγαλύτερος του αδερφός είχε βαρεθεί µετά. Έτσι πήρε το βιβλίο µόνος του και πήγε σε άλλο 
δωµάτιο. Το έβαλε πείσµα, προσπάθησε και µετά της το διάβασε όλο.  
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Π.Α. 
 

Τα συµπεράσµατα που αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον των Π.Α., τις στάσεις, τις 
αντιλήψεις των γονέων για την ανάγνωση και τις πρακτικές που υιοθετούν για την εξοικείωση των 
παιδιών τους µε το γραπτό λόγο αναλύονται στη συνέχεια. 
 



248  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ Π.Α. 
 
Οι Π.Α. προέρχονται κυρίως από οικογένειες ανώτερου, µεσαίου αλλά και λίγοι κατώτερου 
µορφωτικού επιπέδου. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο των δύο γονέων διακρίνεται µια τάση λίγοι να 
µην έχουν ούτε καν στοιχειώδη µόρφωση εκτός βέβαια από 5-6 περιπτώσεις όπου έχουν µόρφωση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου. 
 
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Οι στρατηγικές που υιοθετούν οι γονείς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όπως διαπιστώθηκε 
µέσα από την ανάλυση των δεδοµένων. Αναλυτικότερα, κάνουν συχνές επισκέψεις µαζί µε τα παιδιά 
τους σε βιβλιοπωλείο για την αγορά βιβλίων, παίζουν γλωσσικά παιχνίδια και τραγουδούν µαζί τους 
ρυθµικά παιχνιδόλεξα και λαχνίσµατα. Τα παροτρύνουν επίσης συχνά να ασχοληθούν µε τον έντυπο 
λόγο του περιβάλλοντος τους όπως να διαβάσουν επιγραφές καταστηµάτων, ονόµατα προϊόντων ή 
παιχνιδιών, ξεφύλλισµα και ανάγνωση διαφηµιστικών φυλλαδίων. Επίσης διαβάζουν ιστορίες ή 
παραµύθια στα παιδιά τους και συζητούν πάνω σε αυτό. 

Συµπερασµατικά λοιπόν θα λέγαµε ότι η πρώιµη κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας 
φαίνεται να ευνοείται µέσα από έναν εύστοχο συνδυασµό ατοµικών χαρακτηριστικών του παιδιού αλλά 
και της υποστήριξης που δέχεται µέσα από ένα ευνοϊκό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πρόγραµµα σπουδών της γλώσσας του νηπιαγωγείου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο χώρο της βιβλιοθήκης ως 
κατεξοχήν διαµορφωµένο περιβάλλον γραπτού λόγου. Η οργάνωση της γωνιάς της βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο και 
η λειτουργία της ως δανειστική εφαρµόστηκε σε 130 νηπιαγωγεία της 2ης περιφέρειας προσχολικής αγωγής κατά το 
σχολικό έτος 2003-2004. Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η δράση αυτών των νηπιαγωγείων όσον αφορά στη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι η βιβλιοθήκη λειτούργησε ως περιβάλλον 
εγγραµµατισµού, αλλά κι ως πολυλειτουργικό µέσο για την ανάπτυξη δεσµού αγάπης µε το βιβλίο και 
φιλαναγνωσίας. Ποικίλες και πρωτότυπες δράσεις πραγµατοποιήθηκαν και ενίσχυσαν την επαφή και εξοικείωση 
των παιδιών µε το βιβλίο. Οι τεχνικές δυσκολίες και τα προβλήµατα συνεργασίας κατά την εφαρµογή υποδεικνύουν 
την ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της δράσης το εξελικτικό στάδιο γραφής των 
παιδιών, η σύνθεση της οµάδας και το κοινωνικοπολιτισµικό κεφάλαιο που φέρει το παιδί µε την είσοδο του στο 
σχολείο.Η συνεργασία µε τους γονείς αναδείχτηκε κρίσιµη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της δανειστικής 
βιβλιοθήκης. Τέλος, οι δυσκολίες που καταγράφηκαν εισηγούνται προβληµατισµό και αναζήτηση διαφορετικών 
τρόπων διαχείρισης σε άλλη µελλοντική εφαρµογή.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
∆ανειστική βιβλιοθήκη, Προσχολική αγωγή, Εγγραµµατισµός, Προφορικός και γραπτός λόγος, Φιλαναγνωσία 
 
 

THE LIBRARY IN THE KINDERGARDEN: RESEARCH AND PRACTICE 
 
 

Batsouta Maria, Educational Consultor in the preschool sector 
Papagiannidou Christina, Teacher: MA in Ed. 

Danti Athina, Teacher: Phd in Special Education. 
 
 
ABSTRACT 
The greek language curriculum in the preschool section supports the importance of organized library settings into 
the kinder gardens as an effective and appropriate literacy environment. A study on the ‘classroom library’ as an 
organized place for language activities was carried out in 130 kindergartens during the school year 2003-2004. 
This article presents classroom library activities that took place in the kindergartens. The results reveal the 
successful class- library functioning as a literacy environment as well as a multifunctional medium enhancing 
children’s love for books and reading. Various original activities took place promoting children’s contacts with 
books. Technical and cooperational difficulties which appeared during planning and implementing activities 
indicate the necessity to consider developmental writing level of the individual child, group synthesis of the 
classroom, socioeconomic, cultural background and children`s own ‘capital’. Cooperation with parents was 
shown to be a fundamental factor for the success of a library program. Finally, the difficulties noted suggest 
reflection and propose engaging in alternative ways for handling a future implementation. 
 
KEY WORDS 
Preschool section, literacy, Verbal and written language, Organized library settings into the kinder gardens, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου ενθαρρύνει και υποστηρίζει την οργάνωση ∆ανειστικής 
Βιβλιοθήκης. Η καθιέρωσή της παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να βιώνουν λειτουργικές εµπειρίες 
γραφής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός κατάλληλα οργανωµένου και ελκυστικού χώρου της τάξης. 
Η οργάνωση της βιβλιοθήκης στην προσχολική βαθµίδα εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
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στην κατάκτηση του εγγραµµατισµού (Clay, 2001) καθώς προσφέρει ένα πλαίσιο ενεργητικής 
µάθησης, συµµετοχής, δραστηριοποίησης και αλληλεπίδρασης µε το γραπτό λόγο. Ειδικότερα, το 
πρόγραµµα σπουδών της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι γνώση και γλώσσα 
οικοδοµούνται σταδιακά µέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Η γνώση, όπως 
έλεγε ο Piaget, δεν βρίσκεται έτοιµη µέσα στο αντικείµενο, ούτε προκατασκευασµένη µέσα µας. Η 
γνώση χτίζεται σιγά- σιγά από το υποκείµενο, χάρη στη δραστηριότητα που πραγµατοποιείται σε µία 
παιγνιώδη ατµόσφαιρα που µπορεί να προσφέρει ο κατάλληλη οργανωµένος χώρος του σχολείου 
(Χριστοφορίδη-Ενρίκες,1998). Τα παιδιά που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης 
εξοικειώνονται µε το βιβλίο, απολαµβάνουν την επαφή τους µε το γραπτό λόγο, ασκούνται στην σωστή 
χρήση και διατήρηση του βιβλίου, αποκτούν συµπεριφορά αναγνώστη, συνειδητοποιούν τη σχέση 
γραπτό και προφορικού λόγου, έρχονται σε επαφή µε διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου (βιβλία, 
περιοδικά, εφηµερίδες, αφίσες), και γνωρίζουν διαφορετικά είδη βιβλίων και λογοτεχνικών κειµένων. 
Ήδη, τα παιδιά από πολύ νωρίς εξοικειώνονται µε τις δοµές του γραπτού λόγου µέσα από ποικίλες 
επικοινωνιακές περιστάσεις και κοινωνικές χρήσεις της γλώσσας και µέσα από διάφορους τύπους 
κειµένων. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση η κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής αναδύεται άτυπα 
µέσα από την καθηµερινή επαφή του παιδιού µε εγγράµµατα και έντυπα περιβάλλοντα. Τα παιδιά 
βλέπουν και ακούν τη γλώσσα να διαβάζεται και να γράφεται και έτσι «βυθίζονται» στο γραπτό και 
προφορικό λόγο (Κουτσουβάνου, 2000). Με αυτό τον τρόπο δοµούν και αναδοµούν τις εµπειρίες τους, 
δηµιουργώντας τη «δική» τους γνώση και τις δικές τους εικόνες (Μπατσούτα, 2006). 

Μεταξύ της ηλικίας τριών και εφτά χρόνων, τα παιδιά αρχίζουν να θέτουν τις βάσεις για την 
ανάγνωση και τη γραφή που υποστηρίζει και ενδυναµώνει ό,τι ακολουθεί την επίσηµη εκπαίδευση 
(Clay, 2001). Η εξοικείωση του παιδιού µε το βιβλίο ξεκινά από πολύ νωρίς στο οικογενειακό 
περιβάλλον που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην κατάκτηση του εγγραµµατισµού 
(Γιαννικοπούλου,1998). Η συχνότητα ενασχόλησης και ανάγνωσης βιβλίων από τους γονείς σχετίζεται 
άµεσα µε την µελλοντική επίδοση των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή και γενικότερα στις 
µαθησιακές διαδικασίες (Οδηγός Νηπιαγωγού,2006) Όταν οι γονείς ή άλλα µέλη της οικογένειας 
διαβάζουν βιβλία, τα παιδιά µαθαίνουν σηµαντικά πράγµατα για τη χρήση, το ρόλο και τη λειτουργία 
ενός βιβλίου (Τάφα,2001). “H ζεστή αγκαλιά του γονιού που διαβάζει και ξαναδιαβάζει ένα 
εικονογραφηµένο βιβλίο, για χάρη ενός µοναδικού ακροατή, φαίνεται πως συµβάλλει ποικιλοτρόπως 
στην µεταγενέστερη γλωσσική, νοητική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού” (Καρποζήλου, 
1994, σ.23). 

Καθώς τα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε διαφορετικές εµπειρίες, από διαφορετικό περιβάλλον, 
µε διαφορετικές ικανότητες (Clay, 2001) η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης στο 
Νηπιαγωγείο σέβεται και αναγνωρίζει τις µητρικές γλώσσες όλων των µαθητών προσφέροντας 
ευκαιρίες για γνωριµία και επαφή µε το γραπτό λόγο πολλών χωρών. Με τη µέθοδο του δανεισµού το 
βιβλίο µπαίνει στο περιβάλλον όλων των παιδιών ανεξαρτήτου οικονοµικής και κοινωνικής 
προέλευσης και τους δίνει την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε το βιβλίο και να το αγαπήσουν. 

Στην Αµερική το εθνικό σύστηµα παιδείας έθεσε σε εφαρµογή σχέδιο νόµου το 1995, όπου 
υποδεικνύει τρόπους µε τους οποίους η προσχολική εκπαίδευση θα συνεργαστεί µε τις δηµοτικές 
βιβλιοθήκες προωθώντας και ενισχύοντας την σχολική ετοιµότητα και επιτυχία. Όπως υποστηρίζουν η 
συνεργασία της βιβλιοθήκης µε το σχολείο, τους µαθητές και τους γονείς µπορεί να µεγιστοποιήσει την 
επίτευξη και την επιτυχία των στόχων του σχολείου. Τονίζουν ότι οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
απευθύνονται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία ως την ηλικία των οκτώ χρόνων και θα πρέπει να 
αναπτύσσονται µε τη συµβολή και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας εξασφαλίζοντας 
περιβάλλον εγγραµµατισµού. Βασική αποστολή της βιβλιοθήκης υπογραµµίζουν είναι να 
εξασφαλίσουν ότι τα µικρά παιδιά θα λάβουν υπηρεσίες και υποστήριξη που βοηθούν να τα 
προετοιµάσουν στη δια βίου µάθηση και θα εξασφαλίσουν τη σχολική επιτυχία (Immroth&Ash-
Geisler,1995). 

Στην Ελλάδα το πρόγραµµα σπουδών της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο υποστηρίζει κατά 
συνέπεια και ενθαρρύνει την έκθεση των παιδιών σε γλωσσικά ερεθίσµατα στον προφορικό και γραπτό 
λόγο, µέσα από µια ποικιλία δράσεων. Η όλη αυτή πορεία συσχετίζεται µε τη µελλοντική επίδοση των 
παιδιών στην ανάγνωση και γραφή και εξέχοντας ρόλος αποδίδεται στη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η οργάνωση και η λειτουργία της θεωρούνται κρίσιµοι παράγοντες για 
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τον εγγραµατισµό (Clay, 2001), η δε συµβολή της συνοψίζεται σε µε µια ποικιλία αποτελεσµάτων, 
τόσο παιδαγωγικών όσο και διδακτικών: 
• εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εγγραµατισµού στην προσχολική βαθµίδα 
• εοικείωση µε το βιβλίο, τη χρήση, το ρόλο, τη λειτουργία του και επαφή µε ποικίλες εκδοχές του 

γραπτού λόγου, διάφορα είδη βιβλίων και λογοτεχνικών κειµένων 
• ενεργοποίηση θετικών στάσεων-σωστή χρήση και διατήρηση του βιβλίου, απόκτηση συµπεριφοράς 

αναγνώστη και ανάπτυξη φιλαναγνωσίας 
• δηµιουργία µαθησιακών κινήτρων δραστηριοποίησης και πειραµατισµού στο πλαίσιο κατάλληλα 

οργανωµένων δράσεων που κινητοποιούν την ενεργητική µάθηση, την προώθηση της αυτονοµίας, 
την ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων για την επίλυση προβληµάτων 

• διασφάλιση της σχολικής ετοιµότητας κι επιτυχίας και προετοιµασία για τη δια βίου µάθηση 
Η καθιέρωση µάλιστα της δανειστικής βιβλιοθήκης αναγνωρίζεται ως δράση που παρέχει 

ευκαιρίες στα παιδιά για να βιώνουν λειτουργικές εµπειρίες γραφής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός 
κατάλληλα οργανωµένου και ελκυστικού χώρου της τάξης. Στο σχολείο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
έγκειται στο να δηµιουργήσουν στην τάξη τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά 
να αγαπήσουν το βιβλίο και να αναπτύξουν µία σχέση δηµιουργικής συνδιαλλαγής, αλληλεπίδρασης. Η 
πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς όπως υποστηρίζει η Clay (2001), είναι να βρουν ένα σηµείο να 
ξεκινήσουν παρατηρώντας αυτό που µπορεί να κάνει το παιδί και να το οδηγήσουν από εκεί σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση ο µαθητής µπορεί να προχωρήσει. 

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, το ενδιαφέρον και η αγάπη για το βιβλίο οικοδοµούνται από 
τα παιδιά µέσα από δραστηριότητες που κινούν το ενδιαφέρον τους και τα ενεργοποιούν µε 
προσπάθειες και πειραµατισµό στο πλαίσιο κατάλληλα οργανωµένων δραστηριοτήτων. Είναι 
σηµαντικό να εµπλακεί άµεσα το παιδί στη διαδικασία δανεισµού µέσα από δραστηριότητες που έχουν 
το χαρακτήρα παιχνιδιού και αυξάνουν σταδιακά στο βαθµό δυσκολίας. Γενικότερα, οι δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται θα πρέπει να κινητοποιούν τα παιδιά για δράση και πρωτοβουλία και να 
συνδέονται µε την αναζήτηση νοήµατος και όχι µε την καλλιέργεια επιµέρους δεξιοτήτων. Στόχος είναι 
να κατακτούν τα παιδιά ένα βαθµό αυτονοµίας και να µαθαίνουν να χρησιµοποιούν αυτά που ήδη 
γνωρίζουν στη επίλυση προβληµάτων. 

Σύµφωνα µε την Τάφα (2001α) το πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον του παιδιού και οι 
κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την ενεργητική µάθηση θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
την ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα νηπιαγωγεία του 
Ρεθύµνου από την Τάφα (2001β) επισηµαίνει την έλλειψη οργανωµένης δανειστικής βιβλιοθήκης που 
έχει ως συνέπεια το περιορισµό της συµµετοχής των µαθητών σε οργανωµένες και ελεύθερες 
δραστηριότητες που συντελούν στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του γραπτού λόγου. Η 
αξιοποίηση της βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο, ο τρόπος οργάνωσης της, η λειτουργία της ως 
δανειστική σε συνάρτηση µε την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας και το επίπεδο σπουδών αποτέλεσε επίσης 
αντικείµενο έρευνας (Γκλιάου&Γουργιώτου, 2005) στα νηπιαγωγεία της 2ης Περιφέρειας Προσχολικής 
Αγωγής που εφαρµόστηκε το πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης της σχολικής συµβούλου το 
σχολικό έτος 2003-2004. 
 
Η ΕΡΕΥΝΑ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι η αποτίµηση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης στο 
νηπιαγωγείο για την εισαγωγή των παιδιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Από αυτόν απορρέουν οι 
κάτωθι στόχοι διερεύνησης: 
1. καταγραφή των λειτουργικών στόχων της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου 
2. παρουσίαση των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης 
3. αποτίµηση της δράσης του δανεισµού και των δυσκολιών εφαρµογής της 
4. αξιοποίηση της συνεργασίας µε τους γονείς κατά τη λειτουργία αυτής της δράσης 
5. σύγκριση των πιθανών διαφοροποιήσεων των ως άνω ανάλογα µε το είδος των τµηµάτων του 

νηπιαγωγείου, ολοήµερα ή κλασσικά 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη 2η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής Αθηνών (Ψυχικό, 

Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Παπάγου, Πεντέλη, Φιλοθέη, Μαρούσι, Κηφισιά, Ερυθραία, Εκάλη, Πεύκη, 
Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μεταµόρφωση, Λυκόβρυση). Από τη σχολική σύµβουλο της περιοχής 
ζητήθηκε η συµπλήρωση µιας έκθεσης µε συγκεκριµένα ερωτήµατα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
από όλα τα παραπάνω νηπιαγωγεία. Προηγήθηκαν ενδοσχολικές επιµορφωτικές συναντήσεις που 
οργανώθηκαν από τη σχολική σύµβουλο και αφορούσαν στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο χώρο του 
νηπιαγωγείου.  

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις, ανά περιοχή, µε 
οµάδες νηπιαγωγών µε στόχο την παρουσίαση από τις ίδιες του παραγόµενου επιµορφωτικού υλικού 
και την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιοθήκης, την αντιµετώπιση 
πρακτικών και άλλου είδους δυσκολιών και τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους γονείς. 
Ένα υποστηρικτικό πακέτο µε έντυπο υλικό, ενδεικτικές εργασίες νηπιαγωγών προωθήθηκε στα 
νηπιαγωγεία της περιφέρειας προσφέροντας εναλλακτικές ιδέες και λύσεις. Το υλικό προµηθεύτηκε το 
63,8% των νηπιαγωγών, ενώ αντίθετα δήλωσε ότι δεν το έλαβε το 28,3%.  

Στο τέλος του σχολικού έτους 2003-2004 στάλθηκε στα νηπιαγωγεία της περιφέρειας σχετικό 
ερωτηµατολόγιο-έκθεση, για την αποτύπωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης σε κάθε νηπιαγωγείο. 
Ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να αποτυπώσουν σε επώνυµο ερωτηµατολόγιο, 6 ανοιχτών και ενός 
κλειστού ερωτήµατος, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στα νηπιαγωγεία που εργάζονται. Ειδικότερα, 
ζητήθηκε αρχικά από τις νηπιαγωγούς να ιεραρχήσουν τους παιδαγωγικούς στόχους που έχουν θέσει 
για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης από µια προτεινόµενη λίστα της έκθεσης-ερωτηµατολογίου και στη 
συνέχεια να καταγράψουν: 

- τις δραστηριότητες που έγιναν σε σχέση µε τη βιβλιοθήκη στο χώρο του νηπιαγωγείου 
- την εξέλιξη και τους τρόπους δανεισµού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς 

και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην όλη διαδικασία  
- τους τρόπους συνεργασίας µε τους γονείς, τα τυχόν προβλήµατα ή και τις δυσκολίες. 

Τα ερωτηµατολόγια συλλέχθηκαν, αποτέλεσαν αντικείµενο ποσοτικής και ποιοτικής 
επεξεργασίας και τα αποτελέσµατα τους παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο.  
 
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Στην έρευνα πήραν µέρος 152 τµήµατα νηπιαγωγείων που ανήκουν στην 2η Περιφέρεια 
Προσχολικής Αγωγής, µε µέσο όρο τους 20 µαθητές ανά τµήµα. Από αυτά τα 40 ήταν 
κλασσικά και τα 104 ολοήµερα. Τα 8 τµήµατα του πληθυσµού του δείγµατος δεν 
καταχωρίστηκαν στη µια ή την άλλη κατηγορία, γιατί στην έκθεση τους δεν καταγράφονταν ο τύπος 
του τµήµατος. Οι εκθέσεις-ερωτηµατολόγια καταγράφουν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στα 
νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τη στελέχωση τους µε ορισµένο αριθµό νηπιαγωγών, ο οποίος δεν 
αποτελεί αντικείµενο εστίασης της παρούσης. 

Όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης 29% από τον πληθυσµό των 
νηπιαγωγείων απάντησαν ότι έγινε πριν τα Χριστούγεννα, ενώ το 50, 05% προσδιόρισε χρονικά την 
έναρξη λειτουργίας της µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1. Παιδαγωγικοί στόχοι για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ιεραρχούνται από τις 
νηπιαγωγούς σε µια κατάταξη που κυµαίνεται από υψηλότερο στόχο την ‘αγάπη για το βιβλίο’ ως 
χαµηλότερο στόχο τη ‘µύηση στη διαδικασία του δανεισµού’. 
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Πίνακας 1. Παιδαγωγικοί στόχοι για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
 

1. αγάπη για το βιβλίο  
2. καλλιέργεια φιλαναγνωσίας  
3. επαφή µε το γραπτό και προφορικό λόγο 
4. σωστή χρήση και διατήρηση του βιβλίου  
5. απόκτηση συµπεριφοράς αναγνώστη  
6. προσφορά γνώσεων 
7. ίσες ευκαιρίες στους µαθητές για πρόσβαση στα βιβλία 
8. κατάκτηση γραπτού και προφορικού λόγου 
9. µύηση στη διαδικασία του δανεισµού 

 
Υπό την κατηγορία ‘άλλοι στόχοι’ που εµπεριείχε το ερώτηµα της αποσταλείσας έκθεσης 

κατεγράφησαν κι οι στόχοι της ανάπτυξης της φαντασίας, της δηµιουργικότητας, της υπευθυνότητας, 
της ψυχαγωγίας, της συνεργασίας µε οµηλίκους και ενήλικες. Ιεραρχήθηκαν µάλιστα µε υψηλότερο 
στόχο την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της φαντασίας του παιδιού και χαµηλότερο τη 
διασκέδαση και την ψυχαγωγία του. Έτσι προέκυψαν κι οι 4 επιπλέον παιδαγωγικοί στόχοι. 
 

Πίνακας 2. Άλλοι παιδαγωγικοί στόχοι για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης 
 

10. ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας 
11. συνεργασία µε οµηλίκους και ενήλικες 
12. ανάπτυξη υπευθυνότητας και συνέπειας  
13. ψυχαγωγία. 

 
2. ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη βιβλιοθήκη  

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης ενισχύθηκε από τις νηπιαγωγούς µε σχετικές µε το βιβλίο 
δραστηριότητες. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η συστηµατική επαφή του παιδιού µε τις 
διάφορες µορφές γραπτού και προφορικού λόγου και η ανακάλυψη από το ίδιο το παιδί του 
πολύπλευρου και πολυδιάστατου κόσµου του βιβλίου. Στο ερωτηµατολόγιο-έκθεση οι νηπιαγωγοί 
κατέγραψαν τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ερώτησης σε συνέχεια της ανάγνωσης των βιβλίων λειτούργησαν 
διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες µετά από ποιοτική ανάλυση οµαδοποιήθηκαν σε 16 κατηγορίες-
δραστηριότητες. Η δηµοφιλέστερη δραστηριότητα που ακολουθούσε την ανάγνωση ήταν η 
δραµατοποίηση (25%), το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο και η µουσική επένδυση ολόκληρου ή 
µέρους του κειµένου και κατηγοριοποιήθηκε υπό την κατηγορία ‘δραµατοποίηση’. Ως δεύτερη επιλογή 
καταγράφεται η δηµιουργία βιβλίου, παραµυθιού, ιστορίας, περιοδικών εφηµερίδας (21%). Κάποιοι 
νηπιαγωγοί οργάνωσαν επισκέψεις σε δηµοτικές βιβλιοθήκες ή εκθέσεις βιβλίων (10,90%). Ακολουθεί 
(8,80%) η παραγωγή µικρών γραπτών κειµένων από τα παιδιά σε συνεργασία µε τις νηπιαγωγούς, η 
κατασκευή µιας αφίσας ή µιας λίστας µε τους ήρωες, τα πρόσωπα κλπ. Έπονται οι εικαστικές 
δραστηριότητες -ζωγραφική, εικονογράφηση, κολάζ κλπ-, εµπνευσµένες από το παραµύθι σε ποσοστό 
8,60%. Άλλοτε, η νηπιαγωγός ενθάρρυνε την προφορική αναδιήγηση των βιβλίων (6,50%) µε 
αφήγηση, διήγηση, ηχογράφηση των παιδιών. 

Το χώρο του νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν ύστερα από πρόσκληση συγγραφείς, εκδότες, 
γιαγιάδες ή και µεγαλύτερα αδέρφια (4,40%) προκειµένου να συνοµιλήσουν µε τα παιδιά της τάξης, να 
παρουσιάσουν και να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να αφηγηθούν µία ιστορία. Σε κάποια νηπιαγωγεία τα 
παιδιά έγιναν αφηγητές, εικονογράφοι και εκδότες δηµιουργώντας το δικό τους βιβλίο παραµύθι 
(3,00%) το οποίο τοποθετήθηκε στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης. Επίσης, γιορτές ή αφιερώµατα 
στο βιβλίο και σχετικές µε το βιβλίο εκδηλώσεις οργανώθηκαν σε αρκετά νηπιαγωγεία (2,70%).  Σε 
κάποιες περιπτώσεις το βιβλίο που παρουσιάστηκε αποτελούσε αφορµή για µαθηµατικές 
δραστηριότητες (2,30%), ενώ, λιγότερο συχνά (1,70%) ένα βιβλίο έδωσε έµπνευση στα παιδιά για τη 
δηµιουργία ενός ποιήµατος. 

Για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους σε κάποια νηπιαγωγεία λειτούργησε ‘νοσοκοµείο 
βιβλίων’ (1,10%) για τη φροντίδα και την επιδιόρθωση βιβλίων που είχαν φθαρεί. Σε λίγα νηπιαγωγείο 
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(0,40%) το ‘βιβλίο’ αποτέλεσε θέµα ενός σχεδίου εργασίας µε το οποίο ασχολήθηκαν για αρκετούς 
µήνες. Η δραστηριότητα ‘δηµοφιλέστερο βιβλίο’ εφαρµόστηκε επίσης σε ποσοστό 0,40%. Μία άλλη 
πρωτότυπη δραστηριότητα που καταγράφηκε (0,20%) ήταν η ‘δηµιουργία τίτλου’ εξώφυλλου βιβλίου 
βάση ενός συγκεκριµένου λογοτεχνικού κειµένου που παρουσιάζονταν στη τάξη από τη νηπιαγωγό. Το 
3,20% του δείγµατος δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 
 

Πίνακας 3. ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη βιβλιοθήκη 
 

1. ∆ραµατοποίηση 25% 
2. ∆ηµιουργία βιβλίων περιοδικών εφηµερίδας 21% 
3. Εξωτερικές επισκέψεις 10,90% 
4.Παραγωγή γραπτών κειµένων-αφίσες-λίστες 8,80% 
5. Εικονογράφηση-ζωγραφική-εικαστικές δραστηριότητες 8,60% 
6. Επισκέψεις συγγραφέων στο σχολείο 6,50% 
7. ∆ηµιουργία παραµυθιών 3,00% 
8. Γιορτές-αφιερώµατα στο βιβλίο 2,70% 
9. Μαθηµατικές δραστηριότητες 2,30% 
10. Συγγραφή ποιηµάτων 1,70% 
11. Νοσοκοµείο βιβλίων 1,10% 
12. Το βιβλίο ως σχέδιο εργασίας 0,40% 
13. Το δηµοφιλέστερο βιβλίο του µήνα  0,40% 
14. ∆ηµιουργία τίτλων εξώφυλλων βιβλίων  0,20% 
15. ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3,20% 

 
3. ∆ανεισµός βιβλίων 

Ο δανεισµός των βιβλίων κρίνεται ως λειτουργικός στόχος της βιβλιοθήκης µε δυο άξονες: τη 
δηµιουργία περιβάλλοντος εγγραµατισµού και τη συνεργασία µε τους γονείς. Πολλά από τα 
νηπιαγωγεία εφάρµοσαν δύο ή ακόµα και τρεις διαφορετικές µεθόδους δανεισµού. Οι συνηθέστερες 
µορφές και τρόποι δανεισµού που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω: 

1. Η καρτέλα - δελτίο δανεισµού, µία µέθοδος αποτύπωσης των βιβλίων που επιλέχθηκε από τα 
περισσότερα νηπιαγωγεία σε ποσοστό 38%. Η καρτέλα συνήθως περιλάµβανε τα εξής 
στοιχεία: ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία δανεισµού, τίτλο βιβλίου. Αργότερα προσθέτονταν και 
άλλα στοιχεία, όπως ο συγγραφέας, ο εκδότης, ο εικονογράφος του βιβλίου.  

2. Σε πολλά νηπιαγωγεία (25,10%) που ακολούθησαν την παραπάνω µέθοδο επιλέχθηκε να 
συµπληρώνονται τα παραπάνω στοιχεία στην αρχή από τη νηπιαγωγό, αργότερα από τους 
γονείς και τέλος από το παιδί. Εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης η διαδικασία αυτή συστήνει 
µια ξεχωριστή µέθοδο. 

3. Μία τρίτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σε ποσοστό 15,90% για την αποτύπωση του 
δανεισµού βιβλίων ήταν τα καρτελάκια µε το όνοµα του παιδιού. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή 
τα παιδιά αφού επιλέξουν το βιβλίο που θέλουν να δανειστούν βρίσκουν το όνοµά τους (από το 
κουτί µε τα ονόµατα όλων των παιδιών) και το τοποθετούν στη βιβλιοθήκη, στη θέση του 
βιβλίου που δανείστηκαν. Όταν επιστρέψουν το βιβλίο, το τοποθετούν στη θέση τους και 
παίρνουν το καρτελάκι µε το όνοµά τους για να το επιστρέφουν στο κουτί. Αργότερα, το κάθε 
παιδί γράφει µόνο του το όνοµά του και την ηµεροµηνία παίρνοντας από το κουτί άγραφα 
καρτελάκια. 

4. O πίνακας διπλής εισόδου αποτέλεσε έναν άλλο τρόπο αποτύπωσης του δανεισµού σε ποσοστό 
13,30%. Ο πίνακας αναρτάται συνήθως σε ταµπλό δίπλα στη βιβλιοθήκη και σε αυτόν 
τοποθετούνται τα ονόµατα τον παιδιών κάθετα και οι φωτοτυπίες των εξώφυλλων οριζόντια. 
Σε επόµενο δε στάδιο µόνο οι τίτλοι των βιβλίων. Όταν το παιδί δανείζεται το βιβλίο γράφει 
την ηµεροµηνία δανεισµού στο σηµείο τοµής που αντιστοιχεί στο όνοµά του και στο βιβλίο 
που επέλεξε. 

5. Tο 5,90% των νηπιαγωγείων επέλεξε τα ντοσιέ δανεισµού. Τα ντοσιέ αποτελούνται από 
διαφανείς πλαστικές µεµβράνες µε τη φωτοτυπία του εξώφυλλου του κάθε βιβλίου και 
αργότερα µόνο µε τον τίτλο του βιβλίου. Το παιδί που δανείζεται ένα βιβλίο τοποθετεί στον 
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αντίστοιχο πλαστικό φάκελο την καρτέλα µε το όνοµα του και σε επόµενο στάδιο γράφει το 
όνοµα του, τη ηµεροµηνία δανεισµού και τα στοιχεία του βιβλίου.  

6.  Κάποια νηπιαγωγεία (1,8%) για κάνουν πιο εύκολη τη διαδικασία δανεισµού µε ντοσιέ, 
επέλεξαν στο αρχικό στάδιο να τοποθετούν στο σηµείο τοµής που αντιστοιχεί στο όνοµά του 
παιδιού και στο βιβλίο που διάλεξε ένα σηµάδι ή σύµβολο (στίκερ). Εξαιτίας αυτής της 
διαφοροποίησης η διαδικασία αυτή συστήνει ξεχωριστή µέθοδο 

 
Πίνακας 4. Τρόποι δανεισµού 

 
1. Καρτέλλα-δελτίοδανεισµού 38,00% 
2. Γραφή από τη νηπιαγωγό ή τον γονέα και µετά τα παιδιά 25,00% 
3. Καρτελάκι µε το όνοµα του παιδιού 15,90% 
4. Πίνακας διπλής εισόδου 13,30% 
5. Ντοσιέ δανεισµού 5,90% 
6. Ντοσιέ δανεισµού µε σηµάδι-σύµβολο (στικερ) 1,80% 

 
 
4. ∆υσκολίες κατά τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης  

Οι δυσκολίες κατά τη διαδικασία του δανεισµού που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 
συστηµατικά αφορούσαν στις εξής κατηγορίες: 

• προβλήµατα πρακτικά, οικονοµικά που σχετίζονταν µε τη σύσταση και την ανανέωση της 
βιβλιοθήκης, υποδοµών, όπως ο χώρος για µια έκθεση βιβλίου ή για τη δηµιουργία παιδικής 
βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο ή υλικών, όπως το έπιπλο της βιβλιοθήκης 

• στάσεων προς το βιβλίο, µη έγκαιρη επιστροφή, φθορά ή απώλεια των βιβλίων και συχνά 
απροθυµία δανεισµού 

• δυσκολίες συνεργασίας µε τους γονείς, όπως η περίπτωση των αλλοδαπών γονέων που 
δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη διαδικασία, ή η παρέµβαση των γονέων στη ζωγραφική ή 
στην οιαδήποτε άσκηση γραφής του παιδιού 

• δυσκολίες στο συντονισµό ολοήµερων και κλασσικών τµηµάτων 
• τεχνικές δυσκολίες, όπως η ακαταλληλότητα ή αναποτελεσµατικότητα των µεθόδων δανεισµού 
Το 24,30% των νηπιαγωγών υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε καµία δυσκολία κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Ωστόσο σε αρκετά νηπιαγωγεία (22,70%) επισηµαίνονται η 
µη έγκαιρη επιστροφή των βιβλίων σε ποσοστό καθώς και φθορά ή απώλειες σε ποσοστό 12,2%. Στις 
δυσκολίες λειτουργίας της βιβλιοθήκης οι νηπιαγωγοί επεσήµαναν σε ποσοστό 11,60% την 
πολυπλοκότητα, την ακαταλληλότητα και την αναποτελεσµατικότητα της µεθόδου δανεισµού που 
επιλέχθηκε. Η υποχρεωτική γραφή στην καρτέλα δανεισµού από τα παιδιά του ονόµατός τους, της 
ηµεροµηνίας και του τίτλου του βιβλίου φάνηκε να δυσκολεύει ή να και να κουράζει τα παιδιά µε 
συνέπεια την απροθυµία τους για δανεισµό, ιδιαίτερα των πιο µικρών ηλικιακά. Επισηµάνθηκε επίσης, 
η αναποτελεσµατικότητα του πίνακα αναφοράς που δυσκόλευε τα παιδιά να γράφουν σε ένα πολύ 
περιορισµένο χώρο τα στοιχεία που τους ζητούσαν (ηµεροµηνία, όνοµα, τίτλος βιβλίου, κλπ). 

∆υσκολίες σε ποσοστό 6,10% συνάντησαν οι νηπιαγωγοί στη δηµιουργία παιδικής βιβλιοθήκης 
µε τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα ελκυστικού και κατάλληλου αισθητικά χώρου λόγω της 
ανεπάρκειας και της στενότητας του διαθέσιµου χώρου στην τάξη και εξαιτίας, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, έλλειψης του επίπλου της βιβλιοθήκης του Ο.Σ.Κ. Ανάλογο ήταν και το ποσοστό των 
νηπιαγωγών (6,10%) που επεσήµαναν την έλλειψη οικονοµικών πόρων που θα τους επέτρεπε την 
αγορά βιβλίων προς δανεισµό, δυσκολία που όπως θα δούµε ξεπέρασαν σε κάποιες περιπτώσεις µε τη 
συνδροµή των γονέων. Τέλος σε ποσοστό 7,10% των νηπιαγωγείων επισηµάνθηκαν δυσκολίες στη 
συνεργασία και το συντονισµό της δράσης των ολοήµερων τµηµάτων που δεν προωθούσαν το θεσµό 
της δανειστικής βιβλιοθήκης. 
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Πίνακας 5. ∆υσκολίες κατά τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης 
 

1. µη έγκαιρη επιστροφή βιβλίων 22,70% 
2. φθορές δανειζόµενων βιβλίων 12,20% 
3. ακατάλληλη µέθοδος δανεισµού 11,60% 
4. δυσκολίες συνεργασίας ολοήµερων- κλασσικών τµηµάτων 7,20% 
5. έλλειψη υποδοµής-χώρου –βιβλιοθήκης 6,10% 
6. αδυναµία ανανέωσης της βιβλιοθήκης 6,10% 
7. παρέµβαση γονέων 6,10% 
8. απροθυµία δανεισµού 2,20% 
9. δυσκολία µε αλλοδαπούς γονείς 1,70% 
10. ΚΑΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 24,30% 

 
 
5. Τρόποι συνεργασίας µε τους γονείς κατά τη διαδικασία της λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης 

H αξιολόγηση της συνεργασίας νηπιαγωγών και γονέων σχετίστηκε µε τους τρόπους 
συνεργασίας που αναπτύχθηκαν και τα τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες που εντοπίστηκαν. Το ½ των 
νηπιαγωγείων του δείγµατος που εφάρµοσαν το θεσµό της δανειστικής βιβλιοθήκης προγραµµάτισαν 
και οργάνωσαν ενηµερωτική συγκέντρωση προκειµένου να ενηµερώσουν τους γονείς για τη δράση 
αυτή. Στην ενηµέρωση τονίστηκαν τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία δανεισµού για το 
παιδί που γίνεται σταδιακά ενεργητικός αναγνώστης αποκτώντας καλές συνήθειες ως προς τη χρήση 
και τη συντήρηση του βιβλίου και αναπτύσσοντας υπευθυνότητα και συνέπεια. Επισηµάνθηκε η 
ευκαιρία που δίνεται επίσης στο παιδί να έρθει σε επαφή µε µεγαλύτερη ποικιλία βιβλίων 
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της µνήµης, της προσοχής, της παρατήρησης, της 
εκφραστικής και της αναγνωστικής ικανότητας κλπ. 

Το 5,60% των νηπιαγωγών έστειλαν στους γονείς ενηµερωτικές επιστολές. Αυτές αποτέλεσαν 
ένα άλλο τρόπο επικοινωνίας µε τους γονείς. Χρησιµοποιήθηκαν για να δοθούν πληροφορίες για τη 
λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, οδηγίες για τη δική τους συµβολή στην ενθάρρυνση των 
παιδιών για δανεισµό βιβλίων, καθώς και προτροπή για ανάγνωση του δανειζόµενου βιβλίου από τους 
ίδιους, µε την προοπτική ο δανεισµός και η ανάγνωση βιβλίων να αποτελέσει µια καλή συνήθεια στο 
µέλλον για τα παιδιά. Σε κάποια νηπιαγωγεία (12,10%) παρατηρείται η αρωγή των γονέων για την 
αγορά των βιβλίων. 

Εντούτοις, ως πρόβληµα στη συνεργασία µε τους γονείς αναφέρεται από τις νηπιαγωγούς (29%) 
η µη ενασχόληση του γονέα µε το δανειζόµενο βιβλίο και κατά συνέπεια η αµέλεια ανάγνωσης του 
βιβλίου. Κάποιες νηπιαγωγοί αποδίδουν αυτή την ασυνέπεια σε πρακτικούς λόγους ή σε µια στάση 
αδιαφορίας για το σχολείο. Συναντάται όµως συγχρόνως και ένας υπέρµετρος ζήλος των γονέων για 
«καλές επιδόσεις» του παιδιού τους (6,10%) και συχνή είναι η παρέµβασή τους τόσο στη γραφή της 
καρτέλας µε τα στοιχεία του παιδιού και του βιβλίου, όσο και στη ζωγραφική των παιδιών, παρά τις 
αντίθετες υποδείξεις των νηπιαγωγών. Τέλος, δυσκολία στη συνεργασία µε τους αλλοδαπούς γονείς 
καταγράφει το 3,70%, λόγω της αδυναµίας τους να διαβάσουν τα βιβλία που δεν είναι στην µητρική 
τους γλώσσα, γεγονός που υποδείχνει στην έλλειψη αλλόγλωσσων βιβλίων στη δανειστική βιβλιοθήκη. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε παρατηρούµε ότι οι νηπιαγωγοί ανταποκρίθηκαν στο 
«κάλεσµα» για οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στην τάξη τους. ∆ηµιούργησαν το 
κατάλληλο κλίµα και την ευνοϊκή εκείνη ατµόσφαιρα που θα υποβοηθήσει το παιδί να αποκτήσει 
αρχικά µια θετική και στην συνέχεια µια σωστή και τεκµηριωµένη κριτική στάση (Καρποζήλου, 1994) 
για τον έντυπο λόγο. Το υποστηρικτικό υλικό που είχε προωθηθεί βοήθησε τις νηπιαγωγούς στη 
διαµόρφωση και τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης, παρότι οι ίδιες στην πλειονότητά τους θεωρούν ότι τα 
βιβλία που διαθέτουν δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και δεν επιτρέπουν τη διαµόρφωση µιας 
πολυλειτουργικής και ποικίλης ύλης βιβλιοθήκη, λόγω ελλείψεων οικονοµικών πόρων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της 
φιλαναγνωσίας. Ενώ οι λειτουργικοί στόχοι της βιβλιοθήκης συνδέθηκαν θεωρητικά µε την ανάπτυξη 
του προφορικού και γραπτού λόγου τα εµπειρικά δεδοµένα της παρούσης διαφοροποιούν αυτούς τους 
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στόχους. ∆εν απορρίπτουν τον της λειτουργία της βιβλιοθήκης ως περιβάλλον εγγραµατισµού, αλλά 
εκτείνουν τη λειτουργικότητά της και εισηγούνται την λογοτεχνική αξιοποίηση της λειτουργίας της 
βιβλιοθήκης µε κύριους στόχους την αγάπη για το βιβλίο και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Οι 
νηπιαγωγοί φαίνεται να θεωρούν ότι είναι σηµαντικό η πρώτη γνωριµία του παιδιού µε το βιβλίο να 
µετατραπεί σε σχέση αγάπης. Συχνά οι νηπιαγωγοί υπογραµµίζουν την αισθητική απόλαυση και την 
ανάπτυξη της φαντασίας  και της δηµιουργικότητας ή την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του παιδιού 
ως τα πιο σηµαντικά οφέλη της επαφής του παιδιού µε το βιβλίο. Επιβεβαιώνεται έτσι η παρατήρηση 
των θεωρητικών εκείνων προσεγγίσεων που τονίζουν την αξία της αισθητικής απόλαυσης ως µέσο για 
την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών. Η αισθητική απόλαυση κάνει τους νεαρούς 
αναγνώστες πραγµατικούς και δια βίου φίλους του βιβλίου (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1994). 

Παράλληλα οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι τα παιδιά χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη της τάξης 
συµµετέχουν καθηµερινά σε δραστηριότητες που συντελούν και στην κατάκτηση του προφορικού και 
γραπτού λόγου. Η συζήτηση που συνοδεύει την ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων, συµβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προφορικής έκφρασης των παιδιών και οι υπόλοιπες δραστηριότητες σε 
µια ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (∆άντη,2004) µε την καλλιέργεια µιας σειράς δεξιοτήτων 
ψυχοκοινωνικών, νοητικών, εκφραστικών. Επειδή µάλιστα η γλώσσα έχει από τη φύση της 
διαθεµατικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες προφορικής επικοινωνίας, ανάγνωσης, ακρόασης και 
γραφής συνδέονται µε όλα τα θέµατα που προσεγγίζουν τα παιδιά στο χώρο του σχολείου ή και έξω 
από αυτόν. 

Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που καταγράφηκαν υποδεικνύουν τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα ως δυναµικές ποιότητες που µπορούν να ξεδιπλώσουν τον κόσµο του βιβλίου µπρος 
στους νεαρούς αναγνώστες. Η εµπλοκή των παιδιών στις δράσεις φαίνεται να συντελεί στην ανάπτυξη 
µιας ιδιαίτερης σχέσης µε τα βιβλία, η οποία τα ωφελεί πολλαπλά. Η δραµατοποίηση, το θεατρικό 
παιχνίδι, οι εικαστικές δραστηριότητες, τα γλωσσικά παιχνίδια, οι αφηγήσεις και η συγγραφή µικρών 
ιστοριών, η παραγωγή γραπτών κειµένων από τα παιδιά, οι επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, οι προσκλήσεις 
συγγραφέων ή άλλων προσώπων στο χώρο της τάξης και άλλες πρωτότυπες δραστηριότητες 
συνδυάστηκαν µε την ανάδειξη του ρόλου της βιβλιοθήκης από τις νηπιαγωγούς. Η προσπέλαση των 
κειµένων µε πρώτο στόχο την ανάπτυξη µιας θετικής στάσης απέναντι στο βιβλίο αναµένεται, όπως 
υποστηρίζεται και θεωρητικά (Καρποζήλου, 1994) να προετοιµάσει τους αυριανούς συνειδητούς 
αναγνώστες και να καλλιεργήσει αβίαστα τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. 

Σε πολλά νηπιαγωγεία οργανώθηκαν επισκέψεις συγγραφέων ή άλλων προσώπων που 
συνδέονται µε το βιβλίο στο χώρο της τάξης. Θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα από άλλες χώρες 
συνηγορούν υπέρ της αποτελεσµατικότητας αυτών των δράσεων και οι νηπιαγωγοί φαίνεται µε τον 
τρόπο αυτό να φέρνουν τα παιδιά κοντά στο βιβλίο και να κινούν το ενδιαφέρον τους για διάβασµα. Τα 
παιδιά µε τις συναντήσεις αυτές παίρνουν µέρος σε κάτι ασυνήθιστο γι’ αυτά. Συζητούν µε τον/την 
συγγραφέα που συνήθως θεωρείται πρόσωπο απρόσιτο ή µυθικό και η εµπειρία αυτή να χαράσσεται 
στη µνήµη τους υποδαυλίζοντας την αγάπη για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης (Πέτροβιτς-
Ανδρουτσοπούλου,1998, Τσιλιµένη,1994). Τέλος, οι επισκέψεις σε δηµοτικές βιβλιοθήκες και εκθέσεις 
βιβλίων βαθαίνουν την εµπειρία των παιδιών. ∆ιανοίγουν δρόµους αναζήτησης που ικανοποιούν τα 
ενδιαφέροντά των παιδιών και σφυρηλατούν µια πιο άµεση και ζεστή σχέση µε το βιβλίο. 

Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτούργησε µε τις µεθόδους δανεισµού που επέλεξαν οι νηπιαγωγοί. 
Σε πολλά νηπιαγωγεία η καταγραφή της κάρτας δανεισµού από τις νηπιαγωγούς φάνηκε να οδηγεί σε 
τεχνικές δυσκολίες και να συνιστά κουραστική εµπειρία. Αλλά και στις περιπτώσεις που η καταγραφή 
γίνονταν από τα παιδιά ίσως να µην ανταποκρίνονταν πάντοτε στην εξελικτική πορεία ανάπτυξης του 
γραπτού λόγου, ιδιαίτερα στην περίπτωση των προνήπιων. Έτσι µπορεί να ερµηνευτεί η ‘απροθυµία 
δανεισµού’ που έδειξαν. Απέφευγαν να εµπλακούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και υποχρεωτικό 
σύστηµα, όπως η συµπλήρωση της καρτέλας, στο οποίο δεν ήταν ακόµη έτοιµα να ανταποκριθούν. Η 
εµπειρία εφαρµογής της δανειστικής βιβλιοθήκης φαίνεται κατά συνέπεια να προτείνει την 
προσαρµογή της δράσης στο εξελικτικό στάδιο του παιδιού και στις εκάστοτε ανάγκες της οµάδας του. 

Η συνεργασία µε τους γονείς αποτέλεσε µέρος της λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Η 
αµφίδροµη και αλληλεπιδρούσα σχέση των δυο αυτών οµάδων –εκπαιδευτικών και γονέων– έχει 
αναγνωριστεί θεωρητικά και πρακτικά ως ο κρισιµότερος παράγοντας για την επίτευξη των 
παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του σχολείου. Από τα δεδοµένα µας απορρέει η αναγκαιότητα 
συχνών συναντήσεων µε τους γονείς ώστε να στηθούν σταθερές γέφυρες επικοινωνίας και να 
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αναπτυχθεί κλίµα αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο δηµιουργίας περιβάλλοντος εγγραµατισµού και 
ενεργοποίησης δράσεων που αναπτύσσουν θετικές στάσεις προς το βιβλίο. Αυτές, όπως υποστηρίζουν 
οι νηπιαγωγοί δε θεµελιώνονται µόνο εντός του σχολικού πλαισίου και της τάξης, αλλά επιζητούν την 
ενίσχυση, σταθεροποίηση και επέκτασή τους από το οικογενειακό περιβάλλον. Παρότι ευθύνη του 
σχολείου παραµένει η δηµιουργία εκείνων των συνθηκών που θα υποκινούν και θα ενδυναµώνουν την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος των γονέων προς την κατεύθυνση της φιλαναγνωσίας. 

Η παρατηρούµενη απροθυµία των αλλόγλωσσων παιδιών να δανειστούν και η γενικότερη 
δυσκολία συνεργασίας µε τους αλλοδαπούς γονείς υποδεικνύει την ανάγκη συµπερίληψης στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή της δράσης των γλωσσικών καταβολών, των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών και του πολιτισµικού κεφαλαίου των παιδιών και των οικογενειών τους, ώστε να 
διασφαλιστεί η επιτυχία των λειτουργικών στόχων της βιβλιοθήκης. Στα ράφια της βιβλιοθήκης έχουν 
για παράδειγµα θέση και τα βιβλία των παιδιών που έχουν διαφορετική µητρική γλώσσα, όπως 
επισηµαίνεται στον Οδηγό της Νηπιαγωγού. 

Εν κατακλείδι, η έρευνα αυτή υποστηρίζει ότι η διάρκεια και η ποιότητα της σχέσης του παιδιού 
µε το βιβλίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα βιώµατα ανάγνωσης και γραφής κατά τη διάρκεια της 
προσχολικής αγωγής, τα οποία µπορούν να υποκινηθούν µε δραστηριότητες σχετικές µε τη λειτουργία 
της βιβλιοθήκης. Η συµβολή του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
της σχέσης παιδιού και βιβλίου αποκτά µία σπουδαιότητα που ξεπερνά τη σηµασία της διδασκαλίας 
της ανάγνωσης και της γραφής και εκτείνεται στην ενθάρρυνση και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Στην 
προσπάθεια αυτή η βιβλιοθήκη είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες σύνδεσης του παιδιού 
µε το βιβλίο. ∆εν είναι απλά ένα µέσον για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράµµατος Σπουδών 
της γλώσσας στο νηπιαγωγείο, αλλά συνιστά εκ παραλλήλου µέσον αισθητικής και λογοτεχνικής 
απόλαυσης, καθώς και ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία εξετάζεται η σχέση ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο των γονέων και τις παρεµβολές που κάνουν κατά 
την επανειληµµένη ανάγνωση στο παιδί της ίδιας ιστορίας. Στην έρευνα συµµετείχαν 15 γονείς (9 πτυχιούχοι 
ανώτατης εκπαίδευσης και 6 απόφοιτοι Λυκείου) µε τα παιδιά τους προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς ήταν εθελοντές, 
τυχαία επιλεγµένοι, και τους ζητήθηκε να διαβάσουν στα παιδιά τους τρεις φορές το έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Τα 
τρία µικρά λυκάκια». Παρατηρήθηκε ότι οι γονείς µε ανώτατη εκπαίδευση έκαναν και στις τρεις αναγνώσεις 
περισσότερες παρεµβολές από τους γονείς µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Η διαφορά ήταν σηµαντική µόνο στην πρώτη 
ανάγνωση. Επιπλέον οι γονείς µε ανώτατη εκπαίδευση έκαναν περισσότερες παρεµβολές από τους γονείς µε 
χαµηλότερη εκπαίδευση  κατά την πρώτη ανάγνωση στις κατηγορίες οργάνωση, όνοµα, διευκρίνηση  και σύνδεση µε 
τη ζωή και κατά την τρίτη ανάγνωση στην κατηγορία σύνδεση µε τη ζωή. Σε όλες τις αναγνώσεις τόσο οι γονείς µε 
ανώτατη εκπαίδευση όσο και οι γονείς µε χαµηλότερη εκπαίδευση έκαναν περισσότερες παρεµβολές χαµηλού 
επιπέδου αφαίρεσης (οργάνωση, διευκρίνηση, όνοµα). Ωστόσο στην πρώτη και στην τρίτη ανάγνωση οι γονείς µε 
ανώτατη εκπαίδευση έκαναν περισσότερες παρεµβολές υψηλού επιπέδου αφαίρεσης (σύνδεση µε τη ζωή) από τους 
γονείς µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Το δείγµα της έρευνας είναι περιορισµένο. Γι΄ αυτό τα ευρήµατα πρέπει να 
θεωρηθούν ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά της συµπεριφοράς των Ελλήνων γονέων κατά την ανάγνωση 
ιστοριών στο παιδί. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ  
Προσχολική ηλικία, Ανάγνωση στο παιδί, Επανειληµµένη ανάγνωση ιστορίας, Γονεϊκές εξωκειµενικές προτάσεις 
 
 

EXTRATEXTUAL INTERACTIONS BY PARENTS OF DIFFERENT 
EDUCATIONAL LEVEL DURING THE REPEATED READING OF THE SAME 

STORY 
 
 

Natsiopoulou Triantafillia, Assistant Professor, Alexandrio Technological Institution of Thessaloniki, 
Dept. of Baby-Infant Care 

 
 

ABSTRACT 
This study examines the relation between the parents’ educational level and their extratextual interactions during 
the repeated reading of the same story. 15 parents participated in the research (9 of higher education and 6 of 
senior high school) with their preschool children. The parents were volunteers, randomly selected, and were 
asked to read to their children three times the story “The three little wolves and the big bad pig” of Eugene 
Trivizas. It was noticed that parents of higher education made, through all three readings, more extratextual 
interactions than parents of lower education. The difference was significant only in the first reading. As far as the 
kind of extratextual interactions is concerned, we noticed that parents of higher education made more extratextual 
interactions than parents of lower education during the first reading in the categories: organizing the activity, 
names, clarifying,  and relating the story the story to real life, and during the third reading in the categorie  
relating story to real life. During all reading both parents of higher and lower education made extratextual 
interactions of low level abstraction (organizing the activity, names, clarifying). However during the first and 
third reading, parents of higher education made more extratextual interactions of high level abstraction (relating 
the story to real life) than parents of lower education.  
The research’s sample was limited. Thus, the finding should be concedered  indicative and not representative of  
the Greek parents’ behavior during the story-reading,  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις εγγράµµατες κοινωνίες ο γραµµατισµός αποτελεί βασική δεξιότητα µε οικονοµικές και 
κοινωνικές συνέπειες. Γι’ αυτό η διδασκαλία του είναι κύριο µέληµα των πολιτισµένων κρατών και 
αντικείµενο µελέτης των ερευνητών. ΄Ερευνες των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αι. έδειξαν ότι η 
ανάπτυξή του, στο δυτικό κόσµο, αρχίζει πολύ πριν τη φοίτηση στο σχολείο, καθώς τα παιδιά από πολύ 
νωρίς έρχονται σε επαφή µε διάφορες µορφές γραπτού λόγου στο οικογενειακό τους περιβάλλον, π.χ. 
ονόµατα προϊόντων στη συσκευασία τους, κατάλογοι, περιοδικά, βιβλία κτλ. Από τις παραπάνω 
εµπειρίες του µικρού παιδιού ιδιαίτερα µελετήθηκε η ανάγνωση παιδικών βιβλίων από τους γονείς στο 
παιδί. Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι οι γονείς µε τη συχνή ανάγνωση στο παιδί κατά την προσχολική 
ηλικία συµβάλλουν στη γλωσσική του ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραµµατισµού 
(Burgess, Hecht & Lonigan, 2002; Storch & Whitehurst, 2001; Evans, 2000). Οι Burgess, Hecht & 
Lonigan (2002) βρήκαν θετική σχέση ανάµεσα στη συχνότητα µε την οποία οι γονείς διάβαζαν στο 
παιδί και την προφορική του γλώσσα, τις γνώσεις για τα γράµµατα και τις ικανότητες που απαιτούνται 
για την ανάγνωση. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η ενεργός συµµετοχή του παιδιού στην ανάγνωση 
συνέβαλλε ιδιαίτερα στη γλωσσική του ανάπτυξη (Walsh, 2006; Zevenbergen, Whitehurst & 
Zevenbergen, 2003; Ewers & Brownson, 1999). Ο Walsh (2006) παρατήρησε ότι η υποβολή 
ερωτήσεων στο παιδί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης µε στόχο την εκµάθηση των καινούριων λέξεων 
συνέβαλλε στην κατανόηση των λέξεων περισσότερο από την παθητική ακρόαση της ιστορίας. Οι 
ερωτήσεις όµως η απάντηση των οποίων απαιτούσε το παιδί να θυµηθεί και να χρησιµοποιήσει την 
καινούρια λέξη συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου περισσότερο από τις ερωτήσεις που δεν 
απαιτούσαν τη χρησιµοποίηση των καινούριων λέξεων. Υποστηρίχθηκε ότι η συµβολή της ανάγνωσης 
στο παιδί κατά την προσχολική ηλικία στην ανάπτυξη του γραµµατισµού εξαρτάται από την ποιότητα 
των γλωσσικών ανταλλαγών ανάµεσα στο γονιό και το παιδί κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (Reese 
& Cox, 1999; Haden, Reese & Fivush, 1996). Οι Haden, Reese & Fivush (1996) σε έρευνά τους 
σχετική µε την πρακτική της ανάγνωσης από µητέρες µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων σε παιδιά 
ηλικίας 3-5 ετών παρατήρησαν ότι τα παιδιά των οποίων οι µητέρες κατά την ανάγνωση έκαναν 
παρεµβολές υψηλού επιπέδου αφαίρεσης, π.χ. συνέδεαν την ιστορία µε εµπειρίες των παιδιών και 
προέβλεπαν την εξέλιξη των γεγονότων (combrehenders) είχαν 2,5 χρόνια αργότερα υψηλότερες 
επιδόσεις στο λεξιλόγιο και την κατανόηση των ιστοριών από τα παιδιά των οποίων οι γονείς έκαναν 
παρεµβολές χαµηλού επιπέδου αφαίρεσης, π.χ. τους ζητούσαν να ονοµάσουν αντικείµενα και να 
περιγράψουν εικόνες (describers). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι παρεµβολές των γονιών κατά την 
ανάγνωση επηρεάζονται από το είδος των κειµένων και την εξοικείωση του παιδιού µε την ιστορία 
(Stadler & McEvoy, 2003; van Kleek, Gillam, Hamiltom & McGrath, 1997; Neuman, 1996). Οι Stadler 
& McEvoy (2003) παρατήρησαν ότι κατά την ανάγνωση αφηγηµατικών κειµένων (storybooks) οι 
παρεµβολές των γονιών αφορούσαν περισσότερο το περιεχόµενο της ιστορίας, π.χ. συζήτηση για τις 
εικόνες, τους χαρακτήρες, τα γεγονότα της ιστορίας, σχόλια για εµπειρίες του παιδιού σχετικές µε κάτι 
που αναφερόταν στην ιστορία. Αντίθετα κατά την ανάγνωση βιβλίων που προέβαλλαν τα γράµµατα οι 
παρεµβολές των γονιών αφορούσαν περισσότερο το φωνολογικό σύστηµα της γλώσσας, π.χ. προφορά 
µεµονωµένων γραµµάτων και συλλαβών. Οι van Kleek, Gillam, Hamiltom & McGrath (1997) 
παρατήρησαν ότι όταν οι γονείς διάβαζαν µια άγνωστη στα παιδιά ιστορία οι παρεµβολές που έκαναν 
ήταν χαµηλού επιπέδου αφαίρεσης, π.χ. τους ζητούσαν να ονοµάσουν αντικείµενα και να περιγράψουν 
πράξεις. Όταν όµως τα παιδιά εξοικειώνονταν µε την ιστορία οι γονείς έκαναν παρεµβολές υψηλού 
επιπέδου αφαίρεσης, π.χ. τους ζητούσαν να εξηγήσουν και να προβλέψουν γεγονότα. 

΄Ερευνες κατά τις οποίες µελετήθηκαν οι εξωκειµενικές προτάσεις των γονιών κατά την 
ανάγνωση στο παιδί έδειξαν µεγάλη διαφοροποίηση ακόµα και ανάµεσα σε γονείς των ιδίων 
κοινωνικών στρωµάτων τόσο στον αριθµό όσο και στο επίπεδο αφαίρεσης των προτάσεων τις οποίες 
παρενέβαλλαν οι γονείς (Torr, 2004; Hammett, van Kleeck & Huberty, 2003; Stadler & McEvoy, 2003; 
Neuman, 1996). Οι Hammett, van Kleeck & Huberty (2003) σε έρευνά τους µε γονείς µεσαίου-
ανώτερου κοινωνικού επιπέδου παρατήρησαν ότι η πλειονότητα των γονιών κατά την ανάγνωση στο 
παιδί έκανε λίγες παρεµβολές. Οι παρεµβολές αυτές αφορούσαν το περιεχόµενο της ιστορίας και ήταν 
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τόσο χαµηλού επιπέδου αφαίρεσης, π.χ. ονοµασία ή υπόδειξη αντικειµένων και ηρώων, όσο και 
υψηλής αφηρηµένης σκέψης, π.χ. ανάκληση πληροφοριών, προβλέψεις. Η Torr (2004) σε έρευνά της 
σχετική µε την ανάγνωση εικονοβιβλίων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από µητέρες διαφορετικού 
µορφωτικού επιπέδου παρατήρησε ότι τα παιδιά των µητέρων µε χαµηλή εκπαίδευση άκουγαν ήσυχα 
την ιστορία και ευκαιριακά συµµετείχαν στην ανάγνωση µε παρεµβολές χαµηλού επιπέδου αφαίρεσης, 
π.χ. ονοµάζοντας τα αντικείµενα που έδειχναν οι εικόνες. Αντίθετα τα παιδιά των µητέρων µε υψηλή 
εκπαίδευση έκαναν πολλές παρεµβολές υψηλής αφηρηµένης σκέψης, π.χ. ανάφεραν προσωπικές τους 
εµπειρίες σχετικές µε γεγονότα της ιστορίας, συζητούσαν τα αισθήµατα και τις επιθυµίες που τους 
προκαλούσε η ανάγνωση της ιστορίας, έκαναν γενικεύσεις κτλ. Οι Natsiopoulou, Souliotis & Kyridis 
(2006α) σε έρευνά τους για τις τεχνικές παρουσίασης ιστοριών από ΄Ελληνες γονείς στα παιδιά 
παρατήρησαν ότι οι γονείς µε υψηλή εκπαίδευση έκαναν περισσότερες παρεµβολές υψηλού επιπέδου 
αφαίρεσης (σύνδεση της ιστορίας µε τη ζωή του παιδιού, ανάπτυξη προτάσεων) από τους γονείς µε 
χαµηλή εκπαίδευση. Ωστόσο ανεξάρτητα από την τεχνική παρουσίασης της ιστορία (ανάγνωση-
αφήγηση) και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων οι περισσότερες παρεµβολές που έκαναν οι γονείς 
ήταν χαµηλού επιπέδου αφηρηµένης σκέψης (ανατροφοδότηση, ερωτήσεις για ονόµατα, ερωτήσεις για 
τη συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού, διευκρινήσεις). 

Η παρούσα εργασία είναι συνέχεια της προηγούµενης (Natsiopoulou, Souliotis & Kyridis, 
2006α). Στόχος της είναι να διερευνηθεί αν το µορφωτικό επίπεδο του ενηλίκου σχετίζεται µε τον 
αριθµό και το είδος των παρεµβολών που γίνονται κατά την επανειληµµένη ανάγνωση της ίδιας 
ιστορίας στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το βιβλίο «Τα τρία 
µικρά λυκάκια» του Ευγένιου Τριβιζά. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

Συµµετέχοντες 
Στην έρευνα πήραν µέρος εθελοντικά 15 µητέρες µε τα παιδιά τους. 6 µητέρες ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου και 9 πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης. Η ηλικία των παιδιών ήταν 4-5 ετών. ΄Ολες οι 
µητέρες διάβαζαν για πρώτη φορά το συγκεκριµένο βιβλίο, ενώ δύο από τα παιδιά ανάφεραν ότι το 
είχαν δει στο σχολείο. Από τις µητέρες ζητήθηκε να διαβάσουν το βιβλίο στο παιδί τρεις φορές (1 φορά 
κάθε τρεις ηµέρες). Στις µητέρες δεν έγινε καµία υπόδειξη για τον τρόπο ανάγνωσης. ΄Ολες οι 
αναγνώσεις έγιναν στο σπίτι των παιδιών και µαγνητοφωνήθηκαν από φοιτήτριες του Τµήµατος 
Βρεφονηπιοκοµίας. 

 
Κωδικοποίηση των παρεµβολών 
Οι παρεµβολές που έγιναν από τους γονείς κατά την ανάγνωση της ιστορίας κωδικοποιήθηκαν 

µε βάση το περιεχόµενό τους. Το σύστηµα κωδικοποίησης που χρησιµοποιήθηκε είναι ίδιο µε αυτό που 
χρησιµοποιήσαµε και σε προηγούµενη έρευνά µας (Natsiopoulou, Souliotis, & Kyridis, 2006α) και 
περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες παρεµβολών: 
1. Προσοχή. Πρόκειται για παρεµβολές, οι οποίες στοχεύουν στη συγκέντρωση της προσοχής του 

παιδιού, π.χ. µε  εκφώνηση του ονόµατος του παιδιού από τον αναγνώστη ή µε προτροπές προς το 
παιδί να προσέξει την εικόνα. 

2. Ονόµατα. Πρόκειται για παρεµβολές µε τις οποίες ο ενήλικος γνωρίζει στο παιδί τα ονόµατα 
αντικειµένων, γεγονότων, χαρακτήρων, του τόπου και χρόνου της ιστορίας, π.χ. “Είναι το 
γουρούνι.” 

3. Ερωτήσεις για ονόµατα. Πρόκειται για ερωτήσεις µε τις οποίες ο ενήλικος ζητά από το παιδί να 
ονοµάσει αντικείµενα, γεγονότα, χαρακτήρες κτλ. της ιστορίας. 

4. Ανατροφοδότηση. Περιλαµβάνει παρεµβολές µε τις οποίες ο ενήλικος επαινεί, επιβεβαιώνει ή 
διορθώνει παρεµβολές του παιδιού. 

5. Επανάληψη. Πρόκειται για κατά λέξη επανάληψη από τον ενήλικο λέξεων ή φράσεων του 
παιδιού. 

6. Ανάπτυξη. Πρόκειται για παρεµβολές µε τις οποίες ο ενήλικος επεκτείνει λέξεις ή φράσεις του 
παιδιού δίνοντας πρόσθετες πληροφορίες. 

7.  Οργάνωση της δραστηριότητας. Πρόκειται για παρεµβολές µε τις οποίες ο ενήλικος συγκρατεί το 
ενδιαφέρον του παιδιού στην ανάγνωση, π.χ. «Θα σου πω παρακάτω». 
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8. Πρόβλεψη. Πρόκειται για ερωτήσεις του ενηλίκου προς το παιδί, µε σκοπό να δώσει το παιδί 
πληροφορίες για γεγονότα και καταστάσεις της ιστορίας που δεν αναφέρθηκαν ακόµα, π.χ. «Τι 
έκαναν µετά τα λυκάκια”. 

9. Σύνδεση της ιστορίας µε τη ζωή. Πρόκειται για σχόλια και ερωτήσεις του ενηλίκου προς το παιδί 
µε σκοπό τη σύνδεση του περιεχοµένου της ιστορίας µε καθηµερινές εµπειρίες του παιδιού και την 
πληροφόρησή του για γεγονότα και αντικείµενα που αναφέρονται στην ιστορία. 

10. Ανάκληση πληροφοριών. Πρόκειται για ερωτήσεις του ενηλίκου προς το παιδί, για να θυµηθεί 
επεισόδια και λεπτοµέρειες της ιστορίας. 

11. ∆ιευκρινήσεις. Πρόκειται για παρεµβολές κατά τις οποίες ο ενήλικος περιγράφει εικόνες, εξηγεί 
λέξεις, ερµηνεύει συµπεριφορές των ηρώων της ιστορίας. 

12. Ερωτήσεις για διευκρινήσεις. Πρόκειται για ερωτήσεις µε τις οποίες ο ενήλικος ζητά από το παιδί  
να περιγράψει ή να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά ηρώων της ιστορίας, π.χ. «Γιατί, λες, να ήταν 
χαρούµενο;». 

13. Γράµµατα. Πρόκειται για παρεµβολές µε τις οποίες ο ενήλικος δίνει στο παιδί πληροφορίες 
σχετικά µε τα γράµµατα, τις συµβάσεις του γραπτού λόγου και το βιβλίο.  

H στατιστική ανάλυση των παρεµβολών έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SSPS. 
Χρησιµοποιήθηκε το t κριτήριο για τη σύγκριση µέσων όρων (independent samples t test). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Η σύγκριση του µέσου όρου των παρεµβολών που έγιναν στις τρεις αναγνώσεις έδειξε ότι οι 

γονείς µε ανώτατη εκπαίδευση έκαναν περισσότερες παρεµβολές από τους γονείς µε χαµηλότερη 
εκπαίδευση και στις τρεις αναγνώσεις. Η διαφορά όµως ήταν σηµαντική µόνο στην πρώτη ανάγνωση 
(Εικ. 1). 
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Εικόνα 1. Μέσος όρος παρεµβολών των γονέων στις τρεις αναγνώσεις 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο 

 
Η σύγκριση του µέσου όρου των παρεµβολών των γονέων µε ανώτατη εκπαίδευση στις τρεις 

αναγνώσεις έδειξε βαθµιαία µείωση των παρεµβολών που έκαναν οι γονείς. Αναλυτικότερα, στην 
πρώτη ανάγνωση οι γονείς έκαναν το µεγαλύτερο αριθµό παρεµβολών. Στη δεύτερη ανάγνωση ο 
αριθµός αυτός µειώθηκε αλλά όχι σηµαντικά, ενώ στην τρίτη ανάγνωση ο αριθµός των γονεϊκών 
παρεµβολών µειώθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τη δεύτερη και την πρώτη ανάγνωση (Εικ. 1).  
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Η σύγκριση του µέσου όρου των παρεµβολών των γονέων µε χαµηλότερη εκπαίδευση στις τρεις 
αναγνώσεις έδειξε ότι στην πρώτη ανάγνωση οι γονείς έκαναν τις λιγότερες παρεµβολές, στη δεύτερη 
ανάγνωση έγινε σηµαντική αύξηση των γονεϊκών παρεµβολών σε σχέση µε την πρώτη ανάγνωση, ενώ 
στην  τρίτη ανάγνωση έγιναν λιγότερες παρεµβολές σε σχέση µε τη δεύτερη ανάγνωση και 
περισσότερες σε σχέση µε την πρώτη αλλά οι διαφορές δεν ήταν σηµαντικές (Εικ. 1).  

Η σύγκριση του µέσου όρου των γονεϊκών παρεµβολών ανά είδος στις τρεις αναγνώσεις έδειξε 
ότι οι γονείς µε ανώτατη εκπαίδευση έκαναν σηµαντικά περισσότερες παρεµβολές από τους γονείς µε 
χαµηλότερη εκπαίδευση στην πρώτη ανάγνωση στις κατηγορίες οργάνωση της ανάγνωσης, όνοµα, 
διευκρίνηση και σύνδεση της ιστορίας µε τη ζωή (Πίνακας 1) και στην τρίτη ανάγνωση στην κατηγορία 
σύνδεση µε τη ζωή (Πίνακας 3).  

Σε όλες τις αναγνώσεις τόσο των γονέων µε ανώτατη εκπαίδευση όσο και των γονέων µε 
χαµηλότερη εκπαίδευση τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι χαµηλού επιπέδου αφαίρεσης  
παρεµβολές: όνοµα, διευκρίνιση και ανατροφοδότηση (Πίνακας 1, 2 και 3). Στους γονείς όµως µε 
ανώτατη εκπαίδευση η υψηλής αφαίρεσης κατηγορία σύνδεση µε τη ζωή συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά 
και στις τρεις αναγνώσεις.  
 
 

Πίνακας 1. Μέσος όρος παρεµβολών των γονέων ανά κατηγορία κατά την πρώτη ανάγνωση 
 
Παρεµβολές 
 

Εκπαίδευση 

 Απόφοιτοι Λυκείου 
 

Πτυχιούχοι 

 Μέσος όρος 
 

Μέσος όρος 

Προσοχή 0,5 4,2 
Όνοµα 1,3 8,0* 
Ερώτηση όνοµα 0,0 1,5 
Ανατροφοδότηση 1,0 6,3 
Επανάληψη 0,1 1,1 
Ανάπτυξη 0,1 1,0 
Οργάνωση 0,0 3,3* 
Πρόβλεψη 0,0 0,0 
Σύνδεση 0,0 9,2* 
Ανάκληση 0,0 0,8 
∆ιευκρίνηση 0,8 0,8 
Ερώτηση διευκρίνηση 0,0 1,1 
Γράµµατα 0,0 2,0 
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Πίνακας 2. Μέσος όρος παρεµβολών των γονέων ανά κατηγορία κατά τη δεύτερη ανάγνωση 
 
Παρεµβολές Εκπαίδευση 
 Απόφοιτοι Λυκείου Πτυχιούχοι 
 Μέσος όρος Μέσος όρος 
Προσοχή 2,3 3,6 
Όνοµα 3,8 4,5 
Ερώτηση όνοµα 0,6 1,6 
Ανατροφοδότηση 3,1 7,6 
Επανάληψη 0,3 0,7 
Ανάπτυξη 0,1 1,0 
Οργάνωση 0,3 1,2 
Πρόβλεψη 0,3 1,1 
Σύνδεση 3,0 6,1 
Ανάκληση 1,0 1,2 
∆ιευκρίνηση 5,1 14,4 
Ερώτηση διευκρίνηση 0,1 0,2 
Γράµµατα 0,3 0,8 

 
 

Πίνακας 3. Μέσος όρος παρεµβολών των γονέων ανά κατηγορία κατά την τρίτη ανάγνωση 
 
Παρεµβολές Εκπαίδευση 
 Απόφοιτοι Λυκείου Πτυχιούχοι 
 Μέσος όρος Μέσος όρος 
Προσοχή 0,8 2,2 
Όνοµα 3,5 4,2 
Ερώτηση όνοµα 0,1 1,2 
Ανατροφοδότηση 2,6 6,8 
Επανάληψη 0,8 0,6 
Ανάπτυξη 0,1 1,0 
Οργάνωση 0,1 0,5 
Πρόβλεψη 0,1 1,7 
Σύνδεση 0,6  6,4* 
Ανάκληση 1,6 0,3 
∆ιευκρίνηση 2,8 7,8 
Ερώτηση διευκρίνηση 0,1 0,4 
Γράµµατα 0,0 0,2 

 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα πολλές έρευνες έκαναν φανερή τη 

σπουδαιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της γλώσσας και των ικανοτήτων 
γραµµατισµού του παιδιού. Η σπουδαιότητα αυτή αποδίδεται από τους ερευνητές στο ότι µέσα στην 
οικογένεια το παιδί έχει τις πρώτες του εµπειρίες µε τη γλώσσα και το γραµµατισµό (Purcell-Gates, 
1996). H οικογένεια µπορεί να προσφέρει στο µικρό παιδί ευκαιρίες για να εξοικειωθεί µε τα υλικά 
γραφής, να παρατηρήσει δραστηριότητες γραµµατισµού άλλων ατόµων, να εξερευνήσει συµπεριφορές 
γραµµατισµού µε δική του πρωτοβουλία και να εµπλακεί σε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης µε 
τη βοήθεια άλλων ανθρώπων (DeBaryshe et al. 2000). ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, 
όπως το µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο, οι συνήθειες γραµµατισµού των γονέων και η εµπλοκή τους 
σε δραστηριότητες γραµµατισµού από κοινού µε το παιδί διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη της γλώσσας και των δεξιοτήτων γραµµατισµού του παιδιού κατά την προσχολική ηλικία 
(Weigel et al., 2006; Burgess et al., 2002). Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι η εµπλοκή των γονέων από 
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κοινού µε το παιδί σε δραστηριότητες γραµµατισµού (αγορά εικονοβιβλίων και ανάγνωση στο παιδί, 
αφήγηση παραµυθιών, απαγγελία ποιηµάτων) σχετιζόταν θετικά µε την ανάπτυξη των 
προαναγνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (γνώσεις για τη γραπτή γλώσσα, ενδιαφέρον για το βιβλίο 
και την ανάγνωση). Αντίθετα η ικανότητα χρήσης και κατανόησης του προφορικού λόγου σχετιζόταν 
θετικά µε δηµογραφικά στοιχεία των γονέων (µορφωτικό επίπεδο, ικανότητες γραµµατισµού, θετικές 
σχολικές εµπειρίες) και όχι µε την εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες γραµµατισµού. Το εύρηµα 
αυτό εξηγήθηκε µε βάση την άποψη ότι οι δραστηριότητες γραµµατισµού, στις οποίες οι γονείς 
εµπλέκουν το µικρό παιδί, είναι µόνο ένα µέρος της γλωσσικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους γονείς 
και το παιδί (Weigel et al., 2006). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 
γονέων και ειδικότερα το µορφωτικό τους επίπεδο σχετιζόταν µε την ποσότητα και την ποιότητα της 
γλωσσικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο γονιό και το παιδί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
γραµµατισµού, στις οποίες οι γονείς εµπλέκουν τα παιδιά τους. Παρατηρήθηκε ότι οι γονείς µε 
ανώτατη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης στο παιδί µιλούν στο παιδί (Natsiopoulou et al., 
2006β) και χρησιµοποιούν τον αφηρηµένο λόγο (Natsiopoulou et al., 2006α) περισσότερο από τους 
γονείς µε χαµηλή εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, µε την επιφύλαξη ότι το 
δείγµα είναι περιορισµένο, δείχνουν ότι η ποσότητα της γλωσσικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους 
γονείς και τα παιδιά επηρεάζεται από το βαθµό εξοικείωσης των γονέων µε το γραπτό λόγο γενικά και 
τις παιδικές ιστορίες ειδικότερα. Οι γονείς µε ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίοι διαβάζουν για τον εαυτό 
τους (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1999) και στα παιδιά τους (Natsiopoulou et al., 2006β) περισσότερο από 
τους γονείς µε χαµηλότερη εκπαίδευση στρέφουν την προσοχή τους στο παιδί κατά την αρχική 
ανάγνωση µιας ιστορίας και συζητούν µαζί του περισσότερο απ’ ότι κατά τις επόµενες αναγνώσεις της 
ίδιας ιστορίας.  Αντίθετα οι γονείς µε χαµηλότερη εκπαίδευση κατά την πρώτη ανάγνωση της ιστορίας   
συζητούν ελάχιστα µε το παιδί, πιθανόν γιατί έχουν την προσοχή τους συγκεντρωµένη στο κείµενο και 
όχι στο παιδί. Κατά τη δεύτερη όµως ανάγνωση, καθώς το κείµενο είναι γνωστό, στρέφονται στο παιδί 
και συζητούν µαζί του, ενώ ελαττώνουν τις παρεµβολές τους στην τρίτη ανάγνωση, ίσως γιατί ό,τι 
είχαν να πουν στο παιδί το είπαν στις προηγούµενες αναγνώσεις. Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσε 
κανείς να ισχυριστεί ότι η επανειληµµένη ανάγνωση της ίδιας ιστορίας από τους γονείς στο παιδί είναι 
µια παιδοκεντρική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται. Αρχίζει ως αλληλεπιδραστική δραστηριότητα µε 
βάση το συγκεκριµένο λόγο κατά τις πρώτες αναγνώσεις και βαθµιαία µετατρέπεται σε µια 
περισσότερο αισθητικής µορφής ανάγνωση (µε λίγες διακοπές) κατά τις τελευταίες αναγνώσεις. 
Μπορεί δηλαδή να οδηγήσει στην αισθητική ανάγνωση της ιστορίας κατά την οποία τόσο οι γονείς όσο 
και τα παιδιά θα ενδιαφέρονται για την αισθητική συγκίνηση που µπορεί να προσφέρει το λογοτεχνικό 
παιδικό βιβλίο.  
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«ΟΤΑΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΝΙΩΘΩ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…» 

 
 

Νικολούδη Τριανταφυλλιά, Νηπιαγωγός – Συγγραφέας 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι αλλοδαποί µαθητές φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Οι µαθητές αυτοί, 
έχουν να αντιµετωπίσουν µια άγνωστη γλώσσα. Έρχονται σε επαφή µε έναν νέο γλωσσικό κώδικα, χωρίς να γίνεται 
καµία αναφορά στη γλώσσα που µιλάνε στο σπίτι τους, στη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα τους υποδέχεται, αγνοώντας ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του πολιτισµικού τους πλούτου: τη γλώσσα 
τους. 
Σχετικές έρευνες έχουν δείξει, ότι όσα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί τη µητρική τους γλώσσα, έχουν οδηγηθεί στη 
σχολική αποτυχία. Η θεωρία του Cummins υποστηρίζει την ένταξη στοιχείων της γλώσσας των χωρών καταγωγής 
στο σχολικό πρόγραµµα. 
Ο προβληµατισµός µας, για το πώς θα βοηθήσουµε τους αλλόγλωσσους µαθητές, που δε γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα, αλλά και τους δίγλωσσους να νιώσουν καλύτερα µέσα στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η αποδοχή της 
άποψης του Cummins, µας οδήγησε στην υλοποίηση ενός προγράµµατος που θα έδινε στους αλλόγλωσσους και 
στους δίγλωσσους µαθητές τη δυνατότητα, αφ’ ενός να ακουστεί η µητρική γλώσσα τους και αφ’ ετέρου να γίνει 
αποδεκτή από την πλειοψηφούσα οµάδα.  
Σκοπός αυτού του προγράµµατος ήταν η ενίσχυση της αυτό-εκτίµησης των αλλόγλωσσων και δίγλωσσων µαθητών, 
µε απώτερο στόχο την καλύτερη εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και την ευκολότερη κατάκτηση της 
γνώσης. Με αφορµή το δίγλωσσο βιβλίο: « Καληµέρα, φίλε! M iremenjges, mik», υλοποιήθηκαν µια σειρά από 
δραστηριότητες, που κινήθηκαν γύρω από τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Τα συναισθήµατα που 
εξέφρασαν οι αλλόγλωσσοι και οι δίγλωσσοι µαθητές, κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, αλλά και η αλλαγή 
της συµπεριφοράς τους το επόµενο διάστηµα, έδειξε, ότι ένιωσαν, πως ανήκαν στην οµάδα και πως το σχολείο, 
αποδέχτηκε τη διαφορετικότητά τους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Γλωσσική διαφορετικότητα, ∆ιγλωσσία, Αλλόγλωσσοι µαθητές, Αυτο-εκτίµηση, Ενίσχυση, Επικοινωνία, 
Μάθηση. 
 
 

“WHEN I ‘VE BEΕΝ TΑUGHT MY TONGUE, I FEEL BETTER AT SCHOOL…” 
 
 

Nikoloudi Triantafillia, Infant school teacher – writer 
 
 

ABSTRACT 
Recently, many foreign students have started to study in the greek schools. These students, have to confront an 
unknown language. They are getting in touch, with a new lingual code, without making any mention of their 
tongue, of the language of their countries. The educational system receives them, by ignoring one of the most 
important elements of their cultural wealth: their tongue. 
Relative researches have proved, that children who haven’t been taught their tongue, have been led to the school 
failure. Cummins’ theory, believe that the elements of the languages of the different origins, must be entered in the 
curriculum. 
Our questioning, about the way with which we could help the students of another language, who don’t know the 
greek language and the bilingual students, to feel better in the school environment and our agreement with 
Cummins’ opinion, led us to the realization of a educational program, which could give to foreign students the 
possibility, not only their tongue to be heard, but to be accepted as well from the group of the majority. 
The aim of this project, was the encouragement of the self-esteem of the foreign students, in order to learn better 
the language of the country of the reception and to approach more easily the knowledge. Having as a motive the 
bilingual book “Good morning, friend!”, we realized a lot of activities. These activities were related with the 
different ways of communication. The feelings of the foreign students during the project and the change of their 
behavior after this, proved that they felt, that they belonged in the group and that the school had accepted their 
diversity.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Οι συνθήκες στο σχολικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Η φοίτηση των 
αλλοδαπών µαθητών στα ελληνικά σχολεία, είναι πλέον γεγονός. Οι χώρες καταγωγής τους 
ποικίλλουν. Κατά συνέπεια ποικίλλουν και οι γλώσσες που µιλάνε. Το σχολείο, χρησιµοποιεί ως 
γλώσσα την επίσηµη γλώσσα της χώρας υποδοχής, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του, τη µητρική γλώσσα 
των αλλοδαπών µαθητών , οι οποίοι αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού. Στην 
πλειοψηφία τους, οι αλλόγλωσσοι µαθητές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις, 
επειδή δε γνωρίζουν τη γλώσσα. Αυτό δεν οφείλεται στη θεωρία του ελλείµµατος, όπως πίστευαν µέχρι 
πρόσφατα, αλλά στη θεωρία της διαφοράς. (Γκόβαρης)  

Η γλώσσα είναι ένα σηµαντικό στοιχείο του πολιτισµικού πλούτου κάθε ανθρώπου, που τον 
κάνει να διαφέρει από τους άλλους. Όλες οι γλώσσες είναι ισότιµες. Καµία δε θεωρείται ανώτερη ή 
κατώτερη από τις άλλες. «∆εν υπάρχει «σωστή» ή «λαθεµένη» γλώσσα υποστηρίζει η Φραγκουδάκη, 
γιατί η εθνική γλώσσα δεν είναι ούτε µία ούτε οµοιογενής και οι µαθητές δεν είναι οµόγλωσση οµάδα»  

Οι αλλόγλωσσοι µαθητές, ερχόµενοι στο σχολείο, αντιλαµβάνονται, ότι η γλώσσα της χώρας 
καταγωγής τους, ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού τους και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, 
δεν γίνεται αποδεκτή από το σχολείο. Τους δηµιουργούνται συναισθήµατα απογοήτευσης, 
δυσαρέσκειας και απόρριψης. Αυτά τα συναισθήµατα, επηρεάζουν κατά πολύ, τόσο τη σχολική τους 
επίδοση, όσο και την ακαδηµαϊκή τους πορεία. 

Έρευνες που έχουν γίνει, έχουν δείξει, ότι η κοινωνική προέλευση, επηρεάζει τη σχολική 
επιτυχία των µαθητών, ιδιαίτερα στο µάθηµα της γλώσσας., αναφέρει ο Αραβανής. 

Άλλες έρευνες (Erziehung& Wissenschaft), που αναφέρει ο Γιαγκουνίδης, έδειξαν επίσης, ότι η 
σχολική επιτυχία των παιδιών των µειονοτήτων εξαρτάται βασικά από την εκµάθηση και την 
προώθηση της µητρικής τους γλώσσας και από τη θέση που κατέχει στο εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί ο 
παραγκωνισµός της µητρικής γλώσσας ευθύνεται για τα κοινωνικά, γλωσσικά, και συναισθηµατικά 
προβλήµατα που είναι δυνατόν να παρουσιάσουν τα δίγλωσσα παιδιά.  

Με αυτή την άποψη συµφωνούν πολλοί ερευνητές, όπως ο Μίτιλης, ο οποίος τονίζει, ότι εκτός 
από τα προβλήµατα της προσαρµογής και της γλώσσας, που αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί µαθητές, 
έχουν και τα ψυχολογικά προβλήµατα, γιατί αχρηστεύεται το προηγούµενο κοµµάτι της ζωής τους. 

Προς την αποφυγή αυτών των αρνητικών συναισθηµάτων στρέφεται η άποψη του Cummins για 
τη δίγλωσση εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους και να αξιοποιήσουν τις 
εµπειρίες που έχουν οι µαθητές που διαφέρουν πολιτισµικά Η ανάδειξη των διαφορετικών 
πολιτισµικών στοιχείων ενδυναµώνει την ταυτότητα των αλλοδαπών µαθητών και τους ενισχύει την 
αυτό- εκτίµησή τους. Όταν συντελείται αυτή η διαδικασία, δηµιουργείται στους αλλοδαπούς µαθητές 
ένα κίνητρο για µάθηση, το οποίο τους παρακινεί να συµµετέχουν. 

Οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να ενεργοποιήσουν τις προηγούµενες γνώσεις των δίγλωσσων 
µαθητών, σύµφωνα µε τις απόψεις των ερευνητών (Cummins) διότι, µεταξύ άλλων, καθίσταται πιο 
αποτελεσµατική η µαθησιακή διαδικασία και δηµιουργείται στην τάξη, ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο 
παίρνει αξία η πολιτισµική γνώση, και οι δίγλωσσοι µαθητές επενδύουν µεγαλύτερο µέρος του εαυτού 
τους στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης. 

Η θετική αξιοποίηση των διαφορών, µπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ενσωµάτωση των 
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στη µείωση της σχολικής αποτυχίας, ισχυρίζεται η Ανδρούσου.  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
 

Στο σχολείο σήµερα - και ιδιαιτέρως στην προσχολική βαθµίδα- αντιµετωπίζουµε όλο και πιο 
συχνά παιδιά τα οποία, ερχόµενα για πρώτη φορά στο σχολείο δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 
Αυτό το γεγονός αγνοείται από το εκπαιδευτικό σύστηµα και δεν έχει ληφθεί καµία µέριµνα. Αυτά τα 
παιδιά «είναι αναγκασµένα» να επικοινωνήσουν σε µια άγνωστη διάλεκτο, µε έναν άγνωστο κώδικα. 
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∆εν υπάρχει κάποιο σηµείο αναφοράς µε τη δική τους γλώσσα, ώστε να γίνει αφορµή να µάθουν και τη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η µη αναγνώριση του δικού τους πολιτισµικού στοιχείου, οδηγεί πολύ 
συχνά αυτά τα παιδιά στο περιθώριο.  

Προβληµατισµένοι µε τα αντίστοιχα περιστατικά που έχουµε αντιµετωπίσει µε τη µέχρι τώρα 
διδακτική µας πορεία και δεχόµενοι τις απόψεις της Σύγχρονης Παιδαγωγικής περί Εκπαίδευσης Ίσων 
Ευκαιριών, περί Συνεργατικής Μάθησης, περί Αξιοποίησης των πολιτισµικών διαφορών όλων των 
µαθητών, αναρωτηθήκαµε µε ποιον τρόπο θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε τη γλωσσική 
διαφορετικότητα, ώστε να ενισχυθεί η αυτό- εκτίµηση των αλλόγλωσσων µαθητών. 

Η προσέγγιση η οποία κάναµε, στηρίχθηκε σε δική µας πρωτοβουλία και προήλθε ως 
αποτέλεσµα των συνεχών προβληµατισµών µας για την αντιµετώπιση της προαναφερόµενης 
κατάστασης. Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία(Cummins), σταθήκαµε στις θεωρίες που 
προτείνονται για τη ∆ίγλωσση Εκπαίδευση. Στην αρχή της Προσθετικής ∆ιγλωσσίας – Γλωσσικού 
Εµπλουτισµού και στην αρχή της Αλληλεξάρτησης των Γλωσσών. 

Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσθετικής διγλωσσίας δεν έχει 
αρνητικές συνέπειες στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών , αντιθέτως τα ωφελεί για να συνεχίσουν 
να αναπτύσσουν και τις δύο γλώσσες τους. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχή, µπορεί οι επιφανειακές 
πλευρές των διαφορετικών γλωσσών να είναι ξεχωριστές, υπάρχει όµως µεταξύ των γλωσσών µια 
κοινή νοητική ικανότητα, που έχει να κάνει µε τη µεταφορά µηνυµάτων και την έκφραση 
συναισθηµάτων και καταστάσεων και µία αλληλεξάρτηση. 
 
∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Στο τµήµα, στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραµµα, το οποίο θα παρουσιάσουµε παρακάτω, 
φοιτούσαν συνολικά 19 παιδιά. Από αυτά τα 12 ήταν έλληνες και τα υπόλοιπα 7 αλλοδαποί µαθητές. 
Οι χώρες καταγωγής ήταν Αλβανία (5 παιδιά), Πολωνία (1), Μολδαβία (1). Από τα αλλοδαπά παιδιά, 
τα τέσσερα ήταν αλλόγλωσσα, τα δύο δίγλωσσα και το ένα δεν ήξερε καθόλου τη µητρική του γλώσσα. 
Πιο συγκεκριµένα:  

Από την Πολωνία ήταν ένα κορίτσι, που δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Οι γονείς της ήξεραν 
ελάχιστα, στο επίπεδο της αναγκαίας επικοινωνίας. Από τη Μολδαβία ήταν ένα κορίτσι, το οποίο 
µίλαγε µόνο τη γλώσσα της χώρας καταγωγής της. Τα παιδιά από την Αλβανία ήταν 3 κορίτσια και 2 
αγόρια. Και τα τρία κορίτσια µιλούσαν ελληνικά. Το ένα από αυτά δεν ήξερε καθόλου αλβανικά, αφού 
οι γονείς του, όπως µας είπαν δεν της µιλούσαν καθόλου στη µητρική τους γλώσσα, από φόβο µήπως 
δε µάθει ελληνικά. Τα άλλα δύο καταλάβαιναν αλβανικά, όταν τους µιλούσαν οι γονείς τους, και 
µιλούσαν τη µητρική τους γλώσσα. Τα δύο αγόρια δε µιλούσαν καθόλου ελληνικά. Το ένα µόλις είχε 
έρθει από την Αλβανία και ήταν σα «χαµένο στο διάστηµα». Το άλλο αγόρι είχε έρθει πριν από τρία 
χρόνια στην Ελλάδα, αλλά µένοντας συνέχεια µε το οικογενειακό περιβάλλον, όπου µιλούσαν τη 
µητρική τους γλώσσα, δεν έλεγε στα ελληνικά, παρά µόνο µία λέξη: «πσάρι» (ψάρι) 

Καταλάβαινε ελληνικά, όπως µας είπαν οι γονείς του, αλλά δεν µπορούσε να µιλήσει. «Ακόµα 
και στην τηλεόραση, έχουµε βάλει κεραία και βλέπει τα αλβανικά κανάλια», µας ενηµέρωσε η µητέρα 
στην πρώτη µας συνάντηση. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, παρατηρήσαµε τη συµπεριφορά αυτών των παιδιών. Το παιδί 
από τη Μολδαβία, µη µπορώντας να επικοινωνήσει µε τα υπόλοιπα παιδιά, καθόταν σε µία µεριά της 
τάξης και τα κοίταζε µε µια µελαγχολία. Πολύ συχνά, όταν κάποιο παιδί την πλησίαζε, αποτραβιόταν. 
Με τη µατιά της παρατηρούσε, ότι γινόταν. 

Το παιδί από την Πολωνία, πήγαινε προς τις οµάδες των άλλων παιδιών, στριφογύριζε και µε τη 
συµπεριφορά της, τους έδειχνε ότι ήθελε να παίξει µαζί τους. Πολλές φορές δήλωνε την παρουσία της 
µε µικροπειράγµατα προς τους άλλους, γεγονός που µερικές φορές τους θύµωνε κι άλλοτε 
επικοινωνούσαν µαζί της µέσα από αυτά τα πειράγµατα. 

Τα δύο κορίτσια από την Αλβανία, που ήξεραν Αλβανικά, µιλούσαν µεταξύ τους στη µητρική 
τους γλώσσα και έκαναν µαζί παρέα. Καµία από τις δύο δεν πήγαινε σε µια οµάδα, αν δεν ήταν και η 
άλλη. Το τρίτο κορίτσι, που µιλούσε µόνο ελληνικά, έκανε µόνο µε τους έλληνες συµµαθητές της 
παρέα. 

Τα δύο αγόρια από την Αλβανία, λειτουργούσαν ανταγωνιστικά µεταξύ τους και είχαν συνέχεια 
κόντρες. Προσπαθούσαν να µπουν στην υπόλοιπη οµάδα, εκδηλώνοντας επιθετικές συµπεριφορές. 
Πολλές φορές, µη µπορώντας να επικοινωνήσουν µε άλλο τρόπο µε τα παιδιά τα χτυπούσαν, διέλυαν 
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ότι είχαν φτιάξει, ή µουτζούρωναν τη ζωγραφιά τους. Αυτό δηµιουργούσε έναν εκνευρισµό στην 
οµάδα. Πολλές φορές τα παιδιά ,στην προσπάθειά τους να αλληλοπροστατευθούν, έλεγαν το ένα στο 
άλλο: «Πρόσεχε, ο Κρεσίν!». Συνεχώς υπήρχε µια διαµαρτυρία στην τάξη: «Κυρία, ο Κρεσίν µε 
χτύπησε», «Κυρία, Ο Γιάννης µου διέλυσε τα τουβλάκια». Είχε παρατηρηθεί, τα δύο αυτά παιδιά να είναι 
τα «µαύρα πρόβατα» της τάξης. Ότι και να συνέβαινε οι υπόλοιποι τους έριχναν τις ευθύνες, χωρίς 
πολλές φορές να φταίνε. 
 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 
 

Επιδιώκοντας να διαµορφώσουµε ένα ευχάριστο κλίµα µέσα στην τάξη, κάναµε πολλά παιχνίδια 
γνωριµίας και πολλές ασκήσεις παντοµίµας. Πράγµατι, υπήρξε µια αλλαγή, αλλά εξακολουθούσε να 
υπάρχει ακόµα, έντονο το πρόβληµα της λεκτικής επικοινωνίας, το οποίο έκανε τα αλλόγλωσσα παιδιά 
να φέρονται πιο συνεσταλµένα. 

Αποφασίσαµε, να εντάξουµε στο πρόγραµµα τις διαφορετικές γλώσσες των µαθητών της τάξης 
µας. 

Σκοπός µας ήταν να ενισχύσουµε την αυτό - εκτίµηση των αλλόγλωσσων µαθητών, ώστε να 
διαµορφωθούν στάσεις και συµπεριφορές. 

Αφορµή ήταν το δίγλωσσο βιβλίο της Φ. Νικολούδη: « Καληµέρα, φίλε! Miremengjes, mik!». 
Το βιβλίο είναι γραµµένο στα ελληνικά και στα αλβανικά. ∆ιαπραγµατεύεται τη συνύπαρξη δύο 
διαφορετικών, που τελικά ανακαλύπτουν ότι δεν είναι και τόσο διαφορετικοί, αλλά έχουν πολλά κοινά 
σηµεία. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήσαµε ήταν: 
 «Καληµέρα» 

Ξεκινήσαµε µε τα παιδιά, να λέµε τις καληµέρες σε διάφορες γλώσσες. Εστιαστήκαµε στις 
καληµέρες από τις χώρες καταγωγής των παιδιών της τάξης. Ακούσαµε το τραγούδι µε τις καληµέρες, 
από το C.D. του περιοδικού «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο» και το προσαρµόσαµε στις «δικές µας 
καληµέρες». 

Αποφασίσαµε αυτό το τραγούδι, να είναι η καθηµερινή µας καληµέρα. 
 «Το καληµερόδεντρο» 

Γράψαµε τις καληµέρες σε πράσινα κανσόν, σε σχήµα φύλλου. Τα κολλήσαµε στα κλαδιά ενός 
δέντρου και το βάλαµε στη γωνιά της συζήτησης. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι σχεδόν όλα τα παιδιά, ερχόµενα στο σχολείο, πήγαιναν και 
«διάβαζαν» τις καληµέρες και το ανακοίνωναν µε ενθουσιασµό στους γονείς τους. 

 «Κάλεσµα των αλλοδαπών γονιών στην τάξη» 
Καλέσαµε τους γονείς από τις διαφορετικές χώρες καταγωγής( τον καθένα µια ξεχωριστή µέρα), 

να έρθουν στην τάξη και να µας διαβάσουν στη γλώσσα τους την ιστορία.: «Καληµέρα, φίλε! 
Miremenjges,mik!»( Τους είχαµε δώσει ήδη το βιβλίο, για να γνωρίζουν την ιστορία και τους 
παρακαλέσαµε να µας γράψουν την ιστορία στη γλώσσα τους). 

Όπως ήταν αναµενόµενο, την πρώτη µέρα, µε τη µητέρα από την Αλβανία οι αρχικές 
αντιδράσεις των παιδιών της κυρίαρχης οµάδας, ήταν γέλια αµηχανίας, βλέµµατα απορίας και κάποιες 
φράσεις, όπως: «Κυρία, τίποτα δεν καταλαβαίνουµε». Αντίθετα, τα παιδιά από την Αλβανία, είχαν ένα 
χαµόγελο ικανοποίησης. Ο Κρεσίν, όταν οι άλλοι έλεγαν ότι δεν καταλάβαιναν, επαναλάµβανε 
χαρούµενος τις αλβανικές λέξεις, ενώ η Άννα µε την Αλεξάνδρα έπαιξαν το ρόλο του µεταφραστή. 

Την επόµενη φορά που ήρθε η µητέρα από τη Μολδαβία, τα παιδιά ήταν πιο εξοικειωµένα στο 
άκουσµα της άλλης γλώσσας. «Κι αυτό λέει την ίδια ιστορία. Το καταλάβαµε από το Buna Diminiata». « 
Ακούσαµε και το κακάο πάλι».  

Η Κατερίνα, ήταν πολύ χαρούµενη, και όποια λέξη έλεγε η µητέρα της, την επαναλάµβανε µε 
ικανοποίηση. 

Την τρίτη µέρα που ήρθε η µαµά από την Πολωνία το συµπέρασµα της οµάδας ήταν: «Όλες οι 
γλώσσες, τα ίδια λένε». «Τα ίδια, αλλά σε άλλη γλώσσα». 

Η Εβελίνα, κάθε φορά που η µαµά της αναφερόταν στη χώρα της, πήγαινε στο χάρτη, µας την 
έδειχνε και µας περιέγραφε στα Πολωνικά πώς είναι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα υπόλοιπα παιδιά, αν 
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και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε, την κοιτούσαν έκπληκτα. Όταν τα παιδιά ρωτούσαν τη µητέρα της 
να τους πει κάποια λέξη στα πολωνικά, πεταγόταν ενθουσιασµένη η Εβελίνα. Ήταν η πρώτη φορά που 
τους µιλούσε στη γλώσσα της κι αυτά την άκουγαν προσεχτικά.  

 «Ψάχνουµε τις ίδιες λέξεις» 
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας από τους γονείς, τα παιδιά εντόπισαν ποιες λέξεις 

από την ιστορία είναι κοινές στις άλλες γλώσσες. Μόλις άκουγαν την κοινή λέξη, σχολίαζαν: «Άκουσα 
το κακάο». «Είπε κακάο». Το κακάο ήταν σε όλες τις γλώσσες ίδιο. Όταν ήταν η µητέρα από την 
Αλβανία, εντόπισαν και άλλες ίδιες λέξεις: «Κουζίνα», «Ακόµα». 

 «Ποιες λέξεις είναι ίδιες στις τρεις γλώσσες Πίνακας» 
Ζητήσαµε από τους γονείς να µας πουν στη γλώσσα τους, πώς λέγονται κάποιες λέξεις. Τα 

παιδιά εντυπωσιάστηκαν, ότι υπήρχαν πολλές κοινές λέξεις ανάµεσα στις διαφορετικές χώρες. 
Εστιαστήκαµε σε όσες λέξεις ήταν κοινές στις τρεις από τις τέσσερις γλώσσες. Τα παιδιά 
παρατήρησαν, ότι είχαµε πολλές διαφορετικές λέξεις µε τα πολωνικά. «Είναι πιο µακριά από τις άλλες 
χώρες», σχολίασαν βλέποντας στο χάρτη πού βρισκόταν η Πολωνία σε σχέση µε τις άλλες χώρες.  

Κάναµε έναν πίνακα διπλής εισόδου, όπου στη µία στήλη είχε τα σχέδια από ορισµένες από τις 
κοινές λέξεις και στην άλλη στήλη είχε τις σηµαίες των χωρών. Συµπληρώσαµε τις κοινές λέξεις και 
αναρτήσαµε τον πίνακα στη γωνιά της γραφής. 

 «Η βιβλιοθήκη µας αλλάζει…» 
Στη βιβλιοθήκη της τάξης µας, βάλαµε το δίγλωσσο βιβλίο γραµµένο στα ελληνικά και στα 

αλβανικά, και τα αντίγραφα που ήταν γραµµένα στα ελληνο- πολωνικά και στα ελληνο- µολδαβικά. 
Πάνω από κάθε αντίγραφο, είχαµε τις σηµαίες των δύο χωρών, στις γλώσσες των οποίων ήταν 
γραµµένα τα βιβλία. Τα παιδιά από τις σηµαίες αναγνώριζαν σε ποια γλώσσα ήταν γραµµένο το κάθε 
βιβλίο. Εντόπισαν κοινά σύµβολα . Σχολίασαν, ότι «Γράφουµε και ίδια και αλλιώς. ∆ιαφορετικά». 
Συχνά αναζητούσαν τα παιδιά που µιλούσαν αυτή τη γλώσσα να τους το διαβάσουν ή να τους πουν µια 
λέξη στη γλώσσα τους. Επεσήµαναν συνεχώς, ότι λένε το ίδιο πράγµα αλλά µε άλλη γλώσσα. 

  «Πώς λένε στη γλώσσα σου το……» 
Αυθόρµητα τα παιδιά στις διάφορες γωνιές ρωτούσαν τους συµµαθητές τους να τους πουν στη 

γλώσσα τους διάφορες λέξεις. 
  «Το Πολύγλωσσο λεξικό». 

Συγκεντρώσαµε τις λέξεις που θα ήθελαν να µάθουν στις άλλες γλώσσες. Το κάθε παιδί έκανε τη 
ζωγραφιά της λέξης. Ζητήσαµε από τους αλλοδαπούς γονείς να µας τις γράψουν και να µας τις 
προφέρουν στη γλώσσα τους . Κολλήσαµε τις ζωγραφιές των παιδιών και από κάτω βάλαµε τις 
διαφορετικές γραφές µε την αντίστοιχη σηµαία, ως σηµείο αναγνώρισης της χώρας. Φτιάξαµε το 
«πολύγλωσσο λεξικό», το οποίο το βάλαµε στη βιβλιοθήκη. Τα παιδιά ανέτρεχαν σε αυτό για να 
«διαβάσουν» τις λέξεις στις διαφορετικές γλώσσες. 

 «Εικονοϊστορία» 
Με αφορµή τις κοινές λέξεις που είχαµε βρει ανάµεσα στις τέσσερις χώρες και τις διαφορετικές 

καληµέρες, φτιάξαµε µια ιστορία . Στη θέση των κοινών, αλλά και άλλων λέξεων, ζωγραφίσαµε και 
κολλήσαµε τις ζωγραφιές που έκαναν τα παιδιά γι αυτέ στις λέξεις. Στη θέση των διαφορετικών χωρών, 
βάλαµε τις σηµαίες των χωρών. Με αυτόν τον τρόπο , µετατρέψαµε την ιστορία µας σε εικονοϊστορία. 

 «Επικοινωνούµε µε έναν άλλον τρόπο» 
Σε οµαδικό πλαίσιο , αλλά και σε ζευγάρια, επικοινωνούµε µεταξύ µας µε τη γλώσσα τους 

σώµατος. Τα µισά παιδιά παρατηρούν τις εκφράσεις του προσώπου και τη στάση του σώµατος των 
υπολοίπων και µαντεύουν τι «λένε». Συζητάµε και σχολιάζουµε, ότι µπορεί να µιλάµε µε 
διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν µια γλώσσα, για να επικοινωνούν µεταξύ τους. 

 «Μοιάζουµε και διαφέρουµε». 
Με αφορµή τη διαφορετική γλώσσα, ψάχνουµε να βρούµε σε ποια άλλα σηµεία διαφέρουµε από 

τους φίλους µας, αλλά και σε ποια µοιάζουµε. Καθόµαστε σε κύκλο και το κάθε παιδί δίνει το µπαλάκι 
σε άλλο παιδί λέγοντας: «Ποιο φαγητό του αρέσει». Το ίδιο παιχνίδι επαναλαµβάνεται µε το: «Ποιο 
χρώµα µου αρέσει», «Ποιο παιχνίδι µου αρέσει»…..Τα παιδιά πρότειναν και τα ίδια να προσθέσουµε: 
«Ποιο φρούτο µας αρέσει», «Ποια σαλάτα», κ.ο.κ.  

 Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, κάναµε διάφορους χωρισµούς σε οµάδες και σε ζευγάρια, 
µε βάση κάθε φορά ένα διαφορετικό κοινό χαρακτηριστικό.  

Τα παιδιά σχολίασαν ότι µεταξύ µας είµαστε και « ίδιοι και διαφορετικοί». 
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  «Μαζί και διαφορετικοί» 
Μετά το παιχνίδι «Μου αρέσει», φτιάξαµε το σύνθηµα της τάξης µας. Με αφορµή τα όσα είχαµε 

πει, τα παιδιά αποφάσισαν, ότι το σύνθηµα «Μαζί και διαφορετικοί» είναι αυτό που ταιριάζει σε αυτά 
που κάνουµε.  

 «Μισό – µισό» 
Χωριζόµαστε σε ζευγάρια. Από κοινού θα ζωγραφίσουν κάτι σε χαρτί Α4. Χωρίς να έχουν 

αποφασίσει τι θα κάνουν, ο ένας συµπληρώνει τη ζωγραφιά του άλλου, περιµένοντας τη σειρά του. Στο 
τέλος παρουσιάζουν στους υπόλοιπους, αυτό που έχουν φτιάξει.  

 «Η αφίσα της παρέας µας» 
Ζωγραφίζουµε ο καθένας τον εαυτόν του και γράφουµε το όνοµά µας. Τα κόβουµε και τα 

κολλάµε σε ένα χαρτί του µέτρου. Ανάµεσα στους εαυτούς µας, γράψαµε και τις διαφορετικές 
καληµέρες µας.  

 «Το λουλούδι της τάξης µας» 
Κολλήσαµε τις φωτογραφίες όλων των παιδιών της τάξης στο κέντρο ενός λουλουδιού, που 

είχαµε σχεδιάσει σε ένα χαρτί του µέτρου. Στα πέταλα του λουλουδιού γράψαµε τη λέξη φιλία και 
αγάπη στις γλώσσες των παιδιών που έχουµε στην τάξη µας. Γράψαµε το σύνθηµά µας, βάλαµε τις 
υπογραφές µας και το στολίσαµε στην είσοδο της τάξης µας, για να θυµίζει σε όλους µας, ότι είµαστε 
«Μαζί και διαφορετικοί». 

  «Ένα ταξίδι, αλλιώτικο από τα άλλα..» 
Στο τέλος του συγκεκριµένου προγράµµατος, θέλοντας να διαπιστώσουµε, αν τους άρεσε «το 

ταξίδι µας στις διαφορετικές γλώσσες», ζητήσαµε από τα παιδιά να µας πουν πώς ένιωσαν. Οι 
εντυπώσεις τους ήταν θετικές. Τόσο τα αλλοδαπά παιδιά, όσο και οι έλληνες µαθητές µας είπαν ότι 
τους άρεσε που έµαθαν τις γλώσσες των άλλων. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε η Ιωάννα:«Μου 
άρεσε , που φάνηκε η γλώσσα της µαµάς µου». 

Τους ζητήσαµε να σχεδιάσουν προσωπάκια, ανάλογα µε αυτό που ένιωσαν. Αν τους άρεσε , θα 
έφτιαχναν χαρούµενα , αν όχι, λυπηµένα. Η πλειοψηφία των παιδιών έκανε φατσούλες να χαµογελούν. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Στη συνέχεια καταγράφουµε, ορισµένες από τις αντιδράσεις των παιδιών, µετά τη διάρκεια 
αυτού του προγράµµατος.  

Πολύ συχνά τα παιδιά εξεδήλωναν το ενδιαφέρον να µάθουν και στις άλλες γλώσσες πώς 
λέγονται ορισµένες λέξεις. Ρωτούσαν τους αλλοδαπούς συµµαθητές τους : «Πώς το λέτε αυτό στα 
Μολδαβικά; ή στα Αλβανικά ή στα Πολωνικά» 

Η Ιωάννα, το παιδί από την Αλβανία, που δεν ήξερε αλβανικά, έλεγε συνέχεια: «Κυρία, εγώ είµαι 
από την Αλβανία», «Κυρία, και η µαµά µου ξέρει αλβανικά». Μια µέρα µάλιστα, µας είπε κι ένα 
τραγούδι στα αλβανικά (το πρώτο που της µάθαιναν οι γονείς της στη µητρική της γλώσσα). 

Η Εβελίνα σε κάθε ενότητα που δουλεύαµε σχολείο, µας έφερνε και κάτι σχετικό από την 
Πολωνία(βιβλία, αφίσες, παιχνίδια). Καθόταν στο καρεκλάκι το δικό µου, και απευθυνόταν στα 
ελληνικά στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, ρωτώντας τα να της πουν τα διάφορα ζώα στα πολωνικά. Η 
ίδια τα επαναλάµβανε και στις δύο γλώσσες. 

Παρατηρώντας τη συµπεριφορά των αλλοδαπών µαθητών, διαπιστώσαµε ορισµένες αλλαγές. 
Ήταν πιο κοινωνικά, πιο «ευπρόσδεκτα» στην οµάδα. Σταµάτησαν να κάνουν παρέα µεταξύ τους, αλλά 
έκαναν και µε τα άλλα παιδιά. Μείωσαν την επιθετικότητά τους. Βρήκαν κι άλλος τρόπους 
επικοινωνίας. Θέλοντας να µάθουν πώς λέγονται κάποια ζώα, ο Κρεσίν, πήρε το ∆ηµήτρη από το χέρι, 
του έδειξε τις εικόνες και του έλεγε πώς το λένε στα αλβανικά, περιµένοντας να του πει ο ∆ηµήτρης 
πώς το λένε στα ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο λειτούργησαν και άλλα παιδιά. Αυθόρµητα από µόνα 
τους, ρωτούσαν τους συµµαθητές τους, για να µάθουν τη λέξη στα ελληνικά. Ο Γιάννης, ο οποίος, 
έλεγε µόνο τη λέξη «πσάρι», έµαθε πολλές λέξεις και επικοινωνούσε λεκτικά µε τα υπόλοιπα παιδιά. 
Εκτός από την αλλαγή στη συµπεριφορά και στην εκµάθηση ελληνικών λέξεων, αυτό που 
παρατηρήσαµε, ήταν η διαφορετική θέση που κατείχαν τα παιδιά στην οµάδα. Τα απορηµένα µάτια, τα 
θλιµµένα πρόσωπα, οι βίαιες συµπεριφορές είχαν αντικατασταθεί σε µεγάλο ποσοστό από χαρούµενα 
προσωπάκια, από παιδιά που µιλούσαν και συµµετείχαν, χωρίς να βρίσκονται στο περιθώριο. Η 
αποδοχή της γλωσσικής διαφορετικότητας από την κυρίαρχη οµάδα, ενίσχυσε την αυτό-εκτίµησή τους 
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και τους έδωσε «άλλον αέρα» µέσα στην τάξη. Από το ρόλο του παρατηρητή, ανέλαβαν το ρόλο του 
συµµέτοχου και πολλές φορές και του πρωταγωνιστή. 

Όλα τα παιδιά, ενθουσιάστηκαν από το «ταξίδι µας στις άλλες γλώσσες». Εκτός από αυτό που 
εξέφρασαν και αποτύπωσαν στη δραστηριότητα της αξιολόγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, τραγουδούσαν τα τραγούδια από την ιστορία και αυτοσχεδίαζαν. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 

Ολοκληρώνοντας, θέλουµε να τονίσουµε, ότι τέτοιες προσπάθειες είναι καλό να γίνονται 
συστηµατικά, πιο εκτεταµένα και σε διάρκεια, αν θέλουµε να δώσουµε σε όλους τους µαθητές µας ίσες 
ευκαιρίες. Θεωρείται «Παιδαγωγικό Καθήκον» (Γκόβαρης, στο Aluffi- Pentini) του σηµερινού 
σχολείου, η προσαρµογή του εκπαιδευτικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την ποικιλοµορφία που 
παρουσιάζει. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη σύγχρονη εγγράµµατη κοινωνία τα παιδιά έχουν άποψη, αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται διαφορετικά κείµενα 
έχοντας την ικανότητα ανάπτυξης προφορικού λόγου µε «συντακτική πολυπλοκότητα παρόµοια µ’ αυτή του 
ενηλίκου» (Οδηγός Νηπιαγωγού, σ.108).Το ενδιαφέρον σήµερα µετατοπίζεται από τη µελέτη της γλώσσας ως 
ξεχωριστής οντότητας, προς τη σπουδή του επικοινωνιακού της χαρακτήρα και της λειτουργικής χρήσης της. 
Γλωσσολογικές έρευνες ενισχύουν την παραπάνω άποψη και πολλές σχολικές µονάδες στο εξωτερικό έχουν 
δοκιµάσει για αρκετά χρόνια προγράµµατα που στηρίζονται σ’ αυτό το µοντέλο. 
Στη διαδικασία της µάθησης, άλλωστε, η σωστή χρήση του προφορικού και του γραπτού λόγου φαίνεται ν’ αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί να ενταχτεί στη σύγχρονη 
πολύπλοκη κοινωνική πραγµατικότητα. 
Η µεταφορά είναι ένα σχήµα λόγου που χρησιµοποιείται για να βοηθήσει το νου να κατανοήσει αφηρηµένες έννοιες, 
δίνει ελευθερία στη σκέψη και δυνατότητες έκφρασης. ∆εν αφορά µόνο τη λογοτεχνία αλλά και τις φυσικές επιστήµες 
που θέλουν να περιγράψουν ή να ερµηνεύσουν έννοιες ή ιδέες που δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν µε απλά λόγια. Η 
αλληγορία της παροιµίας, απ’ την άλλη, συνιστά ένα µεταφορικό εκφραστικό τρόπο που είναι οικείος στο παιδί 
καθώς η παροιµία είναι ένα ιδιαίτερο κειµενικό είδος γνωστό και κατανοητό σε όλους, κάτι που κουβαλάνε στις 
«αποσκευές» τους όταν έρχονται σχολείο. 
Αν λοιπόν στο σχολείο αξιοποιηθούν κατάλληλα, θα µπορούσαν ν’ αποτελέσουν ένα στοιχείο που θα συνδέσει την 
καθηµερινή τους γλώσσα µε την «πρότυπη» γλώσσα του σχολείου και ταυτόχρονα θα αποτελέσει το µέσο για την 
κατανόηση και κατάκτηση ενός δυσνόητου γλωσσικού σχήµατος όπως είναι το µεταφορικό νόηµα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Μεταφορά, Παροιµία, ∆ιαθεµατικότητα, Αποκωδικοποίηση, Γνωστική Ικανότητα. 
 
 

COMPREHENSIVE OF METAPHOR THROUGH THE USE OF PROVERB IN 
PRESCHOOL EDUCATION  

 
 

Pagoulatou Eleftheria, Teacher of preschool education, Msc in Science of Education 
 
 

ABSTRACT 
Nowadays, in a literate society, children recognize and manage different kind of texts, having the faculty of speech 
with “syntactic complexity similar with that of adult”. The interest is today shifted by the study of language as 
particular entity, to her study concerned her communication character and her functional use. Linguistic 
researches corroborate this opinion, as a lot of school units in the abroad have tested for enough years, programs 
that are supported in this model. 
On the other hand, in the process of learning, oral and written speech appears to constitute basic condition for the 
acquisition of abilities that will help the child to include itself in the modern complicated social reality. 
Metaphor is a type of speech that is used in order to help the mind to comprehend abstract significances, it gives 
freedom in the thought and possibilities of expression. It does not only concern the literature but also the natural 
sciences that want to describe or to interpret significances or ideas that it is not possible to be explained in simple 
words. The allegory of proverb, on the other hand, recommends a figurative expressive way that is familiar in the 
child as the proverb is a particular kind of text that is known and comprehensible to all, something that children 
“bring” with them when they come to school. 
If they developed in the school, suitably, they could be an element that it will connect their daily language with the 
“typical” language of school and in the same time, will be the way to comprehend metaphor. 
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1. Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΩΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
 
1.1 Ο ρόλος της παροιµίας στη γλώσσα 

Ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη συλλογή και την ταξινόµηση των παροιµιών 
ήταν, σύµφωνα µε τον Καραγιώργο (2006), ο Αριστοτέλης ο οποίος δίνει για τις παροιµίες τον ορισµό: 
«Αι παροιµίαι µεταφοραί απ' είδους επ' είδός εισίν …». Πολλοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν µε τη συλλογή 
και την επεξεργασία παροιµιών από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη 
συµβολή τους στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Έτσι, παροιµίες χρησιµοποιήθηκαν ως 
στολίδια σε ρητορικούς λόγους, ως αποστάγµατα σοφίας σε θρησκευτικά κηρύγµατα και σε διδακτικά 
έργα (ο.π). Η διάδοση των αρχαίων ελληνικών παροιµιών έγινε από τον Έρασµο την περίοδο της 
Αναγέννησης µε την καταγραφή 3000 παροιµιών στα λατινικά, οι οποίες ενσωµατώθηκαν αυτούσιες ή 
τροποποιηµένες σε διάφορες γλώσσες. Γι’ αυτό συναντάµε ελληνικές παροιµίες και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Πολλοί λογοτέχνες επίσης χρησιµοποίησαν και πρόβαλαν µέσα στο έργο τους τον 
παροιµιακό λόγο. Σηµαντικό είναι ότι η αξία τους δεν περιορίζεται στη διδακτική ή φιλολογική τους 
διάσταση αλλά αποτελούν τον καθρέφτη της λαϊκής κουλτούρας και παράδοσης. 

Ο Καραγιώργος (2006), επίσης, επισηµαίνει ότι «Οι παροιµίες περιέχουν έντονες παρατηρήσεις 
για την καθηµερινή ζωή, αποτελούν λαϊκή φιλοσοφία, και µας παρέχουν βαθιά γνώση της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς και του χαρακτήρα» (Εισαγωγή). Προσλαµβάνουν πολλές φορές διδακτική σηµασία, 
διακρίνονται από ζωηρή και πλούσια σε εικόνες φαντασία, ενώ τις περισσότερες φορές έχουν τη µορφή 
κάποιου δίστιχου. Οι πηγές παραγωγής των παροιµιών ποικίλουν: Μία παροιµία µπορεί να προέρχεται 
από κάποιο λαϊκό µύθο ή από κάποια φράση ενός ιστορικού ή όχι προσώπου, να σχετίζεται µε κάποιο 
ιστορικό γεγονός, να αντλείται από τους στίχους ενός λαϊκού τραγουδιού (στο http://el.wikipedia...).Η 
θεµατολογία της παροιµίας περιστρέφεται συνήθως γύρω από τη φύση και τη ζωή αλλά κυρίως γύρω 
από τον άνθρωπο και τις κοινωνικές του σχέσεις. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη Γκενάκου (2003), 
«Στις παροιµίες µπορεί κανείς να µελετήσει σε βάθος τις φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές ιδέες του 
λαού, ανιχνεύοντας την ιδιοπροσωπία του και την ταυτότητά του», (σ. 47). Γνήσια λαϊκή σοφία, 
εκφράζει την προσπάθεια του απλού ανθρώπου να νουθετήσει και να διδάξει µε τρόπο έµµεσο αλλά 
καθοριστικό. Πίσω από τον υπαινιγµό, αποφεύγοντας στείρες νουθεσίες και µεγαλεπήβολα διδάγµατα, 
ο άνθρωπος που στερείται (σχολικής) µόρφωσης αλλά έχει τη γνώση της εµπειρίας, διαθέτει έναν 
ισχυρότατο τρόπο να διδάξει χωρίς διδακτισµό: τον πειστικό λόγο της παροιµίας! Κι ενώ προβληµατίζει 
µε το περιεχόµενό της, ταυτόχρονα αφήνει ελευθερία επιλογής σ’ αυτόν που την ακούει. Γι’ αυτό η 
διδακτική της αξία είναι πολύτιµη. 

Ο λαϊκός λόγος αποτελεί ένα θετικό ερέθισµα για την πνευµατική καλλιέργεια των µικρών 
παιδιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της φαντασίας και της γλωσσικής ικανότητας (ο.π). 
Εξοικειώνονται µ’ αυτόν και τον αποδέχονται µέσω µιας αδιαµφισβήτητης σχέσης. Της σχέσης τους µε 
την προηγούµενη γενιά. Οι παππούδες κι οι γιαγιάδες χρησιµοποιούν την παροιµία αβίαστα και είναι 
σχεδόν πάντα ανεξάντλητα αυτού του είδους τα επιχειρήµατα προκειµένου να νουθετήσουν ή να 
παραδειγµατίσουν! Αλλά και οι γονείς πολλές φορές επικαλούνται τη δυναµική των παροιµιών για να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών στα πλαίσια µιας παρότρυνσης ή συµβουλής ή ακόµη και µε 
χιουµοριστική διάθεση. 

Έτσι, το συχνά χιουµοριστικό τους περιεχόµενο, η ποιητική τους γλώσσα που επιτρέπει την 
εύκολη αποµνηµόνευση, το στοιχείο της υπερβολής και του παράλογου τις καθιστούν ένα µαγευτικό 
αντικείµενο για τα παιδιά. Η Γκενάκου (2003) υποστηρίζει ότι οι παροιµίες αποτελούν ένα πολύτιµο 
γλωσσικό υλικό και η χρήση τους µέσα στην τάξη δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη της γλωσσικής 
καλλιέργειας, ανάπτυξη της φαντασίας και επαφή µε τη λαϊκή κουλτούρα. Απ’ την άλλη, η 
παιδαγωγική αξία της λαϊκής σοφίας και πιο συγκεκριµένα των παροιµιών δεν περιορίζεται στη 
συµβολή τους στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά µπορεί να διευρυνθεί στα πλαίσια των νέων 
προγραµµάτων σπουδών σύµφωνα µε το µοντέλο διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 

Η χρήση της γλώσσας σε κοινωνίες υψηλού γραµµατισµού αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία και 
ταυτόχρονα µια πρόκληση για την ένταξη του ατόµου στην επικοινωνιακή της διάσταση. Μια πορεία 
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που λαµβάνει χώρα από τους πρώτους µήνες της ζωής του και συνεχίζεται αδιάκοπα, εµπεριέχοντας 
µια δυναµική που νοηµατοδοτείται τόσο από το ίδιο όσο και από το περιβάλλον του. Το παιδί από 
νωρίς αναπτύσσει την τάση να επικοινωνεί µε τους άλλους, οργανώνει και ανατροφοδοτεί τις εµπειρίες 
του µε τρόπο που ν’ αποκτά όλο και περισσότερες δεξιότητες. Η ικανότητα προσαρµογής του σ’ ένα 
διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον προϋποθέτει, σύµφωνα µε τον Goodman (Παπούλια - Τζελέπη, 
2001), την ύπαρξη µηχανισµών «αφοµοίωσης και συµµόρφωσης» και αποδεικνύει ότι δεν έρχεται σ’ 
επαφή µε την οργανωµένη µορφή της γλώσσας, για πρώτη φορά στο σχολείο. Άλλωστε, η οµαλή 
ένταξη των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία προϋποθέτει την κατάκτηση της γλώσσας ως ένα σύστηµα 
δοµών και αξιών που δε συµπεριλαµβάνει απλά τη µάθηση κανόνων και εφαρµογών σε στείρα 
µαθησιακά περιβάλλοντα, αλλά ενισχύει την αλληλεπιδραστική κι επικοινωνιακή χρήση της σε 
πραγµατικές συνθήκες επίλυσης προβληµάτων. 

Στον Οδηγό Νηπιαγωγού τονίζεται η ανάγκη για ένταξη των µαθητών σε µια τέτοια δυναµική 
µαθησιακή διαδικασία από την προσχολική κιόλας ηλικία, όπου το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σ’ 
επαφή µε τον επίσηµο σχολικό θεσµό και καλείται να χρησιµοποιήσει ένα διαφορετικό κώδικα 
επικοινωνίας από αυτόν που χρησιµοποιούσε έως τώρα. 

 
1.2 Η παροιµία ως µεταφορά – Μεταφορά: η ανάγνωση «κάτω» από τις λέξεις 

Σε κάθε παροιµία υπάρχει το φανερό, το άµεσο και το έµµεσο, το κρυµµένο µήνυµα που θέλουµε 
να δώσουµε. Αυτό είναι το σηµαινόµενο, το νοητό. Η γνήσια παροιµία έχει µεταφορική έννοια αφού 
άλλα λέει και άλλα εννοεί. Με την παροιµία µεταφερόµαστε από το επίπεδο της καθηµερινής οµιλίας 
σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο εννοιών και αξιών, γι' αυτό ακριβώς η αλληγορία της παροιµίας συνιστά 
ένα µεταφορικό εκφραστικό τρόπο. Πολλές συζητήσεις και διαφωνίες έχουν διατυπωθεί µεταξύ 
διαφόρων συγχρόνων σχολιαστών σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Αλληγορία είναι ένας µεταφορικός εκφραστικός τρόπος ο οποίος κρύβει νοήµατα διαφορετικά 
από εκείνα που φανερώνουν οι χρησιµοποιούµενες συγκεκριµένες λέξεις. Οι παροιµίες κρύβουν 
νοήµατα διαφορετικά από αυτά που φαίνεται άµεσα ότι εκφράζουν οι λέξεις. Γι’ αυτό, όλες οι 
παροιµίες συνιστούν έναν αλληγορικό και, εποµένως, µεταφορικό τρόπο έκφρασης (στο 
http://el.wikipedia...). 

Η µεταφορά χρησιµοποιείται όχι µόνο από τη λογοτεχνία αλλά και από επιστήµες που θέλουν µε 
τρόπο µεταφορικό να περιγράψουν ή να εξηγήσουν ιδέες, εικόνες ή έννοιες που δεν µπορούν να 
αποδοθούν µε λόγια απλά. Χρησιµοποιείται για να συλλάβουµε αφηρηµένες έννοιες οι οποίες δεν 
µπορούν να γίνουν αντιληπτές µε απλή κυριολεκτική γλώσσα. Κατά τον Σετάτο (2006), µε τη χρήση 
της µεταφοράς ο λόγος γίνεται πιο πολύπλοκος και «µπορεί να εκφράσει πολύ περισσότερα απ’ ό,τι το 
περιεχόµενο µιας λογικής πρότασης». Μεταφορά και παροµοίωση δίνουν µεγαλύτερη ανεξαρτησία στη 
σκέψη, προσφέρουν δυνατότητες στην έκφραση και την αντίληψη του κόσµου της φαντασίας. 

Σχετικά µε την έννοια της µεταφοράς, η Σγουρούδη (2003) δε δίνει συγκεκριµένο ορισµό επειδή 
το θεωρεί παραπλανητικό. Ο προσδιορισµός, όµως, των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία µια έκφραση 
είναι µεταφορική ή όχι θα είχε, κατά την ίδια, περισσότερο ενδιαφέρον καθώς οι µεταφορές 
απαντώνται σε πάρα πολλές µορφές του καθηµερινού λόγου. Η µεταφορά δεν είναι παροµοίωση, αν 
και έχουν κοινά στοιχεία, επειδή «…διατυπώνεται µε τη µορφή κατηγόρησης και αποκτά µια διαφορετική 
βαρύτητα ...» (ο.π., σ.110). Η µεταφορά προϋποθέτει «…µη δεδοµένους µέχρι τώρα συνδυασµούς 
αντικειµένων», (ο.π., σ.270), κάτι που για να το πετύχουµε πρέπει να µεταβούµε στο µεταφορικό 
νόηµα. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Ricoeur (1996), όταν κατονοµάζει τη µεταφορά µια «παρέκκλιση σε 
σχέση µε την τρέχουσα χρήση της λέξης» (σ.53). Η µεταφορά, λοιπόν, είναι µια εκφραστική τεχνική µε 
την οποία επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η απόκρυψη του πραγµατικού νοήµατος. Συνεπώς, 
οπουδήποτε λειτουργεί η έννοια της µεταφοράς χρειάζεται και απαιτείται µια ειδική ανάγνωση για την 
αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του πραγµατικού νοήµατος. Αυτή η ειδική ανάγνωση 
προϋποθέτει την ικανότητα να διαβάζουµε ένα µεταφορικό κείµενο "κάτω από τις λέξεις" για να 
αποκαλύψουµε τα κρυµµένα, ή έστω, τα δυσδιάκριτα νοήµατα. 

Η σηµαντικότητα της παρουσίας της µεταφοράς στη χρήση της γλώσσας είναι αναµφισβήτητη 
αν δεχτούµε, κατά τη Σγουρούδη (2003), ότι είναι αναγκαίο να εκφράζει κανείς µε λέξεις αυτό που δεν 
είναι παρόν και να δηλώνει έτσι το πέρασµα από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Αποτελεί λοιπόν 
µια αφαιρετική διαδικασία που προϋποθέτει ανώτερες νοητικές δυνατότητες και κατά τον Ricoeur 
(1996), «…συνίσταται σε µια µετατόπιση και µια διεύρυνση του νοήµατος των λέξεων», (σ.12). 
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1.3 Ο ρόλος της παροιµίας στην εκπαιδευτική πράξη 
Είδαµε πιο πάνω ότι η µεταφορά δεν είναι µόνο ένα σχήµα λόγου που «στολίζει» το γραπτό 

λόγο, κυρίως το λογοτεχνικό, αλλά αποτελεί και ένα στοιχείο της δοµής της γλώσσας που σχετίζεται µε 
την αποκωδικοποίηση του νοήµατός της, όπου δηλαδή απαιτούνται αφαιρετικές λειτουργίες οι οποίες 
προϋποθέτουν µια ανώτερη διανοητική ικανότητα. Σαν τέτοια λοιπόν, έχει µεγάλη αξία για τη 
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Η προσπάθεια κατανόησης του περιεχοµένου µιας µεταφορικής 
έκφρασης είναι τόσο σηµαντική για το παιδί, όσο η προσπάθειά του να επιλύσει µια προβληµατική 
κατάσταση λογικοµαθηµατικού περιεχοµένου που µπορεί να τεθεί στα πλαίσια καθηµερινών 
δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας. 

Ο συνδυασµός των λέξεων που φαίνονται αταίριαστες µεταξύ τους εξάπτουν τη φαντασία του 
παιδιού σύµφωνα µε τη Γκενάκου (2003) και το οδηγούν σε « πνευµατική εγρήγορση». Του δίνουν το 
κίνητρο να προσπαθήσει να κατανοήσει αυτό που ακούει αλλά και να δηµιουργήσει µε δικό του τρόπο 
και για τους δικούς του λόγους, ένα τέτοιου είδους κείµενο. 

Στα πλαίσια της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, το παιδί είναι πιθανόν να θέλει να δοκιµάσει 
µε δικές του λέξεις να κατασκευάσει ένα µεταφορικό κείµενο ή φράση, είτε για να περιγράψει κάτι που 
δεν µπορεί να το πει αλλιώς, είτε για να ψυχαγωγηθεί χρησιµοποιώντας µε χιουµοριστικό τρόπο 
µεταφορικές φράσεις, είτε για να κατανοήσει µια γνωστική περιοχή που είναι δύσκολο να την 
καταλάβει µε την κοινή λογική. Οι παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να συµβούν µέσα στην καθηµερινή 
πρακτική της τάξης υπό τη µορφή δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας που αναλαµβάνουν τα παιδιά 
να υλοποιήσουν µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού. 

Η επαφή µε το σχήµα της µεταφοράς µέσα από κείµενα λογοτεχνικά ή επιστηµονικά µπορεί να 
είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα για τη νηπιακή ηλικία και να δηµιουργήσει στα παιδιά την εντύπωση της 
απόρριψης και της απογοήτευσης. Η προσέγγισή της πρέπει να γίνει µε προσοχή και σχεδιασµό ώστε 
να αποτελέσει µια ενδιαφέρουσα εµπειρία για τα παιδιά κι όχι µια δυσνόητη κουραστική προσπάθεια 
ανακάλυψης του τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. 

Η Γκενάκου προτείνει την ενσωµάτωση των παροιµιών σε διάφορες καθηµερινές γλωσσικές 
δραστηριότητες, µε στόχο άλλοτε την αποµόνωση κάποιων στοιχείων τους και την ανάλυσή τους, κι 
άλλοτε τη µελέτη και την κατανόησή τους από τα παιδιά, µε παιχνίδια όπως η αντικατάσταση 
ξεχασµένης λέξης µιας παροιµίας, µε την αντικατάσταση µιας λέξης µε άλλη που οµοιοκαταληκτεί. 

Όλ’ αυτά τα παιχνίδια ενισχύουν την κατανόηση φαινοµένων της γλώσσας στα πλαίσια µιας 
εκπαιδευτικής διαδικασίας µεταγνωστικού επιπέδου. Τα παιδιά δηλαδή µελετούν τη γλώσσα, 
χρησιµοποιώντας γλωσσικά εργαλεία. 

 
2. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ 
ΣΕ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
2.1 Η αναγκαιότητα της ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

Η µέχρι τώρα προοπτική των προγραµµάτων σπουδών έδινε σηµασία στο περιεχόµενο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας κι όχι στην πορεία. Έτσι, επικεντρωµένη στο τι κι όχι στο πώς η µαθησιακή 
εµπειρία, κατά την Κουτσουβάνου (2003), γίνεται περισσότερο «κοινωνική» παρά «επιστηµονική», 
(σ.23-30). Τα παιδιά, αν και παίρνουν πολλές πληροφορίες κατά τη διάρκεια µιας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ωστόσο δεν εξοικειώνονται µε την αναζήτηση των αιτιών των φαινοµένων και παραµένουν 
στην επιφανειακή προσέγγιση της γνώσης. 

Σήµερα, η αντίληψη για την πρόσκτηση της γνώσης από τα παιδιά ξεκινά από την προσχολική 
ηλικία σύµφωνα µε την πεποίθηση ότι πρέπει να γίνουν τα ίδια ικανά ν’ ανακαλύψουν τη γνώση 
χρησιµοποιώντας τα µέσα που διαθέτουν και την πεποίθηση ότι µπορούν να γίνουν ενεργητικοί κι όχι 
παθητικοί δέκτες στη διαδικασία της µάθησης. Η ίδια επισηµαίνει επίσης ότι, σύµφωνα µε την 
προσέγγιση της γνωστικής αναπτυξιακής αλληλεπίδρασης, η ενσωµάτωση των διαφόρων γνωστικών 
πεδίων στο αναλυτικό πρόγραµµα, απ’ τη µια αντανακλά τον τρόπο σκέψης του παιδιού, απ’ την άλλη 
αποτελεί πιο αποτελεσµατικό µέσο για την πρόσκτηση από τα παιδιά αφηρηµένων εννοιών. 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό Νηπιαγωγού, στη διαθεµατική προσέγγιση η γνώση αντιµετωπίζεται 
«…ως ολότητα κι όχι τεµαχισµένη σε διαφορετικές περιοχές», (σ. 9). Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
µαθαίνουν οργανώνοντας τα ίδια την εκπαιδευτική τους πορεία ανάλογα µε τις εµπειρίες και τις 
δυνατότητές τους. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι το πώς εξελίσσει το κάθε παιδί ξεχωριστά την 
ατοµική του πορεία προς τη µάθηση, χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριµένος στόχος που πρέπει να 
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επιτευχθεί. Γι’ αυτό, στο διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών, σηµαντική είναι η διαδικασία και η συµµετοχή 
σ’ αυτή, κι όχι το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

 
2.2 Η χρήση της µεταφορικής σηµασίας της παροιµίας στη διαθεµατική προσέγγιση 

Οι ελληνικές παροιµίες που χαρακτηρίζονται από τον πλούτο των θεµάτων στα οποία 
αναφέρονται χρησιµοποιούν ποικίλα σχήµατα λόγου προκειµένου να περιγράψουν µε παραστατικό 
τρόπο αυτό που επιδιώκουν. Η µεταφορά κυριαρχεί στο κείµενο της παροιµίας κάνοντάς τη ελκυστική, 
διεγείροντας τη φαντασία και προκαλώντας την περιέργεια για την κατανόηση του περιεχοµένου της. Η 
παροιµία γίνεται εύκολα κατανοητή απ’ το παιδί, λόγω της εξοικείωσης που έχει µ’ αυτή στην 
καθηµερινότητά του. Πόσες φορές οι γονείς ή οι παππούδες δεν χρησιµοποιούν τις παροιµίες στην 
καθηµερινή τους οµιλία; Στη χώρα µας οι παροιµίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του γλωσσικού 
µας πλούτου και συµβάλλουν αποφασιστικά στην διατήρηση της γλωσσικής µας κουλτούρας. 

Χρησιµοποιώντας την λοιπόν ως αφετηρία, η νηπιαγωγός µπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των 
παιδιών γρήγορα και αποτελεσµατικά και να εξασφαλίσει ως ένα βαθµό τη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος είτε αυτό αφορά µια 
δραστηριότητα οργανωµένη απ’ την ίδια, είτε ένα σχέδιο εργασίας για το οποίο παίρνουν αποφάσεις τα 
ίδια τα παιδιά.  

Η πρότασή µας αφορά τη χρήση του κειµένου των παροιµιών σύµφωνα µε τη σύγχρονη 
αντίληψη για τη µάθηση, όπου η γνώση διαπερνά όλες τις γνωστικές περιοχές. 

Στόχος µας είναι: α) Να έρθουν τα παιδιά σ’ επαφή µε τη λαϊκή σοφία και να εξοικειωθούν και 
µε άλλα είδη λαϊκών κειµένων όπως τα αινίγµατα, οι γλωσσοδέτες, τα ποιήµατα κ.α. 

β) Να προσεγγίσουν το γλωσσικό σχήµα της µεταφοράς µέσα από τα παροιµιακά κείµενα, που 
αποτελούν ένα ιδιαίτερο γλωσσικό είδος. Έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο την αξία που 
έχει η κατανόηση του σχήµατος της µεταφοράς για τη γλωσσική και γενικότερα την πνευµατική 
ανάπτυξη του ατόµου.  

γ) Να αποκτήσουν την ικανότητα να διαβάζουν κάτω από τις λέξεις, να είναι δηλαδή σε θέση ν’ 
αποκωδικοποιούν ένα µικρό κείµενο, ακόµα κι όταν δεν είναι γραµµένο µε τη συµβατική λογική 
γλώσσα και να το επεξεργάζονται στα πλαίσια διαφόρων περιστάσεων µέσα ή έξω από τη σχολική 
πραγµατικότητα. 

δ) Να µπορούν να φτιάξουν ένα δικό τους φανταστικό κείµενο όπου θα χρησιµοποιούν τα 
παράλογα στοιχεία µεταφορικών λέξεων προκειµένου να αποδώσουν έννοιες ή ιδέες ή καταστάσεις που 
δεν µπορούν να καταγραφούν µε απλές λέξεις. 

ε) Να φτιάξουν ένα ανθολόγιο µε παροιµίες, αινίγµατα και άλλα στοιχεία της λαϊκής µας 
κουλτούρας και να τα συγκρίνουν µε τα αντίστοιχα άλλων λαών, ώστε να µάθουν να σέβονται και να 
αξιολογούν µε θετικό τρόπο τη σοφία των απλών ανθρώπων που δεν είναι αυθεντίες, διακρίνονται 
όµως για την εµπειρία και την πολύτιµη γνώση τους. 

Για να γίνουµε πιο κατανοητοί θα πάρουµε µια γνωστή παροιµία µε το περιεχόµενο της οποίας 
θα δουλέψουµε διαθεµατικά σύµφωνα µε τα στάδια ενός σχεδίου εργασίας, έτσι όπως προτείνεται στον 
Οδηγό Νηπιαγωγού κατά την Πορεία Ανάπτυξης των Θεµατικών Προσεγγίσεων και Σχεδίων Εργασίας 
(σ.90). 

Με την παροιµία Το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει θα δώσουµε ένα παράδειγµα όσων είπαµε 
πιο πάνω. 

Πολλές αφορµές µπορούν να δοθούν για να ειπωθεί η παροιµία, ή να προκαλέσει η νηπιαγωγός 
το ενδιαφέρον, λέγοντας κάποιο ποίηµα ή παίζοντας κουκλοθέατρο, π.χ. 

Αφηγητής: Ήταν Κυριακή κι αργία 
µες στο δάσος φασαρία 
όλοι τρέχουν στην κυρά Σοφία  
να τους πει µια παροιµία. 
Η δασκάλα η κυρά Σοφία 
βάζει τα γυαλιά της τα µεγάλα 
και απλώνει τα χαρτιά της 
γύρω γύρω απ’ τη φωλιά της. 
 
Γάτα: Κουκουβά κυρά Σοφία 
πες µου τι είναι παροιµία; 
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Κουκουβάγια: Είναι µια µικρή κουβέντα 
µε µεγάλη σηµασία. 
Κρύβει πείρα, κρύβει γνώση 
έχει χιούµορ και σοφία 
και µε λίγα λόγια 
αποφεύγεις την πολυλογία. 
Το ποίηµα δανειστήκαµε από τη Γκενάκου (2003, σ.315). 
Α΄ φάση: Σχεδιασµός της δράσης. Τα παιδιά ακούνε την παροιµία Το µήλο κάτω απ’ τη µηλιά. 

Σχολιάζουν το περιεχόµενό της ανάλογα µε τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους. Αναµένεται ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της οµάδας δε θα κατανοεί το αλληγορικό περιεχόµενο της παροιµίας. 

Αφού ακουστούν οι διάφορες απόψεις γύρω από το θέµα, κι αφού προκύψει ενδιαφέρον σχετικά 
µε την κατανόησή του, προσδιορίζονται τα ερωτήµατα που απασχολούν τα παιδιά και χωρίζονται σε 
οµάδες εργασίας.  

Β΄ φάση: Έρευνα πεδίου. Στις οµάδες των µικρότερων παιδιών αναθέτουµε τις πιο εύκολες 
εργασίες, όπως είναι η ζωγραφική απεικόνιση του θέµατος ή να βρουν σχετικές εικόνες από βιβλία και 
να κατασκευάσουν ένα κολλάζ. 

Στα µεγαλύτερα παιδιά αναθέτουµε την αναζήτηση της εξήγησης του περιεχοµένου της 
παροιµίας, από τους γονείς ή τους παππούδες, την υποχρέωση να µαγνητοφωνήσουν ή να καταγράψουν 
µε άλλο τρόπο και να µεταφέρουν στην τάξη τα αποτελέσµατα της αναζήτησής τους.  

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία περνάµε στην τρίτη φάση όπου µε τη µεσολάβηση της 
νηπιαγωγού θα συνδεθούν αυτά τα στοιχεία και µε άλλους τοµείς γνώσης και θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατά στους γονείς. Είναι η πιο δύσκολη φάση, καθώς απαιτεί συνδυασµό, επεξεργασία και 
αξιολόγησή τους.  

Γ΄ φάση: ∆ραστηριότητες ολοκλήρωσης του Σχεδίου Εργασίας. Η κάθε οµάδα παρουσιάζει τα 
στοιχεία που συγκέντρωσε και παρουσιάζονται απόψεις σχετικά µε την κατανόηση του περιεχοµένου. 
Σχολιάζουµε το µεταφορικό σχήµα της παροιµίας και ζητάµε από τα παιδιά να συµφωνήσουµε όλοι 
στο τι σηµαίνει αυτή η παροιµία. Έτσι προκύπτει το θέµα των γενεών και των οµοιοτήτων των 
απογόνων µε τους προγόνους τους.  

Εδώ ανακύπτουν κι άλλα ζητήµατα που δίνουν περιθώριο να υλοποιηθούν κι άλλες 
δραστηριότητες. Σχολιάζουµε ότι δε µοιάζουν µόνο οι άνθρωποι µε τους γονείς τους αλλά και τα ζώα 
µε τους προγόνους τους. Χωρισµένοι σε δυο οµάδες, µπορούν η µια να ψάξει στα βιβλία της τάξης για 
να εξακριβώσουν αυτά που σχολίασαν, και η άλλη οµάδα να συλλέξει οικογενειακές φωτογραφίες. Αν 
τις αντιπαραθέσουν θα διαπιστώσουν ότι τα χαρακτηριστικά του είδους περνάνε από γενιά σε γενιά και 
στα ζώα όπως και στον άνθρωπο. Η ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας θα ήταν η κατασκευή ενός 
άλµπουµ που θα περιέχει εικόνες οµαδοποιηµένες και ταξινοµηµένες που να δείχνουν το «γενεαλογικό 
δέντρο» ανθρώπων και ζώων. 

Κοιτάζοντας τον πίνακα µε τις φωτογραφίες των παιδιών, σχολιάζουµε, «Ο Γιωργάκης έχει 
γαλανά µάτια, τα πήρε απ’ τον πατέρα του», ζητώντας από τα παιδιά να ερµηνεύσουν το µεταφορικό 
σχήµα. 

Στην αυλή του σχολείου κάνουµε το πείραµα µε τον καρπό ενός δέντρου, παραφράζοντας την 
παροιµία. Αφήνουµε να πέσει ο καρπός ή το φύλλο του δέντρου, κάτω απ’ το δέντρο. Ρωτάµε τα παιδιά 
γιατί πέφτει κάτω κι όχι πάνω. Σχολιάζουµε τις απαντήσεις και εισαγάγουµε το θέµα της βαρύτητας. 
Προσπαθούµε µε απλά λόγια να εξηγήσουµε ότι η βαρύτητα των σωµάτων είναι ένα φαινόµενο που 
δεν έχει τα ίδια αποτελέσµατα σε όλους τους πλανήτες. ∆είχνουµε φωτογραφίες από τους αστροναύτες 
στη σελήνη και ζητάµε από τα παιδιά να ερµηνεύσουν κατά τη δική τους γνώµη το φαινόµενο. Αν 
υπάρχει διαδίκτυο προτρέπουµε να µπουν σε σχετικές ιστοσελίδες και να δουν φωτογραφίες ή άλλο 
οπτικοακουστικό υλικό σχετικό µε το θέµα. 

Παραφράζοντας τις λέξεις της παροιµίας παίζουµε την κολοκυθιά: Γιατί να πέσει κάτω απ’ τη 
µηλιά; Και πού να πέσει; Να πέσει κάτω απ’ την πορτοκαλιά. Και γιατί να πέσει κάτω απ’ την 
πορτοκαλιά; κ.ο.κ. 

Μπορούµε να παίξουµε µε τη µεταφορική σηµασία του πέφτω, π.χ. Του έπεσε το λαχείο, Τού 
‘πεσαν τα µούτρα, Έπεσαν οι τιµές στο σούπερ µάρκετ, και να ζητήσουµε να µας πουν τα παιδιά 
παρόµοιες φράσεις. 
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Παίζοντας µε τις λέξεις κατασκευάζουµε µια ιστορία που έχει τίτλο: Το µήλο δεν έπεσε κάτω απ’ 
τη µηλιά αλλά κάτω απ’ τη µανταρινιά. Τι έγινε τότε; Τα παιδιά αφηγούνται, τους ζητάµε να 
χρησιµοποιήσουν µεταφορικές εκφράσεις όπου µπορούν. Η νηπιαγωγός καταγράφει και µετά η ιστορία 
καθαρογράφεται, εικονογραφείται από τα παιδιά, σελιδοποιείται και τοποθετείται στη βιβλιοθήκη για 
να τη διαβάζουν όποτε επιθυµούν. 

Τα έργα που έχουν προκύψει από τις δραστηριότητες των παιδιών, αλλά και οι γνώσεις κι οι 
πληροφορίες που προέκυψαν, µπορούν να παρουσιαστούν στους γονείς ή στην οµάδα της γειτονικής 
τάξης και ν’ ανταλλάξουν απόψεις.  

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος γίνεται συνεχόµενη αξιολόγηση µε στόχο την 
αναπροσαρµογή των δραστηριοτήτων όπου χρειάζεται, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών 
αµείωτο. 

Επεκτείνοντας ακόµα περισσότερο το θέµα, ζητάµε από τα παιδιά να ρωτήσουν τους γονείς ή 
τους παππούδες τους αν γνωρίζουν άλλες παροιµίες µε το ίδιο νόηµα, ή τους λέµε µια άλλη παροιµία 
µε τη λέξη µήλο (π.χ. Ένα µήλο την ηµέρα το γιατρό τον κάνει πέρα) και τους ρωτάµε αν έχει εδώ η λέξη 
µήλο, την ίδια σηµασία µε την προηγούµενη παροιµία. Μπορεί έτσι να δοθεί αφορµή για νέα ζητήµατα. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται αφορούν στις γνωστικές περιοχές της γλώσσας, των 
µαθηµατικών, της µελέτης περιβάλλοντος, της χρήσης της τεχνολογίας, της δηµιουργίας-έκφρασης. 

Η Γλώσσα, φυσικά, διαπερνά όλους τους τοµείς αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα 
κατανόησης κι έκφρασης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ικανότητα να διατυπώνουν 
απόψεις και να σχολιάζουν, αναπτύσσεται και εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η 
ικανότητα που επιδιώκεται εδώ, να αποκωδικοποιούν το νόηµα των λέξεων ακόµα κι όταν είναι 
έµµεσο, είναι κάτι που δεν µπορεί να κατακτηθεί βραχυπρόθεσµα αλλά µε συστηµατική ενασχόληση 
και δηµιουργική εργασία. Η κατασκευή της ιστορίας από τα παιδιά είναι σηµαντικό κοµµάτι του 
προγράµµατος επειδή αναπτύσσει αυτή τη δεξιότητα. 

Λογικοµαθηµατική σκέψη εµφανίζεται στην κατασκευή των γενεαλογικών δέντρων όπου 
χρειάζεται ταξινόµηση και οµαδοποίηση. 

Το φαινόµενο της βαρύτητας εντάσσεται στη Μελέτη Περιβάλλοντος, στις φυσικές έννοιες, αν και 
είναι µια δύσκολη έννοια για την προσχολική ηλικία τόσο στην κατανόησή της όσο και στην 
προσέγγιση και αναπλαισίωσή της για τις ανάγκες της τάξης. 

Στη γνωστική περιοχή της εξοικείωσης µε την Τεχνολογία εντάσσεται η χρήση του 
µαγνητοφώνου και του διαδικτύου. Μπορούµε να βοηθήσουµε επίσης τα παιδιά να ψάξουν 
πληροφορίες για τις παροιµίες, τι είναι, πότε τις χρησιµοποιούµε, αν τις συναντάµε και στα πολύ παλιά 
χρόνια ή µόνο στα νεότερα. 

Ο τοµέας της ∆ηµιουργίας – Έκφρασης περιλαµβάνει τις εικαστικές εργασίες των παιδιών, τη 
ζωγραφική και το κολλάζ. 

 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η ανάπτυξη της πρότασής µας έχει στόχο να προσεγγίσει το θέµα της µεταφοράς που ενέχει µια 

δυσκολία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Το συγκεκριµένο θέµα θα µπορούσε κανείς να το δει 
και µέσα από λογοτεχνικά κείµενα, έµµετρα και πεζά. Θεωρώντας ότι αυτό θα αποτελούσε µια εγγενή 
δυσκολία για τα νήπια, προτείνουµε την παροιµία επειδή είναι οικείο και ευχάριστο είδος και 
ταυτόχρονα διαθέτει το σχήµα της µεταφοράς. 

Πιστεύουµε ότι µε κίνητρο το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες, θα ενεργοποιήσουν και τις 
δυνατότητές τους να ερµηνεύσουν αυτό που αρχικά ήταν δυσνόητο. Το παιχνίδι µε τις λέξεις, η 
ανακάλυψη του κρυµµένου νοήµατος θα είναι για τα παιδιά ένα είδος κρυµµένου θησαυρού, για την 
εύρεση του οποίου πρέπει να επιστρατεύσουν όλες τους τις δεξιότητες. Αυτό θα τους δώσει την 
ευκαιρία να έρθουν σ’ επαφή µε κάτι ως τώρα άγνωστο. Όσες φορές κι έχουν ακούσει µια παροιµία 
στο παρελθόν, όσες παροιµίες κι αν γνωρίζουν, το παιχνίδι µε τις λέξεις, η διαδροµή που κάνουν στα 
γλωσσικά µονοπάτια προκειµένου να την αποκωδικοποιήσουν, αποδίδει µια µεταγνωστική διάσταση 
στη διαδικασία. Η πορεία σε περισσότερες από µία γνωστικές περιοχές πραγµατοποιείται στα πλαίσια 
της λειτουργικής µάθησης, σαν άξονα έχουµε πάντα το ενδιαφέρον των παιδιών. 

∆εν είναι βέβαια µόνο η παροιµία από τα κείµενα του λαού, που περιέχει τη µεταφορά. Θα 
µπορούσαµε να µιλήσουµε για τα αινίγµατα, τους γλωσσοδέτες και άλλα κείµενα λαϊκής σοφίας που θα 
είχαν εξίσου ενδιαφέρον ν’ αναπτυχθούν στα πλαίσια µιας τέτοιας προσέγγισης. Επιλέξαµε την 
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παροιµία επειδή στον καθηµερινό µας λόγο χρησιµοποιούµε µια παροιµία περισσότερο από ότι ένα 
αίνιγµα, άρα τα παιδιά είναι πιο εξοικειωµένα µε αυτό το είδος του λόγου. 

Στη συνέχεια θα µπορούσαν τα παιδιά µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού και των γονιών, να 
φτιάξουν ένα είδος ανθολογίου µε τις παροιµίες και τα αινίγµατα ή ό,τι άλλο έµαθαν µέσα στο χρόνο, 
και να το παρουσιάσουν στο τέλος της χρονιάς. 

Ελπίζουµε αυτή η πρόταση ν’ αποτελέσει µια αφορµή για περισσότερη συζήτηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα µελέτη διερευνά το επίπεδο της γλωσσικής ωριµότητας δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση του 
επιπέδου της φωνολογικής επεξεργασίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι διαστάσεις φωνολογικής 
επεξεργασίας που εξετάζονται είναι η φωνολογική ενηµερότητα, η φωνολογική κωδικοποίηση στην εργαζόµενη 
µνήµη και η φωνολογική κωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση Επιπλέον στόχος ήταν η διερεύνηση της σχέσης 
της φωνολογικής ενηµερότητας και της γλωσσικής ωριµότητας των παιδιών, καθώς και η σχέση της φωνολογικής 
ενηµερότητας και γλωσσικής ωριµότητας µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των παιδιών.  
Σε δείγµα 46 (n=46) παιδιών προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών δευτέρας τάξης νηπιαγωγείου, εκ των οποίων 24 ήταν 
αγόρια και τα 22 κορίτσια µε γλώσσα οµιλίας την ελληνική, δόθηκαν δοκιµασίες φωνολογικής επεξεργασίας και µια 
δοκιµασία για την αξιολόγηση της γλωσσικής ωριµότητας. Οι δοκιµασίες φωνολογικής επεξεργασίας ήταν οι εξής: η 
συλλαβική κατάτµηση, η αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, η απάλειψη συλλαβής και φωνήµατος, η µέτρηση 
της ταχύτητας ονοµάτισης εικόνων και η αξιολόγηση της προφορικής εργαζόµενης µνήµης. Επίσης δόθηκε και ένα 
τεστ γλωσσικής ωριµότητας.  
Τα ευρήµατα µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η οποία έγινε µε τη περιγραφική, συναφειακή και t τεστ 
στρατηγική, ενισχύουν την άποψη ότι διάφορες διαστάσεις της φωνολογικής ενηµερότητας (συλλαβική κατάτµηση, 
αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, απάλειψη συλλαβής και φωνήµατος) παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές 
ως προς το επίπεδο κατάκτησής τους. Επιπλέον βρέθηκε θετική συσχέτιση της γλωσσικής ωριµότητας µε τη 
φωνολογική ενηµερότητα και καµία συσχέτιση µεταξύ της γλωσσικής ωριµότητας και της φωνολογικής 
ενηµερότητας µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη γλωσσική ανάπτυξη, µε έµφαση στην φωνολογική επεξεργασία, των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  
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ABSTRACT 
The present study investigates the level of the linguistic maturity and, more specifically, the level of phonological 
processing of children in a pre-school age. The dimensions of phonological processing which the present study 
investigates are: the phonological awareness, the phonological coding in working memory and phonological 
coding in lexical access. An additional aim is the investigation of the relation between the phonological 
awareness and the linguistic maturity as well as the connection of the phonological processing and the linguistic 
maturity with the educational level of the children’s parents. In a sample consisted of 46 (n=46) children at the 
pre-school age of 5 or 6, who were at the second class of infant school, and 24 of them were boys while 22 were 
girls, all of them speaking Greek, tasks of phonological processing were given along with a task for the evaluation 
of the linguistic maturity. The tasks of phonological processing were the following: the syllabic segmentation, the 
recognition of common initial phoneme, the deletion of syllable and phoneme, the measurement of Rapid Naming 
of pictures and the verbal working memory. Also it was given a task of linguistic maturity.  
The findings of the analysis, which was made through the descriptive correlation and t test strategy, suggest and 
support the opinion that various dimensions of phonological awareness present important differences as for their 
level of growth, in children of age 5-6. 
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Moreover, positive cross-correlation was found between the linguistic maturity and the phonological awareness 
and there wasn’t found any cross-correlation of the linguistic maturity, the phonological coding in working 
memory the phonological coding in lexical access and the phonological awareness with the parents’ educational 
level. The results suggest that particular stress should be laid on the linguistic growth, with special emphasis on 
the phonological awareness of children at a pre-school age. 

 
KEY WORDS 
Linguistic maturity, Phonological awareness, Verbal working memory, Lexical access 
 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

Ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι κατά τις αλληλεπιδράσεις 
τους είναι η γλώσσα. Η παραγωγή έναρθρου λόγου από τον άνθρωπο είναι βασική για την κοινωνική 
και γνωστική του ανάπτυξη: µέσα από τη γλώσσα αντιλαµβανόµαστε το φυσικό και το κοινωνικό µας 
περιβάλλον και επικοινωνούµε µε τους άλλους ανθρώπους. Η γλώσσα είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
ατοµικής µας ταυτότητας και της προσωπικής µας εµπειρίας, όµως µοιάζει επίσης να υπάρχει και 
«κάπου αλλού» ως µια κοινόχρηστη οντότητα. Αυτό που ξέρουµε ως «γλώσσα» είναι ένα σύνθετο, 
πολύπλευρο φαινόµενο, που µοιάζει σταθερά να διαφεύγει από έναν ορισµό και µια ερµηνεία που να 
ικανοποιούν. Ως άτοµα έχουµε ελάχιστο έλεγχο στη δοµή και στη λειτουργία της (Graddol, 2001).  

Ο όρος «γλώσσα» για να περιγραφεί απαιτεί την αναφορά ενός µακρύ καταλόγου βασικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και λειτουργιών. Χωρίς να παραβλέπουµε τα κοινά σηµεία που 
περιλαµβάνονται στους διάφορους ορισµούς για τη γλώσσα -ανεξαρτήτως του επιστηµονικού κλάδου 
που προέρχονται, είναι φανερό ότι άλλοι εστιάζονται στη δοµή -παρουσιάζοντας τη γλώσσα ως 
παράταξη διαφόρων γλωσσικών σηµείων σε σειρά, άλλοι στη διαδικασία –παρουσιάζοντας τη γλώσσα 
ως ένα σύνολο ικανοτήτων για την προφορά και την κατανόηση των λέξεων και άλλοι στη χρήση - 
παρουσιάζοντάς την ως σύνολο κοινωνικών συµβάσεων, οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο χρήσης 
των λέξεων για την επίτευξη ορισµένου σκοπού (Saussure, 1979, Bloom, 1988, Vygotsky, 1988, 
Chomsky, 1991, Owens, 1992 & 1995, Reed, 1994, Lyons, 1995, ∆ράκος, 1996). Όλοι οι σχετικοί 
ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η γλώσσα είναι ένα σύστηµα. Ένα σύστηµα ήχων και 
σηµασιών και δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και να γίνεται αντιληπτή µε συνέπεια, αν δεν ήταν 
συστηµατική. Ο σύνθετος τρόπος ύπαρξής της σηµαίνει ότι πρέπει να επιστρατεύσουµε πολλά είδη 
έρευνας για να περιγράψουµε τη γλώσσα σφαιρικά: κοινωνιολογική, ανθρωπολογική, µαθηµατική, 
σηµειολογική, γεωγραφική, ιστορική, πολιτική (Graddol, 2001) 

Η ανθρώπινη γλώσσα λοιπόν βασίζεται σε ήχους για να σηµάνει κάτι. Μια τεράστια ποικιλία 
ήχων καταφέρνει να συµβολίσει µια τεράστια ποικιλία εννοιών χωρίς όµως η γλώσσα να είναι ένας 
τεράστιος κατάλογος από αντιστοιχίες ήχων και εννοιών, στην οποία περίπτωση και θα ήταν δύσκολη η 
µάθησή της, επειδή θα απαιτούσε τεράστιες ικανότητες αποµνηµόνευσης αλλά και η ίδια η γλώσσα θα 
ήταν ένας κλειστός κατάλογος σηµείων. Η γλώσσα αντιθέτως είναι ένας µηχανισµός παραγωγής 
άπειρων εκφράσεων που δηλώνουν έννοιες µε βάση τη συστηµατική χρήση των ήχων. Αυτή η 
οργάνωση ήχων και εννοιών είναι το ίδιο γλωσσικό σύστηµα, που αποτελεί και το ζητούµενο κάθε 
γλωσσολογικής θεωρίας – είτε γενικά για την ανθρώπινη γλώσσα είτε για µια συγκεκριµένη γλώσσα. 
Σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις, είναι ένα σηµειακό σύστηµα, ένας κώδικας, που καθιστά 
δυνατή την επικοινωνία µεταξύ των ατόµων µε την προϋπόθεση τα άτοµα να γνωρίζουν το σύστηµα 
αυτό και τη χρήση του (Βούλγαρης, 2000).  

Οι οµιλούµενες γλώσσες σ' όλο τον κόσµο απαρτίζονται από τέσσερα δοµικά στοιχεία: το 
φωνολογικό, το συντακτικό, το σηµασιολογικό και τον πραγµατολογικό. Αν και η διαπλοκή των 
στοιχείων αυτών καθώς και η ταυτόχρονη ανάπτυξή τους καθιστούν το διαχωρισµό τους κάπως 
αυθαίρετο, συχνά, ωστόσο, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης γίνονται παραπέρα υποδιαιρέσεις και 
έχουµε τα εξής συστατικά ή "συνθετικά" στοιχεία της γλώσσας: φωνολογικό, φωνητικό, µορφολογικό, 
συντακτικό, σηµασιολογικό και πραγµατικό (Πετρούνιας, 1993). Το κάθε στοιχείο διέπεται από ένα 
σύνολο κανόνων, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση εκ µέρους των οµιλητών για 
αποτελεσµατική επικοινωνία.  

Επειδή η γλώσσα είναι ένα σύνθετο, πολύπλευρο φαινόµενο και δεν είναι εύκολο να 
διερευνηθούν όλες οι συνιστώσες της, αποφασίσαµε να διερευνήσουµε το επιµέρους φαινόµενο της 
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φωνολογικής επεξεργασίας, το οποίο θεωρείται µεγάλης σπουδαιότητας και υπάρχουν ευρήµατα που 
τονίζουν την σχέση µεταξύ της φωνολογικής επεξεργασίας και της αναγνωστικής ανάπτυξης-
δυσκολίας (Brady and Shankweiler, 1991, Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1994). 

 
Η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Μια πτυχή της µεταγλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού είναι και η δυνατότητα του παιδιού να 
παρακολουθεί και να αναλύει την εσωτερική φωνολογική δοµή των προφορικών λέξεων (φωνολογική 
επεξεργασία). 

Η φωνολογική επεξεργασία αναφέρεται στην αντίληψη, την αποθήκευση, την ανάκτηση, και το 
χειρισµό των ήχων της γλώσσας κατά τη διάρκεια της απόκτησης, της κατανόησης, και της παραγωγής 
του προφορικού και του γραπτού κώδικα. Αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν χαρακτηριστικά µε έναν 
αυτόµατο τρόπο και συνδέονται απευθείας µε την λεκτική αντίληψη ή την παραγωγή και οι επιδέξιοι 
χρήστες της γλώσσας αναπτύσσουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν και να χειριστούν τους 
προφορικούς ήχους σε πιο συνειδητά ελεγχόµενο επίπεδο (δηλ., φωνολογική ενηµερότητα) (Catts et 
al.,1999). Οι φωνολογικές δεξιότητες επεξεργασίας χρησιµοποιούν την δοµή των ήχων της γλώσσας 
για να εκτελέσουν προφορικούς και γραπτούς γλωσσικούς χειρισµούς (π.χ. Wagner & Torgesen, 1987). 
Για χρόνια, οι ψυχολόγοι έχουν εστιάσει στη φωνολογική επεξεργασία, γιατί συσχετίζεται ιδιαίτερα µε 
την διαχρονική πρόβλεψη της ανάγνωσης των λέξεων (Adams, 1990; Gough, 1998) 

Η φωνολογική επεξεργασία αναφέρεται στη συνειδητοποίηση και τη χρήση της ηχητικής δοµής 
της γλώσσας και θεωρείται γενικά ότι αποτελείται από δύο χωριστά είδη δυνατοτήτων γνωστών σαν 
φωνολογική ενηµερότητα και φωνολογική κωδικοποίηση (Wagner & Torgesen, 1987). Η 
φωνολογική ενηµερότητα είναι µια συνειδητοποίηση των συνιστωσών ήχων που αποτελούν τις λέξεις 
και βοηθά τους αρχάριους αναγνώστες να ταιριάξουν µια γνωστή προφορική λέξη µε την αντίστοιχη 
γραπτή (Majsterek & Ellenwood, 1995). Παραδείγµατος χάριν, ένα παιδί που γνωρίζει ότι οι τρεις 
µεµονωµένοι ήχοι γ/α/τ/α µπορούν να συνδυαστούν µαζί για να κάνουν τη λέξη "γάτα", θα καταλάβει 
ευκολότερα πώς κάθε ήχος ή φώνηµα µέσα σε µια λέξη αντιπροσωπεύεται από ένα γραπτό σύµβολο 
(grapheme). 

Η φωνολογική κωδικοποίηση αναφέρεται στις διαδικασίες και στις βασισµένες στους ήχους 
πληροφορίες. Όταν οι αρχάριοι αναγνώστες έρχονται αντιµέτωποι µε µια άγνωστη λέξη, πρέπει να 
είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στον ήχο κάθε γραφήµατος µέσα στη λέξη σχετικά γρήγορα. Μόλις 
ανακτηθεί ο ήχος του κάθε γράµµατος της λέξης, κάθε ήχος πρέπει να αποθηκευτεί προσωρινά στην 
εργαζόµενη µνήµη και να συνδυαστεί έπειτα µαζί στη σωστή διαταγή, για να δοθεί η ταυτότητα της 
νέας λέξης (Wagner, 1988). Η αποδοτικότητα ή «ο αυτοµατισµός» στην ανάκτηση των βασισµένων σε 
ήχους πληροφοριών απελευθερώνει την προσοχή για την κατανόηση και µετριέται χαρακτηριστικά από 
δοκιµασίες που περιλαµβάνουν τη γρήγορη ονοµασία γνωστών αντικειµένων, των χρωµάτων ή 
γραµµάτων (Bowers & Swanson, 1991; Torgesen, Wagner, και Rashotte, 1994). Η ικανότητα της 
εργαζόµενης µνήµης να αποθηκεύει φωνολογικές πληροφορίες προσωρινά αξιολογείται 
χαρακτηριστικά από δοκιµασίες ανάκλησης, οι οποίες περιλαµβάνουν τις βασισµένες σε ήχους 
πληροφορίες, όπως γράµµατα, αριθµούς ή λέξεις (Mann, 1984, Wagner & Torgesen, 1987). Αυτοί οι 
τύποι φωνολογικής επεξεργασίας έχουν προσδιοριστεί ως κρισιµότεροι για την ανάπτυξη των βασικών 
δεξιοτήτων ανάγνωσης.  

Η σκοπιµότητα της διερεύνησης του θέµατος της γλώσσας είναι αυτονόητη, αν λάβουµε υπόψη 
ότι ο ρόλος της γλώσσας στην επικοινωνία, τη µάθηση και την απόκτηση της γνώσης (και συνεπώς 
στην εκπαιδευτική διαδικασία) είναι κυρίαρχος και καθοριστικός.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Σκοπός και επιµέρους στόχοι 

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει το επίπεδο της γλωσσικής ωριµότητας µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση του επιπέδου της φωνολογικής επεξεργασίας των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Οι διαστάσεις φωνολογικής επεξεργασίας που εξετάζονται είναι η φωνολογική 
ενηµερότητα, η λεξιλογική πρόσβαση και η προφορική εργαζόµενη µνήµη. 

Ειδικότερα οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι: 
Α) Η διερεύνηση του επιπέδου, της φωνολογικής ενηµερότητας, της προφορικής εργαζόµενης 
µνήµης και της ταχύτητας ονοµάτισης εικόνων ή λεξιλογικής πρόσβασης, παιδιών ηλικίας 5-6 ετών.  
Β) Η διερεύνηση της σχέσης της γλωσσικής ωριµότητας και φωνολογικής ενηµερότητας. 
Γ) Η διερεύνηση της σχέσης της φωνολογικής ενηµερότητας και της γλωσσικής ωριµότητας µε το 
µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

 
Υποθέσεις της έρευνας 

1η υπόθεση. ∆ιάφορες διαστάσεις της φωνολογικής ενηµερότητας (συλλαβική κατάτµηση, 
αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, απάλειψη συλλαβής και φωνήµατος) παρουσιάζουν 
σηµαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο κατάκτησής τους.  
2η υπόθεση. Η γλωσσική ωριµότητα σχετίζεται µε την φωνολογική  ενηµερότητα.  
3η υπόθεση. Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων σχετίζεται µε τη γλωσσική και φωνολογική 
ενηµερότητα των παιδιών. 

 
∆είγµα 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές του νοµού Καρδίτσας. Το 
συνολικό δείγµα ήταν 46 παιδιά δεύτερης τάξης νηπιαγωγείου εκ των οποίων τα 24 ήταν αγόρια και τα 
22 κορίτσια ηλικίας 60 – 71 µηνών (Μ=65.3261 και SD= 3.6761) µε φυσιολογική νοηµοσύνη και 
γλώσσα οµιλίας την ελληνική. 
 
Εργαλεία συλλογής δεδοµένων 
Φωνολογική επεξεργασία: Για να αξιολογήσουµε την φωνολογική επεξεργασία δώσαµε δοκιµασίες 
στις παρακάτω συνιστώσες της: 
α)Φωνολογική ενηµερότητα. Χρησιµοποιήσαµε τις φωνολογικές δοκιµασίες του Μανωλίτση (2000). 
1α) Αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος 
2α) Συλλαβική κατάτµηση 
3α)Απάλειψη φωνήµατος 
4α) Απάλειψη συλλαβής 
β) Φωνολογική κωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση  
α) Ταχύτητα ονοµάτισης εικόνων (Από το DEST) 
γ) Φωνολογική κωδικοποίηση στη εργαζόµενη µνήµη  
α) αριθµητικό µνηµονικό πεδίο (Από το DEST) 
Γλωσσική ωριµότητα: 
α) ∆οκιµασία γλωσσικής ωριµότητας από το Αθηνά ΤΕΣΤ (Παρασκευόπουλος, 1996) 
 
∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων  

Η έρευνα διεξήχθη το πρώτο εξάµηνο φοίτησης στο Νηπιαγωγείο και σχεδιάστηκε σε δύο 
φάσεις, προκειµένου να διερευνήσουµε τον στόχο που θέσαµε. Στην πρώτη φάση η οποία διήρκεσε µια 
εβδοµάδα δώσαµε τις δοκιµασίες σε µια µικρότερη οµάδα παιδιών (n=10) µε σκοπό να ελέγξουµε τη 
χρονική διάρκεια των δοκιµασιών και τον βαθµό κατανόησης των οδηγιών για την εκτέλεση της 
εργασίας από τα παιδιά. Στη δεύτερη φάση η οποία διήρκεσε 3 εβδοµάδες δώσαµε τις δοκιµασίες στα 
υπόλοιπα τα παιδιά του δείγµατός µας (n=36). Η αξιολόγηση των παιδιών ήταν ατοµική και 
πραγµατοποιήθηκε σε ένα ήσυχο χώρο του νηπιαγωγείου. Για την ανάλυση των δεδοµένων 
δηµιουργήσαµε ένα πρωτόκολλο εξέτασης για κάθε παιδί και καταχωρίσαµε αναλυτικά τις επιδόσεις 
του στις δοκιµασίες. Κατά την φάση επεξεργασίας των δεδοµένων προχωρήσαµε στην κωδικοποίηση 
και καταχώρισή τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε 
µε τη χρησιµοποίηση του στατιστικού πακέτου SPSS 9.0 for Windows µε την περιγραφική και 
συναφειακή στρατηγική. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Επίπεδο φωνολογικής επεξεργασίας των παιδιών ηλικίας 5έως 6 ετών. 
Φωνολογική ενηµερότητα 

Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε τους µέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις. το κατώτερο και 
ανώτερο όριο επίδοσης των παιδιών σε κάθε δοκιµασία φωνολογικής ενηµερότητας, καθώς και την 
ανώτερη και κατώτερη τιµή µέτρησης της κάθε δοκιµασίας. Προχωρήσαµε σε επιπλέον αναλύσεις 
εφαρµόζοντας το στατιστικό κριτήριο t για να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στις επιδόσεις στις επιµέρους δοκιµασίες της φωνολογικής ενηµερότητας.  Η συγκριτική 
εξέταση (t test) των επιµέρους δοκιµασιών του φωνολογικού τεστ επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά έχουν 
καλύτερες επιδόσεις στην δοκιµασία συλλαβικής κατάτµησης, ακολουθεί η αναγνώριση κοινού 
αρχικού φωνήµατος, η απάλειψη συλλαβής και µετά η απάλειψη φωνήµατος. 

 
Πίνακας 1. Φωνολογική Ενηµερότητα 

 
  

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Μ SD MIN MAX AT KT. 

Αναγνώριση κοινού αρχικού 
φωνήµατος 

6.43 
n=46 2.06 2 10 10 0 

Συλλαβική κατάτµηση 8.13 
n=46 1.87 3 10 10 0 

Απάλειψη φωνήµατος 1.13 
n=46

.54 
 1 4 10 0 

Απάλειψη συλλαβής 2.15 
n=46 1.25 1 4 10 0 

Συνολική φωνολογική 
ενηµερότητα 

18.5 
n=46 7.08 8 39 40 0 

Μ= µέσο όρο επιτυχίας, SD=τυπική απόκλιση, Min= κατώτατο όριο επίδοσης, 
Max= ανώτατο όριο επίδοσης, AT=ανώτατη τιµή µέτρησης, KT= κατώτατη τιµή µέτρησης 

 
Στην συνέχεια γίνονται επιµέρους αναλύσεις των επιδόσεων των παιδιών σε κάθε δοκιµασία 

φωνολογικής ενηµερότητας.  
Από τον Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι πολλά παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν κατακτήσει τη 

δεξιότητα της αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος, εν αντιθέσει µε µια οµάδα παιδιών στης 
οποίας δεν εµφανίζονται σηµεία ανάπτυξης αυτής της ικανότητας. 
 

Πίνακας 2. Αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ορθές 
απαντήσεις 

Συχνότητα 
n=46 

% 

2 1 2.2% 
3 4 8.7% 
4 3 6.5% 
5 6 13.0% 
6 10 21.7% 
7 8 17.4% 
8 5 10.9% 
9 6 13.0% 

10 3 6.5% 
Σύνολο 46 100 
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 3 διαπιστώνουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 30,4 %, 
απαντά σωστά σε όλα τα θέµατα της δοκιµασίας, και ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών (49%) κυµαίνεται 
στο µέσο όρο επίδοσης των παιδιών σ’ αυτήν την δοκιµασία, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα 
περισσότερα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν κατακτήσει την φωνολογική ικανότητα της συλλαβικής 
κατάτµησης. Υπάρχει όµως και ένα ποσοστό παιδιών (10,9%) το οποίο έχει χαµηλές επιδόσεις στη 
δοκιµασία.  
 

Πίνακας 3. Συλλαβική κατάτµηση 
 

Ορθές 
απαντήσεις 

Συχνότητα 
n=46 

% 

3 1 2.2% 
5 4 8.7% 
6 7 15.2% 
7 2 4.3% 
8 7 15.2% 
9 11 23.9% 

10 14 30.4% 
Σύνολο 46 100 

 
Στη δοκιµασία φωνηµικής απαλοιφής (Πίνακας 4) το 93,5% του δείγµατος δεν κατάφερε να 

απαλείψει ούτε ένα φώνηµα. Κάποια παιδιά όµως έχουν ανεπτυγµένη αυτή την ικανότητα (2,2%) και 
είχαν πολύ καλή επίδοση (7-10 ορθές απαντήσεις) σε αυτή τη δοκιµασία. 
 

Πίνακας 4. Απάλειψη φωνήµατος 
 

Ορθές 
απαντήσεις 

Συχνότητα 
n=46 

% 

1* 43 93.5% 
2 1 2.2% 
3 1 2.2% 
4 1 2.2% 

Σύνολο 46 100 
*1=0 απάντηση, 2= 1-3, 3=4-6, 4=7-10 

 
Στη δοκιµασία συλλαβικής απαλοιφής (Πίνακας 5) παρατηρούµε δυσκολίες (το 47,8% των 

παιδιών είχαν µηδενική επίδοση), αλλά καλύτερες επιδόσεις από τη φωνηµική απαλοιφή. Είναι 
αξιοπρόσεκτο ότι το 21% των παιδιών είχε πολύ καλές επιδόσεις (7-10 επιτυχείς απαντήσεις) στη 
δοκιµασία αυτή. 
 

Πίνακας 5. Απάλειψη συλλαβής  
 

Ορθές 
απαντήσεις 

Συχνότητα 
n=46 

% 

1* 22 47.8% 
2 5 10.9% 
3 9 19.6% 
4 10 21.7% 

Σύνολο 46 100 
*1=0 απάντηση, 2= 1-3, 3=4-6, 4=7-10 
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Φωνολογική κωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση   
Στη δοκιµασία ταχύτητα ονοµάτισης εικόνων στην οποία καταγράφεται ο χρόνος (σε 

δευτερόλεπτα) που κάνει ένα παιδί να ονοµάσει διάφορα αντικείµενα, τα οποία βλέπει, ο µέσος όρος 
επίδοσης είναι (M=54.07΄΄), η τυπική απόκλιση είναι (SD=17.39΄΄), η κατώτερη επίδοση είναι 
(MIN=30΄΄) και η ανώτερη επίδοση είναι (MAX=96΄΄).  

Στον Πίνακα 6 παρατηρούµε ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές ως προς το χρόνο ονοµάτισης. Η 
ταχύτητα ονοµάτισης του µεγαλύτερου ποσοστού των παιδιών (34%) κυµαίνεται σε φυσιολογικά 
επίπεδα (38-55΄΄ σύµφωνα µε τις νόρµες της δοκιµασίας). Όµως ένα ποσοστό παιδιών 21% ήταν αργά 
ως προς τον χρόνο ονοµάτισης εικόνων, ενώ ένα ποσοστό 19% ήταν αρκετά γρήγορα.  
 

Πίνακας 6. Ταχύτητα ονοµάτισης εικόνων 
 

Χρόνος σε 
δευτερόλεπτα 

Συχνότητα 
n=46 

% 

1* 10 21.7% 
2 11 23.9% 
3 16 34.8% 
4 9 19.6% 

Σύνολο 46 100 
*1=68΄΄+,2=56΄- 67΄΄, 3=38΄΄- 55΄΄, 4=30΄΄- 37΄΄ 

 
Φωνολογική κωδικοποίηση στη εργαζόµενη µνήµη (λεκτική βραχυπρόθεσµη µνήµη) 

Στη δοκιµασία φωνολογικής εργαζόµενης µνήµης ο µέσος όρος επίδοσης είναι (M=4,46), η 
τυπική απόκλιση (SD=.81) το ανώτερο όριο επίδοσης (MAX=6), το κατώτερο όριο (MIN=3), µε 
ανώτερη δυνατή τιµή µέτρησης 8 και κατώτερη τιµή 1. Παρατηρώντας τον Πίνακα 7 διαπιστώνεται ότι 
το εύρος του µνηµονικού πεδίου του 45,7 % του δείγµατος εκτείνεται στα 5 στοιχεία. Ένα ποσοστό 
όµως 13% των παιδιών έχει πολύ χαµηλές επιδόσεις. 
 

Πίνακας 7. Φωνολογική εργαζόµενη µνήµη 
 

Αριθµός ψηφίων  Συχνότητα 
(n=46) 

% 

3 6 13.0% 
4 16 34.8% 
5 21 45.7% 
6 3 6.5% 

Σύνολο 46 100 
 
 
Επίπεδο γλωσσικής ωριµότητας παιδιών ηλικίας 5 έως 6 ετών 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 ο µέσος όρος των απαντήσεων των παιδιών στη δοκιµασία αυτή 
είναι (M=11. 43) η τυπική απόκλιση (SD=3,94) µε ανώτερη τιµή ορθών απαντήσεων 23 και κατώτερη 
τιµή 4. Το 21,7 % του δείγµατος κυµαίνεται περίπου στον µέσο όρο των απαντήσεων, ένα ποσοστό 
παιδιών 8,7 % είχε πολύ χαµηλές επιδόσεις και ένα ποσοστό 8,8% έχει πολύ καλές επιδόσεις. Επιπλέον 
παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ως προς τις ορθές απαντήσεις, γεγονός που αποδεικνύει το 
διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής ωριµότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
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Πίνακας 8. Γλωσσική ωριµότητα 
(γλωσσικές αναλογίες) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζουµε τη σχέση της γλωσσικής ωρίµανσης όπως αυτή 

αντανακλάται στο τεστ γλωσσικών αναλογιών, µε τη φωνολογική ενηµερότητα των παιδιών ηλικίας 5-
6 ετών.  

Στον Πίνακα 9 παρατηρούµε τα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις ανάµεσα στην γλωσσική 
ωριµότητα και στη συνολική φωνολογική ενηµερότητα. Οι συσχετίσεις αποδείχθηκαν θετικές και 
στατιστικά σηµαντικές. 

 
Πίνακας 9. Συσχετίσεις ανάµεσα στην γλωσσική ωριµότητα και 

στη συνολική φωνολογική ενηµερότητα 
 

 Γλωσσική 
ωριµότητα 
(Γ.Ω)        

Συνολική 
φωνολογική 
ενηµερότητα 

(Σ.ΦΕ.) 
Γ.Ω 1.000** 602** 

 . .000 
 46 46 

Σ.Φ.Ε. 602** 1.000** 
 .000 . 
 46 46 

 
Στην παρακάτω ανάλυση εξετάζουµε τη σχέση της γλωσσικής ωριµότητας και της συνολικής 

φωνολογικής ενηµερότητας µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων του παιδιού. Επειδή από τους 
γονείς, οι οποίοι δέχτηκαν τα παιδιά τους να συµµετάσχουν στην έρευνα, δεν πληρούσε κανένας το 
κριτήριο «χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης», κατατάξαµε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ως εξής: µε 
πτυχίο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ στο υψηλό µορφωτικό επίπεδο και τους γονείς µε απολυτήριο Γυµνασίου, Λυκείου 
και µε κάποιες µεταλυκειακές σπουδές, όπως ΙΕΚ, Ιδιωτικές Σχολές κ.λ.π. στο µέσο µορφωτικό 
επίπεδο. 

Ορθές απαντήσεις Συχνότητα 
n=46 

% 

4 1 2.2% 
6 3 6.5% 
7 5 10.9% 
8 1 2.2% 
9 5 10.9% 

10 5 10.9% 
11 7 15.2% 
12 3 6.5% 
13 2 4.3% 
14 3 6.5% 
15 4 8.7% 
16 3 6.5% 
17 1 2.2% 
18 1 2.2% 
19 1 2.2% 
23 1 2.2% 

Σύνολο 46 100 
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Στα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 διαπιστώνουµε ότι 
δεν υπάρχει καµία συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, της γλωσσικής 
ωριµότητας και της φωνολογικής ενηµερότητας. 

 
Πίνακας 10. Συσχετίσεις ανάµεσα στην γλωσσική ωριµότητα και την συνολική φωνολογική 

ενηµερότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. 
 

 Εκπαίδευση  
πατέρα 

Εκπαίδευση
µητέρας 

 Συνολική
 
Φων.Ενηµ.

Γλωσσική 
ωριµότητα 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

πατέρα 

1.000 .867** -093 .116 

 . .000 .539 .442 
 46 46 46 46 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

µητέρας 

.867** 1.000 -.062 .087 

 .000 . .683 .567 
 46 46 46 46 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Στόχος της µελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της γλωσσικής ωριµότητας µε ιδιαίτερη 
έµφαση στη διερεύνηση του επιπέδου της φωνολογικής επεξεργασίας των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 5-6 ετών.  

Όλα τα ευρήµατα από την ανάλυση των διαστάσεων της φωνολογικής ενηµερότητας που 
εξετάσαµε στην παρούσα µελέτη (συλλαβική κατάτµηση, αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, 
απάλειψη συλλαβής και φωνήµατος), ενισχύουν την άποψη ότι τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών έχουν 
κατακτήσει κάποιες από αυτές τις διαστάσεις σε σηµαντικό βαθµό, άλλες λιγότερο και άλλες όχι. Τα 
ευρήµατα συµπορεύονται µε τα αποτελέσµατα του Näslud (1996), ο οποίος µελέτησε τη φωνολογική 
ενηµερότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας στη Σκανδιναβία, τα οποία δεν γνωρίζουν ακόµη ανάγνωση, 
της Παπούλια – Τζελέπη (1997), του Αϊδίνη (2006) και του Μανωλίτση (2000).  

Από τα αποτελέσµατα επίσης διαπιστώνουµε ότι οι διαστάσεις της φωνολογικής ενηµερότητας 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, ως προς το επίπεδο κατάκτησής τους. Οι διαστάσεις της 
φωνολογικής ενηµερότητας, συλλαβική κατάτµηση και αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, έχουν 
κατακτηθεί σε σηµαντικό βαθµό στα παιδιά της ηλικίας 5-6. Ειδικότερα, τα παιδιά παρουσίασαν πολύ 
υψηλές επιδόσεις στην ανάλυση της λέξης στις επιµέρους συλλαβές και είναι σύµφωνες µε την 
υπόθεση ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη συνειδητοποίηση 
της συλλαβικής δοµής του προφορικού λόγου (Πόρποδας, 2002, Aidinis and Nudes, 2001). Οι 
επιδόσεις των παιδιών της έρευνας ήταν ανάλογες µε αυτές του Μανωλίτση (2000), του Πρωτόπαπα 
(2004) και των Liberman, et. al., (1974). 

Η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν το κοινό αρχικό φώνηµα είναι λιγότερο αναπτυγµένη 
από την προηγούµενη (συλλαβική κατάτµηση). Η δοκιµασία αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος 
απαιτεί από τα παιδιά να προσέξουν την ελάχιστη φωνολογική µονάδα το φώνηµα σε αντίθεση µε την 
προηγούµενη δοκιµασία που απαιτεί από το παιδί να προσέξει τη συλλαβή, η οποία είναι µεγαλύτερη 
φωνολογική µονάδα από το φώνηµα. Τα παιδιά του δείγµατος είχαν παρόµοια επίδοση στη δοκιµασία 
αναγνώρισης κοινού αρχικού φωνήµατος µε τα παιδιά του δείγµατος του Μανωλίτση (2000), παρόλο 
που ήταν λίγο µεγαλύτερα από τα παιδιά του δείγµατος της παρούσας έρευνας, αλλά και στα παιδιά 
Νηπιαγωγείων άλλων χωρών, όπως της Αµερικής (Stanovich, 1984; Lonigan, Burgess et al.,1998), και 
της ∆ανίας (Schreuder and van Bon,1989).  

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τα εξακολουθητικά /s/, και /z/ αναγνωριζόταν πιο εύκολα από τα 
παιδιά, ευρήµατα που συµβαδίζουν µε τα ευρήµατα του Μανωλίτση (2000). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα 
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αυτά, δεν µπορεί να ειπωθεί µε ακρίβεια ότι τα εξακολουθητικά είναι πιο εύκολο να αναγνωριστούν 
από τα στιγµιαία, όπως διαπιστώνει η Παπούλια –Τζελέπη (1997) και Gonzale, & Garcia, (1995), γιατί 
τα παιδιά στo στιγµιαίο /p/ είχαν παρόµοια επίδοση µε το εξακολουθητικό /s/. Η υπεροχή των 
εξακολουθητικών έναντι των στιγµιαίων συµφώνων στη παρούσα µελέτη περιορίζονται µόνο στο 
εξακολουθητικό /z/. Τα ευρήµατα συµφωνούν µε την άποψη της Treiman (1992) και των συνεργατών 
της, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει διαφορά ως προς τον βαθµό συνειδητοποίησης των 
εξακολουθητικών και των στιγµιαίων συµφώνων.  

Στη δοκιµασία απάλειψης συλλαβής και φωνήµατος οι συµµετέχοντες είχαν πολύ χαµηλές 
επιδόσεις, µε την χειρότερη επίδοση στην απάλειψη φωνήµατος, η οποία θεωρείται από τις πιο 
δύσκολες δεξιότητες και αναπτύσσεται αργότερα. Η συγκριτική εξέταση (t test) των επιµέρους 
δοκιµασιών του φωνολογικού τεστ επιβεβαιώνει ότι η απαλοιφή είναι η δυσκολότερη, ευρήµατα τα 
οποία συµπορεύονται µε τα ευρήµατα των O’Conor και Jenkins (1999), Stanovich, Cunningham, & 
Cramer, 1984, Bowey, 1994. Η δυσκολία µπορεί να οφείλεται στις γνωστικές απαιτήσεις που 
προϋποθέτει, συγκεκριµένα «για να διεκπεραιωθεί το τεστ απαλοιφής πρέπει να ενεργοποιηθούν µε τη 
σειρά οι λειτουργίες επιλογής του στοιχείου που πρέπει να απαλειφθεί, ανάλυσης της λέξης στα δοµικά 
φωνολογικά της στοιχεία, σύγκρισης του υπό απαλοιφής στοιχείου µε όλα τα άλλα, επισήµανσης του 
στοιχείου αυτού στην σειρά των άλλων στοιχείων, αφαίρεσης του στοιχείου, σύνθεσης των υπολοίπων 
και εκφώνησης του τµήµατος της λέξης που µένει» (Πόρποδας, 2002, σ. 233).  

Όσον αφορά στη δοκιµασία απάλειψης της αρχικής συλλαβής µιας λέξης, διαπιστώσαµε ότι το 
52% των παιδιών της έρευνας κατάφερε να δώσει έστω και µια ορθή απάντηση, ενώ ο Μανωλίτσης 
βρήκε το 45% των παιδιών (παρόλο που τα παιδιά του δείγµατός του ήταν λίγο µεγαλύτερα από τα 
παιδιά της παρούσας µελέτης), µπορεί να δώσει τουλάχιστον µια ορθή απάντηση. Είναι όµως γεγονός 
ότι οι επιδόσεις των παιδιών της παρούσας έρευνας υπολείπονται των επιδόσεων των αγγλόφωνων 
παιδιών (O’Connor, 1999) και των παιδιών της Φιλλανδίας (Dufva, Niemi, & Voeten, 2001). Η 
διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στο ότι ήταν τα παιδιά λίγο µεγαλύτερης ηλικίας ή και στο είδος της 
δοκιµασίας που δόθηκε.  

Στη δοκιµασία ταχύτητα ονοµάτισης εικόνων στην οποία καταγράφουµε τον χρόνο που κάνει 
ένα παιδί να ονοµάσει διάφορα οικεία αντικείµενα που βλέπει, παρατηρούµε ότι υπάρχουν µεγάλες 
διαφορές ως προς το χρόνο ονοµάτισης. Η ταχύτητα ονοµάτισης του µεγαλύτερου ποσοστού των 
παιδιών (34%) κυµαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα (38-55΄΄ σύµφωνα µε τις νόρµες της δοκιµασίας). 
Όµως είναι αξιοπρόσεκτο ότι ένα ποσοστό 21% έχει πολύ κακές επιδόσεις. Πιθανόν αυτές οι διαφορές 
ως προς την ταχύτητα ονοµάτισης να αποδίδονται στο µεγάλο εύρος της ηλικίας, ή σε αναπτυξιακές 
διαφορές ή και σε άλλους παράγοντες, οι οποίου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι επιδόσεις των 
παιδιών του δείγµατος είναι ανάλογες µε τις επιδόσεις των παιδιών της Αγγλίας (Simpson and Everatt, 
2001). 

Στη δοκιµασία φωνολογικής εργαζόµενης µνήµης το εύρος του µνηµονικού πεδίου του 45,7% 
του δείγµατος εκτείνεται στα 5 στοιχεία, γεγονός που καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
παιδιών βρίσκεται σε φυσιολογικά για την ηλικία του επίπεδα, ως προς το αριθµητικό µνηµονικό πεδίο. 
Αξιοσηµείωτο θεωρείται το γεγονός ότι το 13% των παιδιών έχει πολύ χαµηλές επιδόσεις (σύµφωνα µε 
τις νόρµες της δοκιµασίας). Αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές µεταβλητές προτείνουν οι Ellis and 
Large (1988) για να εξηγήσουν τις διαφορετικές επιδόσεις των παιδιών µεταξύ των ηλικιών 5 και 7 
ετών στα έργα αριθµητικού µνηµονικού πεδίου. Μια άλλη εξήγηση των διαφορετικών επιδόσεων είναι 
και το µεγάλο εύρος των ηλικιών των παιδιών του δείγµατος. Οι επιδόσεις των παιδιών του δείγµατος 
στη δοκιµασία αυτή είναι ανάλογες µε τις επιδόσεις των παιδιών στην Αµερική (Mann and Foy, 2003) 
και στην Αγγλία (Simpson and Everatt, 2005, Alloway et al., 2005) και καλύτερες από τα παιδιά της 
Φιλλανδίας (Dufva, Niemi, & Voeten, 2001). 

Σε γενικές γραµµές τα ευρήµατα που αφορούν στην φωνολογική επεξεργασία συνάδουν µε αυτά 
των Wagner, Torgesen, and Rashotte (1993), οι οποίοι εκπονώντας µια διαχρονική (σε αγγλόφωνα 
παιδιά) µελέτη από το νηπιαγωγείο µέχρι τη δευτέρα τάξη, διαπίστωσαν διαφορετικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης για τις διάφορες δυνατότητες φωνολογικής επεξεργασίας (δηλ., φωνολογική σύνθεση, 
ανάλυση, κωδικοποίηση στην εργαζόµενη µνήµη, και ταχύτητας ονοµάτισης). 

Στον Πίνακα 9, όπου διερευνάται το επίπεδο γλωσσικής ωριµότητας των παιδιών ηλικίας 5-6 
ετών, παρατηρούµε µεγάλες διαφορές ως προς τις ορθές απαντήσεις, γεγονός που αποδεικνύει το 
διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής ωριµότητας των παιδιών της ηλικίας αυτής. Είναι δε αποδεδειγµένο ότι 
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η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης εξαρτάται από την αλληλεπίδραση παραγόντων σε τουλάχιστον 
πέντε περιοχές: κοινωνική (Akhtar et al. 1996), αντιληπτική (Trehub, 1996), γνωστική επεξεργασία 
(Nelson et al., 1996), εννοιολογική (McGregor et al. 2002) και γλωσσική (Fazio et al., 1993). Είναι 
αξιοπρόσεκτο ότι ένα ποσοστό 8.8% έχει πολύ χαµηλές επιδόσεις στη δοκιµασία αυτή που εκτός από 
το µεγάλο ηλικιακό εύρος και τις αναπτυξιακές διαφορές που υφίστανται στην ηλικία αυτή, πιθανόν 
ελλοχεύουν και άλλοι παράγοντες.  

Τα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις ανάµεσα στην γλωσσική ωριµότητα και στη συνολική 
φωνολογική ενηµερότητα µας δείχνουν ότι οι συσχετίσεις µε όλες τις φωνολογικές δοκιµασίες, αλλά 
και µε την συνολική φωνολογική επίδοση, αποδείχθηκαν θετικές και στατιστικά σηµαντικές. Τα 
ευρήµατα επαληθεύουν τις στενές σχέσεις της γλωσσικής ωριµότητας και φωνολογικής επίγνωσης, την 
οποία διαπίστωσαν οι Lonigan,1998, Bowey and Patel, 1988, και Bowey, 1994, Dickinson and Snow 
(1987) και ο Scarborough, 2001. 

Στα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις της γλωσσικής ωριµότητας µε το επίπεδο εκπαίδευσης 
των γονέων του παιδιού, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καµία συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο 
εκπαίδευσης των γονέων και της γλωσσικής ωρίµανσης. Τα ευρήµατα αυτά πιθανόν απορρέουν από το 
γεγονός ότι οι γονείς των παιδιών του δείγµατος ανήκαν στο υψηλό και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης. 
Εξάλλου σύµφωνα µε τα ευρήµατα διαφόρων ερευνών εικάζεται ότι εκτός από το γλωσσολογικό 
περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνουν τα παιδιά (Rice, 1984), άλλοι παράγοντες όπως η νοηµοσύνη τους 
(Wechsler, 1986), η γενικότερη ικανότητα κατανόησης (Anderson, 1981) ή η ύπαρξη αναπτυξιακών 
δυσκολιών µάθησης (Stark & Tallal, 1981) συντελούν στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.  

Στη συσχέτιση της συνολικής φωνολογικής ενηµερότητας µε το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων, δεν διαπιστώσαµε καµιά συσχέτιση, ευρήµατα που δεν συµβαδίζουν µε την διαπίστωση της 
Παπούλια –Τζελέπη (1997) ότι τα παιδιά που ανήκουν σε υψηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε ασκήσεις φωνολογικής ενηµερότητας. Επίσης δεν 
συµφωνούν µε τα ευρήµατα του Μανωλίτση (2000) που διαπιστώνει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων διαφοροποιούν τις επιδόσεις των παιδιών σ’ όλες σχεδόν µεταφωνολογικές και 
µετασυντακτικές ικανότητες. Το σηµείο αυτό αποτελεί και έναν από τους περιορισµούς της 
συγκεκριµένης µελέτης, γιατί οι γονείς των παιδιών των προαναφερθέντων ερευνών ανήκαν στο 
χαµηλό, µέσο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα οι συµµετέχοντες γονείς των παιδιών της 
παρούσας έρευνας, ανήκαν στο µέσο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,  

Συµφωνούν όµως εν µέρει µε τα ευρήµατα του Αϊδίνη (2006), ο οποίος βρήκε ότι µόνο το 
µορφωτικό επίπεδο του πατέρα φαίνεται να συνδέεται µε την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης 
και όχι της µητέρας. Επίσης τα ευρήµατά µας συµπορεύονται µε τα αυτά των Raz, and Bryant, (1990), 
οι οποίοι βρήκαν ότι το µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν σχετίζεται µε τη φωνολογική ενηµερότητα. 
Αν και η εκπαίδευση, το επάγγελµα, και το εισόδηµα γονέων έχουν βρεθεί να αφορούν στην έκβαση 
των επιδόσεων των παιδιών, τα πραγµατικά χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας που δηµιουργείται από 
τους γονείς ή το παιδί, µπορεί να είναι σηµαντικότερα (Raz & Bryant, 1990). 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι οι διάφορες διαστάσεις της φωνολογικής ενηµερότητας 
(συλλαβική κατάτµηση, αναγνώριση κοινού αρχικού φωνήµατος, απάλειψη συλλαβής και φωνήµατος) 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο κατάκτησής τους. Η φωνολογική ενηµερότητα 
συσχετίζεται µε την γλωσσική ωριµότητα. Από τα ευρήµατα επίσης διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης των γονέων δεν συσχετίζεται µε την γλωσσική ανάπτυξη και την φωνολογική επίγνωση 
των παιδιών, πιθανόν λόγω του ότι δεν είχαµε στο δείγµα µας γονείς µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Τα συµπεράσµατα όµως της µελέτης, υπόκεινται σε κάποιους περιορισµούς. ∆εν γενικεύονται µε 
ασφάλεια λόγω του µικρού αριθµού του δείγµατος. Επίσης η γενίκευση µπορεί εν µέρει να γίνει µόνο 
αν ο πληθυσµός προσιδιάζει µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος της παρούσας µελέτης.  

Καλό θα ήταν το εργαλείο της έρευνας να περιείχε και άλλες δοκιµασίες φωνολογικής 
ενηµερότητας και να γίνουν πολλές µετρήσεις σε διάφορα επίπεδα τόσο φωνολογικών µονάδων όσο 
και γνωστικής επεξεργασίας λόγω της πολυδιάστατης φύσης των φωνολογικών ικανοτήτων. 
Χρειάζεται επίσης να γίνει διερεύνηση και άλλων πλευρών της γλώσσας (προσληπτικό λεξιλόγιο, 
εκφραστικό λεξιλόγιο, αφηγηµατική ικανότητα), για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα των γλωσσικών 
ικανοτήτων των παιδιών, να δούµε ποιες πλευρές της γλώσσας σχετίζονται µε το µορφωτικό επίπεδο 
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των γονέων και να διερευνηθούν και άλλες µεταβλητές, όπως οι στάσεις των γονέων απέναντι στον 
γραµµατισµό των παιδιών τους, η καταγραφή των εµπειριών ανάγνωσης και γραφής που έχει το παιδί 
από το σπίτι κ.λ.π. 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Οι προτάσεις που απορρέουν από τα ευρήµατα καταλήγουν στην αναγκαιότητα της καλλιέργειας 
της γλώσσας γενικότερα και ειδικότερα της φωνολογικής επεξεργασίας στην προσχολική ηλικία, µε 
συστηµατικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να στηριχτούν στις ήδη υπάρχουσες φωνολογικές και 
γλωσσικές ικανότητες, όπως είδαµε στα ευρήµατα της µελέτης, να τις επεκτείνουν και να 
προχωρήσουν στις πιο εκλεπτυσµένες µορφές γλωσσικής επίγνωσης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λαµβάνοντας υπόψη το σύνθετο ρόλο που παίζει η γλώσσα ως µέσο αναπαράστασης, επικοινωνίας και σκέψης στην 
ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης ο αρχικός στόχος αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσουµε κατά πόσο η γλώσσα 
ενός παραµυθιού µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο νοηµατοδότησης ενός σύνθετου αριθµητικού προβλήµατος 
πρόσθεσης, µε τέτοιο τρόπο που να προκαλέσει τα παιδιά να διαχειριστούν τα δεδοµένα, να παράγουν αυθόρµητα 
στρατηγικές αντιµετώπισης και να µιλήσουν για αυτές. Ο δεύτερος στόχος µας ήταν να µελετήσουµε τις 
«σηµειώσεις» των παιδιών, τα µέσα αναπαράστασης, συµβατικά ή µη συµβατικά, που χρησιµοποιούν κατά την 
προσπάθεια επίλυσης σε ένα τέτοιο περιβάλλον.  Οργανώσαµε µια διδακτική παρέµβαση µαθηµατικού περιεχοµένου 
µε βάση ένα συγκεκριµένο παραµύθι, η οποία εφαρµόστηκε σε 5 τάξεις νηπιαγωγείου. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα περισσότερα παιδιά κατάφεραν να διαχειριστούν τα δεδοµένα του προβλήµατος, να 
αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης και να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσµα, ακόµα και να περιγράψουν προφορικά 
τις παραγωγές τους. Οι «σηµειώσεις» των παιδιών δείχνουν ότι τα κύρια µέσα αναπαράστασης που χρησιµοποιούν 
είναι η ζωγραφική, µη συµβατικά σύµβολα και τέλος τα αριθµητικά σύµβολα. Σχολιάζονται πιθανές προοπτικές 
αφενός για την διεύρυνση των ερευνητικών ευρηµάτων κι αφετέρου για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο 
νηπιαγωγείο. 
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ABSTRACT 
Taking into account the complex role language plays as a means of representation, communication and thought in 
the development of mathematical thought, the original aim of the present study was to investigate whether the 
language of a fairy tale may mediate the understanding of a complex addition problem in a way that it induces the 
children to manage the data provided and spontaneously develop problem solving strategies as well as discuss 
them. The second aim was to delve into the children’s ‘notes’ – drawings, conventional and unconventional 
symbols –, which they use while they are attempting to solve the problem within this environment. A didactic 
intervention based on a specific fairy tale was prepared and put into practice in 5 kindergarten classes. The 
analysis of the results showed that most children were able to manage the data of the problem, work out problem 
solving strategies and produce a result; they even described their results orally. The children’s ‘notes’ indicate 
that the main means of representation they use are drawings, unconventional symbols and, finally, arithmetic 
symbols. The prospects for both increasing the number of research findings and teaching mathematics in the 
kindergarten will be discussed as well. 
 
KEY WORDS 
Problem Solving Strategies, Number Sense, Arithmetic Problems, Children’s Literature, Natural Language, 
Symbolic Language, Means of Representation 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πολλοί ερευνητές συµφωνούν στο γεγονός ότι το παιδί, ήδη από την προσχολική ηλικία, έχει 
κατακτήσει ορισµένες θεµελιώδεις µαθηµατικές έννοιες (Resnick, 1995, Barody, 1993, Gelman, 1999). 
Υποστηρίζεται ότι ένα είδος µαθηµατικής γνώσης µπορεί να καλλιεργηθεί έξω από τα πλαίσια της 
τυπικής σχολικής µάθησης (Carraher κ.ά, 1995). Τα παιδιά όµως αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην 
κατανόηση των τυπικών µαθηµατικών και θεωρείται υπεύθυνο σήµερα το ίδιο το σχολείο.  ∆εν 
αξιοποιεί όπως θα έπρεπε την προηγούµενη γνώση των παιδιών, παρόλο που ενισχύεται συνεχώς η 
άποψη ότι ο µαθητής κατασκευάζει τη νέα γνώση µε βάση τις προηγούµενες γνώσεις του (Resnick, 
1995, Βοσνιάδου 1995). Η διδασκαλία των µαθηµατικών στο σχολικό περιβάλλον διαφέρει ριζικά από 
τον τρόπο που τα ίδια τα παιδιά µέσα από τις καθηµερινές εµπειρίες τους, στα πλαίσια του δικού τους 
κοινωνικού περιβάλλοντος κατασκευάζουν τα δικά τους µαθηµατικά (Barody, 1993). H υποτίµηση της 
προηγούµενης γνώσης των παιδιών έχει δυο τουλάχιστον συνέπειες. Αφενός δεν επιτρέπει να 
αναδειχθούν οι άτυπες µαθηµατικές ικανότητες των παιδιών  (Barody, 1993, Γερµανός κ. ά, 1997). 
Αφετέρου µε αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία χάνει ευκαιρίες να εισάγει µαθηµατικές ιδέες µε έναν 
τρόπο που να έχει νόηµα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ωστόσο, για να ανιχνεύσουµε τις 
προηγούµενες γνώσεις των παιδιών και να τις αξιοποιήσουµε διδακτικά, δεν είναι άραγε αναγκαίο να 
προτείνουµε στα παιδιά µαθηµατικά προβλήµατα που να έχουν πραγµατικό νόηµα και να βρίσκονται 
κοντά στις εµπειρίες τους; 

Ο στόχος αυτής της µελέτης ήταν διπλός. Επιχειρούµε, αρχικά να διερευνήσουµε την 
δυνατότητα ανάπτυξης µαθηµατικών προβληµάτων που έχουν νόηµα για τα παιδιά νηπιαγωγείου µε 
την βοήθεια της γλώσσας των παραµυθιών και στη συνέχεια να καταγράψουµε και να αναλύσουµε τα 
µέσα αναπαράστασης που χρησιµοποιούν για να διαχειριστούν ένα σύνθετο πρόβληµα πρόσθεσης, που 
απορρέει φυσικά από την ανάγνωση ενός παραµυθιού.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
 
Ο ρόλος της γλώσσας στη µαθηµατική σκέψη. 

Η γλώσσα λειτουργεί ως µέσον επικοινωνίας, ως µέσο αναπαράστασης αλλά και  ως εργαλείο 
σκέψης. Στη διδασκαλία  των µαθηµατικών, πολύ συχνά υποτιµάται ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείο 
σκέψης. Όµως αυτές οι τρεις λειτουργίες της γλώσσας φαίνεται ότι συνδέονται στενά (Bednarz, 1996). 
Από την µια µεριά  µια καλή γλωσσική αναπαράσταση ενός µαθηµατικού προβλήµατος κοντά στη 
φυσική γλώσσα των παιδιών - «γλωσσικά σχεδιασµένες πραγµατικότητες µέσα από ιστορίες 
προβλήµατα» όπως λέει η Nunes (σελ. 73, 1996) - επιτρέπει αφενός σε παιδιά και δάσκαλο να 
δηµιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο επικοινωνίας κι αφετέρου στα παιδιά να εµπλακούν διανοητικά και 
να χρησιµοποιήσουν τα σχήµατα δράσης που διαθέτουν για να ερµηνεύσουν και να διαχειριστούν το 
πρόβληµα 

Από την άλλη, η ανάγκη επικοινωνίας, κινητοποιεί την σκέψη του ατόµου για να µπορέσουν 
διαδικασίες όπως η περιγραφή, η αιτιολόγηση και η εξήγηση να πραγµατοποιηθούν. Για παράδειγµα οι 
µαθητές συνήθως επικεντρώνουν στις λύσεις παρά στις µεθόδους. Όταν όµως χρειαστεί να 
περιγράψουν ή να εξηγήσουν τη στρατηγική που ακολούθησαν, τους δίνεται µια ευκαιρία να 
επικεντρώσουν στη διαδικασία επίλυσης και να αναπαραστήσουν µέσω της γλώσσας τα σχήµατα 
δράσης που χρησιµοποίησαν (Nunes, 1996). Η γλώσσα γίνεται έτσι µέσο αναπαράστασης, 
επικοινωνίας και µαθηµατικής σκέψης ταυτόχρονα. Με παρόµοιο τρόπο οι Noss & Hoyles (1996) 
υπογραµµίζουν ότι για να προσδιορίσει κάποιος τα µαθηµατικά αντικείµενα και τις σχέσεις µεταξύ 
τους είναι σηµαντικό να αναπτύξει µιας γλώσσα περιγραφική. Οι παιδαγωγικές προεκτάσεις αυτής της 
άποψης για τη µαθηµατική εκπαίδευση σηµαίνει να βοηθήσουµε τα παιδιά να µιλήσουν µαθηµατικά. Η 
προφορική έκφραση βοηθάει τους µαθητές να κάνουν δική τους τη γνώση, να ρωτήσουν ρεαλιστικές 
ερωτήσεις και να καταστήσουν τις µαθηµατικές δοµές και σχέσεις σαφείς. 

Όλα αυτά βέβαια, ανατρέπονται όταν κατά τη διδασκαλία των µαθηµατικών υπερέχει η χρήση 
της συµβολικής γλώσσας και υποβιβάζεται η φυσική γλώσσα, όπως συµβαίνει τις περισσότερες φορές 
(Bednarz,1996). Όµως, «πολλές έρευνες δείχνουν ότι η φυσική γλώσσα είναι ένα προνοµιακό εργαλείο 
κατά την αυθόρµητη µαθηµατική δραστηριότητα των παιδιών» (όπ.π., σελ. 229). 

Πώς άραγε µπορούµε να σχεδιάσουµε γλωσσικά, πραγµατικότητες µε µαθηµατικό νόηµα, κοντά 
όµως στη φυσική γλώσσα των παιδιών; 
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Η γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης µαθηµατικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου 
περιεχόµενου που να έχει νόηµα για τα παιδιά (Donaldson, 1991, Hughes, 1996) έχει δηµιουργήσει 
νέες τάσεις στη διδακτική χρήση των λογοτεχνικών κειµένων. Μια από τις προσεγγίσεις ενσωµάτωσης 
της λογοτεχνίας στη διδασκαλία των µαθηµατικών, κάνει χρήση του βασικού σεναρίου για την 
δηµιουργία καταστάσεων προβληµατισµού (Griffiths & Clyne, 1991, Παπανδρέου, 2005). Η γλώσσα 
των παιδικών κειµένων βρίσκεται πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα των παιδιών. Το ίδιο το παραµύθι 
έχει σχεδιαστεί γλωσσικά µε τέτοιο τρόπο που να αποτελεί µια πραγµατικότητα µε νόηµα για τα 
παιδιά. Έτσι και το µαθηµατικό πρόβληµα που πηγάζει από ένα παραµύθι ίσως  αποκτά ανάλογο νόηµα 
για τα παιδιά, γεγονός που µπορεί να διευκολύνει την κατανόησή του, την διαχείριση των δεδοµένων 
και της «ερώτησης». Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος, η πιο καθοριστική φάση 
θεωρείται η διαχείριση των δεδοµένων του προβλήµατος. Εδώ ίσως βρίσκεται και η δυναµική της 
παιδικής λογοτεχνίας. 

Είναι δυνατόν ένα παιδικό παραµύθι να διευκολύνει την πρόσβαση των παιδιών στο νόηµα ενός 
µαθηµατικού προβλήµατος, έτσι ώστε να µπορέσουν να χειριστούν τα δεδοµένα και να αναπτύξουν 
στρατηγικές επίλυσης; 
 
Αριθµητικά σύµβολα, αρίθµηση: τι γνωρίζουν τα παιδιά νηπιαγωγείου  

Ένα µαθηµατικό συµβολικό σύστηµα έχει τη δική του δοµή, υπακούει σε συγκεκριµένους 
κανόνες κι εµπεριέχει ταυτόχρονα λογικές αρχές που το συνδέουν µε τις µαθηµατικές δραστηριότητες 
για τις οποίες σχεδιάστηκε. (Nunes & Bryant, 1996). 

Τα µαθηµατικά σύµβολα χαρακτηρίζονται όµως και από τη λειτουργικότητά τους. Επιτρέπουν 
στο άτοµο αφενός να σκέφτεται, να αναπαριστά σχέσεις και έννοιες, να επεξεργάζεται προβλήµατα 
και να γενικεύει και αφετέρου να µιλά για τις µαθηµατικές έννοιες και σχέσεις (Vergnaud, 1994). 

Αν το άτοµο δεν έχει κατακτήσει του λογικούς κανόνες που διέπουν ένα µαθηµατικό σύστηµα 
µπορεί να το χρησιµοποιήσει παραγωγικά; 

Κατά τον Piaget (1965) τα παιδιά, που δεν βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της συγκεκριµένης 
σκέψης (πριν κατανοήσουν την έννοια της διατήρησης), µιµούνται τους άλλους όταν απαριθµούν, 
δραστηριότητα που δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα για αυτά. Παρόλα αυτά, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 
εµπειρίες αρίθµησης είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της κατανόησης της έννοιας του αριθµού  (για 
µια συνοπτική παρουσίαση Barody, 1993). Είναι επίσης γνωστό ότι τα παιδιά στον δυτικό κόσµο 
έρχονται από πολύ νωρίς σε επαφή µε  αριθµητικές εµπειρίες: καθηµερινές καταστάσεις  όπου 
εµπεριέχονται αριθµητικές δραστηριότητες (µέτρηση ύψους, βάρους, ηλικία, οι όροφοι µιας 
πολυκατοικίας κ.λ.π), αριθµητικές λέξεις και σύµβολα (π.χ αριθµοί ορόφων στο ασανσέρ, τηλεφώνου, 
αυτοκινήτων, λεωφορείων, στις σελίδες, στα παπούτσια, στο ηµερολόγιο, στο µέτρο, στο θερµόµετρο, 
στα χρήµατα κ.λ.π), και ολόκληρες προτάσεις µε αριθµητικό νόηµα. Έρχονται λοιπόν σε επαφή µε τις 
λέξεις και τα αριθµητικά σύµβολα που δηλώνουν αριθµούς συνεχώς και πριν ακόµα κατανοήσουν την 
ακριβή σηµασία τους και τις αξίες που εκφράζουν (Malaguzzi, 1997, Munn, 1998). Υποστηρίζεται, 
µάλιστα, ότι η αρχική εµπειρία των παιδιών µε τα αριθµητικά σύµβολα πρέπει να είναι σηµαντική για 
την κατανόηση του αριθµητικού συστήµατος, µε τον ίδιο τρόπο που οι πρώτες εµπειρίες τους µε τον  
γραπτό λόγο είναι βασικές για την εξέλιξή τους στην ανάγνωση και γραφή (Munn, 1998). 

Οι Nunes & Bryant (1996) υποστηρίζουν ότι ειδικοί τρόποι χρήσης των συµβολικών 
συστηµάτων µπορούν να θεµελιώσουν µια σχέση ανάµεσα σε λογικές σχέσεις που το παιδί έχει 
κατανοήσει και άλλες που δεν έχει κατακτήσει ακόµα. Για παράδειγµα, τα παιδιά από πολύ µικρή 
ηλικία µαθαίνουν να αναπαράγουν προφορικά την ακολουθία των αριθµών, χωρίς να µπορούν να 
φτάσουν σε πολύ µεγάλους αριθµούς και χωρίς ακόµα να έχουν κατανοήσει τη δοµή του δεκαδικού 
αριθµητικού συστήµατος. Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά βάζουν σε εφαρµογή τις περιορισµένες γνώσεις 
τους για το αριθµητικό σύστηµα όταν µια ειδική κατάσταση τους διευκολύνει να ανακαλύψουν ότι 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ακολουθία των αριθµών για να λύσουν ένα πρόβληµα ή για να 
επικοινωνήσουν (Nunes & Bryant, 1996). Ο Barody, επίσης, (1993) αναφέρει ότι αν επιτρέψουµε σε 
παιδιά πρώτης δηµοτικού και νήπια να χρησιµοποιήσουν σχέδιο, εικόνες ή αντικείµενα µπορούν να 
µοντελοποιήσουν το νόηµα απλών προβληµάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης, να χρησιµοποιήσουν τις 
άτυπες αριθµητικές τους γνώσεις και να τα λύσουν µε ή και χωρίς βοήθεια.  
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Συµβολική λειτουργία των µικρών παιδιών 

Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1992) το παιδί της προσχολικής ηλικίας διαθέτει ικανότητα 
συµβολικής αναπαράστασης και αυτή διαπιστώνεται από την σχέση του µε το παιχνίδι. Χρησιµοποιεί 
αυθαίρετα διάφορα αντικείµενα µέσω του παιχνιδιού για να αναπαραστήσει άλλα αντικείµενα ή 
καταστάσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει γενικευµένη λειτουργία αυτών των «συµβολικών εργαλείων», δεν 
εµπεριέχουν κάποιο σταθερό νόηµα, παρά µόνο αυτό που τους αποδίδει προσωρινά το παιδί, οι κανόνες 
αν υπάρχουν αφορούν µια συγκεκριµένη κατάσταση. 

Από την άλλη µεριά, ένα µαθηµατικό συµβολικό σύστηµα έχει γενικευµένη χρήση µε 
απεριόριστες εφαρµογές µέσα από συγκεκριµένους κανόνες και µεταφέρει συµπυκνωµένο νόηµα. Ο 
Hughes (1992) ερµηνεύοντας την ιδιαιτερότητα που έχουν για τα παιδιά τα µαθηµατικά σύµβολα 
παρατηρεί ότι είναι αφηρηµένα και δεν είναι προσκολληµένα σε συγκεκριµένα πλαίσια, ενώ τα 
αντικείµενα που χρησιµοποιούν τα παιδιά στην προσχολική ηλικία για να λύσουν προβλήµατα είναι 
συγκεκριµένα και αναφέρονται πάλι σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Ίσως, είναι κι αυτός ένας λόγος 
που τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν το νόηµα του αριθµητικού συστήµατος, παρόλο που 
διαθέτουν αφενός πρώιµες γνώσεις για αυτό κι αφετέρου συµβολική ικανότητα.  

Πως µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά να κατανοήσουν το νόηµα των αριθµητικών συµβόλων; 
Ίσως η µελέτη των µέσων αναπαράστασης, συµβατικών ή µη συµβατικών, που χρησιµοποιούν τα 
παιδιά κατά την προσπάθεια επίλυσης αριθµητικών προβληµάτων και η ανάλογη αξιοποίηση αυτών 
των δεδοµένων να βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνθετο ρόλο που παίζει η γλώσσα ως µέσο αναπαράστασης, 
επικοινωνίας και σκέψης στην ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης, υποθέσαµε ότι η γλώσσα ενός 
παραµυθιού µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο νοηµατοδότησης ενός σύνθετου αριθµητικού 
προβλήµατος πρόσθεσης. Η γλώσσα των παραµυθιών πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα των παιδιών, 
τους επιτρέπει να οικοδοµήσουν µια αρκετά δεµένη αναπαράσταση του σεναρίου. Τα παιδιά είναι 
γενικά σε θέση να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που παρουσιάζονται στα πλαίσια ενός σεναρίου, να 
αποµονώσουν χρήσιµες πληροφορίες από το περιεχόµενο, να τις διαχειριστούν δηµιουργικά, να 
προτείνουν λύσεις (Stephan & Cobb, 1998).  

Πιο συγκεκριµένα,  λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά ενός 
παραµυθιού που φάνηκε να είναι αγαπητό στα παιδιά θα διερευνήσουµε αν µπορεί να λειτουργήσει ως 
µέσο γλωσσικής διαµεσολάβησης στην προσπάθεια απόδοσης νοήµατος σε ένα συγκεκριµένο 
πρόβληµα πρόσθεσης. Θα µελετήσουµε αν µπορεί να διευκολύνει τα παιδιά να διαχειριστούν τα 
δεδοµένα και την «ερώτηση» του προβλήµατος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν επιχειρούµε να 
καταγράψουµε και να αναλύσουµε στρατηγικές επίλυσης που εφευρίσκουν αυθόρµητα τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου σε συνδυασµό µε τα διαφορετικά εργαλεία αναπαράστασης που υιοθετούν. Λαµβάνουν 
υπόψη τους τα δεδοµένα του προβλήµατος; Τα καταγράφουν/σηµειώνουν; Πως τα καταγράφουν; Πιο 
συγκεκριµένα ποιες είναι οι διαδικασίες αναπαράστασης/ συµβολικά εργαλεία που υιοθετούν; Λύνουν 
το πρόβληµα; Πως αποδίδουν την λύση; Πως περιγράφουν λεκτικά τη διαδικασία επίλυσης;  

Για να µελετήσουµε τα παραπάνω ερωτήµατα οργανώσαµε µια διδακτική παρέµβαση 
µαθηµατικού περιεχοµένου µε βάση το παραµύθι «Η Πελώρια κολοκύθα»1. Την εφαρµόσαµε  σε πέντε 
τάξεις, στα πειραµατικά νηπιαγωγεία του ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ. (2 κλασσικά τµήµατα και 3 ολοήµερα). 
Συνολικά συµµετείχαν 70 παιδιά, 17 προνήπια και 53 νήπια. Η µελέτη υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 
2007 και αποτελεί µέρος µιας µεγαλύτερης έρευνας που ενδιαφέρεται να αποτυπώσει τις συµπεριφορές 
των παιδιών αυτής της ηλικίας κατά την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων που διατυπώνονται κατά 
τη διήγηση συγκεκριµένων παραµυθιών. Για την συγκεκριµένη παρέµβαση µε βάση το παραπάνω 
παραµύθι σχεδιάσαµε ένα µαθηµατικό πρόβληµα πρόσθεσης. Σε όλες τις τάξεις ακολουθήσαµε την ίδια 
διαδικασία. Η εκπαιδευτικός αρχικά διαβάζει το παραµύθι στα παιδιά και στη συνέχεια προτείνει: «ας 
βρούµε τώρα πόσοι ήταν αυτοί που τράβηξαν και ξερίζωσαν τελικά την κολοκύθα. Πάρετε όλοι χαρτιά 
και µαρκαδόρους, εγώ θα διαβάζω κι εσείς σηµειώνετε ότι σας χρειάζεται και µε όποιο τρόπο µπορείτε, 
για να βρείτε πόσοι ήταν όλοι αυτοί που τράβηξαν την κολοκύθα». Στη συνέχεια, ξαναδιαβάζει µέρος 
                                                 
1 «Η πελώρια κολοκύθα», Αλεξέι Τολστόι & Νιάµ Στάρκυ. Εκδόσεις Άµµος. 
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του παραµυθιού, από την στιγµή που αρχίζει η προσπάθεια για το ξερίζωµα της κολοκύθας (βλ 
παράρτηµα) Το µαθηµατικό πρόβληµα έχει την µορφή 1+1+1+2+3+4+1=13 (Ο Ιβάν, η Ναταλία, η 
αγελάδα, 2 γουρουνάκια, 3 γάτες, 4 κότες και 1 ποντικάκι). Όταν κάποιο παιδί τελειώνει, η 
εκπαιδευτικός του ζητάει να περιγράψει: πόσοι τράβηξαν την κολοκύθa, τι έκανες για να το βρεις ή τι 
έκανες όταν διάβαζα, τι έχεις  γράψει/ σηµειώσει/  ζωγραφίσει, τι έκανες πρώτα (αν έχει χρησιµοποιήσει 
ταυτόχρονα 2 ή 3 µέσα αναπαράστασης) και καταγράφει τις απαντήσεις.   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Για την µελέτη των αποτελεσµάτων προσπαθήσαµε να οργανώσουµε τα δεδοµένα, τόσο τις 
γραφικές παραγωγές των παιδιών όσο και τις προφορικές σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια:  

• Το αποτέλεσµα 
• Τα µέσα αναπαράστασης των δεδοµένων του προβλήµατος  
• Τα µέσα αναπαράστασης της λύσης που βρίσκουν 
• Τον τρόπο που περιγράφουν   προφορικά την δράση τους  
Στον πίνακα 1 βλέπουµε πως κατανέµονται τα παιδιά σύµφωνα µε το πρώτο κριτήριο, ανάλογα 

δηλαδή µε το αποτέλεσµα που βρίσκουν στην ερώτηση του προβλήµατος «πόσοι τράβηξαν την 
κολοκύθα;»  
 

Πίνακας 1. Κατανοµή των παιδιών σύµφωνα µε το αποτέλεσµα στην ερώτηση «πόσοι;» 
 

Α κατηγορία 
καταλήγουν  σε 
αποτέλεσµα 

σωστό, δηλαδή 13 

Β κατηγορία  
καταλήγουν  σε 

αποτέλεσµα από11- 8, 
σωστό σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που 
κατέγραψαν 

Γ κατηγορία  
καταλήγουν  σε 

αποτέλεσµα από 7-3, 
σωστό σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που κατέγραψαν 

∆ κατηγορία  
δεν καταλήγουν  

σε κάποιο 
αποτέλεσµα ή αυτό 
είναι αµφίβολο 

16 20* 12** 22 
* ένα δίνει απάντηση 8 και τρία απάντηση 9, τα υπόλοιπα 10 και 11 
**µόνο 2 παιδιά βρίσκουν 3 

 
Από τα 70 παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα, τα 48 ανήκουν στις κατηγορίες Α, Β και Γ. 

Θεωρήσαµε ότι τα παιδιά που καταφέρνουν να δώσουν κάποιο αποτέλεσµα έχουν καταλάβει την 
ερώτηση του µαθηµατικού προβλήµατος και ανάλογα µε την διαχείριση των δεδοµένων διαµορφώνεται 
και το αποτέλεσµα.  

Ο πίνακας 2 περιγράφει τα µέσα αναπαράστασης που χρησιµοποιούν για να καταγράψουν τα 
δεδοµένα του προβλήµατος τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. 

 
Πίνακας 2. Πως καταγράφουν τα δεδοµένα του προβλήµατος 

 
 

Κατηγορίες 
1,2,3,4,… 1112341 ή 

1234567 
Σύµβολα Συµβολική 

ζωγραφική 
Ζωγραφική, 
απεικόνιση 

Α 2 3* 5 4 6 
Β 5** - 4 2 10 
Γ - - 3 - 9 

Σύνολο 7 3 12 6 25 
*τα 3 παιδιά αυτής της κατηγορίας εµφανίζουν ταυτόχρονα και άλλο ή άλλα µέσα αναπαράσταση 
** 1 παιδί αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιεί ταυτόχρονα και απεικόνιση 

 
Παρατηρούµε ότι τα περισσότερα παιδιά (25) επιλέγουν την ζωγραφική για να αναπαραστήσουν 

τα δεδοµένα του προβλήµατος. Ζωγραφίζουν ή προσπαθούν να απεικονίσουν τα πρόσωπα και τα ζώα.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθούν να δώσουν στα ζώα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να 
ξεχωρίζουν (π.χ γάτες µουστάκια, κότες φτερά κ.λ.π.), να δείξουν την σειρά που τραβούν την 
κολοκύθα, ζωγραφίζοντας επιπλέον και την κολοκύθα. Οι Dufour-Janvier και Bednarz (1989) σε µια 
έρευνα που έκαναν µε λίγο µεγαλύτερα παιδιά τα οποία οµαδικά σχολίαζαν τις γραφικές τους 
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παραγωγές κατά την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων παρατηρούν ότι αχικά: «Οι αναπαραστάσεις 
των παιδιών παραµένουν πολύ στενά συνδεδεµένες µε το περιεχόµενο της κατάστασης, τις θέλουν 
πιστές στο γεγονός της αλλαγής.» (σελ. 320). Ωστόσο, υπάρχουν 12 παιδιά που συµβολίζουν πρόσωπα 
και ζώα µε γραµµές χωρίς να ζωγραφίζουν κάτι άλλο στο χαρτί τους. Το µέσο αναπαράστασης που 
χρησιµοποιούν έχει πολύ περισσότερο συµβολικό χαρακτήρα, η αναπαράστασή τους είναι πολύ 
λιγότερο «εκτεταµένη»2 από την προηγούµενη, παρόλο που χρησιµοποιούν την ίδια στρατηγική για να 
βρουν το αποτέλεσµα: απαριθµούν γραµµές 1-1 όπως οι προηγούµενοι απαριθµούν πρόσωπα και ζώα 1-
1. Πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι βρίσκονται και τα 6 που ζωγραφίζουν, αλλά συµβολικά 
(κεφαλάκια, ανθρωπάκια ίδια κ.λ.π). Τέλος, υπάρχει µια ιδιαίτερη κατηγορία, 7 παιδιά, που 
χρησιµοποιούν σίγουρα µια πιο «συµπιεσµένη»3 αναπαράσταση. Παρακολουθώντας την εκφώνηση του 
προβλήµατος, προσθέτουν νοερά και γράφουν για κάθε πρόσωπο ή ζώο το αριθµητικό σύµβολο που 
του αντιστοιχεί. Όµως, δεν πρόκειται για µια απλή νοερή αρίθµηση, γιατί χρειάζεται µετά το 3 να 
αναλύσουν τα 2 γουρουνάκια σε 4 και 5, τις 3 γάτες σε 6, 7, 8 και τις 4 κότες σε 9, 10, 11, 12 και το 
ποντικάκι 13. Τα παιδιά αυτά, όπως και τα παιδιά που ζωγραφίζουν ή συµβολίζουν µε γραµµές 
φαίνεται ότι γνωρίζουν σωστά  την ακολουθία των αριθµών µέχρι τον αριθµό που φτάνουν και 
αντιλαµβάνονται το νόηµα των αριθµών από 1-4 αφού είναι σε θέση να το αναλύσουν. Όµως, τα 7 
παιδιά που γράφουν αριθµούς µε αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση όχι µόνο να γράφουν τα αριθµητικά 
σύµβολα, αλλά και να τα χρησιµοποιούν για να αναπαραστήσουν τα δεδοµένα υλοποιώντας µε αυτόν 
τον τρόπο νοερά τη διαδικασία της πρόσθεσης.  
 

Πίνακας 3. Πως δίνουν το αποτέλεσµα 
 

Κατηγορίες Το γράφουν µόνοι τους Προφορικά µετά από ερώτηση* 
Α 13 3 
Β 7 13 
Γ 2 10 

Σύνολο 22 25 
*απαριθµούν τηρώντας τις 3 αρχές της αρίθµησης σύµφωνα µε Gelman & Gallistelli (1978) 

 
Φαίνεται ότι τα περισσότερα παιδιά της Α κατηγορίας (που βρίσκουν το σωστό αποτέλεσµα, 13) 

το γράφουν µόνα τους. Αντίθετα, στις άλλες κατηγορίες (Β και Γ) δεν συµβαίνει το ίδιο. Ίσως 
αισθάνονται περισσότερο σίγουρα για το αποτέλεσµα γιατί διαχειρίστηκαν µε µεγαλύτερη άνεση τα 
δεδοµένα. Είναι επίσης πιθανόν να έχουν κατανοήσει καλύτερα τον στόχο της όλης δραστηριότητας. 
Τέλος, µπορεί να βρίσκονται σε ένα ανώτερο επίπεδο έναντι των άλλων, σε σχέση µε την κατανόηση 
του αριθµητικού συστήµατος. 

Στον πίνακα 4 βλέπουµε ότι τα περισσότερα παιδιά (και από τις τρεις κατηγορίες) είναι ικανά να 
περιγράψουν την δράση τους  (κυρίως την γραφική, αυτά που έχουν κάνει στο χαρτί, όχι τόσο την 
νοητική). Συνήθως, περιγράφουν τα πρόσωπα και τα ζώα µε την σειρά που τα έχουν καταγράψει και 
µετά τα µετρούν. Βέβαια πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι η κατηγορία Β και η κατηγορία Γ ακόµη 
περισσότερο, έχουν λιγότερα δεδοµένα να περιγράψουν.  

 
Πίνακας 4. Πως περιγράφουν 

 
Κατηγορίες Με ακρίβεια Μερικώς Καθόλου 

Α 14 2 - 
Β 17 1 2 
Γ 10 2 1 

Σύνολο 41 5 3 
 

22 παιδιά δεν κατάφεραν να φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσµα (κατηγορία ∆). Στον πίνακα 4 
βλέπουµε τι καταγράφουν αυτά τα παιδιά κατά την ανάγνωση του µαθηµατικού προβλήµατος. 

                                                 
2 Έτσι αποδίδεται ό όρος extended representation σύµφωνα µε την Nunes (1997) 
3 Έτσι αποδίδεται ό όρος compressed  representation 
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Πίνακας 5. Πως καταγράφουν τα δεδοµένα αυτοί που δεν βρίσκουν αποτέλεσµα 

 
Γράφει 
αριθµούς 
µε σειρά 
12345.. 

Γράφει 
αριθµούς 
χωρίς 
σειρά  

Γράφουν 
κάποιον 
αριθµό 

Ζωγραφ. 
καλά 4-5   

Ζωγραφ. 
τυχαία 

Κάνει  
Γραµµές 

«Γράφει» 
ψευδογρ. 

σύνο
λο 

6 1* 2* 2 11 2* 3 22 
* Αυτά που έχουν αστερίσκο εµφανίζουν ταυτόχρονο και κάποια άλλη συµπεριφορά 

 
Τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουµε αν έχουν κατανοήσει το στόχο του προβλήµατος γιατί δεν 

εκφράστηκαν. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι τα 11 παιδιά που ζωγράφισαν κάτι τυχαία, χωρίς να 
µπορούν να περιγράψουν τι έχουν κάνει ακριβώς, δεν έχουν κατανοήσει το πρόβληµα. Όµως τα 2 
παιδιά  που έχουν ζωγραφίσει 4-5 ζώα και περιγράφουν έστω µερικώς ποια είναι καθώς και τα 6 που 
έχουν γράψει αριθµούς µε τη σειρά  φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για πρόβληµα 
αριθµητικό. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε αποτέλεσµα, ίσως γιατί αναγνωρίζουν ότι 
έχουν καταγράψει ελλιπή δεδοµένα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η έρευνα αυτή είχε στόχο αφενός να διερευνήσει αν η γλώσσα του παραµυθιού µπορεί να δώσει 
νόηµα σε ένα σύνθετο πρόβληµα πρόσθεσης µε τέτοιο τρόπο που να προκαλέσει τα παιδιά να 
διαχειριστούν τα δεδοµένα για να παράγουν αυθόρµητα λύσεις κι αφετέρου να µελετήσει τις 
«σηµειώσεις» παιδιών νηπιαγωγείου κατά την επίλυση.  

Μια πρώτη επεξεργασία των αποτελεσµάτων µας οδήγησε σε ορισµένα ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα. Αρχικά, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι ο ρόλος του παραµυθιού ήταν καθοριστικός για 
την κατανόηση του προβλήµατος, αφού σχεδόν τα 2/3 των παιδιών διαχειρίστηκαν τα δεδοµένα  του 
προβλήµατος κι ανάλογα µε τα µέσα παράστασης που επέλεξαν ή τις δυνατότητές τους κατέληξαν σε 
περισσότερο ή λιγότερο «σωστό» αποτέλεσµα. Ωστόσο, υπήρξαν και παιδιά που κατανόησαν λιγότερο 
ή και καθόλου το αριθµητικό πρόβληµα . Είναι πιθανόν να ήταν το ίδιο το πρόβληµα δύσκολο και 
σύνθετο για τα παιδιά αυτά (µακριά από την Ζ.Π.Α) και οι προηγούµενες γνώσεις τους να µην 
επαρκούν για να το κατανοήσουν και να το διαχειριστούν  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι οι περιγραφές των παιδιών. Σχεδόν όλα τα παιδιά 
περιγράφουν και µάλιστα µε ακρίβεια αυτά που έχουν σηµειώσει στο χαρτί τους. Ακόµα και όταν 
σηµειώνουν τα ζώα µε γραµµές ή µε αριθµούς θυµούνται µε τη σειρά τα πρόσωπα και τα ζώα και τα 
περιγράφουν. Επίσης όταν παρουσιάζουν ταυτόχρονα δυο ή τρία µέσα αναπαράστασης µπορούν να 
περιγράψουν µε ποια σειρά τα έκαναν. Όλα αυτά ισχυροποιούν την δυναµική του παραµυθιού ως προς 
την κατανόηση του προβλήµατος. Από την άλλη µεριά, φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η νοηµατοδότηση 
του προβλήµατος που πετυχαίνουµε µε το παραµύθι διευκολύνει το παιδί να περιγράψει τη δράση του, 
γραφική και νοητική και να σκεφτεί για αυτήν. Η ενθάρρυνση µιας τέτοιας γλωσσικής δραστηριότητας 
µπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών, 
όπως υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Hoyles & Noss, 1996, Nunes, 1996, Bednarz, 1996). 

Οι «σηµειώσεις» των παιδιών δείχνουν ότι τα κύρια µέσα αναπαράστασης που χρησιµοποιούν 
είναι η ζωγραφική, ο συµβολισµός και η αρίθµηση, καθώς και ειδικοί τρόποι χρήσης των αριθµών. Ο 
Semandeni (1996) υποστηρίζει ότι οι εικονικές αναπαραστάσεις είναι κατάλληλες κατά τη διδασκαλία 
των µαθηµατικών  κυρίως όταν προκύπτουν από την εµπειρία των ίδιων των παιδιών. Αν 
χαρακτηρίσουµε αυτή την αναπαράσταση ως «εκτεταµένη», και τις επόµενες ως λιγότερο 
«εκτεταµένες», ίσως αυτά τα δεδοµένα µπορούν να µας δώσουν ιδέες για το πώς οι παραγωγές των 
παιδιών µπορούν σταδιακά να εξελιχθούν να γίνουν πιο σχηµατικές, πιο συµβατικές και ίσως πιο 
αποτελεσµατικές. Με άλλα λόγια, ίσως η επέκταση της έρευνας προς αυτήν την κατεύθυνση να 
µπορέσει να προτείνει τη χρήση «ενδιάµεσων εργαλείων αναπαράστασης», αυτών, που τα ίδια τα 
παιδιά χρησιµοποιούν σε µια δεδοµένη φάση,  µε στόχο το πέρασµα από πολύ συγκεκριµένες 
διαδικασίες αναπαράστασης και σκέψης σε πιο αφαιρετικές και τυπικές. (π.χ εικονική αναπαράσταση 
και ταυτόχρονα αριθµητική 1,2,3,4-13). Κατά το µεταβατικό στάδιο που το παιδί αρχίζει να χειρίζεται 
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ιδέες και όχι µόνο αντικείµενα τέτοια µέσα αναπαράστασης µπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλεία 
ανάπτυξης της µαθηµατικής σκέψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Το µαθηµατικό πρόβληµα 
«Ο Ιβάν πήγε έξω και τράβηξε την κολοκύθα. Τράβηξε ξανατράβηξε σαν να ξερίζωνε δόντι. Όµως την 
Κυριακή είχε χορέψει πολύ στο χορό του χωριού και ήταν κουρασµένος. Πήγε λοιπόν και φώναξε την 
Ναταλία Η Ναταλία τον έπιασε από τη µέση, τράβηξαν ξανατράβηξαν σαν να ξερίζωναν δόντι. Όµως η 
Ναταλία χειροκροτούσε συνέχεια τον Ιβάν που χόρευε στη γιορτή και την πονούσαν τα χέρια, έτσι πήγε 
και φώναξε την καφετιά αλλήθωρη αγελάδα. Έτσι Ο Ιβάν, η Ναταλία και η αγελάδα τράβηξαν 
ξανατράβηξαν, σα να ξερίζωναν δόντι. Όµως η αγελάδα ήταν αλλήθωρη και κοιτούσε κάτι προβατάκια 
στο διπλανό χωράφι, και πάλι δεν ξεριζώθηκε η κολοκύθα, έτσι η αγελάδα αλληθωρίζοντας πήγε και 
φώναξε τα δυο τεµπέλικα γουρουνάκια, …τις τρεις πονηρές γάτες, … τις τέσσερις κουτσοµπόλες κότες…, 
όµως οι κότες αντί να τραβάνε, συζητούσανε µεταξύ τους τα νέα από τη γιορτή του χωριού. Αφού έπεσαν 
κάτω όλοι εξαντληµένοι η Ναταλία πήγε… έφερε το ποντικάκι και όλοι µαζί Ο Ιβαν, η Ναταλία, η 
αλλήθωρη καφετιά αγελάδα, τα δυο τεµπέλικα γουρουνάκια, οι τρεις πονηρές γάτες, οι τέσσερις 
κουτσοµπόλες κότες και το ποντικάκι στο τέλος τράβηξαν και πλαφ! Βγήκε η κολοκύθα. Εκείνο το βράδυ 
η Ναταλία…»   



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   307 

 

 

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (LITERACY EVENTS) ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ TLEI (TAXONOMY OF 
LITERACY EVENT INSTRUMENT) ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
 
 

∆ρ. Κατερίνα Παπανικολοπούλου, Σχολική Σύµβουλος 10ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
∆ρ. Τζένη Μωραΐτη, Σχολική Σύµβουλος 32ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής/διδάσκουσα 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τα περιστατικά εγγραµµατισµού που εµφανίζονται τόσο 
στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Τι είναι τα περιστατικά εγγραµµατισµού (literacy events); Πώς αναγνωρίζονται και 
πώς ταξινοµούνται; Ποια είναι τα συχνότερα περιστατικά εγγραµµατισµού που εµφανίζονται  στο νηπιαγωγείο και 
ποια στο σπίτι; Ποια από αυτά είναι κοινά;  
Η παρούσα εισήγηση θα εστιάσει στη µελέτη των εµπειριών εγγραµµατισµού παιδιών προσχολικής ηλικίας στο σπίτι 
και στο νηπιαγωγείο, µε βάση τον κατάλογο ταξινόµησης TLEI (Taxonomy of Literacy Event Instrument), που 
δοκιµάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ελέγχοντας πρώτα από όλα την αξιοπιστία του και αξιολογώντας τα 
αποτελέσµατα έρευνας σε πενήντα έξι 56 νηπιαγωγεία.  
Σε δεύτερο επίπεδο θα διερευνήσει την στάση του εκπαιδευτικού-ερευνητή  στη χρήση και αξιοποίηση του 
καταλόγου, στην κατεύθυνση της αλλαγής στάσης στην καθηµερινή διδακτική πρακτική και της ευαισθητοποίησής 
του για προσωπική εµπλοκή στην παρατήρηση γεγονότων εγγραµµατισµού που εµφανίζονται στην τάξη του.  
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ABSTRACT 
In the last years there is much interest for literacy events noticed, not only at school but also at home. What are 
the literacy events? How are they recognized and classified? Which are the more frequent literacy events that take 
place in the nursery school and which at home? Which of them are common in both places? 
The present report will focus on the study of literacy experiences of children of preschool age at home and in the 
nursery school, based on the Taxonomy of Literacy Event Instrument (TLEI), which is tried  for the first time in 
Hellas, checking first of all its reliability and evaluating the results of the research in fifty-six (56) nursery 
schools. 
Secondly, it will investigate the attitude of the teacher as a researcher in the use and usefulness of the TLEI, in the 
direction of change of attitude in the daily instructive practice and his sensitiveness for personal involvement in 
the observation of literacy events that take place in his class. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας σοβαρός προβληµατισµός για τα περιστατικά εγγραµµατισµού 
που εµφανίζονται τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. 

Σύµφωνα µε γνωστούς ερευνητές στον τοµέα της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, Ηeath 
(1983), Barton (1994), Teale and Sulzby (1986), Hymes (1972), Neuman and Roskos (1997) είναι 
ευρύτατα αποδεκτό πως «περιστατικό εγγραµµατισµού» θεωρείται ένα περιστατικό λόγου (speech 
event) ή ένα γλωσσικό περιστατικό (language event) που έχει κάποια σχέση µε γραπτό κείµενο. Για 
παράδειγµα, το να διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο ή να ακούει κάποιον να διαβάζει ένα βιβλίο είναι 
περιστατικά εγγραµµατισµού. Το να παρατηρεί τον περιβάλλοντα τύπο, για παράδειγµα το όνοµα µιας 
σοκολάτας στο περιτύλιγµα, είναι ένα περιστατικό εγγραµµατισµού. Το να τραγουδά όµως κάποιος ένα 
τραγούδι (και υπάρχουν πολλές άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις), είναι περιστατικό 
εγγραµµατισµού λιγότερο καθαρά αναγνωρίσιµο κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σχέση τους µε το 
έντυπο υλικό είναι έµµεση, ή εννοείται µάλλον, παρά φαίνεται. Λεπτοµερή ανάλυση αυτών των 
περιστατικών λόγου (speech events) που εµφανίζονται σε πολύ µικρές ηλικίες (infants) έχουµε από τον 
Michael Halliday (1975). Στην ίδια εργασία κάνει επίσης αναφορά στις συνθήκες δηµιουργίας τους 
αλλά και που αποσκοπούν αυτά τα περιστατικά. Ο προβληµατισµός των εκπαιδευτικών στο σηµείο 
αυτό είναι ο εξής: δεδοµένου ότι το παιδί πάντα κάτι θέλει να µας πει µε τη λεκτική ή µη επικοινωνία, 
θα σταθούµε στο σηµείο της εξερεύνησης του τι θέλει να µας πει, που αποσκοπεί, αν ναι, µε 
συγκεκριµένα περιστατικά εγγραµµατισµού που παρουσιάζει είτε στο σχολικό περιβάλλον, είτε σ΄ αυτό 
το σπιτιού. Η επανάληψη συγκεκριµένων περιστατικών από το ίδιο το παιδί σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, µπορεί να δείξει προτιµήσεις ή ελλείψεις του σε κάποιους τοµείς της γλώσσας. Ο 
εκπαιδευτικός, έχοντας καταγράψει περιστατικά εγγραµµατισµού, µπορεί στη πορεία να επικεντρώσει 
στα σηµεία που κρίνει απαραίτητα την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο σηµείο ακριβώς αυτό, του ευρύτερο προβληµατισµού εντάσσεται και η αναγκαιότητα για 
την ύπαρξη ή όχι καταλόγων για την καταγραφή των περιστατικών. Σχετικές εργασίες για τις 
ταξινοµήσεις περιστατικών και την οργάνωση σχετικών καταλόγων, είναι αυτές  των Purcell-Gates 
(1996:62), Weinberger (1993:132), Neuman (1997:21-22) and Moorcroft-Cuckle(1993:17). Από την 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας όµως προκύπτει ότι καµιά από αυτές  δεν έχει δηµοσιεύσει πληροφορίες 
για την δηµιουργία των καταλόγων (literacy event taxonomies) ή για το πώς ορίστηκε η αρχή και το 
τέλος ενός περιστατικού κι ακόµα η αξιοπιστία (reliability) αυτών των κατηγοριοποιήσεων.  

Μια σηµαντική πρόσφατη εργασία που λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω ελλείψεις και συζητά για 
τον τρόπο καταγραφής και τα όρια ενός περιστατικού, ενώ δεν παραλείπει να διερευνά και τα πιθανά 
αίτια δηµιουργίας του, καταλήγοντας στο να προτείνει σχετικό ταξινοµικό κατάλογο καταγραφής 
περιστατικών εγγραµµατισµού TLEI (Taxonomy of Literacy Event Instrument), είναι αυτή της 
Παπανικολοπούλου (2005). Ο κατάλογος κατηγοριοποιεί τα περιστατικά σύµφωνα εντάσσοντάς τα σε 
τέσσερις αντιπροσωπευτικές κατηγορίες. Περιστατικά που σχετίζονται µε: α) τη Γραφή, β) την 
Ανάγνωση, γ) την Οµιλία και δ) ∆ραστηριότητες µε Έντυπο Υλικό. Σε κάθε κατηγορία δίνονται από 
δύο υποκατηγορίες. Αν, για παράδειγµα, στην Β κατηγορία (Ανάγνωση) ένα πιθανό περιστατικό, το 14, 
είναι «διαβάζει γράµµατα της αλφαβήτας ο ίδιος» οι δυο υποκατηγορίες που δίνονται είναι «παρατηρεί 
άλλους να διαβάζουν γράµµατα της αλφαβήτας», και «ζητά από άλλους να διαβάσουν γράµµατα της 
αλφαβήτας». Ο συνολικός αριθµός περιστατικών που µπορούν να καταγραφούν ανέρχεται σε είκοσι 
οκτώ (28), ενώ µε τις υποκατηγορίες καταγράφονται ογδόντα τέσσερα (84) περιστατικά. 

Η ύπαρξη ενός τέτοιου καταλόγου κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά στην η 
εφαρµογή και τη χρηστικότητά του µέσα στην τάξη, για να διερευνηθούν περιστατικά σχολικού και 
οικογενειακού εγγραµµατισµού σε ελληνικά και ξένα νηπιαγωγεία, µε απώτερο στόχο, όπως 
προαναφέραµε, τη γενικότερη βελτίωση των ερεθισµάτων που θα δώσουµε στο παιδί µε στόχο τη 
γλωσσική του ανάπτυξη. 

Στην παρούσα έρευνα, η καταγραφή γίνεται από δύο πρόσωπα, τον εκπαιδευτικό και τον γονέα. 
Ο γονέας δεν είναι εκπαιδευµένος για τέτοιου πρακτικές. Ο εκπαιδευτικός όµως είναι ή τουλάχιστον θα 
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έπρεπε να είναι. Μιλάµε για τον εκπαιδευτικό-ερευνητή, ο οποίος αντιµετωπίζει τη σχολική τάξη ως 
πεδίο παρατήρησης και διερεύνησης και µε βάση τα ευρήµατα δίνει λύσεις στα προβλήµατα που 
προκύπτουν στην καθηµερινή σχολική πρακτική.  Η καθηµερινή διδακτική πράξη γίνεται ένα πεδίο 
αναζητήσεων και προβληµατισµών που οδηγούν στη βελτίωση της ίδιας της δράσης, αλλά και στην 
αλλαγή στις αντιλήψεις και τις στάσεις του εκπαιδευτικού λειτουργώντας ως στοχαζόµενος 
εκπαιδευτικός (Αυγιτίδου, 1998, Παπούλια-Τζελέπη, 1991). Συγχρόνως µέσα από αυτή τη διαδικασία ο 
εκπαιδευτικός-ερευνητής, διερευνά, ενηµερώνεται, αξιολογεί δηµιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες 
για την επαγγελµατοποίηση της διδακτικής πράξης (Abdal-Hagg, 1996), η οποία ουσιαστικά τον οδηγεί 
στην δια βίου µάθηση και εκπαίδευση, γεγονός που καθιερώνει την άποψη ότι η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών διαρκεί µια ζωή (Dieworth, M.E & Iming,D.G,1995).  Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να 
συµβάλει µε το δικό της τρόπο στο να κινητοποιήσει τον εκπαιδευτικό προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Η έρευνά µας σε πρώτο επίπεδο αποσκοπεί: α) στον έλεγχο της αξιοπιστίας του καταλόγου 
ταξινόµησης TLEI,  αν δηλαδή περιλαµβάνει όλα τα περιστατικά εγγραµµατισµού που εµφανίζονται 
στην τάξη και στην οικογένεια, β) στην καταγραφή των περιστατικών που εµφανίζονται στο σχολείο 
και στο σπίτι και  στον εντοπισµό των κοινών περιστατικών. Βασική υπόθεση αποτέλεσε η άποψη ότι 
οι γονείς δεν αφιερώνουν χρόνο σε αρκετές δραστηριότητες εγγραµµατισµού και βασίζονται µόνο στο 
ρόλο του σχολείου.  

Σκοπός της έρευνας σε δεύτερο επίπεδο είναι να διερευνήσει ποια είναι η στάση του 
εκπαιδευτικού όταν του ζητηθεί να συµπληρώσει ένα τέτοιο κατάλογο. Βασική υπόθεση αποτέλεσε η 
άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως τέτοιου είδους κατάλογοι αποτελούν «ερωτηµατολόγια τα 
οποία εξυπηρετούν θεωρητικούς σκοπούς ή µόνο τον ερευνητή» και κρατούν µια ουδέτερη ή και 
αρνητική πολλές φορές στάση. Η άποψη θα αµβλυνθεί όταν δουν µέσα από την καταγραφή την εικόνα 
που παρουσιάζει  το παιδί σε ότι αφορά τα περιστατικά εγγραµµατισµού και τη δυνατότητα που τους 
προσφέρει για αλλαγή στάσεων και πρακτικών στην τάξη.  
 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ, ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε παρουσιάζοντας στις νηπιαγωγούς τον κατάλογο ταξινόµησης 
των περιστατικών εγγραµµατισµού TLEI (Πίνακας 1), που αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) 
κατηγορίες περιστατικών χωρισµένες σε τέσσερις οµάδες: α) γραφή (writing), β) ανάγνωση (reading), 
γ) οµιλία (speaking) και δ) δραστηριότητες µε έντυπο υλικό (print-related artifacts). Ακολούθησε 
συνέντευξη µε τις νηπιαγωγούς στην οποία διερευνήσαµε ποια είναι η γνώµη τους για τέτοιου είδους 
καταλόγους που φτάνουν στην τάξη της,  αν θεωρεί ότι έχουν κάποια αξία για τα παιδιά και ποια θα 
µπορούσε να είναι η χρήση του συγκεκριµένου καταλόγου. Στη συνέχεια ζητήθηκε στο τέλος της 
χρονιάς (κατά το µήνα Μάιο) να καταγράψουν µε βάση τον κατάλογο, τα περιστατικά εγραµµατισµού 
που κατέκτησε ή εµφάνισε ένα παιδί νήπια καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο ίδιος 
κατάλογος µε σχετικές διευκρινήσεις, δόθηκε και στον γονέα του ίδιου παιδιού µε στόχο να 
καταγράψει (επίσης κατά το µήνα Μάιο) τα περιστατικά εγγραµµατισµού που εκδήλωσε το παιδί στο 
σπίτι καθ΄ όλη τη διάρκεια που ήταν νήπιο. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 56 νήπια, νηπιαγωγείων 
των νοµών Τρικάλων και Μαγνησίας. Μετά το τέλος της καταγραφής, ακολούθησε δεύτερη 
συνέντευξη µε τις νηπιαγωγούς στην οποία διερευνήθηκε εκ νέου η γνώµη τους για τον κατάλογο και 
τη χρήση του και της ζητήθηκε επίσης η προσθήκη άλλων περιστατικών που κατά τη γνώµη τους δεν 
περιλάµβανε. Τέλος έγινε η επεξεργασία των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα που 
ακολουθεί (Πίνακας 2), όπου καταγράφονται αριθµητικά ποια περιστατικά εµφανίζονται στο σχολείο 
και ποια στο σπίτι. Τα δείγµατα εξετάζονται ποσοτικά, γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις και 
συζητούνται τα αποτελέσµατα. 
 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 118 άτοµα, 56 νηπιαγωγοί και 56 γονείς οι οποίοι 
παρατήρησαν και κατέγραψαν ανά δυο περιστατικά εγγγραµµατισµού για το ίδιο παιδί. Τα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν για κάθε παιδί από τον γονέα στο σπίτι και τη νηπιαγωγό στην τάξη.  
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Η επιλογή των παιδιών έγινε τυχαία από τις νηπιαγωγούς µε κριτήρια την προθυµία των γονέων 
να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο και την προϋπόθεση να ξέρουν να διαβάζουν και να κατανοούν 
γραπτό κείµενο. Έτσι 18 παιδιά ήταν αγόρια και 38 κορίτσια. Όλα τα παιδιά ήταν νήπια.  

Από τους γονείς 43 ήταν µητέρες και 13 πατέρες. Όλοι ήταν ελληνικής καταγωγής και µόνο µια 
µητέρα ήταν αλβανικής καταγωγής. Η κατανοµή όσον αφορά την εκπαίδευση των γονέων έχει ως εξής: 
3 τελείωσαν το ∆ηµοτικό, 6 το Γυµνάσιο, 13 το Λύκειο, 3 την Ανώτερη εκπαίδευση, 25 την Ανώτατη 
εκπαίδευση και 4 άλλες ιδιωτικές σχολές, όπως νοσηλευτική. Από αυτούς 4 εργάζονται ως εργάτες, 3 
ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, 21 ως δηµόσιοι υπάλληλοι, 14 ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και 12 κάνουν 
άλλες εργασίες ή και δυο µαζί.  

Από αυτούς 54 απάντησαν πως η µητέρα ασχολείται περισσότερο µε το παιδί ενώ 19 απάντησαν 
ο πατέρας, 5 η γιαγιά, 2 ο παππούς και ένας απάντησε πως ασχολείται περισσότερο άλλο άτοµο εκτός 
από τα προαναφερθέντα. 

Όλες οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες, ελληνικής καταγωγής. Μια 
ανήκε στην κατηγορία των 23-33 ετών, 20 ήταν 34-44 ετών, 34 ήταν 45-55 ετών και µία ήταν πάνω 
από 55 ετών. Οι περισσότερες, 36 από τις 56, είχαν πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας, 13 είχαν από 11-20 
και 7 είχαν από 0-10 χρόνια. Σχεδόν όλες ήταν µόνιµες και µόνο µια εργαζόταν ως αναπληρώτρια. 
Βασικές σπουδές για τις περισσότερες ήταν η Σχολή Νηπιαγωγών, 44 νηπιαγωγοί, και το Παιδαγωγικό 
Τµήµα Πανεπιστηµίου, 14 νηπιαγωγοί. Ως επιµόρφωση, 38 παρακολούθησαν ΠΕΚ, 1 ΣΕΛ∆Ε, 11 
Πανεπιστήµιο, 33 διάφορα σεµινάρια και 9 έκαναν εξοµοίωση πτυχίου. Μόνον 3 νηπιαγωγοί κατείχαν 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Τα περιστατικά εγγραµµατισµού είναι λίγο περισσότερα στο σχολείο από ότι στο σπίτι. 
Αναλυτικά, στο σπίτι, στις 40 από τις 84 κατηγορίες (µαζί µε τις υποκατηγορίες που αναφέρονται σαν β 
και γ) παρατηρήθηκαν περισσότερα περιστατικά στο σπίτι από ότι στο σχολείο (ποσοστό 47,62%). Οι 
κατηγορίες αυτές είναι οι: 1γ, 2, 2γ, 3, 3γ, 5γ, 6γ, 7, 7γ, 8γ, 9γ, 10γ, 11, 11β, 11γ, 12, 12γ, 13γ, 14γ, 15, 
15γ, 16γ, 17γ, 18, 18β, 18γ, 19, 19γ, 20β, 20γ, 21γ, 22, 22γ, 23, 23γ, 24γ, 26γ, 27β, 27γ, και 28γ. Σε 11 
κατηγορίες απ΄ αυτές η διαφορά ήταν πάνω από 10 περιστατικά. Αν δηλαδή στην 28γ είχαµε 14 
περιστατικά «ζητά από άλλους να χρησιµοποιήσουν έντυπο υλικό» στο σπίτι, τα αντίστοιχα στο 
σχολείο ήταν 4. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 2, 3, 11γ, 15γ, 16γ, 18γ, 20γ, 22γ, 23γ, 24γ και 28γ. 

Αναλυτικά, στο σχολείο, στις 41 από τις 84 κατηγορίες (µαζί µε τις υποκατηγορίες που 
αναφέρονται σαν β και γ) παρατηρήθηκαν περισσότερα περιστατικά στο σχολείο από ότι στο σπίτι 
(ποσοστό 48,8%). Οι κατηγορίες αυτές είναι οι: 1β, 2β, 3β, 4, 4β, 4γ, 5β, 6, 6β, 7β, 8, 8β, 9, 9β, 10, 10β, 
12β, 13, 13β, 14, 14β, 15β, 16, 16β, 17, 17β, 19β, 20, 21, 21β, 22β, 23β, 24, 24β, 25, 25β, 26, 26β, 27, 
28 και 28β. Σε 12 κατηγορίες απ΄ αυτές η διαφορά ήταν πάνω από 10 περιστατικά. Οι κατηγορίες αυτές 
είναι οι: 1β, 2β, 6β, 7β, 10β, 13, 13β, 14β, 16β, 24, 26β και 27. 

Τα κοινά περιστατικά, είναι λίγα και συγκεκριµένα. Ίδιος αριθµός περιστατικών εγγραµµατισµού 
τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο παρατηρείται σε τρεις από τις 84 κατηγορίες (ποσοστό  3,57%). Οι 
κατηγορίες αυτές είναι οι: 1 , 5, 25γ. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αξιοπιστία του καταλόγου είναι αρκετά µεγάλη. Οι 
51 από τους 56 γονείς θεωρούν ότι µε τον παρόντα κατάλογο εντοπίζεται κάθε πιθανό περιστατικό. Η 
ταξινόµηση δηλαδή είναι πλήρης (ποσοστό 91,07%). Μόνο 5 από τους 56 γονείς (ποσοστό 8,93%) 
θεωρούν ελλειπή την ταξινόµηση του καταλόγου. Γενικά δεν υπήρχε σχεδόν καµία δυσκολία στη 
συµπλήρωση του καταλόγου εκ µέρους των γονέων. Οι 54 από τους 56 γονείς απάντησαν πως δεν 
συνάντησαν δυσκολίες (ποσοστό 96,43%) και 2 µόνον απάντησαν καταφατικά (ποσοστό 3,57%). Πολύ 
χρήσιµος αποδείχτηκε ο κατάλογος για τη χρήση του στον φάκελο αξιολόγησης (portfolio) των 
παιδιών. Οι 53 από τους 56 γονείς (ποσοστό 94,64%) τον βρήκαν απαραίτητο και µόνον 2 απ΄ αυτούς 
(ποσοστό 3,57%) απάντησαν αρνητικά. 

Η ίδια σχεδόν εικόνα παρουσιάζεται και για τους νηπιαγωγούς. Οι 51 από τους 56 νηπιαγωγούς 
θεωρούν ότι µε τον παρόντα κατάλογο εντοπίζεται κάθε πιθανό περιστατικό. Η ταξινόµηση δηλαδή 
είναι πλήρης (ποσοστό 91,07%). Μόνο 5 από τους 56 νηπιαγωγούς θεωρούν ελλειπή την ταξινόµηση 
του καταλόγου (ποσοστό 8,93%). ∆εν υπήρχε δυσκολία στη συµπλήρωση του καταλόγου εκ µέρους 
των νηπιαγωγών. 53 από τους 56 απάντησαν πως δεν συνάντησαν δυσκολίες (ποσοστό 94,64%) και 
µόνον 3 γονείς απάντησαν καταφατικά (ποσοστό 5,36%). Πολύ χρήσιµος αποδείχτηκε ο κατάλογος για 
τη χρήση του στον φάκελο αξιολόγησης (portfolio) των παιδιών. 53 νηπιαγωγοί (ποσοστό 94,64%) τον 
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βρήκαν απαραίτητο να συµπεριληφθεί στον φάκελο και µόνον 2 νηπιαγωγοί (ποσοστό 3,57%) 
απάντησαν αρνητικά. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Οι νηπιαγωγοί προσθέτουν επιπλέον περιστατικό σε δυο µόνο περιπτώσεις οι οποίες 
καλύπτονται από τον κατάλογο. Έτσι στη µια περίπτωση που πρόσθεσαν «διαβάζει προτάσεις από 
πίνακες αναφοράς και βρίσκει τις αντίστοιχες προτάσεις σε καρτελάκι και τις τοποθετεί δίπλα» 
εµπεριέχονται στην ουσία δυο περιστατικά εγγραµµατισµού,  το 18 «διαβάζει κείµενο µεγαλύτερο από 
µια λέξη ο ίδιος/η ίδια» και το 28 «παίζει και χρησιµοποιεί έντυπο υλικό ο ίδιος/η ίδια.  Στη δεύτερη 
περίπτωση που πρόσθεσαν το περιστατικό « διαβάζει ό,τι βρει χωρίς να δυσκολεύεται σε λέξεις µε τρία 
σύµφωνα ή στα δίψηφα φωνήεντα αυτό εµπεριέχεται στην κατηγορία 16 « διαβάζει κείµενο 
µεγαλύτερο από µια λέξη ο ίδιος/η ίδια.» 

Οι γονείς δεν σηµείωσαν κάποιο άλλο περιστατικό εγγραµµατισµού που δεν εµπεριέχεται στον 
κατάλογο αλλά ένας µόνο διατύπωσε δικές του γενικές ερωτήσεις οι οποίες όµως δεν έχουν σχέση µε 
περιστατικά εγγραµµατισµού αλλά έχουν σχέση µε τη γραφή γενικά, όπως «τι ζωγραφίζει, πώς γράφει, 
σε εντελώς λευκό χαρτί ή µε γραµµές, µε σοβαρότητα ή για παιχνίδι, κουράζεται εύκολα, αρνείται όταν 
δυσκολεύεται». 

Όσον αφορά στη στάση του εκπαιδευτικού ερευνητή η πρώτη τους προσέγγιση ήταν ουδέτερη 
και πολλές φορές αρνητική: «σε τι χρησιµεύουν όλα αυτά» ή «άλλο ένα ερωτηµατολόγιο που 
εξυπηρετεί τον ερευνητή». Μετά την καταγραφή και τη σχετική συζήτηση η άποψή τους αλλάζει 
ριζικά. Θεωρούν πλέον ότι ο κατάλογος είναι ιδιαίτερα χρηστικός πρώτα απ΄ όλα για την εικόνα που 
έχει ο κάθε εκπαιδευτικός σχετικά µε το κάθε παιδί. Ο κατάλογος λειτουργεί ως οδηγός και για 
περιστατικά τα οποία µπορούν και παρατηρούν οι ίδιες εύκολα αλλά και για περιστατικά τα οποία 
χρειάζονται εξειδίκευση όσον αφορά στον εντοπισµό τους. Επιπλέον είναι ένα εργαλείο δουλειάς στο 
οποίο µπορούν να έχουν καθηµερινή πρόσβαση και να ανατρέχουν κάθε φορά που παρατηρούν κάτι 
που θεωρούν ότι µπορεί να είναι περιστατικό εγγραµµατισµού. Τα παραπάνω µπορούν να οδηγήσουν 
σε ουσιαστικές καθηµερινές πρακτικές που θα ενίσχυαν τον εγγραµµατισµό. 

Τέλος ο κατάλογος αποτελεί σηµείο αναφοράς για την οργάνωση του portfolio κάθε παιδιού. Η 
επανάληψη συγκεκριµένων περιστατικών από το ίδιο το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µπορεί να 
δείξει προτιµήσεις ή ελλείψεις του σε κάποιους τοµείς της γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας 
καταγράψει περιστατικά εγγραµµατισµού, µπορεί στη πορεία να επικεντρώσει στα σηµεία που κρίνει 
απαραίτητα την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Πίνακας 1. Κατάλογος ταξινόµησης περιστατικών εγγραµµατισµού (ΤLEI) 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

A. ΓΡΑΦΗ 
1.   Ζωγραφίζει ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να ζωγραφίζουν 
      Ζητά από άλλους να ζωγραφίσουν κάτι 
2.   Μουτζουρώνει ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να µουτζουρώνουν 
      Ζητά από άλλους να µουτζουρώσουν 
3.   Κάνει ότι γράφει ο ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να κάνουν ότι γράφουν 

Ζητά από άλλους να κάνουν ότι γράφουν 
4.   Ιχνηλατεί, ξεσηκώνει ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να ιχνηλατούν, να ξεσηκώνουν 
      Ζητά από άλλους να ιχνηλατήσουν, να ξεσηκώσουν 
5.   Γράφει ο ίδιος/η ίδια γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
      Ζητά από άλλους να γράψουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
6.   Γράφει γράµµατα της αλφαβήτας ο ίδιος/η ίδια 
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      Παρατηρεί άλλους να γράφουν γράµµατα της αλφαβήτας 
      Ζητά από άλλους να γράψουν γράµµατα της αλφαβήτας  
7.   Γράφει το όνοµά του ή άλλα ονόµατα ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 
      Ζητά από άλλους να γράψουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 
8.   Γράφει µια λέξη ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν µια λέξη 
      Ζητά από άλλους να γράψουν µια λέξη 
9.   Γράφει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ο ίδιος/η ίδια  
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 
      Ζητά από άλλους να γράψουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 
10. Αντιγράφει ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να αντιγράφουν 
      Ζητά από άλλους να αντιγράψουν 
11. Γράφει και λέει πως γράφεται µια λέξη, γράµµα-γράµµα ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν και να λένε πως γράφεται µια λέξη γράµµα-γράµµα  
      Ζητά από άλλους να γράψουν και να λένε πως γράφεται µια λέξη γράµµα-γράµµα 
 

B. ΑΝΑΓΝΩΣH 
12. Κάνει ότι διαβάζει ίδιος/η ίδια 
       Παρατηρεί άλλους να κάνουν ότι διαβάζουν 
       Ζητά από άλλους να κάνουν ότι διαβάζουν 
13.  ∆ιαβάζει το όνοµά του ή άλλα ονόµατα ο ίδιος/η ίδια 
       Παρατηρεί άλλους που διαβάζουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 
       Ζητά από άλλους να διαβάσουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 
14. ∆ιαβάζει γράµµατα της αλφαβήτας ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν γράµµατα της αλφαβήτας 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν γράµµατα της αλφαβήτας 
15. Συλλαβίζει ο ίδιος/η ίδια 

Παρατηρεί άλλους να συλλαβίζουν 
Ζητά από άλλους να συλλαβίσουν 

16. ∆ιαβάζει µια λέξη ή λέξεις ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν µια λέξη ή λέξεις 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν µία λέξη ή λέξεις 
17. ∆ιαβάζει ο ίδιος/η ίδια γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
      Zητά από άλλους να διαβάσουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 
18. ∆ιαβάζει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 
19. Κοιτάζει φευγαλέα λέξη ή λέξεις ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να κοιτάζουν φευγαλέα λέξη ή λέξεις 
      Ζητά από άλλους να κοιτάξουν φευγαλέα λέξη ή λέξεις 
20. Κοιτάζει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ή φράση ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να κοιτάζουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη  
      Ζητά από άλλους να κοιτάξουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 
 

Γ. ΟΜΙΛΙΑ 
21. Μιλά για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει σχέση µε έντυπο υλικό ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί ή ακούει άλλους να µιλούν για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει σχέση µε έντυπο υλικό 
      Ζητά από άλλους να µιλήσουν για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει σχέση µε έντυπο υλικό 
22. Κάνει αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να κάνουν αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα 
      Ζητά από άλλους να κάνουν αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα 
23.  Ανακαλεί, ξαναλέει, ξαναθυµάται ο ίδιος/η ίδια οτιδήποτε έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το έντυπο υλικό 
      Παρατηρεί άλλους να ανακαλούν, να ξαναλένε, να ξαναθυµούνται οτιδήποτε έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το 
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έντυπο υλικό 
      Ζητά από άλλους να ανακαλέσουν, να ξαναπούν, να ξαναθυµηθούν οτιδήποτε έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το 

έντυπο υλικό 
24. Λέει παραµύθι ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να λένε παραµύθι 
      Ζητά από άλλους να πούνε παραµύθια 
25. Λέει ποίηµα ή τραγούδι ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να λένε ποίηµα ή τραγούδι 
      Ζητά από άλλους να πούνε ποίηµα ή τραγούδι 
 

∆. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 
26. Κόβει ή κολλά έντυπο υλικό ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να κόβουν ή κολλούν έντυπο υλικό 
      Ζητά από άλλους να κόψουν ή να κολλήσουν έντυπο υλικό 
27. Φτιάχνει βιβλίο ο ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να φτιάχνουν βιβλίο 
      Ζητά από άλλους να φτιάξουν βιβλίο 
28. Παίζει και χρησιµοποιεί έντυπο υλικό o ίδιος/η ίδια 
      Παρατηρεί άλλους να χρησιµοποιούν έντυπο υλικό 
      Ζητά από άλλους να χρησιµοποιήσουν έντυπο υλικό 

 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ταξινόµησης περιστατικών εγγραµµατισµού στο σπίτι και στο σχολείο 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   

A. ΓΡΑΦΗ Σπίτι Σχολείο 
1.   Ζωγραφίζει ο ίδιος/η ίδια 56 56 
      Παρατηρεί άλλους να ζωγραφίζουν 21 31 
      Ζητά από άλλους να ζωγραφίσουν κάτι 19 12 
2.   Μουτζουρώνει ο ίδιος/η ίδια 29 8 
      Παρατηρεί άλλους να µουτζουρώνουν 9 25 
      Ζητά από άλλους να µουτζουρώσουν 4 1 
3.   Κάνει ότι γράφει ο ο ίδιος/η ίδια 42 28 
      Παρατηρεί άλλους να κάνουν ότι γράφουν 14 16 
      Ζητά από άλλους να κάνουν ότι γράφουν 11 9 
4.   Ιχνηλατεί, ξεσηκώνει ο ίδιος/η ίδια 43 47 
      Παρατηρεί άλλους να ιχνηλατούν, να ξεσηκώνουν 16 24 
      Ζητά από άλλους να ιχνηλατήσουν, να ξεσηκώσουν 5 10 
5.   Γράφει ο ίδιος/η ίδια γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 54 54 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 21 30 
      Ζητά από άλλους να γράψουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 14 11 
6.   Γράφει γράµµατα της αλφαβήτας ο ίδιος/η ίδια 54 55 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν γράµµατα της αλφαβήτας 18 29 
      Ζητά από άλλους να γράψουν γράµµατα της αλφαβήτας  15 8 
7.   Γράφει το όνοµά του ή άλλα ονόµατα ο ίδιος/η ίδια 55 53 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 18 28 
      Ζητά από άλλους να γράψουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 15 11 
8.   Γράφει µια λέξη ο ίδιος/η ίδια 48 52 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν µια λέξη 19 28 
      Ζητά από άλλους να γράψουν µια λέξη 18 14 
9   Γράφει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ο ίδιος/η ίδια  30 35 
      Παρατηρεί άλλους να γράφουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 19 20 
      Ζητά από άλλους να γράψουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 16 8 
10. Αντιγράφει ο ίδιος/η ίδια 51 55 
      Παρατηρεί άλλους να αντιγράφουν 14 29 
      Ζητά από άλλους να αντιγράψουν 11 5 
11. Γράφει και λέει πως γράφεται µια λέξη, γράµµα-γράµµα ο ίδιος/η ίδια 41 40 
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      Παρατηρεί άλλους να γράφουν και να λένε πως γράφεται µια λέξη γράµµα-
γράµµα  

18 17 

      Ζητά από άλλους να γράψουν και να λένε πως γράφεται µια λέξη γράµµα-γράµµα 26 13 
B. ΑΝΑΓΝΩΣH   

12. Κάνει ότι διαβάζει ίδιος/η ίδια 48 44 
       Παρατηρεί άλλους να κάνουν ότι διαβάζουν 15 21 
       Ζητά από άλλους να κάνουν ότι διαβάζουν 13 8 
13.  ∆ιαβάζει το όνοµά του ή άλλα ονόµατα ο ίδιος/η ίδια 28 55 
       Παρατηρεί άλλους που διαβάζουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 17 28 
       Ζητά από άλλους να διαβάσουν το όνοµά τους ή άλλα ονόµατα 14 8 
14. ∆ιαβάζει γράµµατα της αλφαβήτας ο ίδιος/η ίδια 51 52 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν γράµµατα της αλφαβήτας 15 25 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν γράµµατα της αλφαβήτας 15 8 
15. Συλλαβίζει ο ίδιος/η ίδια 36 34 

Παρατηρεί άλλους να συλλαβίζουν 15 21 
Ζητά από άλλους να συλλαβίσουν 14 3 

16. ∆ιαβάζει µια λέξη ή λέξεις ο ίδιος/η ίδια 37 42 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν µια λέξη ή λέξεις 15 26 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν µία λέξη ή λέξεις 23 11 
17. ∆ιαβάζει ο ίδιος/η ίδια γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 49 51 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 20 28 
      Zητά από άλλους να διαβάσουν γραµµές, σήµατα, σύµβολα, αριθµούς 18 15 
18. ∆ιαβάζει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ο ίδιος/η ίδια 26 23 
      Παρατηρεί άλλους να διαβάζουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 22 20 
      Ζητά από άλλους να διαβάσουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 29 14 
19. Κοιτάζει φευγαλέα λέξη ή λέξεις ίδιος/η ίδια 35 31 
      Παρατηρεί άλλους να κοιτάζουν φευγαλέα λέξη ή λέξεις 5 8 
      Ζητά από άλλους να κοιτάξουν φευγαλέα λέξη ή λέξεις 5 3 
20. Κοιτάζει κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη ή φράση ο ίδιος/η ίδια 47 49 
      Παρατηρεί άλλους να κοιτάζουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη  15 12 
      Ζητά από άλλους να κοιτάξουν κείµενο µεγαλύτερο από µία λέξη 11 1 
   

Γ. ΟΜΙΛΙΑ   
21. Μιλά για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει σχέση µε έντυπο υλικό ο ίδιος/η 

ίδια 
50 51 

      Παρατηρεί ή ακούει άλλους να µιλούν για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει 
σχέση µε έντυπο υλικό 

18 24 

      Ζητά από άλλους να µιλήσουν για διάβασµα, γράψιµο ή οτιδήποτε έχει σχέση µε 
έντυπο υλικό 

15 7 

22. Κάνει αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα ο ίδιος/η ίδια 47 41 
      Παρατηρεί άλλους να κάνουν αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα 19 23 
      Ζητά από άλλους να κάνουν αυτοσχέδια ιστορία ή ποίηµα 20 6 
23.  Ανακαλεί, ξαναλέει, ξαναθυµάται ο ίδιος/η ίδια οτιδήποτε έχει άµεση ή έµµεση 

σχέση µε το έντυπο υλικό 
49 46 

      Παρατηρεί άλλους να ανακαλούν, να ξαναλένε, να ξαναθυµούνται οτιδήποτε έχει 
άµεση ή έµµεση σχέση µε το έντυπο υλικό 

15 22 

      Ζητά από άλλους να ανακαλέσουν, να ξαναπούν, να ξαναθυµηθούν οτιδήποτε έχει 
άµεση ή έµµεση σχέση µε το έντυπο υλικό 

16 6 

24. Λέει παραµύθι ο ίδιος/η ίδια 39 50 
      Παρατηρεί άλλους να λένε παραµύθι 26 34 
      Ζητά από άλλους να πούνε παραµύθια 37 25 
25. Λέει ποίηµα ή τραγούδι ο ίδιος/η ίδια 51 55 
      Παρατηρεί άλλους να λένε ποίηµα ή τραγούδι 23 30 
      Ζητά από άλλους να πούνε ποίηµα ή τραγούδι 22 22 

∆. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ   
26. Κόβει ή κολλά έντυπο υλικό ο ίδιος/η ίδια 49 53 
      Παρατηρεί άλλους να κόβουν ή κολλούν έντυπο υλικό 16 26 
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      Ζητά από άλλους να κόψουν ή να κολλήσουν έντυπο υλικό 15 6 
27. Φτιάχνει βιβλίο ο ίδιος/η ίδια 11 24 
      Παρατηρεί άλλους να φτιάχνουν βιβλίο 13 12 
      Ζητά από άλλους να φτιάξουν βιβλίο 14 6 
28. Παίζει και χρησιµοποιεί έντυπο υλικό o ίδιος/η ίδια 48 51 
      Παρατηρεί άλλους να χρησιµοποιούν έντυπο υλικό 18 21 
      Ζητά από άλλους να χρησιµοποιήσουν έντυπο υλικό 14 4 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζω την οργάνωση, την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος 
κουκλοθέατρου που είχε σαν στόχο την καλλιέργεια της θεατρικής έκφρασης µέσω των χεριών. Το µάθηµα 
απευθυνόταν σε προπτυχιακούς νηπιαγωγούς. 
Η οργάνωση του µαθήµατος περιλάµβανε ανάκληση στοιχείων από την καθηµερινή «γλώσσα» των χεριών και 
άσκηση στη χρήση του χεριού ως σκηνικού αντικειµένου (κατασκευή / ντιζάιν, κίνηση, εµψύχωση, ένταξη σε µια 
µυθοπλασία / αφήγηση και παραγωγή µιας σύντοµης σπουδής / παράστασης).  
Οι φοιτητές εργάστηκαν σε µικρές οµάδες. Μέρος από τις δραστηριότητες της παραγωγής των σπουδών, καθώς και 
τα τελικά αποτελέσµατά τους µαγνητοσκοπήθηκαν και αναλύθηκαν µε στόχο τον έλεγχο της ποικιλίας: 
1. των στοιχείων που προωθήθηκαν από την οργάνωση του µαθήµατος (ποικιλία µορφών, κατασκευών, κινήσεων, 
εµψυχώσεων, κλπ). 
2. των αφηγηµατικών µορφών που πέτυχαν να εκφραστούν µέσα από τα χέρια στις τελικές παραστάσεις. 
Τα πλαίσια ανάλυσης αναπτύχθηκαν αφενός µε βάση τις µονάδες οργάνωσης του µαθήµατος, για το πρώτο 
ερώτηµα, και αφετέρου, µε βάση µοντέλα αφήγησης (Souriau 1950) και σηµειωτικής της κούκλας (Tillis 1992), για 
το δεύτερο ερώτηµα. 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ικανοποιητικά, αν εξαιρέσει κανείς την αρτιότητα της κίνησης και της συνολικής 
σκηνικής σύνθεσης (γεγονός που αναµενόταν µε δεδοµένο το χρόνο άσκησης). Πέρα όµως από κάποια προβλήµατα 
αισθητικής, οι αφηγήσεις των σπουδών / παραστάσεων (στις οποίες σηµειωτέον δεν επιτρεπόταν η οµιλία) 
παρουσίασαν µια ενδιαφέρουσα ποικιλία που δείχνει ότι το µάθηµα αποκρίθηκε ικανοποιητικά στο στόχο της 
µάθησης της γλώσσας των χεριών. 
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TEACHING THE LANGUAGE OF HANDS IN PUPPET THEATRE ART 
 
 

Paroussi Antigoni, Lecturer, Department of Early Childhood Education, University of Athens 
 
 
ABSTRACT 
In this work I present the design, the application and the results of a one-semester course on puppet theatre that 
aimed at the development of theatrical expression via the hands. The course was addressed to early childhood 
education student teachers. 
The course included: recall of elements from the daily “language” of hands and exercise in the use of hand as 
scenic object (construction/design, movement, animation, scenario and a short performance).   
The students worked in small groups. The final short performances as well as part from(of) the activities were 
taped and analysed in order to reveal the variety of:  
1. The elements that where learned according to the design of the course (variety of forms, constructions, 
movements, animations, etc).  
2. The narrative forms that achieved to be expressed through the hands in the final presentations.  
The frames of analysis were developed, on the units of the course’s design, for the first question, and on models of 
narration (Souriau 1950) and puppets’ sign system (Tillis 1992), for the second question.  
The results show satisfactory if one excludes the completeness of movement and the total scenic composition 
(which was expected given the time of students’ exercise). Beyond however from certain problems of aesthetics, 
the performances’ narrations (in which noteworthy speech was not allowed) presented an interesting variety. This 
shows that the course responded satisfactorily to the objective of learning the “language” of hands.   
 
KEY WORDS 
Teachers’ education, early childhood education, puppet theatre, language of hands.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι «γλώσσες» των χεριών 

Τα χέρια είναι ένα σηµαντικό επικοινωνιακό, και όχι µόνο, εργαλείο στη ζωή µας. Συµµετέχουν 
στην προφορική µας έκφραση συνυπάρχοντας µε τη γλώσσα και πολλές φορές αυτονοµούνται 
εκφέροντας µια ξεχωριστή δική τους οµιλία. Μπορούν να εκφράσουν συναισθήµατα, να περιγράψουν 
την προσωπικότητα µας ενώ πολλές φορές αποκαλύπτουν πτυχές της ψυχολογικής µας κατάστασης 
που είναι πιθανό να προσπαθούµε να αποκρύψουµε. Στην περίπτωση των κωφών, τα χέρια µόνα είναι 
ικανά να συνθέσουν µε τις κινήσεις τους µια ολοκληρωµένη γλώσσα. 

Στις τέχνες, το χέρι έχει το δικό του ρόλο, µε διαφορετική σηµαντική σε λαούς της Ανατολής 
από αυτήν που έχει στη ∆ύση. Η δυναµική των χεριών συγκροτεί ένα θεατρικό ισοδύναµο, αφού κάνει 
τα χέρια ικανά τόσο να µεταβιβάζουν ιδέες, όσο και να παράγουν καθαρούς ήχους. 

Γνωρίζοντας τα χέρια µας και καλλιεργώντας τις πολλαπλές εκφραστικές τους δυνατότητες 
αυξάνουµε τους τρόπους για να απευθυνόµαστε στους άλλους ενώ ταυτόχρονα τους καταλαβαίνουµε 
και καλύτερα.  

Η γνώση και η αναγνώριση της σηµασίας του χεριού στην τέχνη του κουκλοθέατρου είναι εκείνη 
που θα κάνει το χέρι κούκλα να µπορεί να ερµηνεύσει και να µεταβιβάσει τα µηνύµατα που επιδιώκει ο 
χειριστής.  Ο εκπαιδευτικός που θα χειριστεί το χέρι ως κούκλα δεν βασίζεται στην τέλεια κίνηση, 
αλλά και στις σηµαντικές της. Έτσι, µπορεί να χρησιµοποιήσει  ένα απλό µέσο και να αποφύγει  
πολύπλοκες κατασκευές που απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και δεξιότητες. Χάρη στο χέρι του, έχει 
πάντα µια κούκλα στη τάξη του.  
 
Τα χέρια στο κουκλοθέατρο 

Το κουκλοθέατρο πραγµατοποιεί ένα είδος αφήγησης µέσα από τα εκφραστικά µέσα της 
καλλιτεχνικής του παράδοσης (Jurkowski 1990, 1998). Και µε τη λογική αυτή έχει τη δική του 
«γλώσσα». Μια «γλώσσα» σηµείων που «εκφέρεται» από την επί σκηνής κούκλα. Τα χέρια έχουν το 
δικό τους σηµαντικό ρόλο στην εκφορά αυτής της γλώσσας και για κάποιον που θα θελήσει να 
ασχοληθεί µε την τέχνη του κουκλοθέατρου η εξοικείωση µε το χέρι κούκλα θεωρείται 
προαπαιτούµενο, κάτι δηλαδή σαν αλφαβητάρι. 

Στην ιστορία του κουκλοθέατρου συναντάµε τη γαντόκουκλα να βασιλεύει για χρόνια στο 
παραδοσιακό λαϊκό κουκλοθέατρο µε τους χαρακτηριστικούς ήρωες, όπου η έµφαση δίνεται στις 
κινήσεις των κουκλοπαικτών που απαιτούν δεξιότητα τέλεια γνώση των τεχνικών και συντονισµό µε 
τον λόγο και ήχο. 

Το ξεκίνηµα της χρήσης του γυµνού χεριού ως σκηνικού αντικειµένου (Jurkowski 1996), ήταν 
συγκριτικά σεµνό. Οι σουρεαλιστές θεωρούνται «υπεύθυνοι» για τον κατακερµατισµό του ανθρώπινου 
σώµατος και την προσωποποίηση των άκρων. Κουκλοπαίκτες, όπως ο S. Obraztsov (το 1940), 
εκµεταλλεύτηκαν τη δύναµη του γυµνού χεριού δίνοντάς του ψυχή. Σ’ ένα νούµερό του, ο Obraztsov 
έβγαινε στη σκηνή κρατώντας στην αγκαλιά του ένα µωρό τυλιγµένο µε πάνες. Ήταν το γυµνό του χέρι 
σαν κούκλα, που αναπαριστούσε τις κινήσεις του µωρού. Ο Yves Joly (το 1949) την εποχή του 
µοντερνισµού στη Γαλλία δίνει παραστάσεις στο καµπαρέ La Rose Rouge. Στην παράσταση του les 
mains seules (τα χέρια µόνα) χρησιµοποιεί τα χέρια σαν υλικό µε τα οποίο κατασκευάζει 
υποθαλάσσιους κόσµους, χταπόδια, αστερίες κλπ. 

Κάποιες σουρεαλιστικές ιδέες ξαναεµφανίζονται το 1980, µε την παραγωγή του one day my 
hands (µια µέρα τα χέρια µου) από το γαλλικό θίασο Pascal Sanvic. Τα χέρια στην παράσταση 
επαναστατούν και θέλουν να ζήσουν µια ζωή αυτόνοµη. Πρόκειται για τα χέρια µιας γυναίκας που 
έφυγαν αναζητώντας περιπέτειες στον κόσµο. Όταν επέστρεψαν  συνοδεύονταν από ένα ανδρικό χέρι. 
Αυτή η σουρεαλιστική ιδέα µεταφέρει ανθρωπόµορφα στοιχεία στα χέρια τα οποία ενστερνίζονται 
ανθρώπινες επιθυµίες, όπως την αυτονοµία. 

Ανάλογη κατεύθυνση έχουµε και από το ζευγάρι Hugo και Iness.  Γύρω στο 1986, στην 
παράστασή τους συνδυάζουν τις τεχνικές της µιµικής  µε τη χρήση αντικειµένων και αξεσουάρ, 
«αποκόπτουν» µέλη του σώµατος και δηµιουργούν µια παράσταση µε πολλά µικρά στιγµιότυπα. 
Χαρακτηριστικό νούµερο είναι ένα χέρι µεταµορφωµένο σε τραγουδίστρια καµπαρέ  που κάνει στριπ-
τιζ. 

Τέλος, η προσωποποίηση των µελών του ανθρώπινου σώµατος αποτελεί συνέχεια της χρήσης 
των χεριών ως θεατρικό υλικό. Το 1995, ο πολωνέζικος θίασος Teatr 3/4 Zusno Krzystof Rau, δίνει την 
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ιδέα µιας νέας ζωής χρησιµοποιώντας µέλη του ανθρώπινου σώµατος για τις προσωπικότητες του 
έργου του. Χέρια, ώµοι, πόδια παίζουν σαν υλικά των φανταστικών χαρακτήρων της παράστασης του. 
 
Τα χέρια κούκλες στην εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων γύρω από τις τεχνικές της κούκλας του κουκλοθέατρου, 
όπου οι στόχοι είναι τόσο καλλιτεχνικοί-θεατρικοί, όσο και παιδαγωγικοί, η εκπαίδευση των 
µελλοντικών εκπαιδευόµενων δοκιµάστηκε και επικεντρώθηκε στο χέρι. 

Η γαντόκουκλα, η θεατρική κούκλα που περισσότερο από κάθε άλλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και να φανεί χρήσιµη στην εκπαίδευση, είναι η συνέχεια του χεριού του χειριστή της, και είναι το χέρι 
του αυτό που δηµιουργεί και ζωντανεύει το σώµα της.  Οι κινήσεις, η πλαστικότητα του χεριού του  
καταφέρνουν να πείσουν τους θεατές ότι αυτό που κινείται στη σκηνή έχει µια δική του ζωή. Αν 
αφαιρέσουµε το ρούχο κάτω από το χάρτινο κεφάλι, δεν είναι παρά δυο δάκτυλα για χέρια και η 
παλάµη που σχηµατίζει το σώµα. Κι αν αφαιρέσουµε το κεφάλι, µένουν  τα  χέρια, γυµνά πια, τα οποία 
µπορούν να µεταµορφωθούν σε αυτοδύναµες προσωπικότητες µιας παράστασης.  Είναι σηµαντική η 
συνειδητοποίηση του εκπαιδευόµενου ότι το χέρι του είναι αυτό που θα εκφράσει την ιδέα και δεν 
αρκούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά µιας κούκλας για να δηµιουργηθεί ο ήρωας. Αυτός είναι ο λόγος 
που  επικεντρωθήκαµε και µελετήσαµε την περίπτωση του χεριού κούκλα.  

Έτσι θεωρήσαµε ως βασικό στόχο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας το 
να µάθουν οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να «µιλούν» µε το χέρι χρησιµοποιώντας το ως κούκλα. 

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει δύο κατευθύνσεις: 
1. Να ασκηθούν κατά το δυνατόν στην παραγωγή και την κατανόηση όλης της ποικιλίας των 

σηµείων που µπορούν να παράγουν τα χέρια. 
2. Να ασκηθούν στη διαµόρφωση των χαρακτηριστικών, της µορφής και της κίνησης της 

κούκλας-χέρι (Tillis 1992) και να κατανοήσουν τη σχέση τους µε τα παραγόµενα σηµεία.   
Για την πρώτη κατεύθυνση επιχειρήθηκε, εισαγωγικά, οι φοιτητές να ανακαλέσουν από την 

καθηµερινή και συναισθηµατική τους εµπειρία το ρόλο που παίζουν τα χέρια. 
Για τη δεύτερη κατεύθυνση µελετήθηκαν αρχικά οι δυνατότητες των επί σκηνής στάσεων και 

κινήσεων των χεριών «αποκοµµένων» από το σώµα. 
Για την αποκατάσταση και ενίσχυση της σχέσης των δύο κατευθύνσεων οι φοιτήτριες δοκίµασαν 

να παρουσιάσουν σκηνικά, εικόνες και πρόσωπα που σηµαίνουν κάτι στους θεατές τους. Και για την 
ολοκλήρωση της άσκησής τους δοκίµασαν την κατασκευή και παρουσίαση µικρών θεατρικών 
σπουδών, µε µόνα τα χέρια και χωρίς τη χρήση προφορικού λόγου. 

Για την αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας, την παρουσίαση κάθε σπουδής ακολουθούσε 
συζήτηση µε τους φοιτητές θεατές, σχετική µε το περιεχόµενό της. 
 
Η οργάνωση του µαθήµατος 
 
Η σύνθεση του ακροατηρίου 

Οι φοιτήτριες (σχεδόν όλες γυναίκες) που παρακολούθησαν το µάθηµα ήταν προπτυχιακές 
νηπιαγωγοί µε ηλικία που κυµαινόταν από τα 18 έως τα 25 χρόνια. Το µάθηµα ήταν εξαµηνιαίο και 
ολοκληρώθηκε σε δώδεκα τρίωρα. Οι φοιτήτριες ήταν περίπου 150 και δούλεψαν συγκροτώντας 
σταδιακά οµάδες της επιλογής τους.  Στα πρώτα µαθήµατα δούλεψαν όλες µαζί, µε ασκήσεις και 
αυτοσχεδιασµούς. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν ιδιαίτερα θέµατα και οι φοιτήτριες χωρίστηκαν σε 
οµάδες. Με την κάθε οµάδα ξεχωριστά υπήρχε επιµέρους συνεργασία και όλες οι οµάδες µαζί 
συγκεντρώνονταν για να δουν τα µερικά αποτελέσµατα, να κάνουν προτάσεις και να διορθώσουν τα 
λάθη. 
 
Περιγραφή της πορείας του µαθήµατος 

Οι πρώτες συναντήσεις είχαν σαν στόχο οι φοιτήτριες να ανακαλέσουν στη µνήµη τους και να 
αποµονώσουν τρόπους που χρησιµοποιούν το χέρι τους. 
 
1. Το χέρι µέρος του σώµατος. Αναγνώριση των λειτουργιών του χεριού στην καθηµερινότητά του και 
στη συναισθηµατική ζωή του υποκειµένου. 
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1.1. Ποια είναι η «καθηµερινή» λειτουργία των χεριών (ανάδυση /ανάκληση / αποκάλυψη 
προϋπάρχουσας γνώσης) 
Παρατήρηση των χεριών ως προς τη φυσική τους κατάσταση, τη µορφή,  την υφή τους, τις 
µεταξύ τους διαφορές και τη µοναδικότητα του καθενός (το µήνυµα παραπέµπει κυρίως στο 
αντικείµενο χέρι). 
Εικόνες πάνω στη χρήση των χεριών στις συνήθεις λειτουργίες τους στην καθηµερινότητα, σε 
επαγγέλµατα, κλπ (το µήνυµα παραπέµπει κυρίως στις δράσεις των χεριών). 
Εικόνες πάνω στη µεταφορική / συµβολική χρήση των χεριών (το µήνυµα των χεριών στον 
επικοινωνιακό του ρόλο). 

 
1.2. Ποια είναι η συναισθηµατική λειτουργία των χεριών (ανάκληση / αποκάλυψη συναισθηµάτων: 
αγωνία, έρωτας, φόβος κ.ο.κ.)  
Εγώ και το χέρι µου. Συνειδητοποίηση της κατάστασης των χεριών µας όταν µας διακατέχουν  
έντονα συναισθήµατα (αναγνώριση των σηµείων).   
Εγώ το χέρι µου ο άλλος. Συνειδητοποίηση της κατάστασης των χεριών µας όταν απευθύνουµε 
τα συναισθήµατά µας στον άλλον (σύµβολα). 
Tο χέρι µου και το χέρι του άλλου. Συνειδητοποίηση της κατάστασης των χεριών σε διάλογο 
(αναγνώριση της ανάδρασης συµβόλου). 

 
2. Το χέρι σκηνικό αντικείµενο. Απαλλαγµένα από τις συνήθεις λειτουργίες τους, ονοµατίζονται, 
εµψυχώνονται και τους επιτρέπεται η βούληση. Ο εκπαιδευόµενος τα χρησιµοποιεί σαν κούκλες και 
όχι σαν προέκταση του κορµιού του. 
 

2.1. Η στάση του χεριού στο σκηνικό χώρο (ντιζάιν)  
Κέντρο βάρους. 
Αλλαγή στο κέντρο βάρους, αλλαγή στην ισορροπία του. 
Μεταµόρφωση της οπτικής πλευράς προσθέτοντας κάποιο αντικείµενο, είτε συνδέοντας το µε 
άλλα χέρια.  

 
2.2. Η κίνηση του χεριού στο σκηνικό χώρο (κίνηση) 
Το χέρι απαλλαγµένο από τη συνήθη λειτουργία του σε ένα σκηνικό χώρο κερδίζει µια 
φαντασιακή πλευρά. 
Ψάχνουµε την κίνηση. Τυχαία-µηχανική- εσκεµµένη κίνηση. 
Τρόποι περπατήµατος.   

 
3. Μεταφορά του χεριού σε προσωπικότητα. Εισαγωγή στον κόσµο της φαντασίας και του πλασµατικού. 
Οµιλία µε χρήση της συµβολικής γλώσσας των χεριών. 
 

3.1. Το χέρι ζωντανεύει κρατώντας τα δικά του χαρακτηριστικά 
«Το δεξί χέρι επαναστατεί και αποφασίζει να φύγει από το σώµα και πάει να βρει την τύχη 
του…». Συνεχίστε την ιστορία. 

 
3.2. Το χέρι ανθρωπόµορφο 
Το χέρι σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται ως συµβολικός αντικαταστάτης ενός 
ανθρώπινου ή άλλου όντος. Ο στόχος είναι να αποδεσµευτούν οι φοιτήτριες από την καθηµερινή 
λειτουργία του χεριού, να το δουν σαν µια προσωπικότητα, και να χτίσουν τα χαρακτηρίστηκα 
της. Π.χ. ο καρπός του χεριού µετατρέπεται σε σώµα, τα δάκτυλα ο δείκτης και ο µεσαίος 
γίνονται πόδια, το µικρό δάκτυλο και ο αντίχειρας χέρια, το κεφάλι µπορεί να ζωγραφιστεί ή 
ακόµα και να προστεθεί στον καρπό του χεριού. 

 
3.3. Τα χέρια παριστάνουν κάτι άλλο  
Οπτικές κινούµενες µορφές: Μορφή µε τα δύο χέρια. Μορφές µε πολλά χέρια. 
Ζωντάνεµα και τρόποι κίνησης. 
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4. Μυθοπλασία 
Συζητάµε όλοι µαζί δοκιµάζουµε και ανταλλάσσουµε ιδέες. Οι φοιτήτριες προτείνουν, βλέπουν, 

αποφασίζουν. Οι πιο πετυχηµένες µορφές θα κρατηθούν και θα ενταχθούν στην ιδέα ενός µικρού 
στιγµιότυπου. Άλλες πάλι θα δουλευτούν από την αρχή. 

Το χέρι σέρνεται στο τραπέζι σαν φίδι, σηκώνονται τα δύο δάκτυλα, ο δείκτης και το µεσαίο 
δάκτυλο σηκώνονται σιγά-σιγά και ταυτόχρονα η παλάµη κλείνει και ανασηκώνεται. Προστίθεται το 
δεύτερο χέρι δηµιουργώντας το κέλυφος του σαλιγκαριού. Σέρνεται αργά στο τραπέζι, εξερευνά µε τις 
κεραίες του και στο πρώτο εµπόδιο µαζεύει τις κεραίες και κρύβεται, για να αλλάξει και πάλι µορφή σε 
χελώνα, µε κλείσιµο της παλάµης σε µπουνιά  και αλλάζοντας κίνηση στο περπάτηµα …  
 
5. Πρακτική εφαρµογή για µια τελική σύνθεση   

Οι φοιτήτριες χωρίζονται σε οµάδες (η κάθε οµάδα µπορεί να αποτελείται από τόσα άτοµα, 
αρκεί να είναι όλα ενεργά και απαραίτητα). 

Περιορισµοί στο στιγµιότυπο:  
Η παράσταση να είναι µετακινήσιµη, µε εξοπλισµό τέτοιο ώστε  να µπορεί να παιχθεί κάποια 

στιγµή σε άλλο χώρο. 
Η διάρκεια να είναι το πολύ δέκα λεπτά και χωρίς λόγο, µόνο µε κίνηση, ή ήχους.  
Να απευθύνεται σε παιδιά. 
Η κάθε οµάδα είναι ελεύθερη να χρησιµοποιήσει τα χέρια µε όποιο τρόπο θέλει, 

χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν πιο απλά υλικά.  
 

5.1. Η ιδέα. Καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης.  
Η κάθε οµάδα σκέφτεται την κεντρική ιδέα της παρουσίασης της. Φαντάζεται  πώς 
παρουσιάζεται στο χώρο. Μια µικρή ιστορία, ή ένα στιγµιότυπο µε απλή δοµή αλλά µε αρχή 
µέση και τέλος (τηρούνται οι αρχές της γραφής ενός σεναρίου). 
Οι ιδέες συζητιούνται µε όλους µαζί. Μέσα από το διάλογο προτείνονται άλλες λύσεις, 
αναδύονται οι ασάφειες, ξεκαθαρίζονται οι ιδέες, αναιρούνται ή  αποφασίζονται. Η κάθε οµάδα 
λέει την ιδέα της και απαντάει στις διευκρινίστηκες ερωτήσεις των υπόλοιπων φοιτητριών, οι 
οποίες µε τη σειρά τους προτείνουν λύσεις ή και συµπληρώνουν µε κάποιες ιδέες. 
Ερωτήµατα που µας απασχολούν: Η ιδέα προσφέρει κάτι στον θεατή; Έχει πλοκή η ιστορία; Πώς 
θα µπορούσε να είναι διαφορετικά; 

 
5.2. Οργάνωση πριν την εφαρµογή. Έρευνα για τη διεκπεραίωση του στόχου. Μάθηση µέσα από 
την πράξη. 
Η κάθε οµάδα µε χαρτί και µολύβι σχεδιάζει την ιστορία µε  εικόνες (story board). ∆ίπλα σε 
κάθε εικόνα σηµειώνει τις ανάγκες. Ξεχωρίζουµε τους ήρωες. Στήνουµε και αναλύουµε τις 
προσωπικότητες τους. Βρίσκουµε τις δουλειές τους (τι πρέπει να κάνει ο ήρωας) -απαραίτητο 
στοιχείο για να βρούµε τη µορφή και τον τρόπο σύνθεσής τους.  

 
5.3. Ερωτήσεις που απασχολούν την οµάδα 
Πόσοι και ποιοι παίζουν;  
Είµαστε επαρκείς ως οµάδα (φτάνουν τα χέρια για να κινηθούν οι µορφές που οργανώνουµε;) 
Τι κάνει ο καθένας; 
Χρειάζεται µουσική ή θα χρησιµοποιήσουµε ήχους; 
Τι χρειάζεται να κατασκευαστεί; 
Σε ποιο σκηνικό περιβάλλον θα παίξουµε (κρυµµένοι πίσω από τη σκηνή, σε τραπέζι κλπ); 
Σε αυτή τη φάση, ο υπεύθυνος δάσκαλος προτείνει λύσεις, εξηγεί κατασκευές, προτείνει βιβλία, 
σχέδια, εικόνες, δίνει εναλλακτικές λύσεις, µέχρι η οµάδα να αποφασίσει την πορεία που θα 
ακολουθήσει. Το κάθε µικρό στιγµιότυπο είναι µια παράσταση σε µικρογραφία και τηρεί τις 
ίδιες αρχές.  
Το κάθε στιγµιότυπο έχει τη διαφορετικότητά του, τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η δουλειά του 
υπεύθυνου είναι προσωπική και καθοδηγητική για την κάθε οµάδα. 
Οι οµαδικές συζητήσεις έχουν σαν κέρδος τη βελτίωση της παρατήρησης, την αναγνώριση της 
γνώµης του άλλου ως το «τρίτο µάτι», την αποκάλυψη εναλλακτικών απόψεων του θεατή, καθώς 
και τη διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας από τις πολλαπλές ιδέες που πρόκειται να 
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πραγµατοποιηθούν. Η κάθε οµάδα στήνει  µια δουλειά, είναι όµως ενήµερη και  για τις 
υπόλοιπες ιδέες, τις οποίες µπορεί να επεξεργαστεί και να δουλέψει στο µέλλον.  
Η κάθε οµάδα δουλεύει µόνη της. Οι δουλειές µοιράζονται στα µέλη της. Προτεραιότητα έχουν 
συνήθως τα κατασκευαστικά, αν υπάρχουν, ή τα συµπληρωµατικά αντικείµενα, για να 
ξεκινήσουν οι πρόβες. 

 
5.4. Πρόβες 
Από το χαρτί στην πραγµατοποίηση. Οι πρώτες έτοιµες δουλειές αρχίζουν τις παρουσιάσεις 
τους. 
Αρχίζουν οι αλλαγές, οι συζητήσεις, το διόρθωµα της κίνησης. Αφαιρώντας το λόγο στις πρώτες 
προσπάθειες, οι µαθητευόµενοι καταλαβαίνουν τη δύναµη και τη σηµασία που έχει η εικόνα και 
έτσι εστιάζουν στην τελειοποίηση της. Η κίνηση της «κούκλας» είναι αυτή που έχει τη δύναµη 
να αφηγηθεί. 
Και το πιο άπειρο µάτι µπορεί να δει αν πάει κάτι καλά σε µια εικόνα ή όχι. Όλοι συµµετέχουν 
βλέπουν, προτείνουν. ∆εν είναι λίγες οι φορές που µια παράσταση, µετά από τις πρόβες, γίνεται 
τελείως διαφορετική από την αρχική ιδέα.  

 
5.5. Η παρουσίαση των σπουδών / στιγµιότυπων 
Παρουσιάστηκαν τριάντα περίπου σπουδές, από τις οµάδες των φοιτητριών. Η παρουσίαση έγινε 
µε κοινό τις φοιτήτριες που µετείχαν στο µάθηµα και συνοδεύτηκε από συζήτηση. Μέρος επίσης 
των σπουδών παρουσιάσθηκε δηµόσια (σε κοινό ενηλίκων και παιδιών). Οι παρουσιάσεις 
µαγνητοσκοπήθηκαν. 

 
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Το συνολικό ερώτηµα αφορά τα αποτελέσµατα του µαθήµατος όπως αυτά µπορούν να 
εκτιµηθούν από τις τελικές παρουσιάσεις των σπουδών. Συγκεκριµένα µας ενδιαφέρει αν: 

1. Πέτυχαν οι παρουσιάσεις µια επαρκή αφήγηση; Μπόρεσαν οι φοιτήτριες να αφηγηθούν 
χρησιµοποιώντας τα χέρια τους; 
2. Είχαν τα χέρια-κούκλες µια ικανοποιητική σκηνική παρουσία (στο πλαίσιο του 
κουκλοθέατρου); Ήταν η σηµατοδότηση της παράστασης επαρκής; 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Οι φοιτήτριες παρέδωσαν ανά οµάδα ένα φάκελο που περιλάµβανε αναλυτική περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποίησαν για να ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους, µε δοµή 
ηµερολογίου. Επίσης µαγνητοσκοπήθηκαν οι τελικές παρουσιάσεις των σπουδών. Οι 
µαγνητοσκοπήσεις αυτές περιέλαβαν και σηµαντικό µέρος από τις συζητήσεις µε το φοιτητικό κοινό 
(συζητήσεις που γίνονταν µε βάση την πρόκληση: πείτε µε δυο λόγια την κεντρική ιδέα που νοµίζετε 
ότι υπάρχει πίσω από τη σπουδή). Τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν µε τους δύο αυτούς τρόπους 
διασταυρώθηκαν για να εγκυροποιηθούν και αποτέλεσαν το αντικείµενο της ανάλυσης. 

Η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε ήταν ποιοτική και έγινε στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
1. Της αναγνώρισης του τι απέδωσαν τα επιµέρους τµήµατα του µαθήµατος, σε σχέση µε: 

1. την ποικιλία των µορφών που αποδόθηκαν µε το χέρι-κούκλα, 
2. την ποιότητα της κίνησης (ζωντάνεµα µέσω της κίνησης, σύνθεση µέσα στο σκηνικό 

χώρο, ευκρίνεια µηνυµάτων κ.ο.κ.), 
3. την ποικιλία προσωπικοτήτων που εµψυχώθηκαν, 
4. την ένταξη του χεριού στη δραµατουργία, 
5. το κατά πόσο το αποτέλεσµα (τελική σπουδή) δεν είναι απλά περιγραφικό. 

2. Της αναγνώρισης χαρακτηριστικών της «γλώσσας» των χεριών που αναπτύχθηκε, σε σχέση µε: 
1. την ποικιλία και αρτιότητα των «αφηγήσεων» που µπόρεσαν να παράγουν οι 

φοιτήτριες µε τα χέρια τους, στη βάση του µοντέλου του Souriau (1950), 
2. τις ολιστικές / gestalt δοµές των σηµείων (Kowzan 1975) που εµφάνισαν οι σπουδές, 

µε βάση την λογική της άρθρωσης αντιπροσωπεύοντος, διερµηνεύοντος και 
αναφερόµενου (Peirce 1964), 
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3. την ποικιλία των σηµείων που χαρακτηρίζουν τη «γλώσσα» της κούκλας, πάνω στο 
συνεχές των κατηγοριών του Tillis (1992). 

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κατεύθυνση της ανάλυσης θα θέλαµε να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα: 
• Όταν αντιµετωπίζουµε τις θεατρικές σπουδές των φοιτητριών ως αφηγήσεις, δεν θεωρούµε ότι 
αυτές «λένε» τα ίδια πράγµατα σε όλους τους θεατές. Θεωρούµε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον, κατά 
Souriau (1950), ευκρινές σύνολο δραµατικών λειτουργιών (το υποκείµενο που επιθυµεί δράση, το 
αγαθό που το υποκείµενο επιθυµεί, αυτός που επωφελείται από το αγαθό, το εµπόδιο που το 
υποκείµενο συναντά, η διαιτησία, ο βοηθός) που, όπως προκύπτει από τα µαγνητοσκοπηµένα δεδοµένα 
µας, αναγνωρίστηκε µε ευκολία από τις φοιτήτριες ή το κοινό, που παρακολούθησαν τη σπουδή. 
Επιπλέον, τα δεδοµένα εκτιµήθηκαν και µε βάση το γεγονός ότι οι φοιτήτριες-θεατές είχαν 
παρακολουθήσει, λίγο-πολύ, και την ανάπτυξη των περισσότερων σπουδών, ενώ το κοινό της δηµόσιας 
παρουσίασης, όχι. Για το λόγο αυτό δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία στο κατά πόσο ήταν εµφανής η 
ολιστική προσέγγιση των σηµείων της σπουδής (κατά κάποιο τρόπο η κεντρική ιδέα της). 
• Όταν επιχειρούµε να εντοπίσουµε τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των χεριών (χέρια-κούκλες) 
µέσα από τα σηµεία που δηµιουργούν κατά Tillis (1992) η κατασκευή (ντιζάιν) τους, η κίνησή τους και 
ο ήχος, δεν επιχειρούµε να δηµιουργήσουµε µια σαφή κατηγοριοποίηση. Αντιµετωπίζουµε µάλλον τις 
τρεις κατηγορίες (κατασκευή, κίνηση και ήχο) ως ένα συνεχές, του οποίου το κέντρο βάρους 
µετατοπίζεται για να αντιπροσωπευθεί η κάθε δραµατική λειτουργία. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Για την πρώτη κατεύθυνση της ανάλυσης, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι: 
1. Εµφανίστηκε µια ικανοποιητική ποικιλία µορφών. Το χέρι έµεινε χέρι (πήρε τη θέση της παλάµης-
ήρωα, του χεριού-ήρωα κλπ), πέτυχε να αναπαραστήσει αντικείµενα της φύσης (δέντρο, λουλούδι, 
πεταλούδα, πουλί, έντοµο κλπ), µεταµορφώθηκε σε άνθρωπο (νέος, γέρος, αγόρι, κλπ), 
µεταµορφώθηκε σε κούκλα (µε ένα κεφάλι, ένα γάντι, ένα καπέλο, κλπ). 
2. Στις κινήσεις εµφανίστηκαν δυσκολίες. Για παράδειγµα, το γυµνό χέρι πειθαρχούσε πιο δύσκολα 
στους θεατρικούς κανόνες της κίνησης από το χέρι που είχε «ντυθεί» και µεταµορφωθεί σε κούκλα. 
Επίσης παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους. Με δεδοµένο ότι η 
κίνηση είναι δεξιότητα που καλλιεργείται µε άσκηση διαρκείας, τα αποτελέσµατα αυτά, αν και όχι 
καλά, µπορούν να θεωρηθούν επαρκή. 
3. Στις προσωπικότητες εµφανίστηκαν επίσης διαφορές ανάµεσα στις τελικές παρουσιάσεις. 
Εµφανίστηκαν προσωπικότητες που έπειθαν µε το «παίξιµό» τους και επικοινωνούσαν µε το κοινό 
αλλά και το αντίθετο, δηλαδή, προσωπικότητες µη αναγνωρίσιµες. Παρά τη δυσκολία που παρουσιάζει 
η ερµηνεία µιας τόσο σύνθετης δεξιότητας (όπως η ικανότητα προσωποποίησης ενός χεριού), φαίνεται 
ότι παράγοντες όπως η δυσκολία έκφρασης συναισθηµάτων,  ο «φόβος» της έκθεσης στο κοινό ή η 
µειωµένη επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας συνδέονται µε την ποιότητα της τελικής 
προσπάθειας. 
4. Αν και λόγω των περιορισµών του µαθήµατος η δραµατουργία ξεκινούσε κατά κάποιο τρόπο 
ανάποδα (οι φοιτήτριες ξεκινούσαν µε δεδοµένο ότι θα χρησιµοποιήσουν το χέρι), η ποικιλία και η 
ποιότητα των αποτελεσµάτων ήταν  ικανοποιητικά. Το γεγονός αυτό εκτιµούµε ότι συνδέεται µε τον 
παιγνιώδη τρόπο που αντιµετώπισαν οι οµάδες τη συγκεκριµένη διαδικασία (διαχειρίστηκαν µε 
φαντασία και τόλµη εναλλακτικά σενάρια). 
5. Παρά την πίεση που ασκήθηκε από τη διδάσκουσα, κάποιες τελικές σπουδές δεν κατάφεραν να 
αποµακρυνθούν αρκετά από το επίπεδο της περιγραφής. Το γεγονός αυτό αναµενόταν και γι αυτό 
αντιµετωπιζόταν συστηµατικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και των ιδιαίτερων συναντήσεων µε 
τις οµάδες. Τα διδακτικά όµως στερεότυπα της µεταφοράς παραστάσεων καθώς και η έλλειψη 
θεατρικής παιδείας φάνηκε να δυσκολεύουν πιεστικά τη στροφή προς τη δηµιουργία. Η απόφαση, για 
παράδειγµα, µιας οµάδας να αποσπαστεί από το στόχο να αναπαραστήσει τις τέσσερις εποχές ή 
κάποιας άλλης να αναπαραστήσει κοινωνικά στερεότυπα (το µαύρο και κακό γάντι που δεν το παίζουν 
τα άλλα γάντια) κατέληγε σε πλήρη αναθεώρηση της αρχικής ιδέας, κάτω πάντα από την πίεση της 
διδάσκουσας. 

Σε ότι αφορά το δεύτερο µέρος, η ανάλυση που στόχευε να αναδείξει τα στοιχεία της «γλώσσας» 
των χεριών έδωσε µία σειρά από επικοινωνιακά προφίλ. 
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Για παράδειγµα, εµφανίστηκαν σπουδές µε ολοκληρωµένες πρωτότυπες αφηγήσεις όπως οι 
παρακάτω: 
Πρωινό ξύπνηµα (3 άτοµα) 
Ήρωες: Ένα (γυµνό) χέρι-πρόσωπο και ένα χέρι-ξυπνητήρι (στον καρπό του χεριού του χειριστή είναι 
στερεωµένο ένα ξυπνητήρι (κεφάλι) και τα δάκτυλα αντιπροσωπεύουν πόδια και χέρια. 
Σκηνικά: ένα πανί για σεντόνι.  
Σκηνή: παίζουν πάνω σε ένα τραπέζι. Εµφανής χειρισµός 
Το χέρι-πρόσωπο κοιµάται βαθιά. Είναι η ώρα του πρωινού ξυπνήµατος. Το ξυπνητήρι προσπαθεί να  
ξυπνήσει το χέρι. Το χέρι αλλάζει πλευρό και ξανακοιµάται. Σε κάθε χτύπηµα, η ενόχληση γίνεται όλο 
και πιο έντονη και η αντίδραση το ίδιο. Μέχρι που  το χέρι διαλύει το ξυπνητήρι (του πέφτουν οι 
µπαταρίες). Το χέρι προσπαθεί να ξανακοιµηθεί αλλά δεν µπορεί. Σηκώνεται και βλέπει την ώρα και το 
ξυπνητήρι χαλασµένο. Αρχίζει να τρέχει για να προλάβει …  
Η ζωγραφιά (4 άτοµα) 
Ήρωες: χρωµατιστά µολύβια (τα δάκτυλα µετατρέπονται σε µολύβια µε τρίγωνες χρωµατιστές άκρες 
κολληµένες στα νύχια) και ένα κοριτσάκι (ηθοποιός) 
Σκηνικά: ένα κουτί µολυβιών. 
Σκηνή: παραβάν (οι φοιτήτριες παίζουν κρυµµένες).  
Τα µολύβια βγαίνουν από το κουτί κι αρχίζουν τα παιχνίδια. Όλα µαζί τρέχουν πάνω στο χαρτί. Ένα-
ένα φτιάχνουν µονόχρωµες ζωγραφιές. Μπαίνει το κοριτσάκι παίρνει µε τη σειρά τα µολύβια που 
φτιάχνουν όλα µαζί ένα ουράνιο τόξο … 
Η φωλιά µε τα πουλάκια (4 άτοµα) 
Ήρωες:  ένα πουλί (σχηµατίζεται µε τα δύο χέρια και χρωµατιστά γάντια). Το δέντρο (σχηµατίζεται µε 
το χέρι από τον αγκώνα και µέχρι τον καπό µε ένα καφέ µανίκι και στον καρπό του χεριού ένα πράσινο 
γάντι. Με τον ίδιο τρόπο µε το άλλο χέρι συµπληρώνονται τα κλαδιά). Η φωλιά ( χέρια µε πλεγµένα 
δάκτυλα). Τα πουλάκια (δύο χέρια µε γάντια και στα δάκτυλα στερεωµένα µπαλάκια µε 
χαρακτηριστικά πουλιού). Το φίδι (χέρι µε κάλτσα-γάντι και σχεδιασµένο κεφάλι). 
Σκηνή:παίζουν πάνω σε ένα τραπέζι. Εµφανής χειρισµός. 
Πάνω σε ένα δέντρο ένα πουλί χτίζει τη φωλιά του για να γεννήσει. Το δέντρο προσπαθεί να το διώξει 
Γεννιούνται τα µικρά που χαλάνε τον κόσµο. Το δέντρο υποφέρει γιατί του χαλάνε την ησυχία του. Η 
µάνα πετάει, φέρνει τροφή και τα ταΐζει. Μια µέρα η φωλιά πέφτει από το δέντρο. Ένα φίδι πλησιάζει 
να τους επιτεθεί. Το δέντρο στη δύσκολη αυτή στιγµή σκύβει και τα προστατεύει. 

Εµφανίσθηκαν επίσης σπουδές που οι αφηγήσεις τους στηρίχθηκαν σε γνωστούς µύθους ή 
παραµύθια, όπως ο λαγός και η χελώνα (4 άτοµα) ή το ασχηµόπαπο (7 άτοµα). 

Κάποιες άλλες σπουδές µε πρωτότυπες αφηγήσεις είχαν εµφανή στοιχεία χιούµορ, όπως: 
Ο φακίρης (4 άτοµα). 
Ήρωες: ο φακίρης (γυµνά χέρια ), τα φίδια (χέρια µέχρι τον αγκώνα, ντυµένα µε κάλτσες) και ο 
τουρίστας (ηθοποιός, στο ένα χέρι κρατάει ένα κασκέτο και στο άλλο ένα ραδιόφωνο).   
Σκηνικά:ένα καφέ πανί  που σκεπάζει το χαµηλό παραβάν και τα δύο καλάθια. 
Σκηνή: ∆ύο καλάθια, µέσα είναι κρυµµένοι οι παίχτες των φιδιών. Πίσω τους ένα χαµηλό παραβάν που 
παίζουν τα χέρια του φακίρη και ο τουρίστας. 
Ένας φακίρης παίζει παραδοσιακή µουσική και προσπαθεί να κάνει τα φίδια να χορέψουν. Αυτά 
βγαίνουν βαριεστηµένα τον κοιτάνε και κρύβονται ξανά. Ένας τουρίστας µε το κασετόφωνό του που 
παίζει δυνατά µουσική Ραπ περνάει πίσω τους. Τα φίδια αρχίζουν να χορεύουν και να κουνιούνται στο 
ρυθµό. Ο φακίρης προσπαθεί για δεύτερη φορά µε τη φλογέρα του αλλά µάταια. Φεύγει και 
εµφανίζεται ξανά στη σκηνή µε το κασετόφωνο του τουρίστα και µουσική Ραπ … 

Τέλος εµφανίστηκαν και σπουδές που δεν πέρασαν πέρα από το επίπεδο της περιγραφής, όπως:  
Το κονσέρτο (6 άτοµα) 
Ήρωες: Τα χέρια παριστάνουν µε κινήσεις το παίξιµο υποτιθέµενων µουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, 
φλάουτο, κλπ) 
Σκηνή: παραβάν. Οι φοιτήτριες παίζουν κρυµµένες πίσω από τη σκηνή. 
Ακούγεται ένα µουσικό κοµµάτι, επιλογή από το γνωστό έργο του Prokofiev «ο Πέτρος κι ο Λύκος». 
Οι φοιτήτριες αναπαριστούν µε τις κινήσεις των χεριών τα µουσικά όργανα στην εκτέλεση του 
κοµµατιού. 
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Στις παραπάνω σπουδές φάνηκε ότι τα πρόσωπα (υποκείµενα που επιθυµούν τη δράση, αυτά που 
επωφελούνται από το αγαθό, η διαιτησία ή ο βοηθός) αντιπροσωπεύονται συνήθως µέσω σηµείων που 
έχουν το κέντρο βάρους τους στην κατασκευή και την κίνηση. 

Για παράδειγµα, το υποκείµενο χέρι αντιπροσωπεύει επαρκώς το ρολόι κυρίως µέσω του ντιζάιν 
(έχει στερεωµένο στον καρπό ένα ρολόι) ενώ, στην ίδια σπουδή, το πρόσωπο που αναπαύεται κυρίως 
µέσω της κίνησης. Τα δάχτυλα αντιπροσωπεύουν επαρκώς τα χρωµατιστά µολύβια ως υποκείµενα 
µέσω του ντιζάιν (έχουν τρίγωνες χρωµατιστές άκρες κολληµένες στα νύχια) και της κίνησης. Όµοια, 
το δέντρο, τα πουλιά, τα φίδια αντιπροσωπεύονται µέσω του ντιζάιν και της κίνησης ενώ ο φακίρης και 
τα µουσικά όργανα από την κίνηση στη σχέση της, όµως, µε τη µουσική. 

Αντίθετα, φαίνεται ότι το κέντρο βάρους των σηµείων µετατοπίζεται στην αντιπροσώπευση του 
αγαθού που τα υποκείµενα επιθυµούν ή του εµποδίου που συναντούν. Εδώ η κίνηση και ο ήχος 
φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Για παράδειγµα, το αγαθό (η απόλαυση της ανάπαυσης) ή το 
εµπόδιο (η υποχρέωση), στην αναφερόµενη παραπάνω πρώτη σπουδή, αντιπροσωπεύονται 
αποκλειστικά µέσω της κίνησης και του ήχου. Όµοια, το αγαθό της ζωής και το εµπόδιο της απειλής 
της στη σπουδή µε το δέντρο και τα πουλιά, η απόλαυση της µουσικής ακρόασης και το εµπόδιο της 
ρουτίνας στη σπουδή του φακίρη ή το αγαθό της δεξιοτεχνίας στη σπουδή του κονσέρτου. Βέβαια, στη 
σπουδή της ζωγραφιάς, το αγαθό της ικανότητας για σύνθετη καλλιτεχνική έκφραση αντιπροσωπεύεται 
κυρίως µέσω του ντιζάιν (οι ζωγραφιές ως αποτέλεσµα της συλλογικής δράσης σε σύγκριση µε αυτές 
που παράγονται ατοµικά). Και στην περίπτωση αυτή όµως, το αναφερόµενο αγαθό της 
συλλογικότητας, έναντι του εµποδίου της ατοµικότητας αντιπροσωπεύεται κυρίως µέσω της κίνησης.  

Τέλος, µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια ότι τα χέρια πέτυχαν κατά κανόνα να συνδέσουν 
ολιστικά το διερµηνεύον µε το αναφερόµενο, εκµεταλλευόµενα όλο το συνεχές (ντιζάιν, κίνηση, ήχος) 
των θεατρικών σηµείων του κουκλοθέατρου. Τα µαγνητοσκοπηµένα δεδοµένα των συζητήσεων από τις 
παρουσιάσεις µε πρωτότυπη αφήγηση δείχνουν ότι οι ανθρώπινες καταστάσεις της σύγκρουσης 
ανάµεσα στην απόλαυση και την υποχρέωση (πρωινό ξύπνηµα), της σύγκρουσης ανάµεσα στην 
ατοµικότητα και τη συλλογικότητα (η ζωγραφιά), στην ατοµικότητα και τη συνύπαρξη (η φωλιά µε τα 
πουλάκια) ή στην απόλαυση και τη ρουτίνα (ο φακίρης), έγιναν εύκολα κατανοητές. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια ικανοποιητική απόδοση του µαθήµατος. 
Συγκεκριµένα: 
Η προσπάθειά µας να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόµενες πως το χέρι είναι αυτό που θα 

εκφράσει την ιδέα και δεν  αρκούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά µιας κούκλας (το ντιζάιν) για να 
δηµιουργηθεί ο ήρωας, φάνηκε πως πέτυχε σε µεγάλο βαθµό. Εκτιµούµε ότι σε αυτό συνέβαλαν 
αφενός η «απαγόρευση» της χρήσης του προφορικού λόγου στις σπουδές και αφετέρου η έµφαση που 
δόθηκε στην αρχή του κουκλοθέατρου: «η ζωή της κούκλας είναι η κίνησή της». 

Σε σχέση µε την προσπάθεια να ασκηθούν, κατά το δυνατόν, οι φοιτήτριες στην παραγωγή και 
την κατανόηση µιας µεγάλης ποικιλίας σηµείων που µπορούν να παράγουν τα χέρια, τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι η κάθε σπουδή δούλεψε ρίχνοντας το κέντρο βάρους σε ένα µέρος των σηµείων. Αυτό 
ήταν αναµενόµενο, µιας και κάθε σπουδή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ανάγκες.  

Παρόλα αυτά, η κίνηση ήταν, επίσης αναµενόµενα, ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας ή 
µη στην επικοινωνία µε το κοινό. Στις λίγες σπουδές, όπου ανεξάρτητα από ντιζάιν και ήχο τα χέρια 
έπαψαν να «κινούνται από τις φοιτήτριες» και «αφέθηκαν να κινηθούν», οι θεατές φάνηκαν να χάνουν 
από τα µάτια τους τις κουκλοπαίχτριες.  

Στο κοινό βέβαια των φοιτητριών τα πράγµατα ήταν πιο εύκολα. Μια γλώσσα µε µέτρια 
αισθητική γίνεται εύκολα κατανοητή αν τη µιλάει και ο θεατής. Με τη λογική αυτή οι παραστάσεις 
πέτυχαν να µιλήσουν στις συναδέλφους των φοιτητριών, που έζησαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 
µέσα στη σύµβαση. Στο ουδέτερο κοινό των δηµόσιων παρουσιάσεων φάνηκε ότι οι παραστάσεις 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον λόγω της πρωτοτυπίας  και της «πολυχρωµίας» τους. Κυρίως όµως η 
συγκέντρωση και η πειθαρχεία των φοιτητριών µέσα από την προσπάθειά τους για το συντονισµό της 
οµαδικής παρουσίασης προκαλούσε την προσοχή και το σεβασµό των ουδέτερων θεατών που 
προσπαθούσαν να τις κατανοήσουν. 

Εκείνο που τελειώνοντας µπορούµε να πούµε είναι ότι οι σπουδές κατόρθωσαν ανεξαρτήτως 
κοινού να εκφέρουν χρησιµοποιώντας τα χέρια, αρκετά πρωτότυπες, µικρές και κυρίως ηχηρές 
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«φράσεις», µε περισσότερο ή λιγότερο σαφές περιεχόµενο. Αυτό εκτιµούµε ότι ήταν και το 
παιδαγωγικό ζητούµενο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετώντας την λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος επί πολλά χρόνια, έχουµε διαπιστώσει ότι 
παραµελείται η σπουδή του εµπράκτου λόγου, του ‘‘λόγου’’ ο οποίος εκφέρεται µε πρακτικές δραστηριότητες: 
κατασκευές, πειράµατα, παραστάσεις, συµµετοχικές δράσεις κτλ. Η παραµέληση αυτή είναι εµφανής στο ∆ηµοτικό 
σχολείο, και τώρα αρχίζει να παρατηρείται και στο Νηπιαγωγείο, λόγω της µερικής εφαρµογής του λεγόµενου 
‘‘διαθεµατικού αναλυτικού προγράµµατος’’. Αυτή η παιδαγωγική πρακτική, και η φιλοσοφία που την στηρίζει, 
επηρεάζει αρνητικά την καθόλου αγωγή και εκπαίδευση των νέων. 
Το υπερµέτρως ακαδηµαϊκό αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων, ο ακροαµατικός τρόπος διδασκαλίας, ο περιορισµός 
των βιωµατικών ενασχολήσεων των µαθητών, η εκτεταµένη αποστήθιση και η παπαγαλία κειµένων, και η 
ανισοµερής κατανοµή του θεωρητικού, αφηρηµένου λόγου, σε σχέση µε τον πρακτικό, τον συγκεκριµένο, καθιστούν 
προβληµατική την λειτουργία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και βλαπτική την εφαρµοζόµενη νέο-ερβαρτιανή 
παιδαγωγική προσέγγιση, όπως φαίνεται π.χ. από το υψηλό ποσοστό του λειτουργικού αναλφαβητισµού, ο οποίος 
από αποτέλεσµα καθίσταται αιτία για πολλά επακόλουθα προβλήµατα στην µάθηση των παιδιών.  
Στην ανακοίνωσή µας αυτή θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε τους παιδαγωγικώς πρόσφορους τρόπους σπουδής 
του γλωσσικού λόγου, του ‘‘απράκτου’’ όπως τον ονοµάζουµε, και του ‘‘πραξιακού’’ λόγου, του εµπράκτου, όπως 
τον αποκαλούµε. Θα προσπαθήσουµε επίσης να αναζητήσουµε το παιδαγωγικώς κατάλληλο µορφωτικό υλικό, για 
την σύνθεση δραστηριοτήτων αφηρηµένου και συγκεκριµένου λόγου, γλωσσικού και πραξιακού, για τις ηλικίες 4 έως 
9 ετών. Θα επιχειρήσουµε επί πλέον, να συγκροτήσουµε ένα γενικό προκαταρκτικό πρόγραµµα µορφωτικών 
δραστηριοτήτων, για την επάλληλη και για την παράλληλη διδασκαλία και µάθηση της λεκτικής γλώσσας, της 
γλώσσας των κειµένων, και της ‘‘υλικής γλώσσας’’, της ‘‘γλώσσας των αντικειµένων’’. 
Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του Σχολείου Εργασίας, και ιδιαιτέρως της ενεργητικής 
µορφής και τρόπου µορφώσεως στην οποία η πράξη και η εµπειρία έχουν ρόλο στρατηγικό. Ο J. Dewey, ο J. Piaget, 
ο Ed. Claparede και ο J. Bruner παρέχουν τα κύρια θεωρητικά στηρίγµατα της παρούσας εισήγησης. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Έµπρακτος λόγος – Άπρακτος λόγος, Λεκτική-πραξιακή γλώσσα, Γλώσσα των αντικειµένων – γλώσσα των 
κειµένων, Λεκτική πρόταση – Υλική πρόταση, ‘‘Γραµµατική’’ και ‘‘Συντακτικό’’ του Εµπράκτου Λόγου, 
Παιδαγωγική Τεχνολογία / Χειροτεχνία, ∆ιανοητικό ενέργηµα, Πραξιακό ενέργηµα, Ένυλος – Άυλος λόγος. 
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ABSTRACT 
Studying, for years now, the way the Greek Educational System functions, we have concluded that the study of the 
applied reason (activated or reason in action) is neglected, in contrast to the theoretical (inactivated or reason in 
passivity), which is overvalued. Language is taught in an abstract manner without regard to concrete applications 
and its manifestations in the material world. 
In this study we shall seek out the pedagogically proper ways of teaching and learning both the abstract and the 
concrete, the immaterial and the material reason, or logos in Greek, in pre-school and in the primary grades. We 
shall also strive to collect appropriate learning material for the construction of a loose program of educational 
activities, in order to help the small children learn better, easier and more pleasantly.  
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Το Πρόβληµα 
 

Η σπουδή του εµπράκτου λόγου στα ελληνικά σχολεία είναι περιορισµένη. Ο λογοκοπικός 
χαρακτήρας του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, αφ’ ενός λόγω της προσφοράς ακαδηµαϊκού τύπου 
γνώσεων και αφ’ ετέρου λόγω της παιδαγωγικής προσεγγίσεως, η οποία είναι νέο-ερβαρτιανή, έχει ως 
συνέπεια η προσφερόµενη αγωγή και εκπαίδευση να µην είναι εξισορροπηµένη. Μερικές από τις 
αρνητικές συνέπειες του ακαδηµαϊκού και λογοκοπικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 
-το οποίο δυστυχώς επεκτείνεται και προς την προ-σχολική ηλικία, µε την υιοθέτηση του λεγοµένου 
‘‘διαθεµατικού προγράµµατος’’, το οποίο περιέχει κι αυτό αναλυτικά αντικείµενα! (πάει πια η ενιαία 
διδασκαλία, η συγκεντρωτική µάθηση) - είναι: ο λειτουργικός αναλφαβητισµός, η παπαγαλία και η 
αποστήθιση, η παραµέληση της βιωµατικής µαθήσεως και η αποστροφή από τα επαγγέλµατα που 
περιέχουν χειρωνακτική ενασχόληση. Αυτή η υποτίµηση του χειρωνακτικού και η υπερτίµηση του 
διανοητικού έργου οδηγεί και σε άλλες σοβαρές στρεβλώσεις της οικονοµικής, της κοινωνικής, και 
βεβαίως της τεχνικής ζωής της χώρας µας.  

Τα προβλήµατα που επισηµάναµε είναι πολλά και σοβαρά: Παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, 
κοινωνικά, πολιτικά. Εµείς σ’ αυτή την ανακοίνωση τί µπορούµε να κάνουµε; 

 
2. Οι Σκοποί της Μελέτης 
 
Οι σκοποί της δικής µας εισηγήσεως είναι οι εξής: 
α. Η διερεύνηση των παιδαγωγικώς πρόσφορων τρόπων σπουδής, διδασκαλίας και µαθήσεως, του 
γλωσσικού λόγου - του ‘‘απράκτου’’ λόγου, όπως τον ονοµάζουµε σ’ αυτή την µελέτη - σε συνδυασµό 
µε την σπουδή του ‘‘πραξιακού’’ λόγου - του ‘‘εµπράκτου’’ λόγου, όπως τον αποκαλούµε. 
β. Η αναζήτηση του παιδαγωγικώς πρόσφορου µορφωτικού υλικού, για την σύνθεση µορφωτικών 
δραστηριοτήτων αφηρηµένου και συγκεκριµένου λόγου, γλωσσικού και πραξιακού, για τις ηλικίες 4 
έως 9 ετών. 
γ. Η συγκρότηση ενός γενικού προκαταρκτικού προγράµµατος µορφωτικών δραστηριοτήτων, για την 
επάλληλη και την παράλληλη διδασκαλία και µάθηση της λεκτικής γλώσσας και της πραξιακής 
γλώσσας. 
δ. Η αναγνώριση της µορφωτικής - παιδευτικής και εκπαιδευτικής - σηµασίας του εµπράκτου λόγου 
στην πληρέστερη και βαθύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας.  
ε. Η εξισορρόπηση του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και προς τον πρακτικό και προς τον θεωρητικό, 
αφού ο λόγος είναι ένα αδιάκοπο συνεχές: πρακτικός→θεωρητικός→πρακτικός. 

 
3.Το Θεωρητικό Πλαίσιο 

 
Η εργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο το οποίο στηρίζει φιλοσοφικά και 

παιδαγωγικά το σχολείο εργασίας, ή όπως το ονοµάζουµε εµείς, το ‘‘Σχολείο της Πράξεως’’. Πιο 
συγκεκριµένα: στη βάση του θεωρητικού ‘‘τετράγωνου’’ πλαισίου µας ευρίσκονται οι φιλοσοφικές και 
παιδαγωγικές θεωρήσεις του Dewey και του Kerschensteiner περί της σηµασίας της πράξεως και της 
εµπειρίας για την αγωγή των παιδιών· στην κορυφή ευρίσκονται οι ψυχολογικές θεωρήσεις των Piaget, 
Wallon και Claparede· στην δεξιά πλευρά οι θεωρήσεις του Bruner και άλλων νεώτερων ψυχολόγων· 
και στην αριστερή πλευρά ευρίσκονται, εν µέρει, οι θέσεις του φιλοσοφικού – ψυχολογικού ρεύµατος 
του Constructivism και του Constructionism. Κυρίαρχο ρόλο στο θεωρητικό πλαίσιο, που θεωρούµε 
έγκυρο και υποβοηθητικό της µελέτης µας, είναι η θεωρία του J. Piaget περί της δοµής ή της 
‘‘κατασκευής’’ της γνώσεως – ουσιαστικά ‘‘της κατασκευής του πλαισίου’’ εντός του οποίου 
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εντάσσεται συγκροτηµένη η γνώση – από τον κάθε άνθρωπο χωριστά, και η θεωρία του J. Dewey περί 
της στρατηγικής σηµασίας της εµπειρίας στην αγωγή και προαγωγή των παιδιών. 

Η ενεργητικού τύπου µάθηση και µόρφωση που υποστηρίζουµε, αυτή που χρησιµοποιεί τον 
ενεργητικό ή ‘‘εν έργω’’ λόγο, σε αντίθεση µε την παθητική, προϋποθέτει την αυτενέργεια και την 
ενεργό συµµετοχή των παιδιών στις µορφωτικές, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν 
είναι απαραίτητο να είναι µορφωτικές, αλλά και παιγνιώδεις, τερπτικές κτλ. Ο κατάλληλος µάλιστα 
συνδυασµός µορφωτικών, τερπτικών, παιγνιωδών, εξερευνητικών, αθλητικών κ.ά. δραστηριοτήτων 
συµβάλλει στην πληρέστερη δυνατή προαγωγή και εξέλιξη των εγγενών δυνατοτήτων των παιδιών. 

 
4. Η Μεθοδολογία 
 

Η µεθοδολογία που ακολουθούµε, για την διερεύνηση του προβλήµατος, είναι αυτή της κριτικής 
θεωρήσεως και αξιολογήσεως των διαφόρων επιστηµονικών πορισµάτων, των φιλοσοφικών 
θεµελιώσεων και των εµπειρικών παρατηρήσεων, οι οποίες είναι συναφείς µε το πρόβληµά µας. Η 
θεωρητικού τύπου µελέτη που επιχειρούµε έχει ως στέρεο υπέδαφος την µακροχρόνια βιωµατική 
εµπειρία µας. 

 
5. ∆ιαπιστώσεις – Πορίσµατα 
 

Έχοντας διαπιστώσει την παραµέληση της µελέτης του εµπράκτου λόγου στο ∆ηµοτικό σχολείο, 
η οποία αρχίζει και επεκτείνεται τώρα και στο Νηπιαγωγείο, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσµατα 
των ερευνών οι οποίες καταδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες του υπερµέτρως ακαδηµαϊκού 
χαρακτήρα του αναλυτικού προγράµµατος του ∆ηµοτικού – και τώρα εν µέρει του Νηπιαγωγείου, 
λόγω της µερικής εφαρµογής του ‘‘διαθεµατικού’’ προγράµµατος – και του ακροαµατικού τρόπου 
διδασκαλίας, και συνακολούθως, του περιορισµού των βιωµατικών ενασχολήσεων των παιδιών, 
κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου και επισηµαίνουµε την ανάγκη εξισορροπήσεως αφ’ ενός του 
αναλυτικού προγράµµατος - το οποίο πρέπει κατά την γνώµη µας να περιλαµβάνει περισσότερα 
πρακτικού τύπου αντικείµενα – και αφ’ ετέρου της παιδαγωγικής µεθοδολογίας, η οποία είναι καιρός 
να ξεφύγει από τον ‘‘διδακτισµό’’ και την ‘‘στείρα’’ αποστήθιση, και να εµπλουτισθεί µε πιο 
έµπρακτους, βιωµατικούς τρόπους µαθήσεως και µορφώσεως· π.χ. : κατασκευές, πειράµατα, 
παραστάσεις κτλ.  

Στην πραγµάτευση του προβλήµατος που ακολουθεί, θα προτείνουµε, πότε την παράλληλη και 
πότε την επάλληλη διδασκαλία του εµπράκτου και του απράκτου λόγου. Πάντως θεωρούµε θεµέλιο την 
σπουδή του εµπράκτου λόγου για την αποτελεσµατική µελέτη του απράκτου λόγου (της γλώσσας). 
 
Β. Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΠΟΥ∆Η ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΕΜΠΡΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΡΑΚΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
Τί ορίζουµε ως έµπρακτο και τί ως άπρακτο λόγο; Υπάρχει ‘‘Γραµµατική’’ και ‘‘Συντακτικό’’ 

του Εµπράκτου Λόγου; Εάν όχι, είναι δυνατόν να διαµορφωθεί; Εµείς πιστεύουµε πως είναι δυνατόν. 
Ορίζουµε ως ‘‘έµπρακτο’’ τον εµπραγµατωµένο λόγο· αυτόν ο οποίος έχει υλοποιηθεί, έχει 

πραγµατοποιηθεί· τον λόγο ο οποίος έχει υπόσταση υλικο-πνευµατική· τον λόγο ο οποίος έχει 
ενσωµατωθεί και συγκεκριµενοποιηθεί σε υλικά αντικείµενα - τεχνήµατα, τεχνουργήµατα και 
καλλιτεχνήµατα1. Επίσης ορίζουµε ως έµπρακτο τον ενεργηµατικό λόγο· αυτόν που ευρίσκεται ‘‘εν 
ενεργεία’’, που ‘‘εργάζεται’’· δηλαδή που ενεργεί επί της ύλης και δια της ύλης· αυτόν που συν- 
ενεργεί. Ο λόγος αυτός, ως µέρος του κτιστού φυσικού κόσµου, δύναται να επηρεάσει ή να µεταβάλλει 
την υπόσταση του φυσικού κόσµου. 

Ορίζουµε ως ‘‘άπρακτο’’ τον λόγο, ο οποίος εγκλείεται σε σύµβολα και παραµένει σε µορφή και 
κατάσταση αφηρηµένη· τον λόγο ο οποίος έχει υπόσταση πνευµατική, αλλά είναι δυνητικώς 
εφαρµόσιµος και υλοποιήσιµος, εάν συντρέξουν ορισµένες προϋποθέσεις· τον λόγο ο οποίος δεν 
δύναται να επηρεάσει ή να µεταβάλλει την φύση της υλικής πραγµατικότητας, εάν δεν ‘‘πραχθεί’’, 

                                                 
1 Στην εισήγηση αυτή εστιάζουµε την προσοχή µας στις τεχνικές και όχι στις καλλιτεχνικές κατασκευές και 
δηµιουργίες δεν τις αποκλείουµε όµως και αυτές. 
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δηλαδή, εφαρµοσθεί ή ενυλωθεί / ενσαρκωθεί2. Ως πνευµατικός, ο άπρακτος λόγος δεν µπορεί να 
‘‘συνδεθεί’’ απ’ ευθείας µε τον υλικό κόσµο και να τον επηρεάσει· χρειάζεται η διαµεσολάβηση της 
πράξεως για να γίνει ο λόγος αυτός ενεργός, και τότε να επηρεάσει τον υλικό κόσµο.  

Ως ‘‘Γραµµατική’’ του ‘‘εµπράκτου λόγου’’ ορίζουµε ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την 
λειτουργία των τεχνικών ενεργηµάτων, δια των οποίων είναι δυνατή η παραγωγή αντικειµένων, δηλαδή 
‘‘υλικών’’ ή ένυλων προτάσεων, όπως ακριβώς τα µέρη του γλωσσικού λόγου - το άρθρο, το 
ουσιαστικό, το ρήµα, η αντωνυµία, ο σύνδεσµος κτλ. – συνδυάζονται, προκειµένου να παραχθούν 
λεκτικές προτάσεις, ήτοι νοηµατικά σύνολα. Παραδείγµατα τεχνικών ενεργηµάτων ή τεχνικών 
λειτουργιών είναι οι ακόλουθες: το µέτρηµα, το τρύπηµα, το κόψιµο, η σύνδεση, το κτύπηµα 
(σφυρηλάτηση), ο εφελκυσµός, το βίδωµα, το κάρφωµα, η συγκόλληση, η ενίσχυση, η επιµήκυνση κτλ. 
Πότε, πώς και γιατί πρέπει να γίνει µία µέτρηση; Πού, πώς και γιατί να γίνει ένα τρύπηµα - ποίας 
διαµέτρου, µε τί είδους τρυπάνι, µε τί δράπανο; Πού, γιατί και πώς να γίνει ένα κόψιµο – µε ψαλίδι, µε 
µαχαίρι, µε κοπίδι, µε πριόνι, και αν µε πριόνι, τότε ποίου είδους πριόνι; 

Ως ‘‘Συντακτικό’’ του ‘‘εµπράκτου λόγου’’ ορίζουµε το σύνολο των κανόνων, οι οποίοι 
καθορίζουν την λογική σειρά, την αποτελεσµατική ακολουθία και την οικονοµικώς αποδοτική 
διάρθρωση και διαπλοκή των τεχνικών ενεργηµάτων, καθώς και τα κριτήρια της επιλογής των τεχνικώς 
κατάλληλων υλικών και των εργονοµικώς κατάλληλων εργαλείων, για την παραγωγή αντικειµένων µε 
προσδιορισµένες προδιαγραφές. Αυτό το ‘‘συντακτικό’’ δεν διαφέρει και πολύ από το γλωσσικό 
συντακτικό, αφού κι αυτό δεν είναι παρά ένα σύνολο λογικών κανόνων, οι οποίοι ρυθµίζουν τον τρόπο 
πλοκής των λέξεων και της αρµονικής και κατανοητής διαρθρώσεως των νοηµάτων και των σηµασιών, 
προκειµένου να παραχθούν λεκτικές προτάσεις και κείµενα που εκφράζουν µε σαφήνεια, ακρίβεια και 
πληρότητα τις σκέψεις, τις έννοιες, τις προθέσεις και τα συναισθήµατα των συντακτών τους. 

 
Β.1. Σχέσεις Γλωσσολογίας και Τεχνολογίας 

 
Όπως η Γλωσσολογία προσφέρει ένα οργανωµένο γραµµατικό και συντακτικό σύστηµα, ένα 

σύστηµα συµβόλων που συνδέουν τα διάφορα µέρη του λόγου µε τις ποικίλες µορφές του, το οποίο 
καθιστά τους γνώστες και χρήστες του ικανούς να εκφράζονται και να επικοινωνούν µεταξύ τους, 
ικανοποιώντας έτσι ανθρώπινες ανάγκες, έτσι και Τεχνολογία είναι ένα οργανωµένο σύστηµα τρόπων 
δράσεως και επιδράσεως· ένα σύστηµα µε κανόνες τεχνικούς και συσσωρευµένα εµπειρικά πορίσµατα, 
η έντεχνη εφαρµογή των οποίων καθιστά ικανούς τους τεχνικούς να ποιούν και να παράγουν χρήσιµα 
για τους ανθρώπους αντικείµενα· αντικείµενα που ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, η (Παιδαγωγική) Χειροτεχνία και Τεχνολογία, δια της χρησιµοποιήσεως της διεργασίας 
παραγωγής ελλόγων αντικειµένων, και της εντάξεώς της στις µεθόδους µαθήσεως και µορφώσεως των 
παιδιών, δηλαδή δια της εφαρµογής του εµπράκτου λόγου, επιτελούν µορφωτικούς σκοπούς, 
διαπαιδαγωγητικούς και εκπαιδευτικούς. 

Αντικείµενο της Γλωσσολογίας και ιδίως της Γραµµατικής, του Συντακτικού και της 
Ετυµολογίας, είναι η Γλώσσα. Η γλώσσα συντίθεται από λέξεις, νοηµατικά σύµβολα, τα οποία δια της 
ορθής και καταλλήλου πλοκής τους, παράγουν νοήµατα απλά και σύνθετα. Κάθε λέξη εκφράζει ένα ή 
περισσότερα νοήµατα· κάθε πρόταση, ήτοι σύζευξη λέξεων, εκφράζει ένα συνολικό νόηµα·κάθε 
παράγραφος, ήτοι ένα σύνολο προτάσεων, εκφράζει ένα µεγαλύτερο συνολικό νόηµα·κάθε κείµενο, 
ήτοι ένα σύνολο παραγράφων, εκφράζει ένα ακόµη µεγαλύτερο συνολικό νόηµα ή νοήµατα. 

Ας ονοµάσουµε την γλώσσα που αποτελείται από λέξεις λεκτική και τον λόγο που εκφράζει 
άπρακτο, επειδή η εκφορά του, όπως προαναφέραµε, δεν µεταβάλλει την φυσική πραγµατικότητα, τον 
εξωτερικό κόσµο. Ο λεκτικός λόγος διατυπώνεται µε ήχους ή γράµµατα, τα οποία περιέχουν νόηµα 
κατανοητό µόνον από τους γνώστες αυτού του νοηµατικού συστήµατος· αυτό όµως το νόηµα, από µόνο 

                                                 
2 Η διάκριση µεταξύ θεωρητικού και πρακτικού, γνωσιακού και πραξιακού στοχασµού απαντάται σε πολλά έργα 
φιλοσόφων. Π.χ. ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικοµάχεια (1149α 26-36) αναφέρει ότι η θεωρητική διάνοια 
καταγίνεται µε την διακρίβωση του αληθούς εις το υπάρχον, ενώ η πρακτική διάνοια ενδιαφέρεται για το δέον ή 
µη µίας πράξεως η µεν πρώτη περιορίζεται στην γνώση της πραγµατικότητας και δεν επιφέρει αλλαγή ή 
µεταβολή στον φυσικό κόσµο, ενώ η δεύτερη, προσανατολισµένη προς κάποιον σκοπό, επιφέρει µεταβολή στον 
φυσικό κόσµο, δια της δράσεως του ανθρώπου. Βλ. Π. Πολυχρονόπουλου, Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Αθήνα, 
εκδ. Έλλην, 2002, σ.403-4. Επίσης, βλ. G. Viaud, Η Νοηµοσύνη. Η Εξέλιξη και οι Μορφές της, Αθήνα, Ι. 
Ζαχαρόπουλος, σ.14-17. 
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του, χωρίς την δράση των ανθρώπων, δεν έχει την δύναµη να µεταβάλλει την φυσική πραγµατικότητα. 
Ας ονοµάσουµε τώρα την ‘‘γλώσσα’’ των πρακτικών ή παραγωγικών ενεργηµάτων ‘‘πραξιακή’’ ή 
‘‘κατασκευαστική’’ και τον λόγο που εκφέρει έµπρακτο, αφού η υλοποίησή του αποτελεί προσθήκη ή 
συµβάλλει στην τροποποίηση της φυσικής πραγµατικότητας. 

Όπως η Γραµµατική διδάσκει την ορθή χρήση των εννοιών, των µορφών και την αρµονική 
διάρθρωση των λέξεων και το Συντακτικό προσφέρει τους λογικούς κανόνες της πλοκής των λέξεων 
για την παραγωγή προτάσεων, οι οποίες συγκροτούν κείµενα µε πλήρες νόηµα, έτσι και η 
(Παιδαγωγική) Τεχνολογία διδάσκει την ορθή χρήση των αντικειµένων, για την συνάρθρωσή τους σε 
‘‘υλικές’’ προτάσεις· δηλαδή, τεχνήµατα και τεχνουργήµατα, τα οποία έχουν αξία µορφωτική – 
παιδευτική και εκπαιδευτική.  

Όπως η Γραµµατική και το Συντακτικό συµβάλλουν και στην ανάπτυξη της λογικής σκέψεως 
των παιδιών και στον εθισµό τους στην ‘‘πειθαρχία του λόγου’’ - την υπακοή και την εφαρµογή των 
κανόνων της Λογικής, της Γραµµατικής, του Συντακτικού και της Σηµαντικής - ώστε να αποκτήσουν 
την ικανότητα της πειθαρχηµένης διατύπωσης των εκφράσεων, των σκέψεων, των συµπερασµάτων και 
των κρίσεών τους, προκειµένου αυτές να έχουν ακρίβεια και πληρότητα νοήµατος, έτσι και η 
(Παιδαγωγική) Τεχνολογία συµβάλλει στην ανάπτυξη της λογικής και της σκοπίµου σκέψεως των 
παιδιών, καθώς και στον εθισµό τους στην ‘‘πειθαρχία του έργου’’ - την υπακοή και την εφαρµογή των 
κανόνων της Λογικής, των νόµων της Φύσεως, της Μαστορικής Τέχνης και της Αισθητικής - ώστε να 
αποκτήσουν την ικανότητα της πειθαρχηµένης εκτελέσεως των τεχνικών διαβηµάτων και 
εγχειρηµάτων τους, αφού η ορθή επιτέλεση του αναληφθέντος έργου απαιτεί κατάλληλα, ακριβή και 
αποτελεσµατικά τεχνικά ενεργήµατα. 

Όπως οι µαθητές µαθαίνουν να διαβάζουν κείµενα, τα οποία εκφράζουν ιδέες, απόψεις, 
αποφάσεις, έτσι µπορούν να µάθουν να ‘‘διαβάζουν’’ αντικείµενα - τεχνήµατα και τεχνουργήµατα που 
περιέχουν / εγκλείουν εντός τους λόγο. Η γλώσσα των κειµένων και η ‘‘γλώσσα’’ των αντικειµένων – 
τα λογοτεχνήµατα και τα τεχνουργήµατα – είναι µεν κώδικες νοηµάτων διαφορετικής υφής / φύσεως 
και διαφορετικών επιπέδων, επιτελούν όµως και οι δύο ανθρώπινες ανάγκες. Όπως οι µαθητές 
µαθαίνουν να γράφουν προτάσεις στην λεκτική (συµβολική) γλώσσα, έτσι µπορούν να µάθουν να 
κατασκευάζουν προτάσεις στην ‘‘υλική’’ γλώσσα – ένυλες έλλογες προτάσεις. Όπως οι µαθητές 
µαθαίνουν να συντάσσουν κείµενα στην λεκτική γλώσσα, προκειµένου να εκφράσουν µία ιδέα, µία 
επιθυµία, µίαν ερώτηση κτλ., έτσι µπορούν να µάθουν να ‘‘συντάσσουν κείµενα’’ στην υλική γλώσσα 
δηλαδή: να αντικειµενοποιούν την σκέψη τους, τις αξίες τους, τις ιδέες τους και να πραγµατοποιούν τις 
επιθυµίες, τις προθέσεις, τις αποφάσεις τους. 

Όταν συγγράφουµε, επιχειρούµε συνεχείς και µικρές κινήσεις του χεριού, οι οποίες εκφράζουν 
και την σκέψη µας, και τα συναισθήµατά µας, και την ιδιοσυγκρασία µας· όταν χειροτεχνούµε ή 
τεχνουργούµε, επιχειρούµε συνεχή και κατά σειράν ενεργήµατα, ήτοι πράξεις παραγωγικές, και 
ταυτοχρόνως προβαίνουµε σε επαναλαµβανόµενες ‘‘ανα-γνώσεις’’ της πραγµατικότητας. Αµφότερα, 
συγγραφή και τεχνουργία, είναι ένα σύνολο εκφραστικών διεργασιών και κινήσεων – η έκφραση 
αποτελεί το ψυχικό στοιχείο, η δε κίνηση το φυσικό. 

Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει στενή σχέση µεταξύ των κινήσεων 
του χεριού κατά την γραφή και της εσωτερικής (ψυχικής) ζωής αυτού που γράφει. Η γραφή, ως 
εξωτερίκευση σκέψεων, νοηµάτων, συναισθηµάτων και αποφάσεων προϋποθέτει διεργασίες 
εσωτερικές· η τεχνουργία, ως εξωτερίκευση σκέψεως, προθέσεως και αποφάσεως, προϋποθέτει κι αυτή 
εσωτερικές διεργασίες. Όπως θεωρούµε την γραφή-συγγραφή, ήτοι την συγκρότηση κειµένων, 
διεργασία µορφωτική και µορφοποιητική, έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε και την κατασκευή-
παραγωγή, ήτοι την συγκρότηση αντικειµένων, διεργασία µορφωτική και µορφοποιητική3. 

Εάν δεχθούµε ότι η γλωσσική γραφή ή σύνθεση συνίσταται στην επιλογή των νοηµατικώς και 
εκφραστικώς κατάλληλων λέξεων (συµβόλων) και στην αρµονική διάρθρωσή των σε κείµενο, ώστε να 
είναι δυνατή η ανάγνωσή του και η ταυτόχρονη µετάδοση των εγκλειοµένων µηνυµάτων σ’ αυτό, τότε 
θα µπορούσαµε, κατ’ αναλογίαν, να υποθέσουµε ότι η ‘‘τεχνική γραφή’’, η κατασκευή ενός 
τεχνουργήµατος, συνίσταται στην ‘‘µεταφύτευση’’ πρωτογενούς ανθρώπινου λόγου (σκοπιµότητας) 
και δευτερογενούς φυσικού λόγου (νοµοτέλειας), για να γίνει λειτουργικό και να καταστεί δυνατή η 

                                                 
3 Πολυχρονόπουλου, Π., Νοείν και Ποιείν. Συµβολή στην Φιλοσοφική και Παιδαγωγική ∆ιερεύνηση του 
Κατασκευαστικού Λόγου, Εκδ. Παιδαγωγία, Αθήνα, 1997. 
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πρόκληση, ήτοι η παραγωγή του επιθυµητού αποτελέσµατος4. Όταν ένα παιδί γράφει ένα κείµενο, 
‘‘κατασκευάζει’’ µε λέξεις προτάσεις µε νόηµα· το ίδιο παιδί χειροτεχνώντας ή τεχνολογώντας, 
κατασκευάζει µε διάφορα υλικά και εργαλεία ‘‘αντικειµενικές προτάσεις’’ ‘‘προτάσεις’’ των οποίων το 
νόηµα ‘‘εκφέρεται’’, ήτοι αναδύεται, όταν εφαρµοστούν. Το λεκτικό ‘‘συγγράφηµά’’ του είναι το 
αντίστοιχο µε το ‘‘µηχάνευµά’’ του το µεν νόηµα του κειµένου αποκρυπτογραφείται κατά την 
ανάγνωσή του, το δε νόηµα του αντικειµένου αποκαλύπτεται κατά την ‘‘ανάλωσή’’ του - την 
λειτουργία και χρήση του. Το πρώτο έχει αξία διανοητική, το δεύτερο αξία χρηστική· οι εγκλειόµενες 
αξίες εις αµφότερα παρέχουν δύναµη µορφωτική και διαµορφωτική. 

Τί κάνει ένα παιδί, όταν διαβάζει ένα (Γλωσσικό) Αναγνωστικό; Αποκρυπτογραφεί το νόηµα 
των λέξεων και των προτάσεων· ‘‘διαβάζει’’ το εγκλειόµενο µήνυµα και συνάγει ένα συµπέρασµα. Τί 
κάνει ένα παιδί, όταν ‘‘διαβάζει’’ το βιβλίο της Φύσεως, το Φυσιογνωστικό ‘‘Αναγνωστικό’’; 
Προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει και να κατανοήσει την λειτουργία ενός φυσικού φαινοµένου και να 
αναγνωρίσει την ισχύουσα φυσική νοµοτέλεια. Τί κάνει ένα παιδί, όταν ‘‘διαβάζει’’ το 
Πραγµατογνωστικό ‘‘Αναγνωστικό;’’ ∆ηλαδή: όταν περιεργάζεται ένα τεχνούργηµα και προσπαθεί να 
καταλάβει πώς λειτουργεί και ποιόν σκοπό εξυπηρετεί; Προσπαθεί να ‘‘αναγνώσει’’ δηλαδή να ανα-
γνωρίσει τον εγκλειόµενο σ’ αυτό λόγο – την φυσική νοµοτέλεια και την ανθρώπινη σκοπιµότητα 
αναζητά την ‘‘αρχή λειτουργίας’’ του ή την ‘‘λειτουργική αρχή’’, όπως θα αναζητούσε την ‘‘κεντρική 
ιδέα’’ ενός κειµένου, προκειµένου να κατανοήσει το µήνυµά του. Εάν καταφέρει να ‘‘αναγνώσει’’ τον 
εγχαραγµένο στο τεχνούργηµα λόγο, ήτοι µπορεί να το λειτουργήσει, να το χρησιµοποιήσει και να το 
εξηγήσει, τότε αυτό θα σηµαίνει ότι είναι ‘‘τεχνολογικώς εγγράµµατος’’ (στο συγκεκριµένο είδος) ότι 
διαθέτει τεχνολογική ‘‘γραµµατοσύνη’’. 

Έχοντας ως βάση τα ανωτέρω, δικαιούµεθα να υποστηρίξουµε ότι επιτελούνται δύο αµφίδροµες 
πορείες αλληλοεπηρεασµού. Πρώτη πορεία: ∆ια της σπουδής και της χρήσεώς του πραξιακού λόγου 
προκύπτει καθαρότερη αντίληψη των παραστάσεων των παιδιών και αποσαφήνιση των συσχετίσεων 
και των σχέσεων µεταξύ αντικειµένων, µε συνέπεια να αυξάνεται η δυνατότητά τους να διατυπώνουν 
ακριβέστερες αναπαραστάσεις και πληρέστερες λεκτικές προτάσεις στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
πραξιακός λόγος συντελεί στην βαθύτερη καλλιέργεια του γλωσσικού, συµβολικού τους λόγου. 
∆εύτερη πορεία: ∆ια της χρήσεως σαφούς και σωστού γλωσσικού λόγου, τα παιδιά καθίστανται ικανά 
να αντιλαµβάνονται µε µεγαλύτερη οξύνοια τις τεχνικές σχέσεις και να εκτιµούν ακριβέστερα τις 
συνακόλουθες συνέπειες, µε αποτέλεσµα να αυξάνουν την δυνατότητά τους να εκτελούν πιο 
αποτελεσµατικά τεχνικά ενεργήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι ο γλωσσικός λόγος συντελεί στην βαθύτερη 
καλλιέργεια του εν δυνάµει πραξιακού λόγου. 

Με λόγο συνοπτικό και συµπερασµατικό: Υποστηρίζουµε ότι ο µεν άπρακτος λόγος εθίζει στην 
πειθαρχία του αφηρηµένου λόγου· ο δε έµπρακτος λόγος εθίζει στην πειθαρχία του συγκεκριµένου λόγου. 
Και οι δύο συνεισφέρουν, ο µεν άπρακτος κυρίως στην ανύψωση του επιπέδου της διανοητικής ζωής, ο 
δε έµπρακτος κυρίως στην καλυτέρευση του επιπέδου της υλικής ζωής. 
 
Β.2. Παραδειγµατικοί Τρόποι της Παραλλήλου Μελέτης του Εµπράκτου και του Απράκτου 
Λόγου στο ∆ηµοτικό 

 
Θα αναφέρουµε κατωτέρω µερικά παραδείγµατα του τρόπου διδασκαλίας του γλωσσικού 

µαθήµατος στο ∆ηµοτικό σχολείο κατά τάξη και θα προσπαθήσουµε να τον εµπλουτίσουµε, 
προσαρµόζοντάς τον µε έναν νέο τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η παράλληλη διδασκαλία / µάθηση 
και του χειροτεχνικού / τεχνολογικού µαθήµατος.  

α. Στην Β΄ Τάξη του ∆ηµοτικού συνήθως γίνεται η µελέτη της προτάσεως· ήτοι η χρήση µερικών 
γραµµατικών όρων (π.χ. ουσιαστικού, ρήµατος, επιθέτου), η ανακάλυψη της συµφωνίας µερικών 
βασικών λέξεων στην πρόταση (π.χ. ουσιαστικών, ρηµάτων, αντωνυµιών, συνδέσµων κτλ.) και η 
στοιχειώδης ορθογράφηση των λέξεων. Στην αντίστοιχη ‘‘Γραµµατική του Πρακτικού Λόγου’’ οι 
µαθητές θα µπορούσαν να κάνουν συνταιριάσµατα διαφόρων ξύλινων ή πλαστικών σχηµάτων, 
γραµµάτων, δοµικών µονάδων δηλαδή, να συναρµολογούν απλές ‘‘υλικές προτάσεις’’, απλά 
αντικείµενα ή απλούς σχηµατισµούς5. 
                                                 
4 Πολυχρονόπουλου, Π., Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Αθήνα, Εκδ. Έλλην, 2002. 
5 Για µια εκτεταµένη πραγµάτευση της µορφωτικής αξίας του Πραξιακού Λόγου βλ. το υπό ετοιµασίαν βιβλίο 
µας Ο έµπρακτος και ο Άπρακτος Λόγος ως Παράγοντες Αγωγής. 
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β. Στην Γ΄ και ∆΄ Τάξη η διδασκαλία του γλωσσικού λόγου επικεντρώνεται στην περαιτέρω 
µελέτη της γλωσσικής προτάσεως ήτοι στην σπουδή των σχέσεων µεταξύ των λέξεων στην πρόταση, 
στην διάκριση της θέσεως και της µορφής των κλιτών λέξεων, σύµφωνα µε ένα στοιχειώδες κλιτικό 
σύστηµα και µερικούς στοιχειώδεις συντακτικούς κανόνες. Στην αντίστοιχη διδασκαλία της υλικής 
προτάσεως, θα ήταν δυνατόν και απαραίτητο να γίνει πληρέστερη µελέτη της. Π.χ. 1) Μάθηση ενός 
απλού ‘‘κλιτικού συστήµατος’’ των αντικειµένων και των µεταβολών τους – τί ταιριάζει µε τί, πώς και 
γιατί; 2) Μάθηση ενός απλού ‘‘κατασκευαστικού συντακτικού’’ για αντικείµενα – πώς διατάσσονται 
διάφορα αντικείµενα, αιτιακώς και µορφολογικώς, προκειµένου να προκύπτουν διαρθρωµένα σύνολα· 
ήτοι απλά χειροτεχνήµατα.  

γ. Στην Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη η διδασκαλία του γλωσσικού λόγου συνήθως επικεντρώνεται στην 
µάθηση των βασικότερων σταθερών γραµµατικών κανόνων, σύµφωνα µε την διαδικασία των 
επαγωγικών συλλογισµών και των λειτουργικών ρόλων των λέξεων στις φράσεις και στις προτάσεις, 
ώστε να διατυπώνονται σκέψεις λογικές και να εκφέρονται πλήρη νοήµατα. Με άλλα λόγια:  

∆ιδασκαλία και µάθηση ενός στοιχειώδους συντακτικού µε ταυτόχρονη επεξήγηση της 
λειτουργίας των διαφόρων µερών του λόγου µέσα στις φράσεις και στις προτάσεις. Στην αντίστοιχη 
διδασκαλία της υλικής προτάσεως, θα µπορούσε να γίνει µια πιο σύνθετη µελέτη της. Π.χ. 1) 
Ξεχωριστή σπουδή και εφαρµογή των επιµέρους τεχνικών λειτουργιών σε υλικά αντικείµενα (ξύλα, 
µέταλλα, πλαστικά, υφάσµατα κτλ.): µέτρηµα, κόψιµο, λιµάρισµα, πλάνισµα κτλ. 2) ∆ιάταξη, 
συναρµολόγηση, ένωση, σύνδεση, κόλληµα κτλ. γ) Κατεργασία, εφαρµογή, συναρµολόγηση, δοκιµή 
κτλ. Θα ήταν επίσης δυνατόν να γίνει µία πιο ενδελεχής σπουδή των βασικών εργαλείων παραγωγής 
αντικειµένων – κάτι που θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από το Νηπιαγωγείο και να συνεχίζεται σε όλες 
τις τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου. Π.χ. 1) Ποιά είναι τα εργαλεία µε τα οποία µετράµε; Πώς 
λειτουργούν και πώς πρέπει να τα χρησιµοποιούµε; Επίδειξη και ορθή χρήση. 2) Ποιά είναι τα κύρια 
και απλά εργαλεία µε τα οποία κόβουµε υλικά αντικείµενα; Πώς λειτουργούν και πώς τα 
χρησιµοποιούµε; Τί πρέπει να προσέχουµε, για να µην τραυµατισθούµε; Ποιά επιδεξιότητα απαιτείται, 
για την σωστή και ακίνδυνη χρήση τους; Ποιο εργαλείο κοπής κάνει για ποιά εργασία και γιατί; 
Επίδειξη και ορθή χρήση. 3) Ποιά είναι τα βασικά εργαλεία εξωτερικής επεξεργασίας π.χ. ξύλων και 
µετάλλων; Ξύλα: Ράσπες για ανώµαλες επιφάνειες και γυαλόχαρτο για τις οµαλές. Μέταλλα: Λίµες και 
σµυριδόπανο. Πότε, για ποίες εργασίες, και πώς λιµάρουµε µία επιφάνεια ξύλου, µετάλλου, πλαστικού;  
 
Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Ας επιχειρήσουµε τώρα µία ανακεφαλαίωση και µια ανα-σύνταξη του λόγου µας. 

1. Υποστηρίξαµε ότι η άπρακτος αγωγή, την οποία προσφέρουν τα σχολεία µας – και τώρα, 
δυστυχώς αρχίζουν να κάνουν το ίδιο και τα νηπιαγωγεία µας, µε την εφαρµογή του κακώς 
αποκαλούµενου ‘‘διαθεµατικού αναλυτικού προγράµµατος’’ – δεν είναι τόσο ουσιαστική, όσο 
διακηρύσσουν οι εκπαιδευτικές και οι πολιτικές αρχές της χώρας. Η προσφερόµενη γνώση γίνεται 
δια των σχολικών βιβλίων, άρα δια των γλωσσικών συµβόλων, και έχει χαρακτήρα αφηρηµένο. 
Συνεπώς, είναι, σε µέγιστο βαθµό, γνώση ‘‘λεξιλογική’’, όχι πραγµατική. Αντιθέτως, η έµπρακτος 
αγωγή έχει υπέρτερη µορφωτική αξία, αφού δια των πράξεων, των ενεργηµάτων των µαθητών, 
κατανοείται και κατακτάται η γνώση εις βάθος και σχηµατίζεται πιο ισχυρός δεσµός µεταξύ 
πραγµάτων και συµβόλων, έναντι του δεσµού µεταξύ διαφόρων συµβόλων. 

2. Υποστηρίξαµε ότι είναι απαραίτητη η καλλιέργεια του πραξιακού λόγου, παράλληλα ή επάλληλα 
µε τον γλωσσικό λόγο, για την καλύτερη αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής και 
της πρωτο-σχολικής ηλικίας. Ο πραξιακός λόγος, και ως µορφή/είδος και ως µέσον/τρόπος αγωγής, 
αποτελεί ένα παραµεληµένο ή αποκλεισµένο από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα µορφωτικό αγαθό. 
Η καλλιέργειά του, όµως, θα εξισορροπούσε το υπερµέτρως ακαδηµαϊκό αναλυτικό πρόγραµµα των 
σχολείων και θα πολλαπλασίαζε τις ευκαιρίες βιωµατικής µαθήσεως των µαθητών, και κατά 
συνέπεια, θα παρείχε µια πιο ρεαλιστική αγωγή σ’ αυτούς, µε ευνοϊκά για την κοινωνία 
επακόλουθα. 

3. Υποστηρίξαµε ότι ο εξωτερικός κόσµος, ήτοι το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, αποτελεί 
ακένωτη πηγή πληροφοριών, ερεθισµάτων και εµπειριών για τα µικρά και τα µεγάλα παιδιά, καθώς 
επίσης και απεριόριστο πεδίο εφαρµογών του εµπράκτου και του απράκτου λόγου – για δράση και 
µάθηση, για παρατήρηση και προβληµατισµό, για διερώτηση και αναζήτηση, για εφαρµογή και 
δοκιµή, για αµφισβήτηση και επιβεβαίωση. Υποστηρίξαµε, επί πλέον, ότι είναι απαραίτητο να 
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διοχετεύεται, όσο µεγαλύτερο µέρος γίνεται, από αυτόν τον πλούτο των γνώσεων, των εµπειριών, 
των αξιών και των συναισθηµάτων προς τον εσωτερικό κόσµο των παιδιών, προκειµένου να τον 
αποθησαυρίσουν και να τον εντάξουν, κατόπιν κριτικής επιλογής, στο δικό τους ‘‘γνωστικό-αξιακό 
σύµπαν’’. 

4. Υποστηρίξαµε, τέλος, ότι οι κύριοι αγωγοί, δια των οποίων διοχετεύεται αυτός ο γνωστικός, ο 
συναισθηµατικός, ο αξιακός και ο βιωµατικός πλούτος είναι ο Λόγος ο Έµπρακτος και ο Λόγος ο 
Άπρακτος. Αυτοί οι δύο αγωγοί συνδέουν την δική µας ύπαρξη µε την ύπαρξη των άλλων και την 
φύση· αυτοί οι αγωγοί µάς διασυνδέουν µε την παρακαταθήκη – το ανθρώπινο κεφάλαιο – των 
προηγούµενων γενεών· αυτοί οι αγωγοί µπορούν να µας συνδέσουν και µε την νέα, την ερχόµενη 
γενεά, εάν διοχετεύσουµε καταλλήλως τα θησαυρίσµατα του ανθρώπινου γένους προς αυτήν, 
διασφαλίζοντας έτσι και την συνέχεια του ανθρώπινου πολιτισµού και την αναζωογόνηση του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι µια σύνθετη ικανότητα, η οποία σχετίζεται µε την κατανόηση και την παραγωγή 
λόγου, που µε τη σειρά τους σχετίζονται µε επιµέρους γνωστικές διαδικασίες οι οποίες προϋποθέτουν δεξιότητες 
σχετικές τόσο µε τη λογική σκέψη όσο και µε τη γλώσσα. Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να µελετήσει την 
παράλληλη ή µη ανάπτυξη κάποιων επιµέρους δεξιοτήτων που αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής ικανότητας.  
Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να εξετάσει: 1) την ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας να 
αξιοποιούν τις γλωσσικές τους εµπειρίες προκειµένου: α) να προσδιορίζουν - να περιγράφουν το εννοιολογικό 
περιεχόµενο λέξεων, β) να αναλύουν και να συσχετίζουν έννοιες που τους δίνονται προφορικά, γ) να ολοκληρώνουν 
ελλιπείς παραστάσεις, συµπληρώνοντας κενά σε γλωσσικό υλικό (λέξεις και προτάσεις) που τους δίνονται. 2) Να 
διερευνήσει τις ενδεχόµενες διαφορές στον βαθµό κατάκτησης των παραπάνω ικανοτήτων. 3) Να εξετάσει τις 
ενδεχόµενες συσχετίσεις µεταξύ των παραπάνω ικανοτήτων ως προς τον βαθµό κατάκτησής τους. 
Το δείγµα αποτέλεσαν 50 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Για τη συλλογή των δεδοµένων χορηγήθηκαν Κλίµακες του 
‘’Αθηνά Τεστ’’: 1. « Λεξιλόγιο» 2. «Γλωσσικές Αναλογίες». 3. «Ολοκλήρωση λέξεων» και 4. «Ολοκλήρωση 
προτάσεων». 
Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι: τα παιδιά του δείγµατος έχουν κατακτήσει σε υψηλότερο βαθµό την 
ικανότητα συµπλήρωσης ελλιπών λέξεων και σε χαµηλότερο την ικανότητα ολοκλήρωσης προτάσεων. Από τη 
σύγκριση των Μέσων Όρων των επιδόσεων προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων των 
παιδιών στις δοκιµασίες για τον έλεγχο των ικανοτήτων. Τέλος από τον έλεγχο των συναφειών διαπιστώθηκαν 
συσχετίσεις µεταξύ όλων των επιδόσεων. Οι διδακτικές προεκτάσεις που προκύπτουν από αυτά τα ευρήµατα 
συζητώνται στη συνέχεια. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine: 1) The ability of preschool age children to develop their lingual 
experiences with reference to: a) Define and describe the words' semantic content. b) Analyze and correlate the 
concepts that are orally given. c) Finish in completed sentences, filling in blanks in lingual matter (words and 
phrases) that is given. 2) To inquire the presumable differences as it concerns the level of achievement of the 
abilities above. 3) To examine the possible correlations between the abilities above as it concerns their level of 
achievement. 
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The sample has been comprised of 50 children (29 boys, 21 girls) aged 5-6 students in Public kindergarten 
Schools in the city of Alexandroupolis in order to collect data were used "Athina Test": 1) "Vocabulary" 2) 
"Lingual Analogies" 3) "Integration of words" 4) "Integration of sentences". The abilities' evaluation was made 
according to the "Athina Test" evaluation procedure. According to the results it was ascertained that: Among the 
abilities in which the children of the sample were examined, the ability of filling in completed sentences was 
achieved to first degree, whereas the ability of completing sentences was achieved to last degree. Comparing the 
Average Scores of the records it was established that there was a statistical significant difference between the 
children's records in the abilities' examination tests. Finally according to the examination of the interrelations, it 
was ascertained that there were correlations among all the records.  
 
KEY WORDS 
Vocabulary, Integration of sentences, Integration of words, Preschool age children  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι µια σύνθετη ικανότητα, η οποία σχετίζεται µε την κατανόηση 
και την παραγωγή λόγου, που µε τη σειρά τους σχετίζονται µε επιµέρους γνωστικές διαδικασίες οι 
οποίες προϋποθέτουν δεξιότητες σχετικές τόσο µε τη λογική σκέψη όσο και µε τη γλώσσα. Το ερώτηµα 
της παράλληλης ή µη παράλληλης ανάπτυξης κάποιων από αυτές τις δεξιότητες αποτελεί τον βασικό 
άξονα της συγκεκριµένης έρευνας.  

 
Ο ΣΚΟΠΟΣ 
 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να εξετάσει: 1) την ικανότητα παιδιών προσχολικής 
ηλικίας να αξιοποιούν τις γλωσσικές τους εµπειρίες προκειµένου, α) να προσδιορίζουν - να 
περιγράφουν το εννοιολογικό περιεχόµενο λέξεων, β) να αναλύουν και να συσχετίζουν έννοιες που 
τους δίνονται προφορικά, γ) να ολοκληρώνουν ελλιπείς παραστάσεις, συµπληρώνοντας κενά σε 
γλωσσικό υλικό (λέξεις και προτάσεις) που τους δίνονται. 2) Να διερευνήσει τις ενδεχόµενες διαφορές 
στον βαθµό κατάκτησης των παραπάνω ικανοτήτων. 3) Να εξετάσει τις ενδεχόµενες συσχετίσεις 
µεταξύ των παραπάνω ικανοτήτων ως προς τον βαθµό κατάκτησής τους. 
 
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 
 

Το δείγµα αποτέλεσαν 50 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών (29 αγόρια και 21 κορίτσια), τα οποία κατά 
τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας φοιτούσαν σε ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 

 
ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χορηγήθηκαν στα παιδιά του δείγµατος οι Κλίµακες του ‘’Αθηνά 
Τεστ’’:1. « Λεξιλόγιο» 2. «Γλωσσικές Αναλογίες». 3. «Ολοκλήρωση λέξεων» και 4. «Ολοκλήρωση 
προτάσεων».  

Λεξιλόγιο: Η Κλίµακα αξιολογεί παράλληλα µε τον βαθµό οριζόντιας και κάθετης οργάνωσης 
των εννοιών εκ µέρους του παιδιού την ικανότητά του να περιγράφει το εννοιολογικό περιεχόµενο 
λέξεων που του δίνονται. Στη συγκεκριµένη δοκιµασία η οποία αποτελείται από 20 λέξεις - έννοιες 
ποικίλου περιεχοµένου, το παιδί καλείται να δώσει το εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων που του 
δίνονται λέγοντας ό,τι γνωρίζει γι’ αυτές (π.χ. ‘’σφυρί’’, ‘’µήλο’’, ‘’γείτονας’’). Κάθε ερώτηση 
βαθµολογείται, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, µε 2 µονάδες, 1 µονάδα ή 0 µονάδες. Το άθροισµα 
των µονάδων στις 20 ερωτήσεις είναι ο αρχικός βαθµός του παιδιού στην Κλίµακα. Μέγιστος βαθµός: 
40. 

Γλωσσικές Αναλογίες: Η συγκεκριµένη κλίµακα ελέγχει την ανάλυση και την συσχέτιση 
εννοιών κατά τρόπο λογικό και αποτελείται από 32 ελλιπείς προτάσεις. Κάθε αναλογία περιλαµβάνει 
δύο ζεύγη προτάσεων που η καθεµιά περιέχει δύο έννοιες (όπως π.χ. «φύλλα - πράσινα», «ζάχαρη-
άσπρη»).Οι τέσσερις αυτές έννοιες συνδέονται µεταξύ τους µε µια ορισµένη σχέση (όπως π.χ. το 
χρώµα) και σχηµατίζουν µια αναλογία, εκφρασµένη µε λόγια. Η πρώτη πρόταση δίνεται πλήρης, ενώ η 
δεύτερη (στην οποία λείπει η δεύτερη έννοια) δίνεται ελλιπής. Το παιδί καλείται να συµπληρώσει την 
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αναλογία µε την κατάλληλη έννοια-όρο. Βαθµολογείται µε 1 βαθµό η σωστή απάντηση και µε 0 την 
λανθασµένη. Το άθροισµα των µονάδων στις 32 ερωτήσεις είναι ο αρχικός βαθµός του παιδιού στην 
κλίµακα. Μέγιστη βαθµολογία 32 βαθµοί. 

Ολοκλήρωση λέξεων : Η συγκεκριµένη κλίµακα εξετάζει την ικανότητα ολοκλήρωσης λέξεων 
και αποτελείται από 32 λέξεις από τις οποίες λείπει ένας φθόγγος. Ο εξεταστής προφέρει, σε φυσικό 
τόνο την ελλιπή λέξη και το παιδί προσπαθεί να προσδιορίσει και να προφέρει την πλήρη λέξη 
(π.χ.’’καραµέ-α’’, ‘’κάσ-ανο’’, ‘’-ρόβατο’’). Κάθε σωστή ερώτηση βαθµολογείται µε 1 βαθµό και κάθε 
λανθασµένη µε 0. Το άθροισµα των µονάδων στις 32 ερωτήσεις είναι ο αρχικός βαθµός του παιδιού 
στην κλίµακα. Ανώτερος βαθµός: 32 . 

Ολοκλήρωση Προτάσεων: Η συγκεκριµένη κλίµακα ελέγχει την ικανότητα ολοκλήρωσης 
προτάσεων. Αποτελείται από 32 προτάσεις στις οποίες λείπει ένας όρος, µια λέξη ή φράση. Το παιδί 
µετά από κατάλληλες οδηγίες καλείται να συµπληρώσει την πρόταση µε τον κατάλληλο όρο (π.χ. ‘’το 
∆ελτίο…’’, ‘’καλά και εµείς…’’ 

Μια απάντηση, για να θεωρηθεί σωστή, πρέπει να είναι και γραµµατικά ορθή. Με 1 βαθµό 
βαθµολογείται η σωστή απάντηση και µε 0 η λανθασµένη. Το άθροισµα των µονάδων στις 32 
ερωτήσεις είναι ο αρχικός βαθµός του παιδιού στην κλίµακα. Μέγιστη βαθµολογία 32.  

 
Αξιολόγηση 
 

Η βαθµολογία σε όλες τις Κλίµακες πραγµατοποιείται µε βάση προσδιορισµένα κριτήρια. Με 
βάση τις επιδόσεις του σε κάθε Κλίµακα και συγκεκριµένη διαδικασία – οδηγίες του τεστ, το παιδί 
κατατάσσεται στις εξής διαγνωστικές κατηγορίες επίδοσης: ‘’Ανεπαρκής’’, ‘’Οριακώς χαµηλή’’, 
‘’Μέση’’, ‘’Οριακώς υψηλή’’, ‘’Εξαιρετική’’. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει: α) Περιγραφικά στατιστικά (Συχνότητες, Μέσοι Όροι και 
Τυπικές, Αποκλίσεις), β) Σύγκριση Μέσων Όρων (NParFriedman test) και γ) συσχετίσεις των 
επιδόσεων (Pearson Correlation).  
 

Πίνακας 1. Συχνότητες των παιδιών στις Κλίµακες: ‘’Λεξιλόγιο’’, ‘’Γλωσσικές Αναλογίες’’, 
‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’, ‘’Ολοκλήρωση Προτάσεων’’ 

 
Λεξιλόγιο Γλωσσικές 

Αναλογίες 
 

Ολοκλήρωση 
Λέξεων 

Ολοκλήρωση 
Προτάσεων 

 
∆ιαγνωστικές 
κατηγορίες 

% % % % 
Ανεπαρκής 
επίδοση 

24% 48% 4% 72% 

Οριακά χαµηλή 
επίδοση 

24% 14% - 8% 

Μέση επίδοση 24% 18% 10% 14% 
Οριακά υψηλή 

 
14% 4,0 12% 4% 

Εξαιρετική 
επίδοση 

14% 16% 74% 2% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 
 

Στον πίνακα των συχνοτήτων (Πίνακας 1) ότι τα παιδιά του δείγµατος είχαν το υψηλότερο 
ποσοστό (72%) ανεπαρκούς επίδοσης στη δοκιµασία ‘’Ολοκλήρωση Προτάσεων’’ και το µικρότερο 
στη δοκιµασία ‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’. Τα ποσοστά των παιδιών µε εξαιρετική επίδοση στις δύο 
δοκιµασίες είναι περίπου αντιστρόφως ανάλογα: ‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’ 74% και ‘’Ολοκλήρωση 
Προτάσεων’’ 2%. Επίσης, υψηλό ποσοστό παιδιών κατετάγη στην κατηγορία της ανεπαρκούς 
επίδοσης στην Κλίµακα ‘’Γλωσσικές Αναλογίες’’ (48%), ενώ στην Κλίµακα ‘’Λεξιλόγιο’’ το 48% των 
παιδιών είχε από ανεπαρκή έως οριακά χαµηλή επίδοση και το 28% από οριακά υψηλή έως εξαιρετική. 
 



338  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

 Πίνακας 2. Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων  
 

 
 

Λεξιλόγιο Γλωσσικές 
Αναλογίες 

 

Ολοκλήρωση 
Λέξεων 

Ολοκλήρωση 
Προτάσεων 

Ν 50 50 50 50 
Μ.Ο. 2,70 2,26 4,52 1,56 
Τ.Α. 1,359 1,49 ,974 1,013 
Ελάχ.Τιµή 1 1 1 1 
Μέγ.Τιµή 5 5 5 5 

 
 

Στον Πίνακα 2 παρατηρούµε τον υψηλότερο Μ.Ο. επίδοσης στη δοκιµασία ‘’Ολοκλήρωση 
Λέξεων’’ και τον χαµηλότερο στην ‘’Ολοκλήρωση Προτάσεων’’.  

Από τη σύγκριση των Μ.Ο. προέκυψε στατιστικά πολύ σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
επιδόσεων σε όλες τις Κλίµακες: 

Γλωσσικές Αναλογίες – Λεξιλόγιο df= 1/ p= ,020. Γλωσσικές Αναλογίες – Ολοκλήρωση Λέξεων 
df= 1/ p=,000. Γλωσσικές Αναλογίες – Ολοκλήρωση Προτάσεων df= 1/ p=,001. Λεξιλόγιο – 
Ολοκλήρωση Προτάσεων df= 1/ p=,000. Λεξιλόγιο – Ολοκλήρωση Λέξεων df= 1/ p=,000. 
Ολοκλήρωση Προτάσεων - Ολοκλήρωση Λέξεων df= 1/ p=,000. 

Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στη σκέψη ότι στα παιδιά του δείγµατος ο βαθµός ανάπτυξης 
µεταξύ των ικανοτήτων που εξετάζονται φαίνεται να διαφοροποιούνται πολύ σηµαντικά. Εποµένως 
αρχικά θα µπορούσε να µιλήσει κανείς για µη παράλληλη κατάκτηση των επιµέρους δεξιοτήτων που 
εµπλέκονται στις επιµέρους δοκιµασίες. 

 
 
Πίνακας 3. Συνάφειες µεταξύ των επιδόσεων των παιδιών του δείγµατος στις Κλίµακες: ‘’Λεξιλόγιο’’, 

‘’Γλωσσικές Αναλογίες’’, ‘’Ολοκλήρωση Λέξεων’’, ‘’Ολοκλήρωση Προτάσεων’’. 
 

Κλίµακες: Λεξιλόγιο Γλωσσικές 
Αναλογίες 

 

Ολοκλήρωση 
λέξεων 

Ολοκλήρωση 
Προτάσεων 

Λεξιλόγιο     ,571** 
,000 

 

,367** 
,009 ,391** 

,000 

Γλωσσικές 
Αναλογίες 

 

 
 ,242 

,091 
,441** 

,001 
Ολοκλήρωση 

λέξεων 
   ,278 

,050 
  
 

Από τη συσχέτιση των επιδόσεων δεν προέκυψε συνάφεια µεταξύ των επιδόσεων στην Κλίµακα 
για τον έλεγχο της ικανότητας των παιδιών να αναλύουν και να συσχετίζουν έννοιες οι οποίες τους 
δίνονται προφορικά και της ικανότητας να συµπληρώνουν ελλιπείς λέξεις (Pearson Correlation = ,242/ 
p=,091). Ενώ προέκυψε συνάφεια µεταξύ των επιδόσεων στις δοκιµασίες για τον έλεγχο της ικανότητας 
συµπλήρωσης ελλιπών προτάσεων και ελλιπών λέξεων (Pearson Correlation =,278/ p=,050) αν και οι 
δύο ικανότητες οι οποίες ελέγχονται στις συγκεκριµένες Κλίµακες, οι οποίες µοιάζουν ως προς τη 
λογική τους, απαιτούν διαφορετικές λειτουργίες.  

Επίσης πολύ σηµαντική συσχέτιση προέκυψε µεταξύ των επιδόσεων στη δοκιµασία η οποία 
ελέγχει την ικανότητα προσδιορισµού του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων και των επιδόσεων 
σε όλες τις υπόλοιπες δοκιµασίες: Έτσι προέκυψε συνάφεια µεταξύ των επιδόσεων στις Κλίµακες 
(Λεξιλόγιο - Γλωσσικές Αναλογίες: Pearson Correlation =,571/p=,000), (Λεξιλόγιο – Ολοκλήρωση 
Λέξεων: (Pearson Correlation =,367/p =,009), (Λεξιλόγιο – Ολοκλήρωση Προτάσεων: (Pearson 
Correlation =,391/p =,000). Στατιστικά σηµαντικός είναι και ο δείκτης συσχέτισης µεταξύ της 
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ικανότητας των παιδιών να αναλύουν και να συσχετίζουν έννοιες και της ικανότητας να ολοκληρώνουν 
ελλιπείς προτάσεις (Pearson Correlation =,441/p =,001). Είναι πιθανό στα παιδιά του δείγµατος αυτές οι 
ικανότητες να συσχετίζονται ως προς την πορεία της ανάπτυξής τους παρ’ ότι από τη σύγκριση των ΜΟ 
προέκυψε ότι ο βαθµός της κατάκτησής τους φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά. Μια ενδεχόµενη πρώτη 
ερµηνεία αυτού του αποτελέσµατος θα µπορούσε να σχετίζεται µε το γεγονός ότι η ικανότητα 
περιγραφής του εννοιολογικού περιεχοµένου λέξεων είναι µια πολύ σύνθετη ικανότητα, δεδοµένου ότι 
απατεί αφαιρετική σκέψη και ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης - γενίκευσης, αλλά και ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο ανάπτυξης του προφορικού λόγου (λογική σκέψη και γλώσσα). Με µία έννοια, 
στην περιγραφή του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων εµπλέκονται τόσο η κατανόηση όσο και η 
παραγωγή λόγου κι εποµένως τα παιδιά που σηµειώνουν υψηλές επιδόσεις σε αυτή τη δοκιµασία θα 
έχουν αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις σε δοκιµασίες ενδεχοµένως λιγότερο απαιτητικές. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των παιδιών του 
δείγµατος, έχουν κατακτήσει την ικανότητα να προσδιορίζουν και να περιγράφουν το εννοιολογικό 
περιεχόµενο των λέξεων σε ένα επίπεδο µέτριο έως πολύ υψηλό. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι 
πρόκειται για µια διαδικασία την οποία τα παιδιά αναγνωρίζουν ως οικεία, κυρίως, βέβαια, από την 
πλευρά του αποδέκτη ενός εννοιολογικού προσδιορισµού µιας λέξης. Η µετάβαση από την κατανόηση 
µέχρι την παραγωγή ενός εννοιολογικού προσδιορισµού είναι ιδαίτερα δύσκολη, κάτι που εξηγεί το 
γεγονός ότι, σε ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών, αυτή η κατάκτηση είναι ακόµη ανεπαρκής έως οριακά 
χαµηλή.  

Η ικανότητα των παιδιών να αναλύουν και να συσχετίζουν έννοιες που τους δίνονται προφορικά 
διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε ακόµη χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό µπορεί να ενδεχοµένως να 
αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι οι γλωσσικές αναλογίες απαιτούν την άµεση αναζήτηση της λογικής 
σχέσης ανάµεσα σε δύο έννοιες (µέσα από διαδικασίες γνωστικής αφαίρεσης), κάτι που δεν είναι 
εύκολο για τη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα. Επιπλέον, παρόλο που η ικανότητα για γλωσσικές 
αναλογίες αποτελεί µια από τις επιµέρους προϋποθέσεις για την κατανόηση και την παραγωγή λόγου 
ούτε καλλιεργείται µε άµεσο τρόπο ούτε όµως και εντάσσεται µε τρόπο άµεσο σε κάποιο 
επικοινωνιακό πλαίσιο. Έτσι, η αντίστοιχη δοκιµασία είναι αποπλαισιωµένη και από βιωµατική άποψη 
καθόλου οικεία στα παιδιά της συγκεκριµένης ηλικίας. 

Σε ό,τι αφορά την ικανότητα συµπλήρωσης φωνολογικών κενών σε λέξεις που τους δίνονται 
προφορικά, τα παιδιά είχαν πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις στην αντίστοιχη δοκιµασία. Η ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης ικανότητας µπορεί να αιτιολογηθεί από τη στενή σύνδεσή της µε την ακουστική 
διάκριση των φθόγγων που αποτελεί µέρος της φωνολογικής συνειδητοποίησης και η οποία εντάσσεται 
στα προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης Τάφα 1998, Γιαννικοπούλου & Οµάδα Εργασίας 1999, 
Παπούλια-Τζελέπη 1999).  

Παρ’ ότι στο σκοπό της έρευνας η παραπάνω ικανότητα συµπεριλαµβάνεται µε την ολοκλήρωση 
των προτάσεων στην ικανότητα ολοκλήρωσης ελλιπών παραστάσεων, (συµπληρώνοντας κενά σε 
γλωσσικό υλικό), ωστόσο η ολοκλήρωση προτάσεων ήταν πολύ δυσκολότερη διαδικασία για τα παιδιά. 
Η διαφορά επιδόσεων των παιδιών στις ανάλογες Κλίµακες ήταν στατιστικά πολύ σηµαντική ενώ 
φάνηκε ότι αυτές οι δύο ικανότητες συσχετίζονται. Αυτό θα µπορούσε ίσως να ερµηνευτεί από το ότι η 
ολοκλήρωση προτάσεων απαιτεί και την ενεργοποίηση «πρότερων γνώσεων του κόσµου/του 
περιβάλλοντος» που ενδεχοµένως να µην είναι δεδοµένες σε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Μεταξύ όλων των επιδόσεων στις δοκιµασίες για τον έλεγχο των ικανοτήτων προέκυψε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. Πολύ µεγάλη διαφορά στον βαθµό κατάκτησης προέκυψε µεταξύ των 
ικανοτήτων της ανάλυσης, συσχέτισης εννοιών και των ικανοτήτων ολοκλήρωσης λέξεων και 
ολοκλήρωσης προτάσεων καθώς και µεταξύ της ικανότητας περιγραφής του εννοιολογικού 
περιεχοµένου των λέξεων και της ολοκλήρωσης λέξεων και προτάσεων. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ενώ 
µεταξύ των επιπέδων κατάκτησης των παραπάνω ικανοτήτων υπήρχαν πολύ σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις, υπάρχει συσχέτιση µεταξύ αυτών των ίδιων ικανοτήτων στα παιδιά του δείγµατος. 
Αυτή η σύνδεση ίσως θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο στοιχείο για να κάνει κάποιος λόγο για 
παράλληλη ανάπτυξη. Η ερµηνεία όµως αυτής της σύνδεσης θα απαιτούσε µία περαιτέρω και σε βάθος 
ανάλυση του υλικού των προτεινόµενων έργων, έτσι ώστε να αξιολογηθεί και να συνυπολογιστεί και ο 
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ρόλος του πλαισίου στις επιµέρους επιδόσεις των παιδιών: λέξεις ή προτάσεις βιωµατικά οικείες ή µη 
οικείες, συνθήκες επικοινωνιακές ή µη επικοινωνιακές κτλ.  

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, παρ’ ότι το δείγµα είναι πολύ περιορισµένο, οι διδακτικές 
προεκτάσεις θα µπορούσαν να βασιστούν: α) στην καλλιέργεια των συγκεκριµένων υπό ανάπτυξη 
ικανοτήτων µε ανάλογα σχεδιασµένα προγράµµατα βασισµένα στην αξιοποίηση των γλωσσικών 
εµπειριών των παιδιών, β) στον προσανατολισµό σε αναπτυξιακούς στόχους, (σχετικούς µε τις 
παραπάνω γλωσσικές ικανότητες) οι οποίοι (στόχοι) στην προσχολική εκπαίδευση συχνά αφορούν 
γενικά τη γλωσσική καλλιέργεια χωρίς ειδικές επικεντρώσεις. γ) Στον προσδιορισµό και την επί µέρους 
αξιολόγηση των συγκεκριµένων ικανοτήτων οι οποίες φαίνεται να εντάσσονται γενικότερα σε ένα 
πλαίσιο ανάπτυξης της γλώσσας όµως, συνδεόµενες, διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς τον βαθµό 
δυσκολίας κατά την κατάκτηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισήγηση παρουσιάζει µέρος της εξαετούς έρευνας δράσης (πρόγραµµα Αίσωπος) που διεξήγαγε η ΕΑ∆ΑΠ σε 
πολυπολιτισµικό παιδικό σταθµό, ο οποίος φιλοξενούσε παιδιά από είκοσι διαφορετικές εθνικότητες και ακόµη 
περισσότερες εθνικές γλώσσες και διαλέκτους. 
Σηµαντικό σηµείο του προγράµµατος αφορούσε στο θέµα της γλώσσας. ∆ιπλή επιλογή της ερευνητικής οµάδας ήταν: 
i η εκµάθηση και ενίσχυση της γλώσσας του κράτους υποδοχής ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, µάθησης και 

ένταξης των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
ii η παρουσία και ανάδειξη όλων των µητρικών γλωσσών των παιδιών µε στόχους την αναγνώριση της 

πολιτισµικής ταυτότητας του καθενός, τον σεβασµό της διαφορετικότητας των άλλων και την εγκαθίδρυση του 
αισθήµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο χώρο του σχολείου. 

Η εισήγηση επικεντρώνεται σε τεχνικές που προέκυψαν από την έρευνα δράσης (ΕΑ∆ΑΠ, 2004, Μαζί, Παιδαγωγοί 
και Γονείς στο διαπολιτισµικό σχολείο, Αθήνα, τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός) και αφορούν στη θέση και ανάδειξη των 
µητρικών γλωσσών στο παιδαγωγικό πρόγραµµα. Οι τεχνικές αυτές προέκυψαν µέσα από τη συστηµατική 
προσέγγιση, την επικοινωνία και τη συνεργασία των παιδαγωγών µε τις οικογένειες των παιδιών. Η πραγµατική 
αναγνώριση της ισότιµης αξίας των µητρικών γλωσσών µε την ελληνική ήταν καίρια για την εγκαθίδρυση σχέσεων 
εµπιστοσύνης µε τους γονείς, από τις οποίες επηρεάστηκαν άµεσα τα παιδιά. 
Αποτελέσµατα αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης ήταν ο εµπλουτισµός του παιδαγωγικού προγράµµατος, η 
ανάπτυξη της γλωσσικής συνείδησης των παιδιών, η καλύτερη εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και η προσαρµογή 
των παιδιών σε ένα φιλικό περιβάλλον.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Μητρική γλώσσα, ∆ιαπολιτισµικό σχολείο, Συνεργασία σχολείου - οικογένειας, Έρευνα δράσης 
 
 

MOTHER TONGUES IN INTERCULTURAL SCHOOL 
 
 

Riga Vassiliki, PhD Sciences of Education, Scientific Coordinator of EADAP 
Anagnostopoulos Lena, PhD Sciences of Education, Scientific Coordinator of EADAP 

 
 
ABSTRACT 
This proposal presents a part of the six-year action research (Aesop programme) conducted by EADAP in a 
multicultural nursery school which hosted children of twenty diverse nationalities and even more national 
languages and dialects. 
A significant part of the programme concerned the issue of language. A dual choice of the research team was: 
i The learning and consolidation of the host country’s language as a common language of communication and 

accession of the children to the broader social environment.  
ii The presence and appreciation of all native languages of the children aiming at the recognition of each one’s 

cultural identity, the respect for diversity and the establishment of the sense of security and confidence in the 
school environment.  

The proposal focuses on techniques which arose from the action research (EADAP, 2004, Educators and Parents 
in Intercultural school, Athens, typothito - G. Dardanos) and concerns the positioning and presence of native 
languages in the curriculum. These techniques ensued through a systematic approach, communication and 
cooperation between educators and the children’s families. The actual recognition of the equivalent value 
between their mother tongues and the Greek language was crucial in the establishing of relations of confidence 
with the parents, which had a direct effect on the children. 
Consequences of this methodological approach have been the enrichment of the curriculum, the development of 
the linguistic consciousness in children, the improved learning of the Greek language and the adaptation of the 
children in a friendly environment. 
 
KEY WORDS 
Mother tongue, Intercultural School, Cooperation between school and family, action research 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται σε µέρος εξαετούς έρευνας (1999-2005), που 
πραγµατοποιήθηκε σε πολυπολιτισµικό παιδικό σταθµό στο κέντρο της Αθήνας (Ρήγα και 
Αναγνωστοπούλου, 2005), µε στόχο να διερευνηθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνικές 
προσαρµοσµένες στην ετερότητα των συγκεκριµένων παιδιών και των οικογενειών τους. 

Ο σταθµός φιλοξενούσε παιδιά προσχολικής ηλικίας (από δύο µηνών έως και έξι ετών) είκοσι 
διαφορετικών εθνικοτήτων εκτός της ελληνικής. Οι γονείς τους ήταν κυρίως παράνοµοι οικονοµικοί ή 
πολιτικοί µετανάστες, οι οποίοι αντιµετώπιζαν πολλά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα µε 
αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά τους. Πολλές οικογένειες κρατούσαν απόσταση από το σχολείο, δεν 
έδειχναν τη διάθεση για επιπλέον υποχρεώσεις ή συνεργασία µε το σταθµό, µια και τον θεωρούσαν 
έναν απλό τόπο φύλαξης και σίτισης των παιδιών τους. Άλλοι είχαν αρνητικές εµπειρίες από την 
παραµονή τους σε µια άλλη χώρα και ο παιδικός σταθµός αντιπροσώπευε για αυτούς έναν ξένο κόσµο. 
Τέλος, επιπλέον εµπόδια προέρχονταν από το γεγονός ότι πολλοί γονείς δεν µιλούσαν την ελληνική 
γλώσσα ή απέφευγαν να την χρησιµοποιήσουν. 

Καταγράφοντας τις παραπάνω συνθήκες και εντοπίζοντας τον αντίκτυπό τους στη συµπεριφορά 
και την προσαρµογή των παιδιών στο σταθµό, η ΕΑ∆ΑΠ1, σε συνεργασία µε τις παιδαγωγούς του 
σταθµού, αποφάσισε να οργανώσει µια συστηµατική προσπάθεια προσέγγισης των γονέων. Στόχος 
ήταν η οµαλή προσαρµογή των παιδιών στο σχολείο µέσα από δύο άξονες: 

 
α) Την ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ σχολείου/ οικογένειας 
Η συστηµατική προσέγγιση και εµπλοκή των γονέων στις καθηµερινές δραστηριότητες του 

σταθµού στηρίχθηκε κυρίως στις απόψεις του Freinet (1968) για το «άνοιγµα» του σχολείου στη ζωή, 
και συγκεκριµένα στην αλληλεπίδραση σχολείου και οικογενειακού περιβάλλοντος. Το πρώτο βήµα 
για το «άνοιγµα» έπρεπε να γίνει από τη µεριά του σχολείου. Η στάση των παιδαγωγών απέναντι στους 
γονείς, θεωρώντας τους ως ισότιµους συνεργάτες, χωρίς προκαταλήψεις ως προς την όποια 
διαφορετικότητα, ήταν καθοριστική (Ασκούνη και Ανδρούσου, 2001, Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). 
Επιπλέον, σε ένα πολυπολιτισµικό προσχολικό χώρο η παρουσία των γονέων είναι αναγκαία, γιατί 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας των παιδιών και στην 
προσαρµογή τους στο περιβάλλον (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001). Έχει αποδειχθεί ερευνητικά 
(Γκόβαρης, 2002) ότι για την οργάνωση ενός «διαπολιτισµικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος» στην 
προσχολική βαθµίδα αναγκαία είναι η συνεργασία των γονέων λόγω της µικρής ηλικίας των παιδιών. 

 
β) Την αναγνώριση της πολιτισµικής ταυτότητας όλων των παιδιών 
Ξεκινήσαµε την προσπάθεια µε την υπόθεση ότι, εάν το σχολείο αναγνωρίζει τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά των αλλοεθνών και τα εντάσσει στους παιδαγωγικούς σχεδιασµούς του, ως ισότιµα µε 
εκείνα του κράτους υποδοχής, θα συµβάλλει στην καλύτερη προσαρµογή των παιδιών (Κούρτη-
Καζούλλη, 2000, Γκόβαρης, 2000) και συνύπαρξη µεταξύ τους. Η µητρική γλώσσα είναι από τα πρώτα 
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένα υποκείµενο ανήκει σε µια συγκεκριµένη πολιτισµική οµάδα και η 
ανάπτυξή της παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών (Cummins, 2002, Σκούρτου, 2001: 214-
237). Θεωρήσαµε ως αυτονόητο ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να αποκοπούν από τα οικεία ακούσµατά 
τους. Αντίθετα ο παιδικός σταθµός όφειλε να διατηρήσει ορισµένα γλωσσικά στοιχεία της µητρικής 
γλώσσας, προκειµένου να διευκολύνει τη µετάβασή τους στο νέο γλωσσικό περιβάλλον 
(Φραγκουδάκη, 2001). Σηµαντικό, επίσης, ήταν να ακούγονται όλες οι γλώσσες στον σταθµό (τόσο του 
κράτους υποδοχής όσο και οι µητρικές), να αναγνωρίζονται από τα παιδιά ως ισότιµες µε τη δική τους 
και να τις σέβονται. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες συµβάλλουν στη µετατροπή του σχολείου σε 
«µεσολαβητικό χώρο» (Terrier και Bugeault, 1975) µεταξύ της παλιάς και της νέας πραγµατικότητας, 
αναφορικά µε τις συνθήκες και τις αξίες της χώρας υποδοχής, βοηθώντας γονείς και παιδιά να 
κατανοήσουν καλύτερα και να αποδεχτούν το περιβάλλον µέσα στο οποίο πλέον ζουν. 

 
 

                                                 
1 Η Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη ∆ηµιουργική Απασχόληση των παιδιών είναι µη Κυβερνητική Οργάνωση 
που ενεργοποιείται εδώ και δεκαπέντε χρόνια στο χώρο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην έρευνα και 
στο σχεδιασµό παιδαγωγικών προγραµµάτων. 
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1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Με βάση τους παραπάνω άξονες σχεδιάστηκε διετής έρευνα δράσης (2001-2003), η οποία 

πραγµατοποιήθηκε υπό την ευθύνη των επιστηµονικών υπευθύνων της ΕΑ∆ΑΠ. Επιλέξαµε ως 
«εργαλείο» την έρευνα δράσης (Elliott, 1991), επειδή επικεντρώνεται όχι µόνο στη διάγνωση των 
προβληµάτων που επηρεάζουν ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά επεκτείνεται και στη 
διερεύνηση τρόπων επίλυσής τους (Cohen και Manion, 2000). Βασική επιδίωξή της είναι η σύνδεση 
της έρευνας µε την εκπαιδευτική δράση, ώστε να παραχθεί σταδιακά µια πρακτική γνώση που θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους παιδαγωγούς. 

Για την υλοποίηση της έρευνας συστάθηκε παιδαγωγική οµάδα, την οποία αποτελούσαν το 
σύνολο των παιδαγωγών του σταθµού και οι ερευνητές της ΕΑ∆ΑΠ. Οι σχέσεις µεταξύ των µελών της 
οµάδας ήταν συµµετρικές και συµµετοχικές: από κοινού διατύπωναν τις υποθέσεις και συνεργάζονταν 
στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων. Ο ρόλος των ερευνητών ήταν διευκολυντικός 
(Elliott, 1985) και µεσολαβητικός (ΕΑ∆ΑΠ, 2003) και δεν λειτουργούσε ως αξιολογικός και 
κατευθυντήριος. 

 
1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 

 
Ξεκινήσαµε από τη συστηµατική παρατήρηση όλων των παιδιών του σταθµού βασιζόµενοι σε 

επιστηµονικά εργαλεία, όπως καταγραφές, ερευνητικά ηµερολόγια, βιντεοσκοπήσεις, 
µαγνητοφωνήσεις κ.ά. (Cohen et al. 1991, Fontaine, 1997, Altrichter et al. 2001, ΕΑ∆ΑΠ, 2003). 
Σχετικά µε τη γλωσσική έκφραση των παιδιών εντοπίσαµε µια κατάσταση αρκετά πολύπλοκη, την 
οποία συναντάµε συχνά σε σχολεία µε πολιτισµικά ανοµοιογενή µαθητικό πληθυσµό (Σκούρτου, 2001: 
173, 210-212). Μερικά παιδιά ήταν ήδη δίγλωσσα (µιλώντας τη µητρική γλώσσα και την ελληνική), 
άλλα µιλούσαν µόνο τη µητρική γλώσσα και άλλα περισσότερες γλώσσες ή διαλέκτους (λόγω του ότι 
οι γονείς τους προέρχονταν από διαφορετικές εθνικότητες ή φυλές και χρησιµοποιούσαν µία τρίτη 
γλώσσα για τη µεταξύ τους επικοινωνία). Συνεπώς, η επικοινωνία µεταξύ παιδαγωγών/ παιδιών, 
παιδιών µεταξύ τους αλλά και παιδαγωγών/ γονέων ήταν δύσκολη.  

Επιπλέον, το κλίµα που επικρατούσε στο σταθµό ήταν έκρυθµο (αυξηµένη επιθετικότητα των 
παιδιών, δηµιουργία αντίπαλων οµάδων, ρατσιστικές εκδηλώσεις, πολλά ατυχήµατα).Υποθέσαµε ότι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες που δηµιουργούσε αυτά τα φαινόµενα ήταν η έλλειψη κοινής 
γλώσσας, που θα κατανοούσαν όλα τα παιδιά και θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν µέσω αυτής 
(ΕΑ∆ΑΠ, υπό δηµοσίευση). 

Η ερευνητική οµάδα ανέλυσε τις παραπάνω καταγραφές και αναζήτησε λύσεις σε θεωρητικά 
κείµενα που αφορούσαν στο φαινόµενο της διγλωσσίας και τη σχέση του µε τη µητρική γλώσσα. Το 
πλήθος των διαφορετικών προσεγγίσεων στα εν λόγω θέµατα την οδήγησε σε µία διπλή επιλογή: 

α) στην εκµάθηση ή/ και ενίσχυση της ελληνικής ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, µάθησης και 
ένταξης των παιδιών στον παιδικό σταθµό, η οποία αποτελούσε και απαραίτητη προϋπόθεση 
για την οµαλή µετάβαση και φοίτησή τους στις επόµενες βαθµίδες της εκπαίδευσης, 

β) στην παρουσία και ανάδειξη όλων των µητρικών γλωσσών2 των παιδιών µε στόχους την 
αναγνώριση της πολιτισµικής ταυτότητας του καθενός, τον σεβασµό της διαφορετικότητας των 
άλλων και την εγκαθίδρυση του αισθήµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο χώρο του 
σχολείου. 

Για να είναι, όµως, παρούσες οι µητρικές γλώσσες στο σταθµό αναγκαία ήταν η συµµετοχή και η 
συνεργασία των γονέων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύαµε ταυτόχρονα και την επικοινωνία σχολείου/ 
οικογένειας. 

Οι παιδαγωγοί ξεκίνησαν την προσπάθεια εφαρµόζοντας τεχνικές για να προσελκύσουν τους 
γονείς στον σταθµό (ΕΑ∆ΑΠ, 2004). Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η εξατοµικευµένη σχέση της παιδαγωγού 
µε τον κάθε γονέα, προκειµένου να διακρίνει τις απόψεις και ευαισθησίες του, όπως και στοιχεία της 
πολιτιστικής του κληρονοµιάς, τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο παιδαγωγικό πρόγραµµα 
του σταθµού (ΕΑ∆ΑΠ, 2004: 109-118). Οι παιδαγωγοί προσπάθησαν να εντοπίσουν τις επιλογές και 
τις γλωσσικές συνήθειες της κάθε οικογένειας. Συγκεκριµένα, ποια γλώσσα ή γλώσσες µιλά η 
                                                 
2 Με τη δεύτερη επιλογή, στόχος µας δεν ήταν η καλύτερη χρήση από τα παιδιά της µητρικής τους γλώσσας, 
αλλά η ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία των παιδιών στη γλώσσα επιλογής τους. 
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οικογένεια στο σπίτι, ποια επιθυµεί να µεταδώσει στο παιδί της, αν οι γονείς είναι προσκολληµένοι στις 
παραδόσεις τους, αν θα επιθυµούσαν ορισµένες να διατηρηθούν στο σταθµό κλπ. 

Το παιδαγωγικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε πολιτισµικά και, ιδιαίτερα, µε γλωσσικά στοιχεία 
των οικογενειών, γεγονός που προκάλεσε την προοδευτική εµπλοκή των γονέων στις δράσεις του 
παιδικού σταθµού (αρχικά µέσω αυθόρµητης συµµετοχής και προοδευτικά µε οργανωµένες δράσεις 
από τους ίδιους τους γονείς) (ΕΑ∆ΑΠ, 2004: 119-144). 

Οι παραπάνω παρεµβάσεις ενίσχυσαν και τη συνεργασία µεταξύ γονέων διαφορετικών 
εθνικοτήτων µε αποτέλεσµα την αλλαγή στάσης των εµπλεκοµένων µε τη δηµιουργία ενός κλίµατος 
αλληλοαποδοχής και την απαρχή µιας ειδικής «µικροκουλτούρας» του συγκεκριµένου σταθµού 
(ΕΑ∆ΑΠ, 2004: 145-171). 

 
1.2 ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 
Για να δηµιουργήσουν οι παιδαγωγοί πλαίσιο διαλόγου, ανταλλαγής και διαπραγµάτευσης των 

διαφορών, το οποίο πάνω από όλα θα διασφαλίζει την ισότιµη έκφραση των διαφορετικών λόγων 
(Ασκούνη, 2002: 26), µεταξύ άλλων, εφάρµοσαν δράσεις επικεντρωµένες στον προφορικό και τον 
γραπτό λόγο. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν οι δράσεις που αφορούν µόνο στους γονείς 
και συνέβαλλαν στην παρουσία και ανάδειξη των µητρικών γλωσσών µέσα στο σταθµό. 

Αρχικά, δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες που θα ευνοούσαν την πρώτη επαφή µε τους γονείς. Ήταν 
ένα σηµαντικό στάδιο γιατί θα µπορούσε να ερµηνευτεί από τους γονείς ως αποδοχή ή ως απόρριψη 
από τον σταθµό και ως εκ τούτου θα επηρέαζε τις µελλοντικές σχέσεις σχολείου/ οικογένειας αλλά και 
την προσαρµογή του παιδιού. Εφαρµόσαµε ορισµένες τεχνικές προσέγγισης µε στόχο τη δηµιουργία 
ενός φιλικού κλίµατος στον σταθµό (ΕΑ∆ΑΠ, 2004: 62-64): 

- Αναρτήσαµε το παιδαγωγικό πρόγραµµα του σταθµού σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την 
αγγλική3, µε στόχο να αντιληφθούν οι γονείς ότι ο σταθµός δεν αποτελεί έναν απλό χώρο 
φύλαξης των παιδιών τους (ΕΑ∆ΑΠ, 2004: 83). 

- Συντάξαµε έντυπο παρουσίασης του σταθµού σε δύο γλώσσες µε στόχο την ενηµέρωση 
σχετικά µε τις δραστηριότητες, τις διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν, τις 
συναντήσεις µε τους γονείς. 

- Ενηµερώναµε συστηµατικά τους γονείς για την πορεία των παιδιών τους µέσα από φακέλους, 
προσκλήσεις, επιστολές. ∆ηµιουργήσαµε φωτογραφικά άλµπουµ µε τις καθηµερινές 
δραστηριότητες του παιδιού τους, τα οποία διευκόλυναν πολύ τους γονείς που δεν διάβαζαν 
γραπτό λόγο.  

- Προσπαθούσαµε να επικοινωνούµε µε τους γονείς σε κάθε ευκαιρία (κατά την πρωινή 
προσέλευση ή την απογευµατινή αναχώρηση του παιδιού τους). Μαζί µε τα παιδιά ετοιµάζαµε 
διάφορες εποχιακές κατασκευές, τις οποίες αποστέλλαµε ως δώρο προς τους γονείς. 

Τονίζοντας µε τις παραπάνω δράσεις το ενδιαφέρον µας προς τους γονείς και µειώνοντας 
σταδιακά τη δυσπιστία τους, θέλαµε να ενισχύσουµε ακόµα πιο πολύ την επικοινωνία, ξεπερνώντας το 
εµπόδιο των πολλών γλωσσών και διαλέκτων. Στην προφορική επικοινωνία τα πράγµατα ήταν πιο 
εύκολα. Ακόµα και αν οι γονείς δεν µιλούσαν ελληνικά ή αγγλικά, λίγες λέξεις µε πολλές χειρονοµίες 
και νοήµατα, µαζί µε τη διάθεση που υπήρχε πλέον, έφταναν για να ξεπεραστεί το εµπόδιο της 
ετερογλωσσίας. Ήµασταν αρκετά προσεκτικοί στην αποκωδικοποίηση και της µη λεκτικής 
επικοινωνίας, η οποία διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα (Samovar και Porter, 1991). 

Με αφορµή τις οµαδικές ή ατοµικές δηµιουργίες των παιδιών που τοιχοκολλούσαµε στην είσοδο 
του σταθµού και σε όλο το κτίριο, επιδιώκαµε τον συστηµατικό σχολιασµό και τη συζήτηση µε τους 
γονείς, είτε ατοµικά είτε κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων γονέων. Τις περισσότερες φορές τα 
παιδιά ήταν παρόντα και έδειχναν µε υπερηφάνεια τα έργα τους. Υπογραµµίζαµε κυρίως τις 
δυνατότητές τους, τις οποίες πολλές φορές δεν γνώρισαν οι γονείς και κεντρίζαµε το ενδιαφέρον τους 
για περισσότερη συζήτηση. Ανταλλάσαµε απόψεις και µοιραζόµασταν έγνοιες και προβληµατισµούς.  

Πέρα από την απευθείας επαφή, καταφύγαµε και στην εξ αποστάσεως επικοινωνία. 
Χρησιµοποιήσαµε δύο τεχνικές για να ενισχύσουµε την επαφή µε τους γονείς: τα τηλεφωνήµατα και τις 
µαγνητοφωνηµένες ανταλλαγές. Το τηλέφωνο φάνηκε πολύ χρήσιµο στις περιπτώσεις που οι γονείς 
                                                 
3 Την εποχή εκείνη η πλειοψηφία των οικογενειών προέρχονταν από αγγλόφωνες αφρικανικές χώρες. Αργότερα η 
πληθυσµιακή σύσταση του σταθµού διαφοροποιήθηκε. 
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δυσκολεύονταν να έρθουν στο σταθµό. Άλλες φορές, µε αφορµή την υπενθύµιση µιας συνάντησης ή 
συγκέντρωσης γονέων, τους ενηµερώναµε για το παιδί τους και ανταλλάσαµε πληροφορίες. 

Στις περιπτώσεις που η τηλεφωνική επαφή µε τους γονείς ήταν δύσκολη χρησιµοποιήσαµε την 
κασέτα. Ένα φτηνό και εύχρηστο υλικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί άπειρες φορές. Στην 
ηχογραφηµένη κασέτα περιγράφαµε τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στον σταθµό, τη 
συµπεριφορά του παιδιού τους και ζητούσαµε επιπλέον συµβουλές και προτάσεις από τους γονείς, οι 
οποίοι µας απαντούσαν µε τον ίδιο τρόπο. 

Η χρήση του γραπτού λόγου, ως µέσο επικοινωνίας µε τους γονείς, ήταν πιο δύσκολη. 
Αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα της µετάφρασης των επιστολών σε τέσσερις τουλάχιστον γλώσσες που 
οµιλούνταν κυρίως στον σταθµό (αγγλικά, αλβανικά, ρουµάνικα και αραβικά). Έπρεπε να βρούµε 
µεταφραστές για τις τρεις γλώσσες και τον ρόλο αυτό ανέλαβαν κάποιοι γονείς. Ξεκινώντας µε µικρά 
κείµενα, ζητούσαµε τη συµβολή των γονιών εκείνων που ερχόντουσαν στον σταθµό για να πάρουν το 
παιδί τους, και τα στέλναµε µεταφρασµένα σε αυτούς που µιλούσαν την ίδια γλώσσα. Αυτή η 
πρωτοβουλία µας σχολιάστηκε πολύ θετικά από όλους τους γονείς και πολλοί άλλοι 
προθυµοποιήθηκαν να µεταφράσουν στη δική τους γλώσσα τα γραπτά κείµενα. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
προσκλήσεις, οι ανακοινώσεις αλλά και οι ευχετήριες κάρτες, που ετοίµαζαν τα παιδιά, ήταν γραµµένες 
πλέον στη γλώσσα τους. 

Σηµαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια έπαιξαν τα ίδια παιδιά. Ανέλαβαν το ρόλο του 
ταχυδρόµου και µετέφεραν τα γράµµατα από τον σταθµό στο σπίτι και αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον που 
έδειξαν µας ώθησε να τα εξοικειώσουµε περισσότερο µε τον γραπτό λόγο και να καταλάβουν τη 
σπουδαιότητα και τη διαφορετική λειτουργία που έχει η γραφή σε σχέση µε τον λόγο (Φραγκουδάκη, 
2003β). Τους ζητήσαµε να βάλουν τα γράµµατα στους αντίστοιχους φακέλους, τους οποίους τα ίδια 
είχαν ζωγραφίσει. Οι διάλογοι που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης ήταν 
αποκαλυπτικοί. Τα παιδιά ξεχώριζαν µε ιδιαίτερη ευκολία τις διάφορες γλώσσες, ήξεραν τι γλώσσα 
µιλάει ο κάθε γονέας και άρχισαν να ενδιαφέρονται και να ζητάνε πληροφορίες για περισσότερα 
στοιχεία που αφορούσαν στη χώρα καταγωγής τους. 

Σιγά σιγά δηµιουργήθηκαν µικρά αυτοσχέδια λεξικά από τα παιδιά µε τη βοήθεια των γονέων, τα 
οποία είχαν τη µορφή αφίσας ή µικρού βιβλίου και περιείχαν λέξεις και φράσεις από αρκετές γλώσσες 
που χρησιµοποιούσαν καθηµερινά τα παιδιά. Τα λεξικά διευκόλυναν, επίσης, τις παιδαγωγούς να 
επικοινωνούν µε τα παιδιά και τους γονείς που δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα. 

 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Η συστηµατική προσπάθεια ενηµέρωσης των γονέων προφορικά και γραπτά είχε ως αποτέλεσµα 

να αισθανθούν οικεία στο χώρο του σχολείου που τους άνοιγε τις πόρτες του. Από τα πρώτα βήµατα 
που έκαναν µέσα στην τάξη παρατηρώντας τις ζωγραφιές και κατασκευές των παιδιών τους και 
συµµετέχοντας σε εργαστήρια οργανωµένα από τον σταθµό, πέρασαν σε ερωτήµατα σχετικά µε τον 
τρόπο δηµιουργίας των έργων των παιδιών τους, σε προτάσεις για το καθηµερινό παιδαγωγικό 
πρόγραµµα και έφτασαν στο σηµείο να οργανώνουν µόνοι ή σε συνεργασία µε τις παιδαγωγούς 
ορισµένες δράσεις µέσα στο σταθµό. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων είχαν την ευχέρεια να 
χρησιµοποιήσουν τα ελληνικά ή τη δική τους γλώσσα. Έτσι οργάνωσαν παραδοσιακά παιχνίδια του 
τόπου τους, τραγούδησαν ή διηγήθηκαν ιστορίες στη γλώσσα της πατρίδας τους κ.ά. 

Αξιολογώντας την εµπλοκή των γονέων στις παιδαγωγικές δράσεις, διαπιστώσαµε ότι τα οφέλη 
ήταν πολλαπλά. Εµπλουτίστηκε το παιδαγωγικό πρόγραµµα του σταθµού µε νέα πολιτισµικά στοιχεία, 
έγινε πιο ζωντανό και οικείο σε κάθε παιδί, που αναγνώριζε στοιχεία της δικιάς του πολιτισµικής 
κληρονοµιάς. Τα παιδιά είχαν, επιπλέον, τη δυνατότητα να κατακτήσουν νέες γνώσεις σε σχέση µε τη 
χώρα προέλευσής τους και να µην χάσουν την επαφή µε τη µητρική τους γλώσσα. 

Η χρήση της µητρικής γλώσσας ως µέσο επικοινωνίας (Σκούρτου, 2002α και 2002β), η 
αποτίµηση και η αξιοποίησή της στο σταθµό, αποτελούσε µία απόδειξη του σεβασµού της πολιτισµικής 
προέλευσης των οικογενειών (Φραγκουδάκη, 2003α). Οι γονείς κατάλαβαν από όλη την προσπάθεια 
ότι το ενδιαφέρον µας ήταν ειλικρινές και ότι ο συνδετικός µας κρίκος ήταν το ίδιο το παιδί τους. Αυτή 
η επικοινωνία και συνεργασία µας βοήθησε να κατανοήσουµε καλύτερα τα χαρακτηριστικά, τις 
ιδιαιτερότητες και τυχόν προβλήµατα των παιδιών και να προσαρµόσουµε τις παιδαγωγικές µας 
δράσεις στις δυνατότητές τους. 
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Ιδιαίτερη ικανοποίηση έδειξαν οι γονείς, όταν αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά τους είχαν εξοικειωθεί 
µε τον γραπτό λόγο της µητρικής άλλα και άλλων γλωσσών. Η εξοικείωση µε το πολιτισµικό αυτό 
εργαλείο άνοιξε το δρόµο στα παιδιά να διερευνήσουν ό,τι είχε σχέση µε τη χώρα προέλευσής τους 
αλλά και µε αυτές των φίλων τους. 

Σε καµία περίπτωση η χρήση των µητρικών γλωσσών στον σταθµό δεν αποτέλεσε εµπόδιο για 
την εµπέδωση των ελληνικών, όπως έχει αποδειχθεί και από άλλες έρευνες (Τσιάκαλος, 2002, 
Cummins, 2002). Τα παιδιά έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Σηµείωσαν 
σηµαντική βελτίωση στην ορθή της χρήση, εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, άρχισαν να εκφράζουν 
ελεύθερα ιδέες και να προτείνουν αντίστοιχες δράσεις. Όσοι γονείς ήταν δύσπιστοι στην αρχή, ως προς 
τη χρήση των ελληνικών, κατάλαβαν ότι η προσπάθειά µας αυτή δεν είχε ως στόχο να αφοµοιωθούν τα 
παιδιά χάνοντας τα ορόσηµα της µητρικής τους γλώσσας, αλλά να τα βοηθήσει να συνυπάρξουν στον 
νέο κοινωνικό περιβάλλον. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Altrichter, M., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Αθήνα: 
Μεταίχµιο. 
Cohen, D., Stern, V. & Balaban, N. (1991). Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συµπεριφορά των 
παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. 
Cohen, L. & Manion, L. (2000). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχµιο. 
Cummins, G. (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια 
κοινωνία της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. 
Elliott, J. (1985). Facilitating Action Research in Schools: Some Dilemmas. In R. G. Burges, (Ed.), 
Field Methods in the Study of Education. London: The Falmer Press. 
Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change, Buckingham: Open University Press. 
Fontaine, A. M. (1997). Le vidéo au service de la formation. In S. Rayna, & F. Dajez, Formation, Petite 
Enfance et Partenariat. Paris: Colloque CRESAS/ INRP. 
Freinet, E. (1968). Naissance d une pédagogie populaire. Paris: Maspéro. 
Samovar, L. A. & Porter, R. E. (1991). Communication between cultures. Belmont, CA: Wadsworth. 
Terrier, G. & Bugeault, J. P. (1975). Une école pour Œdipe. Paris: Privat. 
Ασκούνη, Ν. (2002). ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: µια ανοικτή συζήτηση. Γέφυρες, 7, 22-27. 
Ασκούνη, Ν. & Ανδρούσου, Αλ. (2001). Οι «άλλοι» µαθητές στο σχολείο: από την αφοµοίωση των 
διαφορών στη «διαπολιτισµική» αναζήτηση». Στο Αλ. Ανδρούσου, Ν. Ασκούνη, Σ. Χρηστίδου-
Λιοναράκη, & Κ. Μάγος, Εκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, Τ. Β’. Πάτρα: 
ΕΑΠ. 
Γκόβαρης, Χ. (2000). ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και αλλοδαποί µαθητές: Παρατηρήσεις για τη 
δηµιουργία µιας σχέσης αντιστοιχίας µεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειµενικών αναγκών 
µάθησης. Τετράδια Εργασίας Νάξου: ∆ιγλωσσία (Επιµ. Σκούρτου, Ε.). Ρόδος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
http://www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou 
Γκόβαρης, Χ. (2002). Συνεργασία µεταξύ Παιδαγωγών και Αλλοδαπών γονιών στο περιβάλλον του 
Πολυπολιτισµικού Νηπιαγωγείου. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 26, 18. 
ΕΑ∆ΑΠ (2004). Μαζί, Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισµικό σχολείο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. 
∆αρδανός. 
ΕΑ∆ΑΠ (Επιµ.) (2003). Προς µια συνεργατική και συµµετοχική επιµόρφωση στην προσχολική αγωγή. 
Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός. 
ΕΑ∆ΑΠ (υπό δηµοσίευση). Ο δικός µας κόσµος. 
Κούρτη-Καζούλλη, Β. (2000). Από το σπίτι στο σχολείο: Γλωσσικές εµπειρίες δίγλωσσων παιδιών. 
Τετράδια Εργασίας Νάξου: ∆ιγλωσσία (Επιµ. Σκούρτου, Ε.). Ρόδος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
http://www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou 
Ρήγα, Β. & Αναγνωστοπούλου, Λ. (2005). Ενδοσχολική επιµόρφωση στη διαπολιτισµική αγωγή. Στο 
Γ. Μπαγάκης, (Επιµ.) Επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, 399-407. Αθήνα: 
Μεταίχµιο. 
Σκούρτου, Ε. (2001). ∆ιγλωσσία, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας. Στο Θ. ∆ραγώνα, Α. Φραγκουδάκη, 
Ε. Σκούρτου, Εκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, Τ. Α’. Πάτρα: ΕΑΠ. 



Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ   347 

 

 

Σκούρτου, Ε. (2002α). Η γλώσσα/ γλώσσες ως µέσον κοινωνικής ένταξης, 
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/papers/GlossesKinonikiEntaxi.pdf 
Σκούρτου, Ε. (2002β). ∆ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο. Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 
2002, 11-20. 
Τσιάκαλος, Γ. (2002). Η υπόσχεση της παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. 
Φραγκουδάκη, Α. (2001). Η κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση. Στο Θ. ∆ραγώνα, Α. 
Φραγκουδάκη, Ε. Σκούρτου, Εκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, Τ. Α’. 
Πάτρα: ΕΑΠ. 
Φραγκουδάκη, Α. (2003α). Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου. Κλειδιά και Αντικλείδια. 
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παν/µιο Αθηνών, http://www.kleidiakaiantikleidia.net 
Φραγκουδάκη, Α. (2003β). Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία. Κλειδιά και 
Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παν/µιο Αθηνών, http://www.kleidiakaiantikleidia.net 
Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Σχολείο ανοικτό στην κοινότητα. Στο Αλ. Ανδρούσου, Ν. Ασκούνη, 
Σ. Χρηστίδου-Λιοναράκη, Κ. Μάγος, Εκπαίδευση: Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, Τ. 
Β’. Πάτρα: ΕΑΠ. 
 
 
Ρήγα Βασιλική: eadap@otenet.gr 
Αναγνωστοπούλου Λένα: eadap@otenet.gr 



348  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»1 

 
 

Σαµαρά Γραµµατική, Νηπιαγωγός 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ποικιλία των σηµειωτικών πόρων για την παραγωγή νοήµατος στα πολυτροπικά κείµενα µας υποχρεώνει να 
επανεξετάσουµε τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τα γραπτά κείµενα και να αναζητήσουµε διαφορετικούς τρόπους 
κατανόησης και παραγωγής της γραπτής πληροφορίας.  
Η γλώσσα στα σχολικά προγράµµατα αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό και επικοινωνιακό προϊόν, γι αυτό επιβάλλεται 
η είσοδος ποικίλλων αυθεντικών κειµένων στο σχολείο, και φυσικά η ανάγκη ανάλυσης τους, αλλά και η παραγωγή 
τους. για τη διαχείριση των πολυτροπικών κειµένων από τους µαθητές και την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων 
διαχείρισης απαιτούνται κατάλληλες πρακτικές, όπως η προσέγγιση των πολυγραµµατισµών, η οποία θα 
περιλαµβάνει παράλληλα µε την ανάλυση του λόγου και την κατανόηση και διαχείριση και των άλλων σηµειωτικών 
πόρων. 
Στην ανακοίνωση προτείνονται τρόποι διαχείρισης για την «ανάγνωση» ενός πολυτροπικού κειµένου δηµόσιας 
επικοινωνίας, στο οποίο σηµειωτικοί πόροι (χρώµα, σχήµα, γραπτός λόγος, σύµβολα κλπ) διαπλέκονται για την 
παραγωγή νοήµατος και παρουσιάζεται η προσπάθεια «ανάγνωσής» του στην τάξη. στη συνέχεια παρουσιάζεται η 
παραγωγή ενός είδους πολυτροπικού κειµένου (αφίσα) από τα παιδία σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας 
(λειτουργική χρήση της γλώσσας), στα πλαίσια της παιδαγωγικής του γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµων, 
ενώ παράλληλα καταγράφεται το σηµειωτικό και εννοιολογικό περιεχόµενο της τελικής παραγωγής. 
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PLANNING AND IMPLEMENTATION OF A PROJECT 
“PRODUCTION OF A MULTIMODAL TEXT” 

 
 

Samara Grammatiki, Preschool Teacher 
 
 

ABSTRACT 
The variety of semiotic means for producing meanings in multimodal texts obliges us to reconsider the way we 
comprehend written texts as well as to look for different ways of understanding and producing written 
information. 
Given the fact that school curricula face language as a social and communicative product, it is considered 
essential to introduce a variety of authentic texts at school as well as to promote their analysis and production. 
The management of multimodal texts and the development of related skills by students presuppose the introduction 
of proper methods such as multiliteracies. This approach consists in simultaneously analyzing speech, and 
understanding and managing semiotic means. 
The present article proposes ways of approaching this issue by means of multimodal functional texts where 
different semiotic modes (color, shape, author’s language, symbols etc) interact in order to create a meaning. The 
article also presents the process of reading such texts in class. In addition children create a special type of 
multimodal text (poster), in authentic communicative situations (functional use of language) within the framework 
of liberation and multiliteracies pedagogic, recording simultaneously the semiotic and semantic content of the 
final production.  

 
KEY WORDS 
Multimodal texts, Multiliteracies, Functional Use οf Language, Cross-Curricular Programme, Preschool 
Education 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η διδακτική πρόταση που περιγράφεται, στην παρούσα ανακοίνωση εγγράφεται στα πλαίσια των 
πολυγραµµατισµών, της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας και της διαθεµατικής προσέγγισης. Όσοι 
ασχολούνται µε θέµατα γραµµατισµού και γλωσσικής αγωγής επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα 
συνυπολογισµού της πολυτροπικότητας των κειµένων και της επικοινωνίας στα γλωσσικά 
προγράµµατα (Χαραλαµπόπουλος 2003: 394). Συγκεκριµένα ο Kress (2002:1-8) υποστηρίζει ότι κατά 
το σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών της γλώσσας για το µέλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
νέο πολυτροπικό επικοινωνιακό τοπίο που έχει διαµορφωθεί, το οποίο δηµιουργήθηκε τόσο εξ’ αιτίας 
της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας, όσο και των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες. Κι όπως 
σηµειώνει η ∆ενδρινού (2003:3) διαµορφώνονται νέοι τρόποι και µορφές επικοινωνίας, νέα κειµενικά 
είδη που είναι ολοένα και πιο πολυτροπικά κι έτσι αλλάζει συνεχώς η µορφή και η χρήση της γλώσσας 
κι ανατρέπονται οι κανόνες της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της πολυτροπικότητας κάθε κείµενο είναι ένα πολλαπλό σύστηµα 
σηµειωτικών τρόπων (Χοντολίδου 2003:2). Τα κείµενα, τα οποία παράγονται στη σηµερινή κοινωνία, 
δεν είναι πλέον µονοτροπικά αλλά πολυτροπικά, η µετάδοση δηλαδή της πληροφορίας δε γίνεται µόνο 
µε έναν σηµειωτικό τρόπο, το γλωσσικό, αλλά συµβάλλουν και άλλοι εξ’ ίσου σηµαντικοί σηµειωτικοί 
τρόποι:εικονικοί, χρωµατικοί κ.α. Τα πολυτροπικά κείµενα εποµένως δε µπορεί να γίνουν κατανοητά 
µε την ανάγνωση µόνο του γραπτού µέρους των, αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι άλλοι 
σηµειωτικοί τρόποι (Krees 2002:4, Χατζησαββίδης 2003:412-413). Το νόηµα, για παράδειγµα, ενός 
οπτικού κειµένου κατανέµεται τώρα πλέον αρκετά συχνά ανάµεσα στον τρόπο του γραπτού λόγου και 
στον τρόπο της εικόνας. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάγνωση µόνο του γραπτού µέρους ενός κειµένου, χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη το νόηµα των εικόνων, θα είναι µόνο µια µερική ανάγνωση, και κάποιες φορές 
µάλιστα ιδιαίτερα περιορισµένη (Kress 2002:4). 

Θεωρείται ότι η ικανότητα της κατανόησης, ερµηνείας, κριτικής αντιµετώπισης και παραγωγής 
πολυτροπικών κειµένων είναι µια ουσιώδης ικανότητα που πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν, εάν στόχος 
µας είναι η αντιµετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, αν θέλουµε τα παιδιά να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν και να επανεκτιµήσουν πώς οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική τους ζωή, εάν 
θέλουµε να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά ως ενεργοί πολίτες του τόπου τους (∆ενδρινού 2001:218). 
Το να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά δεν είναι καθόλου απλό σήµερα που υπάρχει καταιγισµός 
πληροφοριών, ποικιλία µέσων για πρόσβαση σ’ αυτές. Για να έχει κανείς πρόσβαση σ’ οποιαδήποτε 
γνώση, υποστηρίζει ο Halliday, πρέπει να κατέχει τους σηµειωτικούς πόρους που δοµούν αυτή τη 
γνώση (∆ενδρινού 2001:219). ∆ηλαδή όσες περισσότερες ευκαιρίες προσφέρει το περιβάλλον τόσο 
µεγαλύτερη είναι η επάρκεια σχετικών γνώσεων. Γι αυτό και είναι ανάγκη τα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή µε τέτοιου είδους κείµενα και να καλλιεργηθούν δεξιότητες που απαιτεί η ενασχόληση µε 
πολυτροπικά κείµενα µέσα από κατάλληλες πρακτικές όπως αυτή των Πολυγραµµατισµών. Οι 
Πολυγραµµατισµοί, τονίζουν οι Kalantzis & Cope (2001:215), «είναι µία προσέγγιση κατά την οποία 
κυριαρχεί η έµφαση στην τριβή των διδασκοµένων µε κείµενα και είδη λόγου από ένα ευρύ φάσµα 
µέσων και από ένα ευρύ φάσµα πολιτισµικών πηγών». Προκειµένου οι θεωρητικοί να τονίσουν την 
ανάγκη για µετακίνηση του ενδιαφέροντος από τη µίµηση στην παραγωγική, δηµιουργική και 
µεταµορφωτική φύση του νοήµατος, εισάγουν τον όρο Σχέδιο (Design), η έννοια του οποίου 
περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: τα ∆ιαθέσιµα σχέδια, το Σχεδιασµό και το Ανασχεδιασµένο, σε 
σχέση δε µε την παιδαγωγική διαδικασία, δίνουν έµφαση στην ποικιλότητα και την ενεργό συµµετοχή 
(Kalantzis & Cope 1999:687-688). 

Σύµφωνα µε την παιδαγωγική των Πολυγραµµατισµών και καθώς τα κείµενα είναι πολιτισµικά 
προϊόντα και η γλώσσα στα σχολικά προγράµµατα αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό και επικοινωνιακό 
προϊόν, επιβάλλεται η διαχείρηση τέτοιου είδους κειµένων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης, 
τα οποία αποτελούν το επίκεντρο αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης, αλλά και της Λειτουργικής 
χρήσης της γλώσσας. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για κατανόηση και διαχείριση όχι µόνο του γραπτού 
λόγου, αλλά και των άλλων σηµειωτικών πόρων (εικόνων, χρώµατος, σχεδιαγραµµάτων κλπ), και 
φυσικά για παραγωγή ποικίλλων αυθεντικών πολυτροπικών κειµένων στο σχολείο. Η παραγωγή 
ωστόσο των πολυτροπικών κειµένων δεν συνιστά την αναπαραγωγή των υπαρχόντων κειµένων, αλλά 
τη διαδικασία δηµιουργικού σχεδιασµού (µετασχηµατισµού), αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, 
ώστε να ανταποκρίνονται σε κάποια επικοινωνιακή περίσταση. ∆ηλαδή η διαδικασία αυτή 
περιλαµβάνει τη µεταµόρφωση των διαθέσιµων πόρων νοήµατος (την αναπαρουσίαση, τον 
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ανασυνδυασµό, την ένταξη σε νέο περιβάλλον, τη διασταύρωση, την αναδηµιουργία), αλλά όχι την 
αναπαραγωγή του σχεδιασµένου.  

Θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι, βασικές επιδιώξεις της προσέγγισης των πολυγραµµατισµών 
είναι η κοινωνική ενδυνάµωση των µαθητών, κυρίως µαθητών που µειονεκτούν, η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων που απαιτεί η ενασχόληση µε διαφορετικά κειµενικά είδη, τα οποία παρουσιάζουν 
πολυτροπικότητα και η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (∆ενδρινού 2001:219-220). Οι 
επιδιώξεις αυτές θα επιτευχθούν µε την τριβή στα κείµενα κι έτσι «οι διδασκόµενοι θα αναπτύξουν µια 
κριτική µεταγλώσσα για να µιλούν, αλλά και να καταλαβαίνουν την κοινωνική και πολιτισµική δύναµη 
αυτών των κειµένων, καθώς και των συναφών κοινωνικών πρακτικών» (Kalantzis & Cope 2001:214). 
Έτσι για να είναι αποτελεσµατική η διδασκαλία και η µάθηση στο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής τέσσερα στοιχεία: τοποθετηµένη πρακτική, Ανοιχτή διδασκαλία, 
Κριτική πλαισίωση και Μετασχηµατισµένη πρακτική (Kalantzis & Cope 1999:689-690). 

Ωστόσο και στο Πρόγραµµα Σπουδών για τη Γλώσσα (Φ.Ε.Κ.93-Β/10-2-1999) και στο 
∆.Ε.Ε.Π.Σ (ΦΕΚ 1376-Γ/18-10-2002) δε δηλώνεται µε σαφήνεια η έννοια των πολυγραµµατισµών. 
Όµως αναφέρεται ότι είναι ανάγκη τα παιδιά να έρχονται αβίαστα σε επαφή µε ποικίλα είδη λόγου, 
διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και διαφορετικά κειµενικά είδη. Προβλέπεται να αναπτύξουν 
δεξιότητες, όπως αυτή της υπόθεσης σχετικά µε το περιεχόµενο ενός κειµένου και να αναδειχθούν οι 
σχέσεις εικόνας – κειµένου ώστε να παραχθεί το νόηµα του κειµένου.  

Η παιδαγωγική των Πολυγραµµατισµών είναι µία εναλλακτική παιδαγωγική πρόταση, η οποία 
διευρύνει, συµπληρώνει, δεν αναιρεί και δεν ασκεί κριτική στην πρακτική του γραµµατισµού  
(Kalantzis & Cope 1999:689) και σε αυτό το πλαίσιο περιγράφουµε  τη διδακτική µας πρόταση. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί στην πράξη η ικανότητα της «ανάγνωσης» και 
παραγωγής πολυτροπικών κειµένων, να καθοριστούν οι δυνατότητες που παρέχει ένα οργανωµένο 
σχολικό περιβάλλον, ώστε να ενισχυθεί η χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας, 
γι αυτό σχεδιάσαµε και πραγµατοποιήσαµε, στα πλαίσια των πολυγραµµατισµών, ένα πρόγραµµα 
«παραγωγής πολυτροπικού κειµένου επικοινωνίας» στο κλασικό Νηπιαγωγείο Κ. Σχολαρίου 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004. Συµµετείχαν οι 28 µαθητές του 
νηπιαγωγείου (11 αγόρια και 17 κορίτσια), 9 από τα παιδιά ήταν νήπια και 19 προνήπια. 

1ο βήµα: Πριν από την ανάγνωση και την παραγωγή του πολυτροπικού κειµένου (αφίσας) 
διεξήχθησαν, δραστηριότητες σχετικά µε τη µορφή και το σχέδιο του εικονιστικού τρόπου 
αναπαράστασης. Οι δραστηριότητες αυτές επιλέχθηκαν, γιατί θεωρούµε πρώτον: ότι, για να 
αποκωδικοποιήσουν τα παιδιά το µήνυµα ενός πολυτροπικού κειµένου, είναι απαραίτητο να 
αξιοποιηθούν οι προηγούµενες γνώσεις τους, να αποκτηθούν και άλλες άµεσες εµπειρίες σχετικές µε το 
θέµα, οι οποίες θα τους επέτρεπαν µια διερευνητική «ανάγνωση» και δεύτερον ότι τα παιδιά µαθαίνουν 
µέσω της καθοδηγούµενης διερεύνησης, του παιχνιδιού, της αλληλεπίδρασης, της προσωπικής 
εµπλοκής και εµπειρίας.  

∆ραστηριότητα 1η: Στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας ήταν να συνδέσουν τις εµπειρίες 
τους µε το συµβολισµό των χρωµάτων. Για να αποκτήσει η δραστηριότητα αυτή νόηµα για τα παιδιά 
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους χρησιµοποιήθηκε ως µέσο το κουκλοθέατρο. Ξεκίνησε η 
δραστηριότητα µε ένα κουκλοθεατρικό έργο όπου η πρωταγωνίστρια δίνοντας ένα ζάρι µε χρώµατα 
(άσπρο, µαύρο, µπλε και γαλάζιο) και ρηµατικό κείµενο στις πλευρές, ζήτησε τη γνώµη τους 
αναφορικά µε ποιο χρώµα ρούχων θα έπρεπε να επιλέξει να φορέσει σε χορό των ολυµπιακών αγώνων. 
Έπειτα τα παιδιά έπαιξαν µε το ζάρι, ενώ παράλληλα συζητήσαµε σχετικά µε τα χρώµατα (που τα 
συναντάµε, τι συναισθήµατα µας δηµιουργούν, καταλήγοντας στο συµβολισµό τους). Τέλος, 
χωρίστηκαν σε οµάδες όπου πρότειναν, επιχειρηµατολόγησαν, σχεδίασαν και παρουσίασαν το 
«κατάλληλο» φόρεµα για το συγκεκριµένο χορό. 

∆ραστηριότητα 2η: «τα ζιζάνια και οι φίλοι». Στόχος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία 
της συνεργασίας, της ενότητας, της φιλίας, να συνειδητοποιήσουν ότι τα παραπάνω µπορούν να 
εκφραστούν µέσω του σχήµατος του κύκλου και κυρίως να συνδέσουν τον ανοιχτό κύκλο µε την 
πρόσκληση και την επιθυµία για συµµετοχή. Προηγήθηκε ένα αυτοσχέδιο παραµύθι στο οποίο 
στηρίχτηκε το παιχνίδι ρόλων που ακολούθησε. Η διανοµή των ρόλων είχε σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο 
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ώστε να εξυπηρετεί επιµέρους γλωσσικούς στόχους. Τα παιδιά κλήθηκαν να εµπλακούν στην 
ανάγνωση προκειµένου να διαπιστώσουν σε ποια από τις τρεις οµάδες θα ανήκουν (χελιδόνα, φίλοι, 
ζιζάνια) αναγνωρίζοντας και διακρίνοντας το αρχίγραµµα κάθε λέξης, συγκρίνοντας την προς 
ανάγνωση λέξη µε εκείνες του πίνακα αναφοράς. Παράλληλα τέθηκαν και άλλοι στόχοι που 
αφορούσαν τα εικαστικά και τη δηµιουργική έκφραση των παιδιών. 

Ακολούθησε το παιχνίδι ρόλων όπου οι φίλοι-παιδιά προτείνουν τον τρόπο που µπορούν να 
σταθούν, ώστε να δείξουν ότι είναι φίλοι και ταυτόχρονα βρίσκουν τρόπους, ώστε να µην επιτρέψουν 
στα ζιζάνια να µπουν στην οµάδα τους. Γίνεται συζήτηση για ποιο λόγο δε µπόρεσαν τα ζιζάνια να 
µπουν στην παρέα των φίλων και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, όταν ο κύκλος είναι κλειστός, δεν 
επιτρέπει σε κανέναν να µπει µέσα. Αντιλαµβάνονται συζητώντας ότι ο κύκλος συµβολίζει την 
ενότητα, τη φιλία, τη συνεργασία. Τα ζιζάνια αλλάζουν στάση, προσκαλούνται στην παρέα των φίλων, 
οι οποίοι βρίσκουν τρόπους πρόσκλησης. Ο κύκλος ανοίγει για να συµµετέχουν στην παρέα τους και 
έτσι µέσα από το παιχνίδι κατανοούν ότι ανοιχτός κύκλος σηµαίνει πρόσκληση. 

∆ραστηριότητα 3η: Στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν την αξία 
της συνεργασίας και να τη συνδέσουν µε το σύµβολο της σηµαίας των Ολυµπιακών αγώνων. 

Μέσα από την παρατήρηση της σηµαίας περιέγραψαν εκτός από τα δηλούµενα και τα 
συνδηλούµενα της σηµαίας. Στη συνέχεια χωρίσαµε τα παιδιά σε δύο οµάδες οι οποίες είχαν µία 
ρακέτα και ένα µπαλάκι. Υπήρχαν περιµετρικά στην αίθουσα ρακέτες και µπαλάκια και µε το σύνθηµα 
τα παιδιά και των δύο οµάδων τα τοποθετούν στο κέντρο όσο πιο γρήγορα µπορούν. Μετά από αυτό 
τους ζητήσαµε να γίνουν ζευγάρια, να µπουν µέσα σ’ ένα στεφανάκι και να τοποθετήσουν στο κέντρο 
τα παιχνίδια. Έπειτα έγιναν οµάδες των τεσσάρων παιδιών τα οποία πιασµένα από το στεφανάκι 
φέρνουν ρακέτα και µπαλάκι στο κέντρο. Η δραστηριότητα συνεχίστηκε µέχρι να µείνουν στα χέρια 
τους πέντε στεφανάκια. Στο τέλος συζητήσαµε για τρόπο που πέτυχαν να φέρουν τα παιχνίδια γρήγορα, 
αλλά και ενωµένα (τονίζουµε τη συνεργασία, φιλία). Συνδέσαµε την εµπειρία µε το σύµβολο της 
σηµαίας των Ο.Α και καταλήξαµε στο λόγο, ο οποίος οδήγησε τους σχεδιαστές να σχεδιάσουν τη 
συγκεκριµένη σηµαία (κριτική πλαισίωση). 

Στη συνέχεια η δραστηριότητα επεκτάθηκε έχοντας ως στόχο τη δηµιουργική έκφραση των 
παιδιών µε τη χρήση προσωπικών συµβόλων. Το κάθε παιδί σχεδίασε την εικόνα- σύµβολο που µπορεί 
να έχει η σηµαία της τάξης, χωρίς από πριν να τους δοθεί κάποια εικόνα ή σύµβολο στηριζόµενοι στην 
ιδέα ότι «τα παιδιά στις περισσότερες χώρες του κόσµου ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τα δικά τους 
προσωπικά σύµβολα µέχρι την ηλικία των έξι ή επτά ετών, ενώ την ίδια στιγµή ερευνούν τις κοινές 
συµφωνίες της κουλτούρας τους» (Ferreiro, 1997). Τέλος επιλέχθηκε µία από αυτές για σηµαία της 
τάξης. 

∆ραστηριότητα 4η: Στόχος της δραστηριότητας ήταν να γίνει περισσότερο κατανοητός ο ρόλος 
που παίζει η χρήση του χρώµατος, του σχεδίου και του γραπτού λόγου σε ένα κείµενο (διαπλοκή των 
σηµειωτικών πόρων). Τα παιδιά έπαιξαν το ρόλο του σχεδιαστή µέσα από ένα παιχνίδι µαντέµατος. 
∆όθηκε σε κάθε οµάδα ένα θέµα και σύµφωνα µε αυτό συζήτησαν και επέλεξαν το ανάλογο στεφάνι 
ανάµεσα από διαφόρων τύπων στεφάνια. Έγραψαν το θέµα, κόλλησαν το στεφάνι στο ανάλογο χρώµα 
φόντου και που αναλογούσε στο δικό τους στεφάνι, ώστε να βοηθήσουν τους φίλους τους να 
µαντέψουν σε ποια περίσταση χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο στεφάνι. 

 2ο βήµα:«Ανάγνωση» της αφίσας (Τοποθετηµένη πρακτική - Ανοιχτή διδασκαλία - Κριτική 
πλαισίωση) 

Το κείµενο που χρησιµοποιήθηκε ήταν µία αφίσα των Ολυµπιακών αγώνων (εικ.1). Πρόκειται 
για ένα χρηστικό-ενηµερωτικό κείµενο, που προέρχονταν από το πολιτισµικό περίγυρο των παιδιών, 
αφορούσε επίκαιρο γεγονός και ως τέτοιο επιλέχθηκε. Επιλέχθηκε επίσης, γιατί ήταν ένα κείµενο 
ιδιαίτερα ανοιχτό, πολυτροπικό και θέλαµε να διερευνήσουµε αν αυτό το κείµενο προσεγγίζοντάς το, 
τα παιδιά θα το κατανοούσαν, αν θα αντλούσαν πληροφορίες, αν θα συνυπολόγιζαν τους τρόπους 
αναπαράστασης που συνυπήρχαν σ’ αυτό, ώστε να κατανοηθεί το µήνυµα που περιέχει.  

Αφού παρατήρησαν την αφίσα συζητήσαµε σχετικά µε το είδος του κειµένου και τη 
χρησιµότητά του (τοποθετηµένη πρακτική). Στη συνέχεια διερεύνησαν τους σηµειωτικούς τρόπους που 
χρησιµοποίησε ο κατασκευαστής του εµβλήµατος της αφίσας (Ανοιχτή διδασκαλία) και τις 
δυνατότητες διαπλοκής τους, ώστε να µεταδοθεί το µήνυµα. Πρώτα περιέγραψαν τα δηλούµενα (χρήση 
χρώµατος, σχήµατος, σχεδίου, γραπτού λόγου, συµβόλων), δηλαδή τι βλέπουµε, τι χρώµα και τι σχήµα 
έχει, είναι ανοιχτός ο κύκλος ή κλειστός, σε ποιο καλλιτεχνικό είδος ανήκει (φωτογραφία ή σχέδιο). 



352  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

Μετά συζητήσαµε για τα συνδηλούµενα συνδέοντάς τα µε την προηγούµενη εµπειρία και έτσι 
αναδείχθηκαν οι -πέραν της πληροφοριακής –λειτουργίας του εικονικού λόγου (Σέµογλου 2001:271-
272). Έπειτα έγινε προσπάθεια «ανάγνωσης» του ρηµατικού κειµένου από τα παιδιά αποκαλύπτοντάς 
το. Παρατήρησαν γράµµατα και αριθµούς. ∆ιατύπωσαν υποθέσεις για το τι µπορεί να γράφει. 
Συζητήσαµε επίσης για το είδος των γραµµάτων (κεφαλαία, πεζά, µέγεθος, χρώµα) και το λόγο που 
προτιµήθηκαν. Αποκαλύψαµε το σήµα της σηµαίας των Ολυµπιακών Αγώνων. Το συνδέσαµε µε τις 
προηγούµενες εµπειρίες σχετικά µε το τι συµβολίζει το κυκλικό σχήµα και τι τα ενωµένα κυκλικά 
σχήµατα και προσπάθησαν να το διαβάσουν αξιοποιώντας τις µέχρι τώρα γνώσεις τους. Τέλος έγινε 
προσπάθεια αποκωδικοποίησης του µηνύµατος, έκαναν υποθέσεις για το ποια µπορεί να είναι η 
πληροφορία, απαντώντας σε σχετικά ερωτήµατα (κριτική πλαισίωση). Οµοιότητες µε αυτή της 
«Ανοιχτής διδασκαλίας» της προσέγγισης των πολυγραµµατισµών συναντάµε και στην προσέγγιση 
εικαστικού έργου τέχνης (Chapman,1993:194, Καπουλίτσα-Τρούλου, 2002). 

3ο βήµα:Παραγωγή πολυτροπικού κειµένου (Μετασχηµατισµένη Πρακτική) 
Σ΄ ό,τι αφορά το τελευταίο στάδιο αυτής της προσπάθειας τα παιδιά κλήθηκαν να παραγάγουν 

ένα πολυτροπικό κείµενο (αφίσα), υιοθετώντας από τη µια µεριά τη θέση της προσέγγισης των 
πολυγραµµατισµών για δηµιουργία νέου σχεδίου, µεταφέροντας τον συνδυαστικό τρόπο παραγωγής 
νοήµατος που επεξεργάστηκαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε άλλα επικοινωνιακά 
πλαίσια (M. Kalantzis & B. Cope, 1999:690), κι από την άλλη της προσέγγισης της διδασκαλίας της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, η οποία ενθαρρύνει την παραγωγή ποικίλων µορφών λόγου σε 
πραγµατικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Χατζησαββίδης, 2003: 412). 

Αφορµή για την παραγωγή πολυτροπικού κειµένου δόθηκε στα παιδιά όταν παρουσιάστηκε η 
ανάγκη να ενηµερώσουν το κοινό σχετικά µε το θεατρικό έργο που θα παρουσίαζαν. Συζητήσαµε για 
το θέµα της αφίσας, για το τι θα µπορούσε να εικονίζει και τι θα γράφει. ∆όθηκε έµφαση στη 
διαδικασία, και η παραγωγή προσεγγίστηκε µέσα από οµαδικές αναζητήσεις. Οι οµάδες εργάστηκαν 
συνδυάζοντας υλικό που τους δόθηκε (συµβολικά σκίτσα, εικόνες), αλλά φτιάχνοντας και δικό τους 
(ρηµατικό χειρόγραφο κείµενο και σε υπολογιστή). Κατά την παρουσίαση της αφίσας 
αυτοαξιολογήθηκαν, αφού εξήγησαν τις επιλογές τους, τον τρόπο µε τον οποίο δούλεψαν και τέλος 
έγινε επανεξέταση των κειµένων και έγιναν κάποιες βελτιώσεις, σύµφωνα µε τη µέθοδο της 
«σταδιακής συγγραφής κειµένου ως συνεργατικής δραστηριότητας».  
 
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 

Το πρώτο εύρηµα είναι ότι τα παιδιά µέσω της διδακτικής παρέµβασης των πολυγραµµατισµών 
διάβασαν την αφίσα και κατανόησαν το µήνυµά της. Ανέπτυξαν στρατηγικές ανάγνωσης 
πολυτροπικών κειµένων και στρατηγικές ανάγνωσης του ρηµατικού κειµένου αξιοποιώντας τις 
υπάρχουσες γνώσεις τους.  

Το δεύτερο εύρηµα είναι ότι τα παιδιά µέσα από οµαδικές αναζητήσεις παρήγαγαν, 
δηµιούργησαν το δικό τους πολυτροπικό κείµενο, κατάλληλο για την περίσταση και τον επικοιωνιακό 
στόχο που είχε τεθεί. Ωστόσο είναι ανάγκη να σηµειωθεί ότι οι οµάδες που αποτελούνταν από µικρά 
νήπια δεν κατανόησαν πλήρως τη διαπλοκή των σηµειωτικών πόρων.  

Το τρίτο εύρηµα είναι ότι τα παιδιά καλλιέργησαν τον προφορικό τους λόγο σε µεγάλο βαθµό. 
Το γεγονός ότι η όλη διαδικασία των πολυγραµµατισµών απαιτούσε από αυτά να περιγράφουν, να 
ερµηνεύουν, να εξηγούν, να επιχειρηµατολογούν, να συζητούν τα οδήγησε στον εµπλουτισµό και τη 
βελτίωση του προφορικού τους λόγου. 

Το τέταρτο εύρηµα είναι ότι τα παιδιά καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη, αφού µέσα από τη 
διαδικασία των πολυγραµµατισµών κατανόησαν πληροφορίες, ερµήνευσαν την αφίσα, παρήγαγαν και 
αξιολόγησαν τις παραγωγές τους ως προς την αποτελεσµατικότητα για το σκοπό για τον οποίο 
παρήχθησαν, δίνοντας έµφαση στο σηµειωτικό και εννοιολογικό περιεχόµενο της αφίσας, 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Σχετικά µε την ανάγνωση της αφίσας, τα παιδιά παρατήρησαν και περιέγραψαν µε ευστοχία τα 

δηλούµενα σχετικά µε το χρώµα, το σχήµα, το σχέδιο στο αρχικό επίπεδο κατανόησης. Παρατήρησαν 
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ότι πρόκειται για ένα άσπρο στεφάνι ελιάς στη µέση του γαλάζιου, το οποίο έχει κυκλικό σχήµα και 
µάλιστα ανοιχτό, ότι πρόκειται για σχέδιο κι όχι φωτογραφία.  

Σ΄ ό,τι αφορά το επόµενο επίπεδο κατανόησης, δηλαδή τα συνδηλούµενα, τα παιδιά κατάφεραν, 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να τα αποκωδικοποιήσουν γιατί τα συνέδεσαν µε την προηγούµενη εµπειρία 
τους (παιχνίδια). Κατάφεραν µέσα από καταστάσεις προβληµατισµού να αποκωδικοποιήσουν το 
µήνυµα στο βαθµό που µπορούσαν. Η παρουσία των χρωµάτων, του σχήµατος, το σχεδίου αποτέλεσαν 
κριτήρια ανάγνωσης του οπτικού κειµένου. Υπήρχε ποικιλία απόψεων, όπως για παράδειγµα το άσπρο 
χρώµα µπορεί να σηµαίνει «χαρούµενους ολυµπιακούς αγώνες», αλλά µπορεί και «ειρηνικούς» ή ότι ο 
κλειστός κύκλος σηµαίνει «φιλία» ή «συνεργασία», κι ήταν όλες αποδεκτές, αφού έµφαση στην 
προσέγγιση των πολυγραµµατισµών, δίνεται στον πλουραλισµό και στην ποικιλία (Kalantzis & Cope 
2004:18-21). Έκαναν υποθέσεις επίσης για το κυρίαρχο χρώµα που περιβάλλει το κεντρικό σχέδιο και 
γιατί το χρησιµοποίησαν. Τα παιδιά συνέδεσαν το γαλάζιο χρώµα µε το χρώµα της Ελλάδας. ∆όθηκε δε 
η δυνατότητα σε παιδιά που προέρχονταν από άλλη χώρα να  ερευνήσουν τις κοινές συµφωνίες των 
συµβόλων της κουλτούρας της χώρας που ζουν, αλλά και να τα συγκρίνουν µε αυτά του δικού τους 
πολιτισµικού περιβάλλοντος  (Ferreiro, 1997), δηλαδή ένα παιδί το οποίο προέρχονταν από την 
Αλβανία είπε ότι «αν οι ολυµπιακοί αγώνες γινόταν στην χώρα µου το χρώµα που θα έβαζαν στο φόντο 
θα ήταν το κόκκινο».  

Σ’ ότι αφορά το γραπτό λόγο η αφίσα ήταν το µέσο ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν µε αυτόν. 
Έτσι «διάβασαν» το ρηµατικό κείµενο, αξιοποιώντας τις µέχρι τότε γνώσεις τους. Για την ανάγνωση 
του πρώτου γράµµατος της λέξης «ΑΘΗΝΑ» στηρίχθηκαν, κυρίως στις γνώσεις τους για τις 
γραφοφωνηµατικές αντιστοιχίσεις, συνδέοντάς το µε τα αρχικά γράµµατα των ονοµάτων τους. 
Χρησιµοποίησαν και άλλες στρατηγικές αναγνώρισης, όπως σύγκριση όλης της λέξης «ΑΘΗΝΑ» µε 
το όνοµα ενός από τα παιδιά της τάξης «Αθηνά». Έτσι προέκυψε παρατήρηση διαφορών µεταξύ τους 
σχετικά µε τον τρόπο γραφής (πεζά-κεφαλαία-τονισµός). Αναγνώρισαν τα αριθµητικά σύµβολα της 
χρονολογίας διεξαγωγής των Ολυµπιακών αγώνων, λόγω προηγούµενης εµπειρίας (ηµερολόγιο) και 
προβληµατίστηκαν για το λόγο για τον οποίο είχε γραφεί το κείµενο «ΑΘΗΝΑ 2004» σύµφωνα µε την 
κριτική πλαισίωση των πολυγραµµατισµών. Τα παιδιά έδωσαν ερµηνείες όπως: «αν είχε γραφεί 2005 
στη θέση του 2004 οι άνθρωποι θα πήγαιναν την επόµενη χρονιά στην Αθήνα, αλλά δεν θα έβλεπαν 
αγώνες».  

Στο τέλος της ανάγνωσης, σχετικά µε την ερµηνεία του επικοινωνιακού σκοπού του κειµένου 
(Κριτική πλαισίωση) άρα και του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου µέσα στο οποίο παρήχθη το κείµενο 
(Χατζησαββίδης 2003:412), τα παιδιά κατάφεραν να κατανοήσουν το µήνυµα του κειµένου, να 
αντλήσουν το µέγιστο της πληροφορίας του, παρ’ ότι το συγκεκριµένο κείµενο ήταν ένα ιδιαίτερα 
ανοιχτό και δύσκολο για αυτή την ηλικία και οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι κατασκευάστηκε «για 
να µας προσκαλέσουν στους Ολυµπιακούς αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2004» 
συνυπολογίζοντας προφανώς τους τρόπους αναπαράστασης που εµπεριείχε το κείµενο. Παρά το 
γεγονός ότι στη διάρκεια της ανάγνωσης ανέφεραν για ειρηνικούς και χαρούµενους αγώνες, δε 
συµπεριέλαβαν αυτή τη διάσταση στην τελικό τους συµπέρασµα. 

Σχετικά µε την παραγωγή πολυτροπικού κειµένου τα παιδιά παρήγαγαν πέντε διαφορετικές 
πολυτροπικές αφίσες στις οποίες συνδυαζόταν ο λόγος µε την εικόνα. Η δηµιουργία των κειµένων ήταν 
µια δυναµική διαδικασία, αφού περιελάµβανε, σύµφωνα µε το «Σχέδιο», επιλογή, συνδιασµό και 
σύνθεση προσαρµοσµένη στο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον (Χατζησαββίδης, 2003:409). 
Χαρακτηριστικό και των πέντε οµάδων ήταν η συµβολική χρήση του άσπρου χρώµατος για φόντο παρ΄ 
ότι υπήρχαν χαρτόνια πολλών χρωµάτων για να επιλέξουν. Συσχέτισαν το περιεχόµενο του θεατρικού 
έργου «Ειρήνη» µε το άσπρο φόντο, καθώς δικαιολογούσαν αυτή τους την επιλογή. Άλλο κοινό 
χαρακτηριστικό ήταν η συµβολική χρήση των περιστεριών σε διάφορες εκδοχές, παρ’ όλο που υπήρχαν 
πολλά διαφορετικά συµβολικά σκίτσα για να επιλέξουν, χωρίς να χρησιµοποιηθεί ρηµατικό κείµενο µε 
τον τίτλο του έργου. Επίσης άλλο κοινό χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι ενώ όλες οι οµάδες 
κατέγραψαν την ηµεροµηνία δε θεώρησαν σηµαντική την χρονολογία, γεγονός που σχολιάσαµε κατά 
την τελική αξιολόγηση και τη συµπεριλάβαµε στις τελικές αφίσες. Κατά την παραγωγή της αφίσας 
αξιοποιήθηκε η τεχνολογία, όταν µια από τις οµάδες επέλεξε να γράψει το ρηµατικό κείµενο στον 
υπολογιστή. Η συγγραφή του κειµένου πραγµατοποιήθηκε ως συνεργατική δραστηριότητα και 
αντιµετωπίστηκε ως διαδικασία επίλυσης προβλήµατος. Οι µαθητές οδηγήθηκαν στο τελικό 
αποτέλεσµα αξιοποιώντας τα λάθη τους, λόγω και της δυνατότητας που παρείχε ο υπολογιστής, 
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συγκρίνοντας το δικό τους κείµενο µε αυτό του πίνακα αναφοράς και αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους 
µέσα από τη συνεργασία µε πιο ικανούς συνοµηλίκους (Μέσσιου, 2003:43).  

Συγκεκριµένα στην πρώτη αφίσα (εικ.2) τα παιδιά χρησιµοποίησαν συµβολικά σκίτσα για να 
αναδείξουν το περιεχόµενο του θεατρικού έργου, τοποθετώντας τα σε δύο κυκλικά, ανοιχτά σχήµατα 
για να πληροφορήσουν τον αναγνώστη ότι πρόκειται για πρόσκληση σε γιορτή. Χρησιµοποίησαν το 
συγκεκριµένο συµβολικό σκίτσο (περιστέρι σε σχήµα κόκκινης καρδιάς), γιατί ήθελαν να τονίσουν ότι 
πρόκειται για µία γιορτή ειρήνης και αγάπης. Χρησιµοποίησαν χειρόγραφο λόγο για να 
πληροφορήσουν τον αναγνώστη σχετικά µε τον τόπο και το χρόνο της εκδήλωσης κι όχι σχετικά µε το 
περιεχόµενο του έργου. Επίσης, ενώ πήραν υπόψη τους το χρώµα για το φόντο της αφίσας, δεν το 
έλαβαν υπόψη τους στο χειρόγραφο λόγο.  

Στην δεύτερη αφίσα (εικ. 3) τα παιδιά χρησιµοποίησαν συµβολικά σκίτσα για να αναδείξουν το 
περιεχόµενο του θεατρικού έργου, τοποθετώντας τα σε τετραγωνικό σχήµα, γιατί ήθελαν να 
κεντράρουν το ρηµατικό κείµενο το οποίο έγραψαν µε µαύρο χρώµα τον υπολογιστή. Τοποθέτησαν 
στη µέση της αφίσας συµβολικό σκίτσο ενός γελαστού προσώπου, για να τονίσουν στον αναγνώστη ότι 
πρόκειται για µια γιορτή ειρήνης, αλλά και χαράς. Επίσης, ενώ πήραν υπόψη τους το χρώµα για το 
φόντο της αφίσας δεν το έλαβαν υπόψη τους στον έντυπο λόγο. 

Στην Τρίτη αφίσα (εικ. 4) κυριάρχησαν τα συµβολικά σκίτσα (περιστέρια) για να αναδείξουν το 
περιεχόµενο του θεατρικού έργου, τα οποία σκόρπισαν σε όλη την αφίσα χωρίς να φαίνεται να τους 
απασχόλησε το σχήµα. Χρησιµοποίησαν χρώµα στο χειρόγραφο λόγο για να τονίσουν ότι πρόκειται για 
χαρούµενη γιορτή και επίσης χρησιµοποίησαν το χρώµα στο φόντο της αφίσας. 

Στην Τέταρτη αφίσα (εικ. 5) τα παιδιά ενώ χρησιµοποίησαν συµβολικά σκίτσα για να 
αναδείξουν το περιεχόµενο του θεατρικού έργου, τοποθετώντας τα σε τετραγωνικό σχήµα 
καταλαµβάνοντας το µισό περίπου της αφίσας, δεν δικαιολόγησαν αυτή τους την επιλογή. Επίσης ενώ 
χρησιµοποίησαν χρώµα τόσο στο φόντο όσο και στο χειρόγραφο λόγο για το οποίο 
επιχειρηµατολόγησαν, έγραψαν το κείµενο της αφίσας σαν να επρόκειτο για πρόσκληση.  

Στην πέµπτη αφίσα (εικ.6) εµφανίζεται το πιο πλούσιο σηµειωτικό και εννοιολογικό 
περιεχόµενο. Τα παιδιά χρησιµοποίησαν ποικιλία σηµειωτικών πόρων για να αναδείξουν το 
περιεχόµενο της αφίσας (ποικιλία συµβολικών σκίτσων, σχήµα, χρώµα, έκφραση προσώπου, 
χειρόγραφο λόγο). Τοποθέτησαν σε άσπρο χρώµα (φόντο) περιστέρια και χαρούµενα πρόσωπα 
παιδιών, αγκαλιασµένα για να δηλώσουν ότι πρόκειται για µια γιορτή ειρήνης που γίνεται από 
χαρούµενα παιδιά που συνεργάστηκαν, αφήνοντας βέβαια περιθώρια για οποιαδήποτε ερµηνεία στον 
αναγνώστη. Σ’ ό,τι αφορά το σχήµα τοποθέτησαν τα συµβολικά σκίτσα σε σχήµα καρδιάς και µάλιστα 
ανοιχτής, για να πληροφορήσουν τον αναγνώστη ότι πρόκειται για πρόσκληση σε µια γιορτή αγάπης. Η 
άποψή τους αυτή ενισχύθηκε και µε το χρώµα που χρησιµοποίησαν στο χειρόγραφο κείµενο. 

Ακόµα, υπήρξε εµπλουτισµός του προφορικού λόγου, καθώς προέκυψε ανάγκη να 
χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα, αφού κλήθηκαν να περιγράψουν, να εξηγήσουν, να ερµηνεύσουν, να 
επιχειρηµατολογήσουν, να κάνουν ανακοινώσεις, να επικοινωνήσουν και να συναποφασίσουν, να 
αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν. Και τούτο επειδή οι δραστηριότητες, όπως σχεδιάστηκαν, 
δηµιούργησαν συνθήκες για χρήση της γλώσσσας µε πραγµατική εστίαση στο µήνυµα και επί πλέον 
εξασφάλιζαν προϋποθέσεις γλωσσικής αλληλεπίδρασης (Χαραλαµπόπουλος, & Χατζησαββίδης1997). 
Εξ΄ άλλου η εκµάθηση του λεξιλογίου πρέπει να επιχειρείται µέσα από διαδικασίες δηµιουργικής 
παραγωγής λόγου και να έχει λειτουργικό χαρακτήρα (Μήτσης, 2004:135) 

Παράλληλα καλλιέργησαν  την κριτική τους σκέψη σ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, 
καθώς προσπαθούσαν να κατανοήσουν, να ερµηνεύσουν και να χειριστούν πληροφορίες, να επιλύσουν 
προβλήµατα, να συσχετίσουν και να δικαιολογήσουν το πώς και γιατί έκαναν τις συγκεκριµένες 
επιλογές (Kalantzis, M. & Cope, B. 2001, kagan, 2005). Και βέβαια καλλιέργησαν την κριτική τους 
σκέψη όταν έγινε επανεξέταση των κειµένων και έγιναν κάποιες βελτιώσεις, σύµφωνα µε τη µέθοδο 
της «σταδιακής συγγραφής κειµένου ως συνεργατικής δραστηριότητας» κι αυτό γιατί, όταν το παιδί 
επανεξετάσει το κείµενό του σηµαίνει ότι το αξιολογεί, στέκεται κριτικά απέναντι σ΄ αυτό καθώς το 
παρατηρεί και παίρνει αποφάσεις για το πώς µπορεί να το βελτιώσει° βελτίωση όµως µε έµφαση στο 
νόηµα, στο περιεχόµενο των κειµένων σε σχέση µε την έκδοση  και την κοινοποίηση τους (Μέσσιου, 
2003:46-49). 

Συνοπτικά, τα παιδιά, όπως φαίνεται από το τελικό προϊόν, είναι σε θέση να κατασκευάζουν 
πολυτροπικά κείµενα, αφού οδηγήθηκαν σε µια νέα κατασκευή νοήµατος χρησιµοποιώντας ποικίλους 
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σηµειωτικούς τρόπους, αξιοποιώντας τόσο προσωπικά στοιχεία όσο και διακειµενικά. Εξ’ άλλου 
στόχος µας δεν ήταν το τελικό προϊόν, αλλά κυρίως µέσα από αυτή τη διαδικασία, την ενεργητική 
συµµετοχή, την εξερεύνηση, τον πειραµατισµό, να γίνουν πιο δραστήρια, πιο δηµιουργικά και ικανά να 
κρίνουν και να σκέφτονται, να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο, να συνεργάζονται και µέσα 
από την αλληλεπίδραση να «συγκατασκευάζουν» τη γνώση. 

Θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας είναι ενθαρρυντικά και η παιδαγωγική 
των πολυγραµµατισµών είναι πράγµατι µία πρόταση για τη µορφή που θα µπορούσε να πάρει η 
εκπαίδευση στα πλαίσια του γραµµατισµού. Ωστόσο, θα µπορούσε η προσέγγιση αυτή να εφαρµοστεί 
σε µεγαλύτερο εύρος παιδιών ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητά της. 
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κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στον τοµέα της Γλωσσικής & Πολιτισµικής Παιδείας 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παιδί της προσχολικής ηλικίας ζει, κινείται και αναπτύσσεται µέσα σε ένα κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, το 
οποίο κατακλύζεται από συµβολικά αναπαραστατικά µέσα, που είναι τα σήµατα, οι ενδείξεις, κώδικες και τα 
σύµβολα. Οι κώδικες, τα σύµβολα και τα σήµατα είναι µια γλώσσα δίχως λέξεις, αποτελούν δε µέσα επικοινωνίας 
και πληροφόρησης, γιατί µε την αποκωδικοποίησή τους το παιδί µαθαίνει το περιβάλλον του και του είναι εύκολο να 
το κατανοήσει και να ενταχθεί σ’ αυτό. Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η ανάπτυξη, η 
υλοποίηση και η αξιολόγηση µιας θεµατικής ενότητας που αφορά την αναγνώριση, την χρησιµοποίηση και την 
κατασκευή συµβολικών αναπαραστατικών µέσων. Ο σχεδιασµός της θεµατικής ενότητας προέκυψε από την επίλυση 
ενός προβλήµατος, που τυχαία προέκυψε στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου, διαρθρώθηκε σύµφωνα µε τη 
∆ιαθεµατική Προσέγγιση, η οποία ενοποιεί και εννοιοποιεί πολλά γνωστικά αντικείµενα και γνωστικές περιοχές, 
ωστόσο στην παρούσα µελέτη εστιάζεται στον τοµέα της γλώσσας. Η ενεργή συµµετοχή των παιδιών σε όλες τις 
δραστηριότητες και η επιτυχηµένη υλοποίησή τους, αναδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει ώστε τα παιδιά να 
εξοικειωθούν µε τα σήµατα, τα σύµβολα, τις ενδείξεις, τους κώδικες και να τα χρησιµοποιήσουν, προκειµένου αφ’ 
ενός να λειτουργήσουν στο περιβάλλον και αφ’ ετέρου να προετοιµαστούν για την εισαγωγή στην διαδικασία της 
ανάγνωσης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Κώδικες – Σύµβολα, Προσχολική αγωγή, ∆ιαθεµατική προσέγγιση, Εγγραµµατισµός  
 

 
THE LANGUAGE OF SINGS AND THEIR INSTRUCTIVE APPROACH THROUGH 

THE COGNITIVE SECTOR OF LANGUAGE.  
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ABSTRACT 
Preschool children live, move and grow up in a social and school environment, which is flooded with symbolic, 
representative means, such as signs, codes and symbols. In this assignment, the programming, the organization, 
the development, the completion and the assessment of the topic unit, that concerns the identification, the use and 
construction of symbolic representative means is presented. The codes, the symbols and signs are a language with 
no words; they, also, constitute means of communication and information since, due to their decondification, the 
child learns about its environment and, therefore, it’s easy to understand it and become a member of it. The 
planning of this topic unit was based on the solution of a problem which arose by chance into the schoolyard and 
was structured, according to “Inter-thematic Approach” that integrates and conceptualises many subjects of 
knowledge and areas of knowledge. However, in this assignment, we have concentrated on the sector of language. 
The children’s active participation in all the activities and their successful completion proves the actual need for 
children to be familiarized with sighs, symbols, indications, codes, and use them in such a way as to –on the one 
hand– work in the environment –and –on the other hand– be prepared for their introduction to the procedure of 
reading.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η άποψη, ότι για τη γλωσσική αγωγή των 
νηπίων, καθοριστικής σηµασίας είναι η ύπαρξη ενός λειτουργικού και πλούσιου σε γλωσσικά 
ερεθίσµατα περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο τα νήπια χρησιµοποιούν τη µητρική τους γλώσσα, για να 
επικοινωνήσουν µε τους άλλους, µέσα σε πραγµατικές επικοινωνιακές συνθήκες (Χατζησαββίδης, 
2002). 

Η σηµασία των γλωσσικών ερεθισµάτων καθώς και των επικοινωνιακών καταστάσεων για την 
γλωσσική αγωγή, τονίζεται και από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ) το οποίο προτείνει: 

Στο χώρο του νηπιαγωγείου: «θα πρέπει να διαµορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές 
καταστάσεις, ώστε τα παιδιά από την αρχή να ενθαρρύνονται να παίρνουν λόγο...», «…θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να έρχονται αβίαστα σε επαφή µε διαφορετικές 
εκδοχές του γραπτού λόγου (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, επιγραφές κλπ.) και να τους δίνονται 
ευκαιρίες ώστε να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου µε βάση τα εξωτερικά –
τυπογραφικά χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο, να συνειδητοποιούν ότι οι διαφορετικές αυτές 
εκδοχές µεταφέρουν µηνύµατα µε διαφορετικό τρόπο και χρησιµοποιούν για διάφορους λόγους… να 
παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως αφίσες, ταινίες, σήµατα, έργα τέχνης, στις οποίες 
συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα». 

Οι παραπάνω προτάσεις βασίζονται στη θεµελιώδη έννοια της ∆ιαθεµατικής προσέγγισης που 
είναι η Επικοινωνία (Κώδικας, Πληροφορία). 

Η απόκτηση εκ µέρους των νηπίων της επικοινωνιακής ικανότητας, της ικανότητας δηλαδή να 
προσαρµόζουν το λόγο τους στις απαιτήσεις της εκάστοτε περίπτωσης επικοινωνίας και να µπορούν να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά σε ποικίλα περιβάλλοντα, χρησιµοποιώντας κείµενα γραπτού και 
προφορικού λόγου, καθώς και µη γλωσσικά κείµενα, αποτελεί κατάκτηση του γραµµατισµού. 
(Μητσικοπούλου, 2001). 

Μη γλωσσικά κείµενα αποτελούν οι κώδικες, οι ενδείξεις, τα σύµβολα και τα σήµατα, τα οποία 
συναντώνται σε ποικίλα περιβάλλοντα και απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. 

Τα παραπάνω αναπαραστατικά µέσα είναι εικόνες δίχως λέξεις και αποτελούν µέρος της 
σηµερινής κοινωνίας που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί κοινωνία της εικόνας. Αποτελούν πηγές 
πληροφόρησης και µέσα επικοινωνίας, τα οποία αποκτούν νόηµα ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο 
βρίσκονται. Έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας και χρήσης και δηµιουργούν πραγµατικές καταστάσεις 
επικοινωνίας, µε την έννοια ότι δηµιουργούν ένα πλαίσιο δράσης, καλούν δηλαδή τα νήπια να 
δράσουν, να αποκωδικοποιήσουν, να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν το µήνυµα που µεταδίδουν, 
προκειµένου αυτά να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα. 
Θεωρούνται επίσης διδακτικά µέσα του οπτικού αλφαβητισµού, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη οπτικών 
ικανοτήτων, οι οποίες συνοψίζονται στη διάκριση, αναγνώριση, κατανόηση και ερµηνεία των οπτικών 
συµβολικών ερεθισµάτων. Οι οπτικές ικανότητες είναι θεµελιωδώς απαραίτητες για την εξέλιξη του 
αναδυόµενου εγγραµµατισµού. 

Αναγνωρίζοντας τη µεγάλη σηµασία των σηµάτων, συµβόλων, ενδείξεων και κωδίκων για την 
καθηµερινή πρακτική και λειτουργία των νηπίων σε ποικίλα περιβάλλοντα, καθώς και τη συµβολή τους 
στην ανάδυση του γραµµατισµού, η εργασία αυτή παρουσιάζει µια θεµατική προσέγγιση που 
πραγµατοποιήθηκε σε 3 ολοήµερα Πειραµατικά νηπιαγωγεία του Τµήµατος Επιστηµών Προσχολική 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ σε δείγµα 47 νηπίων και προνηπίων, µε στόχους : 

 Τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντα χώρου του νηπιαγωγείου µε γλωσσικά ερεθίσµατα 
γραπτού λόγου 

 Την αναγνώριση και ερµηνεία αναπαραστατικών µέσων και 
 Την κατασκευή και τη χρησιµοποίησή τους από τα παιδιά σε πραγµατικές επικοινωνιακές 

καταστάσεις. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα, που πρωταρχικά σκοπεύει να καταστήσει δυνατή την 
επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους. Ο σκοπός επιτυγχάνεται διότι «η γλώσσα αντιπροσωπεύει 
ιδέες, έκφραση συναισθηµάτων, γεγονότα, αντικείµενα». Ο συµβολικός (Βοσνιάδου, 1992) 
χαρακτήρας της γλώσσας επιτρέπει την έκφραση επιθυµιών, την ανάκληση ασυνείδητων προσδοκιών, 
την ταύτιση, την πληροφόρηση, τη µετάδοση γνώσεων, την ανταλλαγή σκέψεων µέσω λέξεων. 
Ωστόσο, οι λέξεις (ως κατεξοχήν σύµβολα της γλώσσας) δεν αποτελούν το µοναδικό µέσο έκφρασης 
νοήµατος. Οι κώδικες, τα σύµβολα, οι ενδείξεις και τα σήµατα είναι µια γλώσσα δίχως λέξεις και 
αποτελούν εξίσου µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης.  

Ως κώδικας, ορίζεται ένα σύστηµα συµβολισµού αποτελούµενο από περιορισµένα σύµβολα, σε 
διαδικασία ακολουθίας συγκεκριµένων κανόνων π.χ. τα σήµατα Μορς, η Νοηµατική.  

Ως σύµβολο, ορίζεται ένα οπτικό - αναπαραστατικό µέσο µε αυθαίρετα χαρακτηριστικά αλλά µε 
συγκεκριµένο νόηµα, π.χ. οι σηµαίες, τα αριθµητικά σύµβολα, τα γεωµετρικά σχήµατα.  

Ως ένδειξη, ορίζεται ένα ηχητικό ή οπτικό σύµβολο, του οποίου η σηµασιολογία συνάδει µε 
συγκεκριµένα γεγονότα ή καταστάσεις, π.χ. τα φανάρια στο σηµατοδότη των δρόµων.  

Ως σήµα, ορίζεται το αναπαραστατικό µέσο που νοηµατοδοτείται από τη µορφή του, π.χ. τα 
σήµατα των προϊόντων ή τα σήµατα κυκλοφοριακής αγωγής.  

Το παιδί ζώντας σε ένα δοµηµένο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, που 
κατακλύζεται από ποικίλα συµβολικά και αναπαραστατικά µέσα, καλείται να µάθει να τα αναγνωρίζει 
και ταυτόχρονα να τα ερµηνεύει, ώστε αποκωδικοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται µε συµβολικό 
τρόπο, να δηµιουργήσει σήµατα επικοινωνίας. Στην επικοινωνιακή του µορφή, κάθε γλωσσικό σήµα, 
δηλώνει και συνδηλώνει. Το παιδί δέκτης µεταµορφώνει κάθε σήµα σε µήνυµα, αλλά αυτό βρίσκεται 
σε κενή µορφή, στην οποία µπορεί να αποδώσει διάφορα νοήµατα, ανάλογα µε τον κώδικα που 
εφαρµόζει. Το αν οι κώδικες καθορίζονται εκ των προτέρων ή εµπεριέχουν διφορούµενο νόηµα, 
αποτελεί προϊόν παιδαγωγικής προσέγγισης. Η βίωση ποικίλων γλωσσικών εµπειριών σε κατάλληλα 
αναπτυξιακά διαµορφωµένο περιβάλλον, µέσω εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρείται απαραίτητη, 
καθώς τα παιδιά δεν µπορούν να παράγουν αυθόρµητες έννοιες και να τις αξιοποιούν επαρκώς. Μια 
τέτοιου είδους παιδαγωγική προσέγγιση, προϋποθέτει συχνή και συστηµατική επαφή µε γλωσσικούς 
κώδικες, σήµατα, σύµβολα, ενδείξεις τα οποία απαιτούν αποκωδικοποίηση. Κάθε εµπειρία µε σήµατα 
και σύµβολα ανεβάζει στην επιφάνεια ένα ξεχασµένο νοητικό σχήµα, ένα σηµείο που τα παιδιά το 
κατατάσσουν σ’ ένα θεµατικό σύνολο της µνήµης και, κατά συνέπεια, το αναγνωρίζουν και το 
δέχονται. Η αποκρυπτογράφηση (Χατζησαββίδης Σ., 2002) σηµαίνει σύλληψη µιας συµβολικής 
µορφής. Η εµφάνιση της συµβολικής λειτουργίας αποτελεί κορυφαίο αναπτυξιακό επίτευγµα, διότι η 
χρήση συµβόλων δίνει στη σκέψη λειτουργική ευκαµψία και πλαστικότητα. Το παιδί µπορεί να 
στηρίζεται όχι µόνο στα αντιληπτικά δεδοµένα, αλλά και σε αναπλάσεις χωροχρονικά αποµακρυσµένες 
καθώς επίσης και σε προγραµµατικούς σχεδιασµούς του µέλλοντος. Το παιδί τώρα µπορεί να παράγει 
εσωτερικά σύµβολα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα αντικείµενα και τα συµβάντα, ακόµη κι αν είναι 
αντιληπτικώς απόντα. Ειδικότερα, το παιδί της προσχολικής ηλικίας µε τη βοήθεια της συµβολικής 
λειτουργίας της σκέψης – χαρακτηριστικό της σκέψης των παιδιών αυτής της ηλικίας – 
(Παρασκευόπουλος) εσωτερικεύει πράξεις και διαφοροποιεί τα «φαινόµενα» (πράγµατα, σχήµατα, 
γεγονότα) σε «σηµαίνοντα» (µιµητικές κινήσεις, νοητικές εικόνες, λέξεις). Η ικανότητα αυτή συνάδει 
µε τη δυνατότητα σχηµατισµού συµβόλων και σηµείων. (Bernstein, 1996). Κάθε εικονικό σηµείο (Eco, 
U. 1997) είναι κείµενο γλωσσικό που επιδέχεται αναγνωστικές ερµηνείες, διότι το νοητικό του 
ισοδύναµο δεν είναι µια λέξη αλλά, ενίοτε, µια φράση ή µια ιστορία. 

Κάθε οπτικό ή ηχητικό σύµβολο είναι πολυσηµικό (Barthes R., 1988) εµπεριέχει µια αλυσίδα 
σηµαινόµενων (Eco U., 1989) από τα οποία ο «αναγνώστης» - παιδί µπορεί να επιλέξει συγκεκριµένα 
και να απορρίψει τα υπόλοιπα, προσδίδοντας διαφορετικά νοήµατα. Ωστόσο, κάθε εικονικό σηµείο, δεν 
αντιπροσωπεύει, απλά, µια σχέση σηµαίνοντος και σηµαινόµενου, αλλά αποτελεί αυτό που παριστάνει 
για κάποιον. Το νόηµα δεν υπάρχει καθαυτό, παράγεται µέσα από διαδικασία επιλογών. ∆ίνοντας 
νόηµα, ως εκ τούτου, στα πράγµατα, τα παιδιά αποδέχονται την ύπαρξή τους (Cassirer). 

Η ικανότητα «ανάγνωσης», µια σηµαντική επικοινωνιακή δεξιότητα, αλλά και µια πολυσύνθετη 
νοητική λειτουργία, θεωρείται αναγκαία µε τα σηµερινά δεδοµένα. Βέβαια, δε γίνεται λόγος για αµιγώς 
αναγνωστικά γεγονότα αφού ποικίλες δραστηριότητες µεταβάλλονται στην πράξη σε αναγνωστικές 
δεξιότητες. Ο αλφαβητισµός παρόλα αυτά δεν αναδύεται από το πουθενά. Χρειάζεται, όπως ήδη 
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προαναφέρθηκε, ένα πλούσιο σε αναγνωστικά ερεθίσµατα περιβάλλον. Το παιδί, που κατακλύζεται 
από ποικιλόµορφα γραπτά / οπτικά µηνύµατα, κάνει τα πρώτα του σηµαντικά βήµατα στον 
αλφαβητισµό (Goodman Y., 1986) και αποκοµίζει πολύτιµες γνώσεις για τη γραπτή γλώσσα, 
ξεκινώντας από την κατανόηση της λειτουργίας της και φθάνοντας στο ενδιαφέρον για τη µορφή της. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οικοδοµεί ένα σύστηµα συµβόλων, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των 
γραπτών συµβόλων και, κατά συνέπεια, στην ανάγνωση. Μέσα από την ανάγνωση σηµάτων, τα παιδιά 
οδηγούνται στην κατανόηση της λειτουργίας τους, στον εµπλουτισµό του προφορικού λόγου και 
ταυτόχρονα προετοιµάζονται για την ανάγνωση γραπτών συµβόλων. 

Η νέα τάση του «αναδυόµενου γραµµατισµού» (Γιαννικοπούλου Α., 1988) θεωρεί την απόκτηση 
αναγνωστικής γραφής ως µια φυσική και αβίαστη διαδικασία. Ο όρος «αναδυόµενη» υποδηλώνει 
διάρκεια και περιγράφει την ικανότητα των παιδιών να αποκτήσουν αναγνωστικές εµπειρίες µέσα σε 
καθηµερινές λειτουργικές συνθήκες. Η προβληµατική, εξάλλου, που αναπτύχθηκε γύρω από την έννοια 
του αναδυόµενου γραµµατισµού (η οποία αναφέρεται στην εξωτερίκευση των γνώσεων που έχουν τα 
παιδιά για τη γραφή) δηµιούργησε ένα πλαίσιο αρχών της ονοµαζόµενης παιδαγωγικής του 
γραµµατισµού (Literacy education). 

Σύµφωνα µ’ αυτή, η διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να διακατέχεται από την παιδαγωγική 
του γραµµατισµού και του πολυγραµµατισµού (multiliteracies), υπό την έννοια της ποικιλοµορφίας των 
κειµένων και την παρουσία σηµάτων, ενδείξεων, συµβόλων και κωδίκων, ώστε τα παιδιά να µαθαίνουν 
τη γλώσσα ως ένα σηµειωτικό σύστηµα αποκωδικοποίησης σηµάτων και µηνυµάτων. 

Και επειδή η προώθηση των λειτουργικών εµπειριών εγγραµµατισµού (επικοινωνιακό κίνητρο) 
θεωρείται στόχος των γλωσσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση, καθίσταται φανερό, 
ότι είναι απαραίτητο να εξοικειώσουµε τα παιδιά µε τα σύµβολα, τους κώδικες και τα σήµατα, διότι 
µαθαίνοντας το οπτικό περιβάλλον, µπορούν να το ερµηνεύσουν, να το κατανοήσουν, να το 
αµφισβητήσουν, να επενεργήσουν σ’ αυτό.  

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
Η υλοποίηση της θεµατικής ενότητας « Η γλώσσα των σηµάτων », πραγµατοποιήθηκε στα: 2ο, 4ο 

και 10ο ολοήµερα Πειραµατικά Νηπιαγωγεία Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ., σε δείγµα 47 νηπίων και προνηπίων. 
Αφόρµηση  

Αφορµή για την ενασχόλησή µας µε το συγκεκριµένο θέµα δόθηκε, από τεχνικό πρόβληµα στην 
καγκελόπορτα της αυλής του σχολείου, οπότε και τέθηκε προς επίλυση, το πρόβληµα της προστασίας 
των παιδιών. 

Οι προτάσεις των παιδιών της απογευµατινής βάρδιας οδήγησαν στη δηµιουργία ενδεικτικών και 
απαγορευτικών σηµάτων, µε στόχο την προφύλαξη και την πληροφόρηση των ίδιων, αλλά και των 
παιδιών της πρωινής βάρδιας. Το κάθε παιδί συµβόλισε την πληροφορία που ήθελε να δώσει και 
δηµιούργησε το δικό του σήµα ενώ µερικά παιδιά έγραψαν λέξεις, όπως: «στοπ, απαγορεύεται, δεν 
περνάνε». Στη συνέχεια ερµήνευσαν το µήνυµα του σήµατος τους και το υπαγόρευσαν στην 
εκπαιδευτικό. 

Από τη διδακτική εξέλιξη της δραστηριότητας αυτής, αντιληφθήκαµε ότι τα παιδιά είχαν 
προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά µε το θέµα. Το ενδιαφέρον δε που έδειξαν στη συνέχεια, σε 
συνδυασµό µε την θεώρησή µας για την σπουδαιότητα του θέµατος, µας οδήγησε να το προσεγγίσουµε 
διαθεµατικά . 

Το «θέµα» εξακτινώθηκε και ταυτόχρονα αλληλεπίδρασε µε τα προγράµµατα σχεδιασµού και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηµατικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Νέων Τεχνολογιών, 
της ∆ηµιουργίας και Έκφρασης. Ωστόσο για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δίνεται έµφαση στις 
δραστηριότητες της γλώσσας. 
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Η γλώσσα των σηµάτων 

ΓΛΩΣΣΑ 
-Αφήγηση ιστορίας µε επίδειξη 
σηµάτων 
-Αφηγηµατικά σχέδια µε µαρκαδόρους
-Κατασκευή σηµάτων δηµόσιων 
χώρων-κυκλοφοριακής αγωγής 
-Ερµηνεία ηχητικών συµβόλων 
-Κατασκευή σηµάτων για τα συρτάρια 
και τα ντουλάπια τους 
-Ανάγνωση επιστολής µε σύµβολα 
-∆ηµιουργία παραµυθιών µε τη χρήση 
συµβόλων  
-Ανάγνωση εντύπων τροχαίας 
-Αινίγµατα-παροιµίες-ποιήµατα-
εκφράσεις-σύνθετες λέξεις 
-Συνθήµατα- αφίσες µε κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας 
-Γραφή τηλ. Καταλόγου (αρ. πρώτης 
ανάγκης) 
-Παρατήρηση σε πάρκο κυκλοφ. 
Αγωγής 
-Αναγνώριση ετικετών προϊόντων 
-Αναγνώριση συµβόλων από διάφορες 
κάρτες (τηλεκάρτες, πιστωτικές…) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
-Χωροχρονικές έννοιες-
προµαθηµατικά 
- Σχήµατα, κατασκευή πινακίδων 
-∆ιαδροµές και χάρτες 
-Κρυµµένος θησαυρός 
-Οµαδοποιήσεις σηµάτων 
-Ταξινοµήσεις 
-Αµφιπλευρικότητα (δεξιά-αριστερά) 
-Μαθηµατικά σύµβολα( +, -, =….) 
-Πίνακες διπλής εισόδου 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
-Καιρός, εποχές µήνες 
-Σύµβολα (σηµαία) 
-Αθλητισµός 
- τηλεόραση 
- Αναγνώριση συµβόλων (ετικέτες, 
συσκευασίες προϊόντων) 
-Μετεωρολογικά σύµβολα 
-Σύµβολα εποχών και µηνών 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ 
-Αφίσες και φωτογραφίες 
-Επιτραπέζια παιχνίδια 
-Κατασκευή σηµάτων 
-Το ιχνογράφηµα 
-Φυσ. Αγωγή: Μετατοπίσεις 
σύµφωνα µε οπτικά ερεθίσµατα 
(σήµατα) 
-Θεατρ.Αγωγή: Παντοµίµα, 
κουκλοθέατρο, δραµατοποίηση, 
συµβολικό παιχνίδι 
-Μουσική: Αναγνώριση ηχητικών 
συµβόλων 
-Αναγνώριση συµβόλων µουσικής 
(νότες, κλειδί του σολ) 
 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
-Συλλογή εικόνων και πληροφοριών 
από το διαδίκτυο 
-Έτοιµες εικόνες για τη δηµιουργία 
των δικών µας συµβόλων και 
σηµάτων 
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Προφορική επικοινωνία και έκφραση-Ανάγνωση 

• Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, παρατήρηση σηµάτων και 
αποκωδικοποίησή τους, από ειδικό εκπαιδευτή. 

• Αφήγηση ιστορίας και επίδειξη σηµάτων δηµοσίων χώρων, ενδείξεων, προσδιοριστικών βελών 
και απαγορευτικών σηµάτων, όπως: κόκκινο-πράσινο φως στα φανάρια, σήµα νοσοκοµείου, 
φαρµακείου, βενζινάδικου, εστιατορίου, τηλεφώνου, WC, TAXI, i (Πληροφορίες), Στάσης 
λεωφορείου, parking, parking ατόµων µε ειδικές ανάγκες, απαγορευτικό καπνίσµατος. 

• Ερµηνεία ηχητικών συµβόλων σειρήνας ασθενοφόρου, αστυνοµίας, πυροσβεστικής και των 
σηµάτων τους. Αναγνώριση αριθµητικών συµβόλων 1, 6, 9, 0, σε τηλεφωνική συσκευή, και 
σύνθεση τους, ώστε να µάθουν τους αριθµούς κλήσης: 100, 166, 199. 

• Ανάγνωση κόµικς, µε στόχο την διάκριση των συµβόλων που χρησιµοποιούνται για την οµιλία 
και τη σκέψη των ηρώων των κόµικς. 

• Ανάγνωση φυλλαδίων οδηγιών κυκλοφοριακής αγωγής και ανακύκλωσης, ώστε να 
προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν και να κατανοήσουν τους συµβολισµούς τους. 

• ∆ιάκριση σηµαιών (συµβόλων), µε τη µέθοδο της επίδειξης και της συζήτησης. 
Παρουσιάστηκαν σηµαίες χωρών που έχουν δική τους εκδοχή για το ποιος παίρνει τα νεογιλά 
δόντια .  

• Ερµηνεία οδηγιών για τη συναρµολόγηση παιχνιδιών Kinder 
• Αναγνώριση ετικετών οικείων προϊόντων καθώς και εξοικείωση µε σήµατα πληροφόρησης που 

υπάρχουν στα προϊόντα (ανακύκλωση, επικίνδυνο, ηµ. λήξης…) 
• Ανάγνωση ιστορίας µε λέξεις και σύµβολα και στη συνέχεια φύλλο εργασίας όπου καλούνται 

τα παιδιά να αντικαταστήσουν τα σύµβολα µε τις αντίστοιχες λέξεις. 
• Ανάγνωση ιστοριών, ερµηνεία των συναισθηµάτων των ηρώων και έκφραση προσωπικών 

συναισθηµάτων των παιδιών. 
• Παρατήρηση, αναγνώριση και ερµηνεία των πιο εύχρηστων για τα παιδιά συµβόλων του 

Υπολογιστή . 
• Παρουσίαση και αναγνώριση σηµάτων καταλληλότητας προγραµµάτων στην τηλεόραση 
• Αναγνώριση συµβόλων καρτών (τηλεκάρτες, πιστωτικές κάρτες …) 
 
Γραφή 
• Φύλλα εργασίας µε βελοειδή διαγράµµατα . 

a. Αντιστοιχίζονται σήµατα κυκλοφοριακής αγωγής (απαγορευτικά, υποχρέωσης και 
κινδύνου ) µε εικόνες προσώπων που ενεργούν ανάλογα 

b. Αντιστοιχίζονται οι αριθµοί κλήσης µε τα οχήµατα άµεσης ανάγκης και τα σήµατά 
τους. 

• Γραφή τηλεφωνικού καταλόγου µε χρήσιµα τηλέφωνα, όπως είναι οι αριθµοί κλήσης υπηρεσιών 
πρώτης ανάγκης: 100, 166, 199. 

• Σταυρόλεξα 
• ∆ηµιουργία διαφηµιστικού καταλόγου προϊόντων για το µαγαζάκι 
• ∆ηµιουργία σηµάτων και συµβόλων, από τα παιδιά: 

 α) προσωπικών τους χώρων(συρτάρια, ντουλάπια) 
 β) κανόνων λειτουργίας της τάξης.  

• ∆ηµιουργία ατοµικού βιβλίου κόµικ για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης της τάξης 
• Κατασκευή διαβατηρίου 
• Συµβολισµός συναισθηµάτων, ώστε να αποδώσουν και να αποκωδικοποιήσουν συναισθήµατα 

χαράς, λύπης, φόβου, έκπληξης……. 
• ∆ηµιουργία τηλεφωνικού Καταλόγου της τάξης µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
• Αφήγηση ιστορίας µε ναυαγούς. Τίθεται στα παιδιά ο προβληµατισµός, πως να εκφράσουν την 

έκκληση για βοήθεια, µέσω ενός µηνύµατος, µε σύµβολα, για τη διάσωσή τους. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Η αξιολόγηση ήταν διαρκής, αφορούσε οµάδες δραστηριοτήτων και γινόταν µε βάση τα 
χαρακτηριστικά της κατηγορίας των σηµάτων που είχαν παρουσιαστεί, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους 
διδακτικούς στόχους που εξαρχής είχαµε θέσει. Ήταν διαµορφωτική ως προς τους τρόπους και τις 
τεχνικές και προσανατολισµένη στην «ανατροφοδότηση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας . 

Η καταγραφή έγινε µε φωτογραφίες, µε φύλλα εργασίας, µε δηµιουργία σηµάτων και κατασκευή 
µακέτας. 

Τα παιδιά απέκτησαν την ικανότητα να διαβάζουν, να ερµηνεύουν, να αποκωδικοποιούν οδηγίες, 
να χρησιµοποιούν τον εικονικό-συµβολικό λόγο, είτε για να τις χρησιµοποιήσουν προκειµένου να 
συναρµολογήσουν παιχνίδια, είτε για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε την προφύλαξή τους 
(ενηµερωτικά φυλλάδια αντισεισµικής προστασίας). 

Μας εντυπωσίασε ο τρόπος που χειρίστηκαν νέες καταστάσεις βασιζόµενα σε γνώσεις που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, ωστόσο δυσκολεύτηκαν σε δύο δραστηριότητες, οι 
οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην ηλικία τους, αλλά ήταν πρόκληση για µας, όπως π.χ. να 
αναγνωρίσουν και να ερµηνεύσουν τηλεκάρτες, τραπεζικές κάρτες κλπ.  

Μας παραξένεψε το γεγονός ότι, όταν τους ζητήθηκε να δηµιουργήσουν δικά τους σήµατα, 
επικεντρώθηκαν στο να αποδώσουν απαγορευτικά, ενώ δεν απέδωσαν σχεδόν καθόλου αυτά που 
δηλώνουν υποχρέωση- επιτρέπεται. 

Τα παιδιά συνεργάστηκαν µε αµείωτο ενδιαφέρον, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 
Μέσα από τη βίωση επικοινωνιακών καταστάσεων, την επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής 

αγωγής, τις δραστηριότητες που αφορούσαν τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, απέκτησαν την ικανότητα 
να αναγνωρίζουν και να αποκωδικοποιούν ένα πλήθος σηµάτων, συµβόλων, ενδείξεων, κατανόησαν δε 
το ρόλο που έχουν για την επικοινωνία και τη λειτουργία των ανθρώπων στο κοινωνικό περιβάλλον.  

Ασκήθηκαν στο: 
Να παρατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναπαραστατικών µέσων  
Να ερµηνεύουν τα µηνύµατά τους 
Να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές µε το θέµα. 
Εµπλούτισαν το λεξιλόγιό τους µε όρους από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως: διαβάσεις, 
πεζόδροµος, µε διεθνείς όρους όπως: informations, TAXI, WC, EXIT…. 
Ήρθαν σε επαφή µε σήµατα, σύµβολα και ενδείξεις ποικίλων κατηγοριών όπως: κυκλοφοριακής αγωγής, 
δηµοσίων χώρων, τηλεφώνων κλήσης άµεσης ανάγκης, σηµάτων τηλεόρασης και computer, συµβόλων 
χωρών (σηµαίες),  συµβόλων κόµικς και συναισθηµάτων. 
Απέκτησαν εµπειρίες από τον κόσµο των ενηλίκων καθώς και οργανωµένες γνώσεις από την επαφή µε 
τον υπεύθυνο του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ έκαναν πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις, 
οδηγώντας τα ίδια τα παιδιά τζιπάκια, κινούµενα στο χώρο σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σήµατα. 

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο στόχος της κατασκευής, από τα παιδιά και της 
χρησιµοποίησης αναπαραστατικών µέσων επιτεύχθηκε µε την διερεύνηση αρχικά των χώρων του 
σχολείου και στη συνέχεια την κατασκευή και τοποθέτηση σηµάτων σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε 
να είναι αναγνωρίσιµα και λειτουργικά, από τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, που δεν συµµετείχαν 
στο πρόγραµµα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Συµπερασµατικά η εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες που απαιτούν τη διαχείριση της 
συµβολικής λειτουργίας της γλώσσας, µέσα από σήµατα, κώδικες και ενδείξεις, ενισχύει την ικανότητα 
τους να αποκωδικοποιούν, που δεν εξαντλείται στην αναγνωστική διάσταση του αναδυόµενου 
γραµµατισµού αλλά ενισχύει την επικοινωνιακή συνειδητοποίηση των γλωσσικών σηµάτων. 

Μέσω της ποικιλοµορφίας και της πολυπληθικότητας των ερεθισµάτων που παρέχουµε στα 
παιδιά και µέσω της ενεργούς συµµετοχής τους σε «γλωσσικές» δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους και εµπειρίες, οικοδοµούν ένα σύστηµα συνεχούς ανατροφοδότησης του 
γραµµατισµού ώστε σταδιακά και µακροπρόθεσµα να βελτιώνεται η ποιότητά τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους 
καλούµαστε, ως εκπαιδευτικοί να µην αντιµετωπίζουµε τη γλώσσα µονοδιάστατα, αλλά να 
ενσωµατώνουµε στην εκπαιδευτική διαδικασία, δραστηριότητες, που στοχεύουν να καταστήσουν τα 
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παιδιά ικανά να αντλούν νοήµατα από τη γλώσσα των συµβόλων και να τα µεταφέρουν σε νέες 
καταστάσεις. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η γλώσσα ως κοινωνικό φαινόµενο σχετίζεται µε κοινωνικές στάσεις και στερεότυπα και, συχνά, αντικατοπτρίζει 
την ύπαρξη διαφυλικών διαφοροποιήσεων στο σχολείο, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Σύγχρονα ερευνητικά 
δεδοµένα καταδεικνύουν τις διαφοροποιήσεις αυτές από την προσχολική ηλικία (Robinson, et al., 1996; Werner, 
Cassidy, & Juliano, 2006) µέχρι και την ενήλικη ζωή (Halpern & Wright, 1996; Stumpt & Stanley, 1996). 
Σηµαντικό µέσο έκφρασης της γλώσσας αποτελεί η δεξιότητα της γραφής, η οποία επηρεάζεται τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά από την ταχύτητα εκτέλεσής της. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή των διαφυλικών 
στερεοτύπων και η διερεύνηση της ταχύτητας γραφής κατά την αντιγραφή συγκεκριµένων φράσεων. Στην έρευνα 
συµµετείχαν 294 µαθητές (146 αγόρια και 148 κορίτσια), 138 µαθητές της Πρώτης και 156 µαθητές της ∆ευτέρας 
τάξης ∆ηµοτικών σχολείων της ∆υτικής Μακεδονίας, κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Από τους συµµετέχοντες 
ζητήθηκε να αντιγράψουν δύο φράσεις της επιλογής τους, από συγκεκριµένο αριθµό φράσεων που τους δόθηκε, 
ορισµένες από τις οποίες εµπεριείχαν στοιχεία γλωσσικών στερεοτύπων. Αξιολογήθηκε α) η επιλογή των φράσεων 
και β) η ταχύτητα γραφής των φράσεων κατά τη διαδικασία της αντιγραφής τους. Από τα αποτελέσµατα, συµβατά µε 
αυτά της πρόσφατης βιβλιογραφίας, επισηµαίνεται η τάση υπεροχής των κοριτσιών έναντι των αγοριών στις λεπτές 
κινητικές δεξιότητες, και διαπιστώνεται ο ρόλος των διαφυλικών στερεότυπων στην επιλογή χρήσης γλωσσικών 
φράσεων. Τέλος, από την παρούσα έρευνα προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος, καθώς και 
η διαµόρφωση προτάσεων που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στην εκπαιδευτική πράξη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
∆ιαφορές φύλου, γραφή, στερεότυπα, πρωτοσχολική ηλικία 
 
 

GENDER DIFFERENCES IN VERY YOUNG LEARNER’S HANDWRITING: THE 
ROLE OF STEREOTYPES 

 
 

Semoglou Klio, Griva Eleni & Vogdanou Sofia 
School of Education, University of Western Macedonia 

 
 

ABSTRACT 
Language, a social phenomenon related to social attitudes and stereotypes, reflects gender differences both in 
school and in social context. Recent researches have indicated these gender differences in pre-schoolers 
(Robinson, et al., 1996; Werner, Cassidy, & Juliano, 2006) and in adults, too (Halpern & Wright, 1996; Stumpt & 
Stanley, 1996). Handwriting, a significant means of communication, has an impact to the quantity and quality of 
children’s writing speed. The present study aims at recording gender stereotypes and identifying handwriting 
speed while copying specific phrases. The sample consisted of 294 first and second grade students (146 male 
students and 148 female students) of primary schools in Northwest Greece. Participants were asked to select and 
copy two phrases, from a certain number of phrases, including some items of sexist language. The results 
indicated that female students are more competent in fine motor skills than male students, and highlighted the role 
of gender stereotypes in language selection and use. Moreover, the research results into further investigating the 
issue and in making some suggestions which could be implemented in educational context. 
 
KEY WORDS 
Gender differences, handwriting, stereotypes, young learners 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η γλώσσα εκτός από ένα αυτόνοµο σύστηµα γραµµατικοσυντακτικών κανόνων και ένα σύνολο 
λέξεων, είναι ένα φαινόµενο κοινωνικό, καθώς αναπτύσσεται µέσα σε µια συγκεκριµένη ανθρώπινη 
κοινωνία και την εκφράζει. Αφενός συνιστά στοιχείο της κοινωνικής ζωής και προϋπόθεση για την 
ύπαρξη της, αφετέρου επιβάλλει όρους στην κοινωνική ζωή και στις κοινωνικές σχέσεις. Ως κοινωνικό 
φαινόµενο, η γλώσσα συνδέεται µε διάφορες κοινωνικές τάσεις και κανόνες επικοινωνίας, και κάθε 
οµιλητής αποκτά την ικανότητα για επικοινωνία, που του επιτρέπει να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
θα απευθύνεται σε κάποιους ή να υιοθετεί τον κατάλληλο τόνο σε µία δεδοµένη περίσταση. Επιπλέον, 
η γλώσσα συνιστά το βασικό µέσο µε το οποίο τα παιδιά κοινωνικοποιούνται σε πολιτισµικά 
αποδεκτούς ρόλους (Kanaris, 1999). Οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλλα, 
αποτελούν χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας, καθώς αντανακλούν τόσο τις κοινωνικές αλλαγές όσο και 
τις αλλαγές σε στάσεις και απόψεις. Οι Vigliocco και Franck (1999) αναφέρουν ότι στις περισσότερες 
γλώσσες υπάρχουν διαφορετικές λέξεις για τη ‘µητέρα’ και τον ‘πατέρα’, το ‘αρσενικό’ και ‘θηλυκό’, 
το ‘αυτή’ και ‘αυτός’ κτλ. 

Το σχολείο και η εκπαιδευτική πρακτική παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ρόλου 
του φύλου, από τη στιγµή που η τάξη αποτελεί ένα σηµαντικό κοινωνικό πλαίσιο, όπου τα παιδιά 
µαθαίνουν συµπεριφορές κοινωνικά αποδεκτές, µεταξύ των οποίων και συµπεριφορές που 
αντιστοιχούν στο φύλο τους. Η Lakoff (1973) υποστήριξε ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια 
υιοθετούν τη ‘γυναικεία’ γλώσσα πρωταρχικά από τη µητέρα τους. Στη συνέχεια, τα πρώτα χρόνια στο 
σχολείο, και κυρίως η συναναστροφή µε την οµάδα των συνοµηλίκων τους, επηρεάζουν ιδιαίτερα το 
ιδιόλεκτο των αγοριών που υιοθετούν πιο ‘αρρενωπές’ νόρµες.  

Σηµαντικό µέσο έκφρασης της γλώσσας αποτελεί η δεξιότητα της γραφής, η οποία θεωρείται µια 
επικεντρωµένη διαδικασία (Hayers & Flower, 1980) και επιπλέον, µια κοινωνική-γνωστική διαδικασία 
(Grabe & Kaplan, 1996) που δε µπορεί να διαχωριστεί από τις άλλες γλωσσικές δεξιότητες (Harris, 
1993). Είναι κοινά αποδεκτό ότι η γραφή είναι µια ιδιαίτερα περίπλοκη και σύνθετη αντιληπτικο-
κινητική δεξιότητα για την αποτελεσµατική εκτέλεση της οποίας, απαιτείται αρµονική συνεργασία 
γνωστικών, οπτικο-κινητικών και κιναισθητικών µηχανισµών (βλ. Berninger, et al., 2006; Graham & 
Weintraub, 1996). Η αποτελεσµατική διεκπεραίωση της δεξιότητας της γραφής, όπως και κάθε 
αντιληπτικο-κινητικής δεξιότητας, επηρεάζεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά από την ταχύτητα 
εκτέλεσής της. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους Summers και Catarro (2003) η ταχύτητα θεωρείται ένας 
από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεξιότητας αυτής.  

Άλλωστε, στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΦΕΚ: 1366, τ.Β' 18-10-2001), σχετικά µε 
τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρώτη και ∆ευτέρα τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, αναφέρεται ότι ο 
µαθητής αυτής της ηλικίας θα πρέπει α) ‘να ταυτίζει συλλαβές και φθόγγους µε τα γραπτά τους 
σύµβολα, να αναλύει και ανασυνθέτει συλλαβές, λέξεις και φράσεις και να διαβάζει λέξεις και απλές 
φράσεις και β) να γράφει καθαρά, καλαίσθητα ορθογραφηµένα και µε την απαιτούµενη ταχύτητα 
σχολικά και εξωσχολικά κείµενα’ (15-16). Εξ’ άλλου, είναι κοινά αποδεκτό ότι η ικανότητα του 
παιδιού να γράφει γρήγορα και καθαρά, παραµένει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικά της 
αποτελεσµατικής µάθησης και απαραίτητος παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά την 
τεχνολογική πρόοδο (Roaf, 1998).  

Το ζήτηµα του εντοπισµού και ερµηνείας πιθανών διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο φύλων, 
έχει προβληµατίσει πολλούς ερευνητές για δεκαετίες (Coates, 1998; Herring & Paolillo, 2006; Labov, 
1990; Lakoff, 1975). Σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν την ύπαρξη των διαφοροποιήσεων 
αυτών, από την προσχολική ηλικία (Holden, 2002; Robinson, et al., 1996; Werner, Cassidy, & Juliano, 
2006), µέχρι και την ενήλικη ζωή (Halpern & Wright 1996; Stumpt & Stanley, 1996). 

Σηµαντικός αριθµός ερευνητικών δεδοµένων (π.χ., Eckert, 1997; Holmes, 1990; Labov, 1990) 
αποδεικνύουν προφανείς πραγµατολογικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, τόσο 
στην προφορική έκφραση όσο και στο γραπτό λόγο, σε επίπεδο χρήσης λεξιλογίου και σε προτασιακό 
επίπεδο, µια τάση που θεωρείται ‘a priori’ κοινωνική κατηγοριοποίηση (Mulac, Studley, & Blau 1990). 
Ο Ferber (1995) εξέτασε τις διαφορές των δύο φύλων στην προφορική έκφραση µελετώντας 
αποµαγνητοφωνηµένο λόγο και διαπίστωσε ότι οι άνδρες στρέφονται, περισσότερο, σε τεχνικά θέµατα 
σε σχέση µε τις γυναίκες. Παρόµοια, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην προσληπτική δεξιότητα 
της ακρόασης και συγκεκριµένα στον τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες αντιλαµβάνονται τα 
ακούσµατα (Feldstein, Dohm & Crown, 1993). Σε πρόσφατη έρευνα (Lei, 2006), δείγµα της οποίας 
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αποτελούσαν δευτεροετείς φοιτητές, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες όταν τους ζητήθηκε να αναπτύξουν 
γραπτώς ένα κείµενο, επέλεξαν να συγγράψουν κείµενο πολιτικού περιεχοµένου, ενώ οι γυναίκες 
επέλεξαν θεµατολογία που σχετίζεται µε περιγραφές κοινωνικού και συναισθηµατικού τύπου. 
Παρόµοια, σε έρευνα στόχος της οποίας ήταν η µελέτη των διαφοροποιήσεων µεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών που φοιτούν στον λύκειο, βρέθηκε ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να γράφουν ηµερολόγια 
σε αντίθεση µε τη θεµατολογία που επιλέγουν τα αγόρια, η οποία σχετίζεται µε ‘αρσενικές’ αξίες όπως 
η ‘λογική’ και η ‘αντικειµενικότητα’ (Tillery, 2005). 

Σχετικά µε τη διερεύνηση των διαφυλικών διαφοροποιήσεων και στερεοτύπων αναφορικά µε τα 
παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, η ερευνητική δραστηριότητα είναι περιορισµένη. 
Γενικά, διαφαίνεται ότι υπάρχει γενική αποδοχή της σχέσης ανάµεσα στην ταυτότητα φύλου και στον 
τρόπο, µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα και να αναπτύσσουν τις 
δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής (Davies, 1993). Επιπλέον, έρευνες που αφορούν στις 
γραφοκινητικές δεξιότητες µαρτυρούν ότι τόσο ο τρόπος µε τον οποίο γράφουν οι µαθητές, όσο και η 
θεµατολογία που αυτοί επιλέγουν, διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε το φύλο (Kamler, 1990; 
White, 1990). Πρόσφατα, µάλιστα, οι Beech και Mackintosh (2005) κατέληξαν στο ενδεχόµενο, οι 
διαφορές στο ‘ύφος’ γραφής των δύο φύλων να εξηγείται από τις διαφορές στο επίπεδο των ορµονών 
τους. 

Όσον αφορά στην ταχύτητα της γραφής τα ευρήµατα φαίνεται ότι είναι αντικρουόµενα. Η 
ταχύτητα φαίνεται ότι αυξάνει µε την ηλικία των παιδιών (Tseng & Chow, 2000). Παρ’ όλα η 
µεγαλύτερη αύξηση φαίνεται ότι συντελείται στις ηλικίες των 7 και 8 χρόνων και στη συνέχεια η 
αυξητική αυτή πορεία ελαχιστοποιείται µέχρι την ηλικία των 11 χρόνων, που τα παιδιά φτάνουν στο 
µέγιστο όριο της ταχύτητάς τους (Roaf, 1998). Παρόµοια, οι Graham, et al. (1998) κατέδειξαν ότι η 
αύξηση αυτή της ταχύτητας δεν είναι γραµµική, δεν ακολουθεί συγκεκριµένο ρυθµό και µοτίβο, και 
διαφοροποιείται τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Κάποιοι άλλοι ερευνητές διατείνονται ότι τα 
κορίτσια φαίνεται ότι γράφουν πιο γρήγορα σε σχέση µε τα αγόρια (π.χ., Karlsdottir, 1996; Wallen et 
al.; 1996), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι ίδιες για όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης ή ότι σχετίζονται µε τον τρόπο γραφής των παιδιών (Graham, et al., 1998; Lamme & 
Ayris, 1983; Σέµογλου και συν., 2002) ή ότι δεν υφίστανται καθόλου (Zivianni, 1996). 

Επίσης, οι Vigliocco και Frank (1999) και White (1990) κατέληξαν στο ότι τα αγόρια των επτά 
χρόνων αφενός γράφουν πιο αργά από τα κορίτσια και αυξάνουν την ταχύτητα κάθε χρόνο, αφετέρου 
συναντούν προβλήµατα στη γραφή, µε µεγαλύτερη συχνότητα, και, κυρίως στη σύνδεση των 
γραµµάτων. Τέλος, κάποιοι επισηµαίνουν ότι η γραφή των αγοριών επιδέχεται βελτίωση και ωρίµανση 
από τα δέκα τους χρόνια και πέρα (Connor, 1995).  

Οι αιτίες για τις διαφορές που εντοπίζονται στη γραφή των δύο φύλων παραµένουν 
αδιευκρίνιστες. Η Hartley (1991) υπέθεσε ότι αυτές οφείλονται στις διαφορές στον κινητικό 
συντονισµό των δύο φύλων, αλλά οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι 
µπορεί να οφείλονται σε πιθανές διαδικασίες της εκπαιδευτικής πράξης. Η Hayes (1996: 799) από την 
άλλη, υιοθετώντας µια περισσότερο ψυχο-κοινωνική άποψη υποστήριξε ότι «οι άνθρωποι ‘προδίδουν’ 
το φύλο τους, από τον τρόπο που κινούνται, που περπατούν και γράφουν. Από αυτήν την άποψη η 
δεξιότητα της γραφής µπορεί να θεωρηθεί ως µία καταγραφή της κινητικής τους ‘ταυτότητας’. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να καταγραφούν τα πιθανά διαφυλικά στερεότυπα και να 

διερευνηθεί η ταχύτητα γραφής κατά την αντιγραφή συγκεκριµένων φράσεων. Για τη διαµόρφωση του 
παραπάνω σκοπού, λαµβάνονται υπόψη δεδοµένα πολλών ερευνών, που σχετίζονται µε διαφυλικές 
διαφορές και αναφέρονται σε στερεοτυπικές απόψεις των µαθητών (Halpern & Wright, 1996; Stumpt 
& Stanley, 1996). Άλλωστε, το θέµα του εντοπισµού πιθανών διαφοροποιήσεων στις γλωσσικές 
επιλογές αγοριών και κοριτσιών αποτελεί πολυσυζητηµένο και χρόνιο ερευνητικό ζητούµενο (Coates, 
1998; Labov, 1990; Lakoff, 1975). Για να συστηµατοποιηθούν o σκοπός και οι στόχοι της παρούσας 
έρευνας, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα: α) τα κορίτσια και τα αγόρια επιλέγουν 
στερεότυπες, διαφυλικές εκφράσεις; β) υπάρχει διαφοροποίηση στην ταχύτητα γραφής µεταξύ των δύο 
φύλων; γ) υπάρχουν διαφορές στους µαθητές της Πρώτης και ∆ευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, τόσο στην ταχύτητα γραφής, όσο και στα διαφυλικά στερεότυπα; 

 



368  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
 
∆είγµα 
Το δείγµα αποτέλεσαν 294 µαθητές ελληνικής καταγωγής (146 αγόρια και 148 κορίτσια), 138 

µαθητές της Πρώτης και 156 µαθητές της ∆ευτέρας τάξης ∆ηµοτικών σχολείων της ∆υτικής 
Μακεδονίας, κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Οι συµµετέχοντες ήταν µαθητές της Πρώτης και 
∆ευτέρας τάξης ∆ηµοτικών σχολείων αστικών και ηµιαστικών περιοχών της ∆υτικής Μακεδονίας. Η 
συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα ήταν εθελοντική µε την παραίνεση και συναίνεση των δασκάλων 
τους, οι οποίοι πιστοποίησαν ότι κανένας µαθητής δεν αντιµετώπιζε κάποιο αισθητικο-αισθητηριακό-
κινητικό πρόβληµα.  

 
Πειραµατική διαδικασία  
Οι µαθητές που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκαν εταιρικά. Αρχικά, 

διανεµήθηκε σε κάθε έναν από τους µαθητές ένα φυλλάδιο, στο οποίο ήταν εκτυπωµένες από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή έξι φράσεις. Το κριτήριο επιλογής των φράσεων αυτών ήταν η ενσωµάτωση 
έντονων, λιγότερο έντονων και ουδέτερων στοιχείων γλωσσικών στερεοτύπων. Οι φράσεις της 
πειραµατικής διαδικασίας ήταν οι εξής: 1) Θα παίξουµε στο πάρκο το απόγευµα, 2) Μου αρέσει να 
παίζω στον υπολογιστή, 3) Όταν µεγαλώσω θα γίνω πιλότος, 4) Όταν µεγαλώσω θα γίνω νηπιαγωγός, 5) 
Μου αρέσουν πολύ οι πριγκίπισσες και 6) Μου αρέσει να κερδίζω στη µπάλα. Για τη διεκπεραίωση της 
παρούσας έρευνας δηµιουργήθηκαν έξι φυλλάδια, στα οποία αναγράφονταν οι παραπάνω φράσεις µε 
διαφορετική σειρά στο καθένα, και διανέµονταν µε τυχαίο τρόπο στους µαθητές. Από τους 
συµµετέχοντες, στην αρχή, ζητήθηκε να διαβάσουν δυνατά τις έξι γραµµένες φράσεις, ώστε να 
διαπιστωθεί ότι δεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα κατανόησης και στη συνέχεια, να επιλέξουν δύο 
φράσεις και να τις αντιγράψουν σε συγκεκριµένο φυλλάδιο και καθορισµένο χρονικό όριο. Εξ’ άλλου, 
σύµφωνα µε τους (Summers & Catarro, 2003; Wallen, et al., 1996), η χρήση αντιγραφής απλών 
προτάσεων αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο αξιολόγησης της ταχύτητας γραφής.  

 
Ανάλυση δεδοµένων 
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. 

Καταγράφηκαν οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες και συντάχθηκαν πίνακες συχνοτήτων και 
πίνακες διασταύρωσης µεταβλητών. Για τη διερεύνηση τυχόντων διαφοροποιήσεων µεταξύ των δύο 
πειραµατικών οµάδων, όσον αφορά στις στερεότυπες, διαφυλικές εκφράσεις, χρησιµοποιήθηκε ο 
έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 και για την εξακρίβωση διαφορών στην ταχύτητα ο έλεγχος δοκιµασίας t για 
ανεξάρτητα δείγµατα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Όσον αφορά στις στερεότυπες, διαφυλικές εκφράσεις, παρατηρήθηκαν τα εξής:  
Α) τα κορίτσια της Πρώτης ∆ηµοτικού επέλεξαν ως πρώτη φράση, τη φράση 1 σε ποσοστό 

3,6%, τη φράση 2 σε ποσοστό 27,3%, τη φράση 3 σε ποσοστό 3,6%, τη φράση 4 σε ποσοστό 10,9%, τη 
φράση 5 σε ποσοστό 50,9% και τη φράση 6 σε ποσοστό 3,6% (βλ. Γράφηµα 1). Ως δεύτερη φράση, τα 
κορίτσια της Πρώτης ∆ηµοτικού επέλεξαν τη φράση 1 σε ποσοστό 28,3%, τη φράση 2 σε ποσοστό 
26,4%, τη φράση 3 σε ποσοστό 7,5%, τη φράση 4 σε ποσοστό 13,2%, τη φράση 5 σε ποσοστό 22,6% 
και τη φράση 6 σε ποσοστό 1,9%. 

Β) Τα αγόρια της Πρώτης ∆ηµοτικού επέλεξαν ως πρώτη φράση, τη φράση 1 σε ποσοστό 5,9%, 
τη φράση 2 σε ποσοστό 31,4%, τη φράση 3 σε ποσοστό 15,7%, τη φράση 4 σε ποσοστό 5,9%, τη 
φράση 5 σε ποσοστό 2% και τη φράση 6 σε ποσοστό 39,2% (βλ. Γράφηµα 1). Ως δεύτερη φράση, τα 
αγόρια της Πρώτης ∆ηµοτικού επέλεξαν τη φράση 1 σε ποσοστό 12,5%, τη φράση 2 σε ποσοστό 
45,8%, τη φράση 3 σε ποσοστό 20,8%, τη φράση 4 σε ποσοστό 4,2%, τη φράση 5 σε ποσοστό 4,2% και 
τη φράση 6 σε ποσοστό 12,5%. 
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Γράφηµα 1. Επιλογή πρώτης φράσης - Α' ∆ηµοτικού 

Κορίτσια
Αγόρια

 
 
Γ) Τα κορίτσια της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού επέλεξαν ως πρώτη φράση, τη φράση 1 σε ποσοστό 

4,7%, τη φράση 2 σε ποσοστό 16,5%, τη φράση 3 σε ποσοστό 3,5%, τη φράση 4 σε ποσοστό 11,8%, τη 
φράση 5 σε ποσοστό 58,8% και τη φράση 6 σε ποσοστό 4,7% (βλ. Γράφηµα 2). Ως δεύτερη φράση, τα 
κορίτσια της Πρώτης ∆ηµοτικού επέλεξαν τη φράση 1 σε ποσοστό 27,1%, τη φράση 2 σε ποσοστό 
31,8%, τη φράση 3 σε ποσοστό 10,6%, τη φράση 4 σε ποσοστό 5,9%, τη φράση 5 σε ποσοστό 17,6% 
και τη φράση 6 σε ποσοστό 7,1%. 

∆) Τα αγόρια της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού επέλεξαν ως πρώτη φράση, τη φράση 1 σε ποσοστό 
2,5%, τη φράση 2 σε ποσοστό 28,8%, τη φράση 3 σε ποσοστό 15%, τη φράση 4 σε ποσοστό 1,3%, τη 
φράση 5 σε ποσοστό 1,3% και τη φράση 6 σε ποσοστό 51,3% (βλ. Γράφηµα 2). Ως δεύτερη φράση, τα 
αγόρια της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, επέλεξαν τη φράση 1 σε ποσοστό 11,5%, τη φράση 2 σε ποσοστό 
26,9%, τη φράση 3 σε ποσοστό 23,1%, τη φράση 4 σε ποσοστό 3,8%, τη φράση 5 σε ποσοστό 0% και 
τη φράση 6 σε ποσοστό 34,6%. 
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Γράφηµα 2. Επιλογή πρώτης φράσης - B' ∆ηµοτικού 

Κορίτσια
Αγόρια

 
 
Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις α) µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών της Πρώτης ∆ηµοτικού, τόσο ως προς την επιλογή της πρώτης φράσης (χ2= 39.760, df=5, 
p<.000), όσο και ως προς την επιλογή της δεύτερης φράσης (χ2= 21.504, df=5, p<.000), β) µεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, τόσο ως προς την επιλογή της πρώτης φράσης 
(χ2=93.054, df=5, p<.000), όσο και ως προς την επιλογή της δεύτερης φράσης (χ2=38.509, df=5, 
p<.000) και γ) στο σύνολο αγοριών και κοριτσιών του δείγµατος ως προς την επιλογή της πρώτης 
φράσης (χ2=130.445, df=5, p<.000), όσο και ως προς την επιλογή της δεύτερης φράσης (χ2=56.422, 
df=5, p<.000). 

Ως προς την ταχύτητα αντιγραφής των δύο φράσεων, παρατηρήθηκαν τα εξής:  
Α) Τα κορίτσια της Πρώτης ∆ηµοτικού αντέγραψαν την πρώτη φράση στο καθορισµένο χρονικό 

όριο µε 45,88 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=20,31) και τη δεύτερη φράση µε 45,05 γράµµατα κατά µ.ό. 
(τ.α.=21,19) (βλ. Γράφηµα 3).  

Β) Τα αγόρια της Πρώτης ∆ηµοτικού αντέγραψαν την πρώτη φράση στο καθορισµένο χρονικό 
όριο µε 43,31 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=19,03) (βλ. Γράφηµα 3) και τη δεύτερη φράση µε 43,34 
γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=19,77) (βλ. Γράφηµα 4). 
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Γ) Τα κορίτσια της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού αντέγραψαν την πρώτη φράση στο καθορισµένο 
χρονικό όριο µε 118,27 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=29,86) (βλ. Γράφηµα 3) και τη δεύτερη φράση µε 
133,64 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=33,25) (βλ. Γράφηµα 4).  

∆) Τα αγόρια της ∆ευτέρας ∆ηµοτικού αντέγραψαν την πρώτη φράση στο καθορισµένο χρονικό 
όριο µε 100,68 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=31,61) (βλ. Γράφηµα 3) και τη δεύτερη φράση µε 111,78 
γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=34,12) (βλ. Γράφηµα 4). 

Στο σύνολο του δείγµατος τα κορίτσια αντέγραψαν την πρώτη φράση στο καθορισµένο χρονικό 
όριο µε 91,54 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=44.05) (βλ. Γράφηµα 3) και τη δεύτερη φράση µε 102.94 
γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=51,61), ενώ τα αγόρια αντέγραψαν την πρώτη φράση µε 78,48 γράµµατα 
κατά µ.ό. (τ.α.=39,18) και τη δεύτερη φράση µε 85,84 γράµµατα κατά µ.ό. (τ.α.=44,46) (βλ. Γράφηµα 
4). 
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Γράφηµα 4. Μ.Ο. Ταχύτητας αντιγραφής β' φράσης

Κορίτσια
Αγόρια

 
 
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές α) µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της 

∆ευτέρας ∆ηµοτικού κατά την αντιγραφή της πρώτης φράσης (t=3.595, df=156, p<.000) και της 
δεύτερης φράσης (t=4.103, df=156, p<.000) και β) µεταξύ αγοριών και κοριτσιών του συνόλου του 
δείγµατος κατά την αντιγραφή της πρώτης φράσης (t=2.367, df=292, p<.005) και της δεύτερης φράσης 
(t=3.837, df=292, p=.005). 

Τέλος, όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ των αγοριών της Πρώτης και ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις µόνο ως προς την ταχύτητα αντιγραφής της 
πρώτης φράσης (t=14.888, df=144, p<.000) και της δεύτερης φράσης (t=16.018, df=144, p<.000). 

Μεταξύ των κοριτσιών της Πρώτης και ∆ευτέρας ∆ηµοτικού, παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις µόνο ως προς την επιλογή της δεύτερης φράσης (χ2=12.011, df=5, p<.05), 
καθώς και ως προς την ταχύτητα αντιγραφής της πρώτης φράσης (t=11.333, df=146, p<.000) και της 
δεύτερης φράσης (t=12.516, df=146, p<.000). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των διαφυλικών στερεοτύπων και η 
διερεύνηση της ταχύτητας γραφής κατά την αντιγραφή συγκεκριµένων φράσεων, από µαθητές 
πρωτοσχολικής ηλικίας. Τα δεδοµένα της έρευνας επιβεβαίωσαν τα αρχικά ερωτήµατα και 
επισηµαίνονται τα εξής: 

Όσον αφορά στην επιλογή των φράσεων από τα δύο φύλα, διαπιστώνεται η ισχυρή επιρροή των 
γλωσσικών στερεοτύπων, εύρηµα που συνάδει µε προγενέστερα παρόµοιων ερευνών (Lei, 2006; 
Robinson, et al., 1996; Tillery, 2005). Οι συγκεκριµένες επιλογές των παιδιών καταδεικνύουν ότι τα 
αγόρια και τα κορίτσια έχουν σηµαντικά διαφορετική αντίληψη της ‘πραγµατικότητας’, µιας 
‘πραγµατικότητας’ που δοµείται τόσο από την οικογένεια, όσο και από τον κοινωνικό περίγυρο από τα 
πρώτα βήµατα των παιδιών. Επιπλέον, έρευνες έχουν επισηµάνει το ρόλο του φύλου στην επιλογή 
υλικού προς ανάγνωση, ενώ παράλληλα έχουν εστιαστεί και στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο 
φύλων σχετικά µε τις στάσεις τους απέναντι στο διάβασµα (Millard, 1997), καθώς και στον τρόπο µε 
τον οποίο γράφουν, αλλά και στην επιλογή των θεµάτων για γραφή (Beech & Mackintosh, 2005; 
Kamler, 1990; White, 1990). 

Από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι τα κορίτσια και των δύο τάξεων, σε 
πολύ µεγάλο ποσοστό, επέλεξαν τη φράση που χαρακτηρίστηκε ως αυτή µε έντονο το ‘θηλυκό’ 
σεξιστικό στοιχείο, δηλαδή "Μου αρέσουν πολύ οι πριγκίπισσες". Παράλληλα, και τα αγόρια του 
συνολικού δείγµατος φαίνεται ότι επέλεξαν τη φράση που χαρακτηρίστηκε ως αυτή µε έντονο το 
‘αρσενικό’ σεξιστικό στοιχείο, δηλαδή "Μου αρέσει να κερδίζω στη µπάλα". Από την άλλη, είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η δεύτερη κατά σειρά επιλογή, τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών, δεν ήταν 
οι φράσεις µε το λιγότερα έντονο σεξιστικό ‘φορτίο’, δηλαδή "Όταν µεγαλώσω θα γίνω νηπιαγωγός" 
για τα κορίτσια, και αντίστοιχα "Όταν µεγαλώσω θα γίνω πιλότος" για τα αγόρια. Αντίθετα, 
διαπιστώθηκε ότι ως δεύτερη προτίµηση, σηµαντικού ποσοστού των παιδιών όλου του δείγµατος, ήταν 
µία φράση από τις δύο µε ‘ουδέτερο’ σεξιστικά σηµασιολογικό φορτίο, δηλαδή "Μου αρέσει να παίζω 
στον υπολογιστή". Πιθανή ερµηνεία αυτής της επιλογής των παιδιών, αποτελεί το γεγονός ότι η φράση 
αυτή περιέχει το "παιχνίδι στον υπολογιστή", κάτι που φαίνεται ότι προσελκύει και τα δύο φύλα, 
εξίσου. Παρά το γεγονός ότι πριν από 10 χρόνια οι Alloway και Gilbert (1997: 54) υποστήριζαν ότι οι 
δεξιότητες που σχετίζονται µε τους υπολογιστές και το σερφάρισµα στο διαδίκτυο «αφορούν και 
υποστηρίζουν άµεσα την ‘αρσενική’ ηγεµονία», σήµερα, διαπιστώνεται ότι οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές αποτελούν τόσο για τα κορίτσια, όσο και για τα αγόρια. µέρος της κοινωνικής και 
οικογενειακής ζωής τους, καθώς και του σχολικού περιβάλλοντος.  

Επίσης, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι δύο φράσεις που αφορούσαν σε επαγγέλµατα, 
‘νηπιαγωγός’ και ‘πιλότος’, επιλέχθηκαν από όλα τα παιδιά σε αρκετά υψηλά ποσοστά. 
Παρατηρήθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο, η έντονη τάση των αγοριών προς ένα θεωρητικά ‘ανδρικό’ 
επάγγελµα, αυτό του πιλότου και των κοριτσιών προς ένα ‘γυναικείο’, αυτό της νηπιαγωγού. Παρ’ όλα 
αυτά, κάποια κορίτσια και από τις δύο τάξεις επέλεξαν να αντιγράψουν τη φράση "Όταν µεγαλώσω θα 
γίνω πιλότος", αν και σε µικρότερο ποσοστό από αυτό της φράσης "Όταν µεγαλώσω θα γίνω 
νηπιαγωγός". Παρόµοια, λίγα αγόρια επέλεξαν να αντιγράψουν τη φράση "Όταν µεγαλώσω θα γίνω 
νηπιαγωγός". Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα αγόρια που προτίµησαν τη συγκεκριµένη φράση ήταν 
µαθητές της Πρώτης τάξης. Πιθανώς, η επιλογή αυτή να οφείλεται στην πρόσφατη επιρροή του 
νηπιαγωγείου στη ζωή των παιδιών. Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η τάση των δύο φύλων να 
επιλέγουν φράσεις που περιέχουν στοιχεία µε οικεία προς το φύλο τους χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά στην ταχύτητα γραφής, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των µαθητών γράφουν µε 
ικανοποιητική ταχύτητα, µολονότι η διαδικασία της αντιγραφής βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη στις 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού, στις οποίες φοιτούσαν τα παιδιά του δείγµατος. Επίσης, από τα 
παραπάνω ευρήµατα είναι εµφανής η εν µέρει υπεροχή των κοριτσιών. Συγκεκριµένα, διαφάνηκε ότι 
τα κορίτσια γράφουν γρηγορότερα από τα αγόρια στο σύνολο του δείγµατος. Παρ’ όλα αυτά, 
ενδοοµαδικά παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της 
∆ευτέρας ∆ηµοτικού. Τα παραπάνω, συνάδουν µε τα ευρήµατα των Lamme και Ayris (1983) και 
Cohen και Wicklund (1990), οι οποίοι αναφέρουν ότι ο παράγοντας φύλο δεν επιδρά στην ταχύτητα 
γραφής, όταν το δείγµα αποτελείται από µικρά παιδιά που µαθαίνουν να γράφουν. Αντίθετα, τα 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα, δε συµφωνούν µε προγενέστερα ερευνητικά δεδοµένα, τα οποία 
καταδεικνύουν ότι τα αγόρια των επτά χρόνων γράφουν πιο αργά από τα κορίτσια, αλλά αυξάνουν 
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σταδιακά την ταχύτητα γραφής τους κάθε χρόνο (Connor, 1995; Σέµογλου και συν., 2002; Vigliocco & 
Frank, 1999). Ενδεχοµένως, στη συγκεκριµένη έρευνα η παρεµβολή του γλωσσικού, διαφυλικού 
στερεότυπου, να επέδρασε ανασταλτικά σε ένα ποσοστό του δείγµατος. 

Η δεξιότητα της γραφής αναφέρεται ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό "εργαλείο σκέψης" και µέσο 
µεταβίβασης εννοιών και ιδεών. Το εκπαιδευτικό σύστηµα στη χώρα µας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Τα παιδιά µαθαίνουν να γράφουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 
σχολικών χρόνων και δίδεται έµφαση στο κινητικό µέρος της γραφής ή το συλλαβισµό (Martlew, 1992; 
Tseng, & Chow 2000). Μάλιστα, ο βαθµός επιτυχίας της ανάγνωσης και της γραφής αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα σχολικής και κοινωνικής επιτυχίας, καθώς ερευνητικά δεδοµένα µαρτυρούν 
ότι παιδιά µε υψηλότερη επίδοση στη γραφή, συνήθως, αποδίδουν καλύτερα και σε άλλες ακαδηµαϊκές 
δεξιότητες (Graham & Weintraub, 1996; Τseng & Hseuch, 1997). Τόσο η αναγνωστική δεξιότητα, όσο 
και η δεξιότητα της γραπτής έκφρασης θεωρούνται διαδικασίες που µπορούν να αναπτυχθούν σε 
κοινωνικό πλαίσιο και ενέχουν κοινωνικό φορτίο, εφόσον «οι συµµετέχοντες έχουν συναίσθηση των 
κοινωνικών ρόλων τους, των συµβάσεων, της δύναµης αυτών των συµβάσεων καθώς και των 
αντιθέσεών τους» (Kress, 1997:118). Το σχολείο και η εκπαιδευτική πρακτική παίζει ωστόσο 
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των διαφυλικών στερεοτύπων, διότι η τάξη αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους τόπους, όπου τα παιδιά µαθαίνουν κοινωνικά αποδεκτές συµπεριφορές που ενέχουν 
και διαφυλικές συµπεριφορές, οι οποίες προσαρµόζονται ανάλογα µε το φύλο. 

Στόχο της σύγχρονης διδακτικής πρακτικής αποτελεί η υιοθέτηση στρατηγικών που θα 
συµβάλλουν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της ακρίβειας και της ταχύτητας στην εκτέλεση της γραφής. Η 
ανάπτυξη τόσο του συλλαβισµού όσο και του κινητικού µηχανισµού της δεξιότητας της γραφής, 
συντελείται µέσα στο πλαίσιο διδασκαλίας του εγγραµµατισµού µε ιδιαίτερη έµφαση στην καθηµερινή 
εξάσκηση µέσα από κινητικές και γραφοκινητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει 
να εντάσσονται µέσα σε ένα πολυαισθητηριακό πρόγραµµα γραφής και να εστιάζονται τόσο στην 
εξάσκηση των λεπτών αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, όσο και στη διατήρηση της σωστής στάσης 
σώµατος και σωστής λαβής µολυβιού, καθώς και στη βελτίωση του οπτικού συντονισµού και 
συνεργασίας µατιού-χεριού. Επίσης, έµφαση θα πρέπει να δίδεται στην αναγνώριση λαθών στη γραφή 
εµπλέκοντας τα παιδιά σε οµαδικές δραστηριότητες που συµβάλουν στην αυτενέργεια. Επιπλέον, οι 
συγκεκριµένες δραστηριότητες και το γλωσσικό υλικό που παρέχεται στους µαθητές θα πρέπει να 
αποποιείται των σεξιστικών στοιχείων και συµπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να 
διεξαχθεί έρευνα µε στόχο τον εντοπισµό πιθανού σεξιστικού φορτίου της εικόνας των νέων σχολικών 
εγχειριδίων, καθώς και των διαφυλικών στερεοτύπων που αντικατοπτρίζονται στα κείµενά τους. 

Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό σκοπό την καταγραφή των διαφυλικών στερεοτύπων και 
διαφορών στην απόδοση µεταξύ των δύο φύλων κατά την εκτέλεση της δεξιότητας της γραφής. Από τα 
αποτελέσµατα φάνηκε η τάση υιοθέτησης σεξιστικών στερεοτύπων για κάθε φύλο αντίστοιχα, καθώς 
και η υπεροχή των κοριτσιών στην ταχύτητα αντιγραφής. Η πρότερη καταγεγραµµένη υψηλή απόδοση 
των κοριτσιών στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Graham et al., 1998), είναι πιθανό να επιδρά 
ευοδωτικά και στην ταχύτητα της γραφής τους. Όµως, σηµαντικός περιορισµός στην παρούσα µελέτη, 
αποτελεί το γεγονός, ότι δεν αξιολογήθηκε η καθαρότητα και η καλλιγραφία στα γραφόµενα των 
παιδιών. Εάν, δηλαδή, είχε ληφθεί υπόψη και η ποιότητα των γραπτών, τα αποτελέσµατα θα 
µπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Όπως αναφέρει η Zivianni (1996) τα κορίτσια, έχουν την τάση να 
γράφουν πιο καθαρά και ευανάγνωστα από τα αγόρια, κάτι που κοστίζει χρονικά και ποσοτικά. Ένας 
άλλος περιορισµός των ευρηµάτων αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά του δείγµατος κλήθηκαν να 
επιλέξουν µέσα από µία σειρά προεπιλεγµένων, συγκεκριµένων φράσεων. Πιθανώς, να υπήρχε 
διαφοροποίηση ως προς την κατανοµή του σεξιστικού φορτίου, σε περίπτωση που τα παιδιά επέλεγαν 
να εκφραστούν ατοµικά µέσα από το γραπτό λόγο χρησιµοποιώντας δικές τους φράσεις. Εποµένως, για 
την πληρέστερη κατανόηση των διαφυλικών διαφορών στη γραφή των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας, 
αλλά και τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην εκτέλεση της δεξιότητας αυτής 
επιτάσσεται η επέκταση της έρευνας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι διττός: α) Αποσκοπεί, αρχικά, να αναζητήσει σε ποιο βαθµό τα 
παιδιά τελειώνοντας την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της αποκωδικοποίησης 
των λέξεων, όντας σε θέση να διαβάζουν όχι µόνο απλές αλλά και πολυσύλλαβες λέξεις, λέξεις όχι µόνο ήδη 
γνωστές αλλά και άγνωστες. β) Επιπλέον, αποσκοπεί να ρίξει φως στο αν τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν 
αυτό που διαβάζουν, περνώντας από την απλή αποκωδικοποίηση στη βαθύτερη κατάκτηση του νοήµατος του 
γραπτού τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη του ∆ηµοτικού. Ως κατάλληλο ψυχοµετρικό µέσο για το διττό αυτό σκοπό 
κρίθηκε το Gates – MacGinitie test ανάγνωσης που αποτελείται από 48 ερωτήσεις λεξιλογίου και 34 ερωτήσεις 
κατανόησης. Το test χορηγήθηκε σε µαθητές σχολείων αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών σχολείων κατά 
αντιστοιχία µε τον πληθυσµό της Ελλάδας δίνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας και άλλων ερωτηµάτων όπως: κατά 
πόσο η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης επηρεάζονται από το φύλο του παιδιού, την περιοχή του σχολείου στο 
οποίο φοιτά και, τέλος, από την ηλικία του. Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης εργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για 
τη σύγχρονη σχολική πραγµατικότητα καθώς δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για το ποσοστό των παιδιών που 
τελειώνοντας την Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού είναι σε θέση όχι απλά και µόνο να κάνουν ανάγνωση αλλά και να κατακτούν 
το νόηµα του γραπτού, καθιστώντας σαφές πότε αρχίζουν να κατακτούν τις πρώτες µεταγνωστικές δεξιότητες, για τις 
οποίες απαραίτητο δεν είναι µόνο να κατανοούν το γραπτό αλλά και να κατανοούν τι δεν κατανοούν εφευρίσκοντας 
στρατηγικές πρόσβασης στο βαθύτερο νόηµά του.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Γραµµατισµός, Ανάγνωση, Αναγνωστική Λειτουργία, Λεξιλόγιο, Κατανόηση, Πρώτη Σχολική Ηλικία. 
 
 
FACTORS THAT INFLUENCE THE READING ABILITY OF PUPILS IN FIRST AND 

SECOND YEARS OF PRIMARY SCHOOL. AN EMPIRICAL STUDY.  
 
 

Sifakis Aggeliki, Primary School Teacher - Postgraduate Student  
Selimas Nektaria, Primary School Teacher - MA In Teaching 

 
ABSTRACT 
The aim of the current paper is twofold: a) to investigate the extent to which very young learners have acquired 
the skill of decoding when they have finished grade 1 of Primary School in Greece, being able to decode not only 
simple known words but also complex and unknown ones and b) to shed light to the extent to which very young 
learners are able to grasp the gist while reading moving from the simple decoding of a reading text to the more 
complex process of encoding, while attending the first two grates of Primary school in Greece. For the purposes 
of the present article the Gates Mac-Ginities reading test has been regarded as appropriate, which includes 48 
vocabulary questions and 34 reading comprehension questions. The specific test has been handed out to primary 
young learners of both urban and rural areas including the outskirts of main urban cities in accordance with the 
spread of population around Greece, giving, thus, the possibility of analyzing even more issues, such as how far 
reading skills are influenced by children’s gender, the school area and their age. The findings of this paper are 
significant for the modern school reality because they give important information about the average of the young 
learners who are capable of decoding reading and comprehending a reading text after finishing the first two 
grates of primary school, making clear when they start acquiring the first metacognitive skills, for which they 
need to go beyond what they understand in a text and start understanding what they do not understand making use 
of strategies to help them comprehend the deeper meaning of a written text.  
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Literacy, Reading, Reading Ability, Vocabulary, Understanding, Primary School. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
 

Η διδασκαλία της γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας είναι σηµαντική στην αρχή της σχολικής ζωής 
των παιδιών, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
άγνωστες λέξεις και λέξεις που δεν τους είναι οπτικά ήδη γνωστές αποτελώντας βασικό εργαλείο για το 
γραµµατισµό σε όλα τα αλφαβητικά συστήµατα. Τα παιδιά µε την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη του 
δηµοτικού επικεντρώνονται σε προγράµµατα εκµάθησης της ανάγνωσης, χρησιµοποιώντας ως βασικό 
µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού την αποκωδικοποίηση του γραφήµατος σε φώνηµα και 
αντίστροφα. Αρχικά, η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και για το λόγο αυτό τα κείµενα 
της Α΄ τάξης, τουλάχιστον των πρώτων µηνών, αποτελούνται από απλές λέξεις και προτάσεις ώστε το 
παιδί να επικεντρωθεί στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης χωρίς να χρειάζεται να εµβαθύνει 
ιδιαίτερα στο νόηµα καθώς αυτό είναι πολύ εύληπτο (Αναλυτικό Πρόγραµµα, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο,1999). 

Με το πέρασµα των µηνών η αποκωδικοποίηση αυτοµατοποιείται, οπότε το µέγεθος των 
κειµένων αυξάνεται και οι προτάσεις γίνονται πιο σύνθετες. Για την κατανόηση των αναγνωσµάτων 
είναι απαραίτητη η κατάκτηση της δεξιότητας της αποκωδικοποίησης και σε αυτή δίνεται µεγάλη 
προσοχή στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού. ∆εν είναι τυχαίο πως τα µαθήµατα της Ιστορίας και των 
Θρησκευτικών προστίθενται στη Γ΄ τάξη του ∆ηµοτικού (Αναλυτικό Πρόγραµµα,1999) όπου 
αναµένεται πως το παιδί θα έχει εξελιχθεί σε ικανό αναγνώστη, οπότε η ανάγνωση και η γραφή παύει 
να είναι αυτοσκοπός και µετατρέπεται στο µέσο εκµάθησης και των άλλων µαθηµάτων. 

Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως η αποτελεσµατική ανάγνωση εξαρτάται από την ικανότητα 
νοηµατοδότησης του γραπτού. Την ανάγνωση επηρεάζουν δύο βασικοί παράγοντες: η αναγνώριση της 
λέξης, που καθορίζει την προφορική αναγνώρισή της, και η κατανόηση του νοήµατός της. Όµως, 
υπάρχει ένας ακόµα τρόπος µε τον οποίο συνδέεται η αποκωδικοποίηση µε την κατανόηση. Η 
κατανόηση ή η γνώση του νοήµατος της λέξης επηρεάζει την αποκωδικοποίηση όπως επίσης και η 
ατελής ή ανεπαρκής αποκωδικοποίηση περιορίζει την κατανόηση. Η ικανότητα γρήγορης και 
αποτελεσµατικής αποκωδικοποίησης οδηγεί στη σωστή ανάγνωση, ενώ η ατελής αποκωδικοποίηση 
οδηγεί σε φτωχή κατανόηση αντίστοιχα. Με τον καιρό, η αποκωδικοποίηση των λέξεων 
αυτοµατοποιείται τόσο που επιτυγχάνεται µε ελάχιστη ενεργητική προσοχή. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 
αυτοµατοποίησης, αν ο αναγνώστης αφιερώνει πολύ µεγάλο µέρος της προσοχής του στην 
αποκωδικοποίηση, ανεπαρκές θα είναι το εναποµένον µέρος της προσοχής που θα παραµείνει 
διαθέσιµο για τη δόµηση του νοήµατος από το γραπτό (Chard, D., Pikulski, J., Templeton, S, 2000). 

Βασικός σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να αναζητήσει σε ποιο βαθµό τα παιδιά, 
τελειώνοντας την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου, έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της 
αποκωδικοποίησης των λέξεων, όντας σε θέση να διαβάζουν όχι µόνο απλές αλλά και πολυσύλλαβες 
λέξεις, καθώς επίσης όχι µόνο λέξεις ήδη γνωστές αλλά και άγνωστες. Αναµένεται πως µε την 
παρέλευση και της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού τα παιδιά θα είναι καλύτεροι αναγνώστες και πολύ 
περισσότερο θα είναι σε θέση να εµβαθύνουν και στο νόηµα ενός κειµένου, µε άλλα λόγια πως θα 
µπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους ζητά το κείµενο.  

Επιπλέον, εφόσον η αυτοµατοποιηµένη αποκωδικοποίηση οδηγεί σε τέλεια ανάγνωση και 
ικανοποιητική κατανόηση αναµένεται πως τα παιδιά µε πλούσιο λόγο θα είναι σε θέση να έχουν και 
υψηλότερη κατανόηση. 

 Άλλα ερωτήµατα που τίθεται είναι κατά πόσο η ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης 
επηρεάζονται από το φύλο του παιδιού, την περιοχή του σχολείου στο οποίο φοιτά και, τέλος, από την 
ηλικία του. 

 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες οι σχετικές µε την πορεία εφαρµογής του 
σχεδίου της έρευνας για τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων. Έτσι, περιγράφονται οι ανεξάρτητες 
και οι εξαρτηµένες µεταβλητές, διατυπώνονται οι ερευνητικές µας υποθέσεις, δίνεται ο τρόπος 
επιλογής του δείγµατος, περιγράφονται τα ψυχοµετρικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν και, τέλος, 
δίνεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξέταση των συµµετεχόντων. 
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2.1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας θεωρήσαµε σκόπιµο να εισάγουµε τρεις ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Αυτές, λοιπόν, είναι: 1. το φύλο του µαθητή (αν είναι αγόρι ή κορίτσι), 2. η ηλικία του 
µαθητή (αν το παιδί που εξετάστηκε φοιτά στην Α΄ ή στη Β΄ ∆ηµοτικού), 3. ο τόπος φοίτησης του 
µαθητή (αν το σχολείο που φοιτά βρίσκεται σε αστική, ηµιαστική ή αγροτική περιοχή). Η χώρα 
καταγωγής του παιδιού δεν ελήφθη υπόψη στην παρούσα έρευνα, αφού οι µαθητές / τριες που 
εξετάστηκαν είχαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ελληνική υπηκοότητα και ακόµα και αυτοί που 
δεν είχαν ελληνική υπηκοότητα διέµεναν πολλά χρόνια στην Ελλάδα .  

Έχοντας δεδοµένες τις τρεις παραπάνω ανεξάρτητες µεταβλητές για κάθε µαθητή που 
συµµετείχε στην έρευνα, θελήσαµε να εξετάσουµε πόσο οι µεταβλητές αυτές επηρεάζουν την 
αναγνωστική ικανότητα του µαθητή 

(εξαρτηµένη µεταβλητή). Ως « αναγνωστική ικανότητα » στην παρούσα έρευνα θεωρήσαµε τη 
βαθµολογία του µαθητή στα δύο µέρη (λεξιλόγιο, κατανόηση) του ψυχοµετρικού µέσου Gates – 
MacGinitie (Τεστ Ανάγνωσης, ∆ηµοτικό Α, Τύπος 2). Η βαθµολογία του µαθητή στα δύο µέρη του 
παραπάνω τεστ, στο λεξιλόγιο και στην κατανόηση, αντιπροσωπεύει το εννοιολογικό περιεχόµενο της 
µεταβλητής « αναγνωστική ικανότητα » εκφρασµένης µε διαφορετικό τρόπο. 
 
2.2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο βασικός σκοπός της έρευνάς µας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αναγνωστική ικανότητα των µαθητών. Συγκεκριµένα εξετάστηκαν το φύλο του παιδιού, η ηλικία του 
και το σχολείο που φοιτά. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική µας ανασκόπηση, αναµένουµε ότι: α) τα 
κορίτσια θα υπερέχουν των αγοριών στη βαθµολογία του τεστ του σχετικού µε την αναγνωστική 
ικανότητα, β) τα παιδιά της Β΄ ∆ηµοτικού θα υπερέχουν των παιδιών της Α΄ ∆ηµοτικού στο τεστ 
ανάγνωσης, γ) τα παιδιά των αστικών σχολείων θα έχουν καλύτερες επιδόσεις στο τεστ από τα παιδιά 
των ηµιαστικών και του περιφερειακού σχολείου. 
 
2.3. ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 

Το δείγµα της έρευνάς µας αποτέλεσαν 183 µαθητές / τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού. 
Πιο συγκεκριµένα, από τους µαθητές / τριες αυτούς / ες, οι 103 ήταν αγόρια (56,3 %) και οι 80 ήταν 
κορίτσια (43,7 %). Επίσης, από τους 183 µαθητές / τριες του δείγµατός µας, οι 136 φοιτούσαν στην Α΄ 
∆ηµοτικού (74,3 %) και οι 47 στη Β΄ ∆ηµοτικού (25,7 %). Από τους 136 µαθητές / τριες της Α΄ 
∆ηµοτικού, οι 74 ήταν αγόρια (54,41 %) και οι 62 ήταν κορίτσια (45,59 %) και από τους 47 µαθητές / 
τριες της Β΄ ∆ηµοτικού, οι 29 ήταν αγόρια (61,7 %) και οι 18 ήταν κορίτσια (38,3 %). Τα σχολεία που 
επιλέξαµε ήταν δύο αστικά, δύο ηµιαστικά και ένα περιφερειακό. Από τους από τους 183 µαθητές / 
τριες του δείγµατός µας, οι 97 φοιτούσαν σε αστικά σχολεία (53 %), οι 73 σε ηµιαστικά (39,9 %) και οι 
13 σε περιφερειακό (7, 1 %). Από τους από τους 97 µαθητές / τριες του δείγµατός µας που φοιτούσαν 
σε αστικά σχολεία, οι 50 φοιτούσαν στην Α΄ ∆ηµοτικού (51, 55 %) και από αυτούς οι 28 ήταν αγόρια 
(56 %) και οι 22 ήταν κορίτσια (44 %) και οι 47 στη Β΄ ∆ηµοτικού (48, 45 %) εκ των οποίων οι 29 
ήταν αγόρια (61,7 %) και 18 ήταν κορίτσια (38,3 %). Από τους από τους 73 µαθητές / τριες του 
δείγµατός µας που φοιτούσαν σε ηµιαστικά σχολεία, και οι 73 φοιτούσαν στην Α΄ ∆ηµοτικού (100 %) 
εκ των οποίων οι 37 ήταν αγόρια (51 %) και οι 36 ήταν κορίτσια (49 %). Τέλος, από τους από τους 13 
µαθητές / τριες του δείγµατός µας που φοιτούσαν σε περιφερειακά σχολεία, και οι 13 φοιτούσαν στην 
Α΄ ∆ηµοτικού (100 %) εκ των οποίων οι 9 ήταν αγόρια (69 %) και οι 4 ήταν κορίτσια (31 %).  
 
2.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Το µέσο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας ήταν, όπως 
προαναφέραµε, το Gates – MacGinitie (Τεστ Ανάγνωσης, ∆ηµοτικό Α, Τύπος 2). Στη συνέχεια, γίνεται 
περιγραφή του ψυχοµετρικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και της διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε.  
 
2.4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Το Gates – MacGinitie (Τεστ Ανάγνωσης, ∆ηµοτικό Α, Τύπος 2) αποτελείται από δύο µέρη: το 
πρώτο µέρος µετράει το λεξιλόγιο και το δεύτερο την κατανόηση. Και τα δύο µέρη του τεστ 
χορηγήθηκαν οµαδικά. 



378  Η γλώσσα ως µέσο και ως αντικείµενο µάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία 

 

 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο µέρος, που µετράει το λεξιλόγιο, αποτελείται από 48 περιπτώσεις. 
Καθεµία από αυτές συνοδεύεται από 1 εικόνα και 4 λέξεις ως εναλλακτικές απαντήσεις. Οι µαθητές / 
τριες κλήθηκαν να επιλέξουν 1 λέξη από τις 4, αυτή, δηλαδή, που ταίριαζε µε την εικόνα Όταν ο 
µαθητής / τρια επέλεγε τη σωστή απάντηση έπαιρνε βαθµό 1, ενώ όταν επέλεγε καθεµία από τις 3 
λανθασµένες απαντήσεις, έπαιρνε βαθµό 0. Ανώτερη βαθµολογία του συγκεκριµένου τεστ ήταν το 48. 

Το δεύτερο µέρος του τεστ, που µετράει την κατανόηση, αποτελείται από 34 περιπτώσεις. 
Καθεµία από αυτές συνοδεύεται από 4 εικόνες και είτε περιγράφει µια κατάσταση (25 περιπτώσεις), 
είτε υποβάλλει µία ερώτηση στο παιδί (9 περιπτώσεις). Το παιδί µε βάση την περιγραφή ή την ερώτηση 
καλείται να επιλέξει τη 1 από τις 4 εικόνες, αυτή, δηλαδή, που ταιριάζει είτε στην περιγραφή είτε στην 
ερώτηση. Όταν ο µαθητής / τρια επέλεγε τη σωστή εικόνα έπαιρνε βαθµό 1, ενώ όταν επέλεγε καθεµία 
από τις 3 λανθασµένες εικόνες, έπαιρνε βαθµό 0. Ανώτερη βαθµολογία του συγκεκριµένου τεστ ήταν 
το 34. 
 
2.4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Για την πραγµάτωση της παρούσας µελέτης επιλέξαµε πέντε σχολεία του Νοµού Αχαΐας. Τα δύο 
από αυτά βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας, τα άλλα δύο από αυτά βρίσκονται λίγο έξω από το 
κέντρο της Πάτρας και το ένα από αυτά βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του νοµού Αχαΐας.  

Η διεξαγωγή της έρευνάς µας ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκαπενθήµερο του 
Μαΐου. Αφού ήρθαµε σε συνεννόηση µε τους διευθυντές των σχολείων και µε τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό του κάθε τµήµατος της Α΄ και της Β΄ τάξης, ξεκινήσαµε τη χορήγηση της δοκιµασίας. 
Αποδέκτες ήταν οι µαθητές / τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού. Για τη συµπλήρωση του τεστ 
ανάγνωσης ζητήσαµε από τους υπεύθυνους δασκάλους των τάξεων να µας παραχωρήσουν το πρώτο 
δίωρο του σχολικού προγράµµατος. Έτσι, καταφέραµε να είναι τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο 
ξεκούραστα κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας  

Το τεστ, όπως προαναφέρθηκε, χορηγήθηκε οµαδικά. Ξεκινώντας, ενηµερώναµε τους µαθητές / 
τριες ότι πρόκειται να τους δώσουµε να συµπληρώσουν ένα φυλλάδιο που µοιάζει µε παιχνίδι. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, προσπαθήσαµε να µειώσουµε, όσο ήταν δυνατόν, το άγχος των παιδιών και να τα 
αποτρέψουµε από το να σκεφτούν ότι θα γράψουν ένα είδος διαγωνίσµατος. Για τη συµπλήρωση του 
τεστ δόθηκαν σαφείς οδηγίες στα παιδιά. Επίσης, πριν την έναρξη του τεστ, µε τη βοήθειά µας, τα 
παιδιά έλυσαν τις δύο ασκήσεις λεξιλογίου και τις δύο ασκήσεις κατανόησης, που αποτελούν τα 
παραδείγµατα του τεστ. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στη χορήγηση του τεστ ακολουθήθηκαν αυστηρά 
οι οδηγίες του εγχειριδίου. 

Όταν τα παιδιά ολοκλήρωναν το πρώτο µέρος του τεστ, το λεξιλόγιο, δεν προχωρούσαν στο 
δεύτερο µέρος του τεστ, την κατανόηση. Έτσι, αποφύγαµε τη διακοπή του τεστ από το διάλειµµα. Τα 
παιδιά, πριν το διάλειµµα, συµπλήρωναν το πρώτο µέρος του τεστ και, µετά το διάλειµµα, το δεύτερο 
µέρος του τεστ. Όταν κάποιο παιδί ολοκλήρωνε και τα δύο µέρη του τεστ, µας παρέδιδε το φυλλάδιό 
του.  
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήµατα της έρευνάς µας, ύστερα από ανάλυση των 
δεδοµένων µε τη χρήση των κατάλληλων παραµετρικών κριτηρίων. Για τη στατιστική ανάλυση των 
δεδοµένων µας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.15.0. (Statistical Package for Social 
Sciences). 

Από τους δείκτες κεντρικής τάσης και τους δείκτες διασποράς, επιλέξαµε να παρουσιάσουµε 
τους µέσους όρους (x) και τις τυπικές αποκλίσεις (s) αντίστοιχα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των 
δεδοµένων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µέσοι όροι (x) και οι τυπικές αποκλίσεις (s) 
των εξαρτηµένων µεταβλητών Λεξιλόγιο και Κατανόηση (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των εξαρτηµένων µεταβλητών 
Λεξιλόγιο και Κατανόηση (Ν= 183) 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Μ.Ο. Τ.Α. 
Λεξιλόγιο 43,79  5,42 
Κατανόηση 25,54 6,10 

 
Από τις τιµές των µέσων όρων (x) στις επιδόσεις των παιδιών στις δύο (2) δοκιµασίες, 

παρατηρούµε ότι και οι δύο δοκιµασίες φάνηκαν σχετικά εύκολες στους µαθητές / τριες, αφού το 
ποσοστό των σωστών απαντήσεων στη δοκιµασία Λεξιλόγιο είναι 91,22% και το ποσοστό των σωστών 
απαντήσεων στη δοκιµασία Κατανόηση είναι 75,11%. Επίσης, οι επιδόσεις των παιδιών στο Λεξιλόγιο 
ήταν µεγαλύτερες από τις επιδόσεις τους στην Κατανόηση.  

Εκτός από τους παραπάνω δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, µελετήσαµε και τις 
συνάφειες µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών (Πίνακας 2). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι 
συνάφειες µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών της έρευνάς µας.  
 
Πίνακας 2. Συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών Λεξιλόγιο και Κατανόηση 

 

 
**Στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο 0,01 (α= 0,01) 

 
Από τα δεδοµένα του Πίνακα 2 βλέπουµε ότι ο συντελεστής συσχέτισης (ρ του Pearson) µε τιµή 

0, 724 υποδεικνύει µια ισχυρή θετική γραµµική σχέση µεταξύ των δύο εξαρτηµένων µεταβλητών, 
δηλαδή µεταξύ του Λεξιλογίου και της Κατανόησης. 

Τα δεδοµένα της έρευνάς µας αναλύθηκαν περαιτέρω µε την εφαρµογή επαγωγικών στατιστικών 
µεθόδων. Για να ελεγχθούν οι διαφορές ανάµεσα στους µέσους όρους των επιδόσεων µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών, µεταξύ των παιδιών των δύο τάξεων του ∆ηµοτικού και µεταξύ των παιδιών των τριών 
κατηγοριών των σχολείων χρησιµοποιήσαµε το t - κριτήριο (t- test). Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
υπήρξε ανάµεσα στους µέσους όρους µεταξύ των παιδιών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού τόσο στο Λεξιλόγιο 
όσο και στην Κατανόηση και µεταξύ των τριών κατηγοριών των σχολείων και της δοκιµασίας 
Κατανόηση. Στη συνέχεια, δίνονται οι τιµές για το Λεξιλόγιο στην Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Πίνακας 3) 
και για την Κατανόηση στην Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Πίνακας 4), καθώς και για την Κατανόηση στις 
τρεις κατηγορίες σχολείων (Πίνακας 5). 

 
Πίνακας 3. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Λεξιλόγιο 

στην Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 183) 
 

 
Τάξη 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
136 

 
42,95 

 
5,91 

 
Λεξιλόγιο 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
47 

 
46,23 

 
2,33 

 

  
Λεξιλόγιο 

 
Κατανόηση 

Λεξιλόγιο 1,000  , 724** 

 
Κατανόηση 

, 724** 1,000 
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Πίνακας 4.Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Κατανόηση 
στην Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 183) 

 
 

Τάξη 
 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
136 

 
24,25 

 
6,19 

 
Κατανόηση 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
47 

 
29,29 

 
3,93 

 
Πίνακας 5. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Κατανόηση 

στις τρεις κατηγορίες σχολείων (Ν= 183) 
 

 
Σχολείο 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

Αστικό 97 26,74 5,54  
Κατανόηση 

Ηµιαστικό 
 

Περιφερειακό 

73 
 

13 

24,17 
 

24,30 

6,38 
 

7,05 
 

Θέλοντας να δούµε αν η στατιστικώς σηµαντική διαφορά ισχύει όχι µόνο µεταξύ γενικά των 
παιδιών της Α΄ ∆ηµοτικού και της Β΄ ∆ηµοτικού, αλλά και ανάµεσα στα αγόρια της Α΄ και Β΄ 
∆ηµοτικού και ανάµεσα στα κορίτσια της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού, συγκρίναµε τους µέσους όρους των 
αγοριών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού και τους µέσους όρους των κοριτσιών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού στις 
δοκιµασίες Λεξιλόγιο και Κατανόηση. 

 
Πίνακας 6. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Λεξιλόγιο 

στα αγόρια της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 103)  
 

 
Τάξη 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
74 

 
42,60 

 
6,72 

 
Λεξιλόγιο 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
29 

 
46,06 

 
2,71 

 
Από τον Πίνακα 6 βλέπουµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία 

Λεξιλόγιο µεταξύ των αγοριών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (ρ= 0,009). 
 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Κατανόηση 
στα αγόρια της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 103)  

 
 

Τάξη 
 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
74 

 
23,05 

 
6,86 

 
Κατανόηση 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
29 

 
29,20 

 
3,50 
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Από τον Πίνακα 7 βλέπουµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία 
Κατανόηση µεταξύ των αγοριών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (ρ= 0,00). 

 
Πίνακας 8.Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Λεξιλόγιο 

στα κορίτσια της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 80)  
 

 
Τάξη 

 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
62 

 
43,37 

 
4,79 

 
Λεξιλόγιο 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
18 

 
46,50 

 
1,58 

 
Από τον Πίνακα 8 βλέπουµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία 

Λεξιλόγιο µεταξύ των κοριτσιών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (ρ= 0,008). 
 

Πίνακας 9.Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τη δοκιµασία Κατανόηση στα κορίτσια 
της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού (Ν= 80) 

 
 

Τάξη 
 
Ν 

 
Μ.Ο. 

 
Τ.Α. 

 
Α΄ ∆ηµοτικού 

 
62 

 
25,14 

 
5,19 

 
Κατανόηση 

 
Β΄ ∆ηµοτικού 

 
18 

 
29,44 

 
4,64 

 
Από τον Πίνακα 9 βλέπουµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη δοκιµασία 

Κατανόηση µεταξύ των κοριτσιών της Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού(ρ= 0,002). 
Στη συνέχεια, ακολούθησε πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση για να εξεταστεί κατά πόσο οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές προβλέπουν τις εξαρτηµένες. Αν, για παράδειγµα, µπορούµε να προβλέψουµε 
την επίδοση του παιδιού σε κάποια συγκεκριµένη δοκιµασία µε βάση το φύλο του παιδιού, την ηλικία 
του ή τον τόπο διαµονής του. 

Οι πολλαπλές παλινδροµικές αναλύσεις υπολογίστηκαν µε τη χρησιµοποίηση των τριών (3) 
ανεξάρτητων µεταβλητών ως µεταβλητών που προβλέπουν τις επιδόσεις των παιδιών στις δύο 
δοκιµασίες (εξαρτηµένες µεταβλητές). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ENTER.  

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι συνάφειες ανεξάρτητων - εξαρτηµένων µεταβλητών.  
 

Πίνακας 10. Συνάφειες µεταξύ των τριών (3) ανεξάρτητων και 
των δύο (2) εξαρτηµένων µεταβλητών (Ν = 183) 

 
 

Φύλο 
 

Τάξη 
 

Σχολείο 
 

0,272 
 

0,000 
 

0,116 
 

Λεξιλόγιο 
 

Κατανόηση 
 

0,135 
 

0,000 
 

0,005 
 

Στον Πίνακα 10 βλέπουµε ότι η τάξη έχει θετική συνάφεια και µε τις δύο εξαρτηµένες 
µεταβλητές. Φαίνεται, λοιπόν, ότι όσο το παιδί ΄΄ανεβαίνει΄΄ τάξη στο σχολείο τόσο γίνονται 
υψηλότερες οι επιδόσεις του στην ανάγνωση. Επίσης, ο τύπος του σχολείου που φοιτά το παιδί έχει 
θετική συνάφεια µε την εξαρτηµένη µεταβλητή Κατανόηση. Όσο πιο κεντρικό είναι το σχολείο που 
φοιτά το παιδί τόσο πιο καλές θα είναι οι επιδόσεις του στην Κατανόηση. 
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Η πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση έδωσε τους παρακάτω συντελεστές προσδιορισµού: 
1) για τη δοκιµασία Λεξιλόγιο: 
R= 0,27, R2 = 0,07 (df3,179 = 4, 97), p=0,02 
2) για τη δοκιµασία Κατανόηση: 
R= 0,37, R2 = 0,14 (df3,179 = 9,90), p=0,00 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10 και από τους συντελεστές προσδιορισµού, οι ανεξάρτητες 
µεταβλητές προέβλεψαν σε στατιστικώς σηµαντικό βαθµό τόσο τη δοκιµασία Λεξιλόγιο (p = 0,02) όσο 
και τη δοκιµασία Κατανόηση (p < . 01). 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Από την έρευνά µας καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: 
Καταρχήν, η αναγνωστική επίδοση δεν επηρεάζεται από το φύλο του παιδιού. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατά µας, τα αγόρια είχαν τις ίδιες επιδόσεις µε τα κορίτσια και στις δύο δοκιµασίες. Τα 
αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών (Βάµβουκας, 1987 ˙ 
Αλεξόπουλος, 1984 ˙ Τάφα, 1995˙ Πόρποδας, 1996˙ Fijalkow, 1998 ˙ ∆αρβούδης, 2000) στις οποίες 
φαίνεται ότι τα αγόρια είναι περισσότερο επιρρεπή στις µαθησιακές δυσκολίες, µε βραδύτερους 
ρυθµούς ωρίµασης και, κατά συνέπεια, είναι λιγότερο καλοί αναγνώστες σε σχέση µε τα κορίτσια, είτε 
παρουσιάζεται ότι τα αγόρια είναι καλύτεροι αναγνώστες λόγω της υποβαθµισµένης θέσης της 
γυναίκας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Αυτό εξηγείται, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει µεγαλύτερη 
κοινωνική σχέση ανάµεσα στη µητέρα και στην κόρη από όχι ανάµεσα στη µητέρα και το γιο. Τα 
κορίτσια έχουν την τάση να µιµούνται τις µητέρες τους σε όλες τις παραµέτρους, άρα και στο λόγο. 
Επίσης, τα κορίτσια αρέσκονται στις διαπροσωπικές σχέσεις, πράγµα που απαιτεί γλωσσική δεξιότητα, 
ενώ τα αγόρια προτιµούν να ασχολούνται κυρίως µε αντικείµενα, πράγµα το οποίο ενισχύει την 
ανάπτυξη των µη γλωσσικών δεξιοτήτων. Μια πιθανή εξήγηση για τη µη στατιστικώς σηµαντική 
διαφορά στην αναγνωστική επίδοση ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια αποτελεί το µικρό µέγεθος 
του δείγµατος. Οι εκατόν ογδόντα τρεις (183) συµµετέχοντες της παρούσας έρευνας και το µη τυχαίο 
δείγµα ίσως δεν ήταν επαρκείς λόγοι για να φανεί κάποια στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην 
αναγνωστική επίδοση ανάµεσα στα δύο φύλα. Επίσης, επειδή διαπιστώθηκε ότι και οι δύο δοκιµασίες 
φάνηκαν σχετικά εύκολες στα παιδιά, ίσως να µην είναι το τεστ ικανό για να κάνει το διαχωρισµό 
ανάµεσα σε επαρκείς και µη επαρκείς αναγνώστες. 

Όµως, η χρονολογική ηλικία του παιδιού, δηλαδή αν το παιδί φοιτά στην Α΄ ή στη Β΄ ∆ηµοτικού 
φαίνεται να επηρεάζει την αναγνωστική του ικανότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά της 
Β΄ ∆ηµοτικού είναι περισσότερο εξοικειωµένα µε το γραπτό λόγο από ότι είναι τα παιδιά της Α΄ 
∆ηµοτικού. Στα παιδιά της Β΄ ∆ηµοτικού, τα οποία έχουν φοιτήσει ένα χρόνο παραπάνω στο σχολείο 
σε σύγκριση µε τα παιδιά της Α΄ ∆ηµοτικού, οι διαδικασίες της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης 
της ανάγνωσης είναι σχεδόν αυτοµατοποιηµένες, ενώ για τα παιδιά της Α΄ ∆ηµοτικού οι διαδικασίες 
αυτές είναι ακόµα υπό εξέλιξη.  

Συγκεκριµένα, τα παιδιά της Α΄ ∆ηµοτικού συγκεντρώνουν περισσότερες ακραίες τιµές στην 
αποκωδικοποίηση του λεξιλογίου. Αυτό σηµαίνει πως στο τέλος της Α΄ τάξης όλα τα παιδιά δεν είναι 
εξίσου καλοί αναγνώστες. Η Clay (1985) αναφέρει πως τα παιδιά που στερούνται αντιλήψεων για το 
γραπτό ίσως βρεθούν σε σύγχυση ή σε αδυναµία µάθησης πολύ νωρίς στη διαδικασία εκµάθησης 
ανάγνωσης και γραφής. Σε κοινωνίες υψηλού γραµµατισµού τα παιδιά δεν περιµένουν την ηλικία του 
σχολείου για να δηµιουργήσουν υποθέσεις και θεωρίες προκείµενου να ερµηνεύσουν τον κόσµο του 
γραπτού. Έχουν γνώσεις και εµπειρίες για το γραπτό λόγο πολύ πριν µάθουν να γράφουν και να 
διαβάζουν (IRA, 1999). Το γεγονός ότι οι γνώσεις αυτές επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών στο 
σχολείο προβάλλει την αναγκαιότητα υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, ώστε τα παιδιά κατά την 
εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη να έχουν ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο. Παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο 
µέρος των παιδιών στο τέλος της Α΄ τάξης καταφέρνουν να αποκωδικοποιήσουν ως επί το πλείστον 
σωστά γνωστές και άγνωστες λέξεις, αλλά η κατανόηση δεν είναι εξίσου υψηλή. Τα παιδιά στη Α΄ 
τάξη αφιερώνουν το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής τους στην αποκωδικοποίηση του γραπτού, οπότε 
δεν µένει παρά ελάχιστο µέρος της προσοχής τους για την κατανόηση. Για το λόγο αυτό η κατανόηση 
δεν είναι εξίσου υψηλή. ∆ιαφαίνεται πως η αποκωδικοποίηση συνδέεται µε την κατανόηση. Η 
κατανόηση ή η γνώση του νοήµατος της λέξης επηρεάζει την αποκωδικοποίηση όπως, επίσης, και η 
ατελής ή ανεπαρκής αποκωδικοποίηση περιορίζει την κατανόηση. Η ικανότητα γρήγορης, έγκυρης και 
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αποτελεσµατικής αποκωδικοποίησης οδηγεί σε ευφράδεια λόγου. Η ατελής αποκωδικοποίηση µπορεί 
να οδηγήσει σε φτωχή κατανόηση. Με το καιρό η αποκωδικοποίηση των λέξεων αυτοµατοποιείται 
τόσο που επιτυγχάνεται µε ελάχιστη ενεργητική προσοχή. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 
αυτοµατοποίησης, αν ο αναγνώστης αφιερώνει πολύ µεγάλο µέρος της προσοχής του στην 
αποκωδικοποίηση, ανεπαρκές θα είναι το εναποµένον µέρος της προσοχής που θα παραµείνει 
διαθέσιµο στη δόµηση του νοήµατος από το γραπτό. (Chard,D., Pikulski, J., Templeton, S., 2000). Στα 
παιδιά της Β΄ ∆ηµοτικού δε συναντάµε ακραίες τιµές στην επίδοσή τους στο λεξιλόγιο, άρα τα 
περισσότερα από τα παιδιά στη Β΄ τάξη καταφέρνουν άριστα την αποκωδικοποίηση µιας γνωστής ή 
άγνωστης λέξης. Παρατηρούµε, επίσης, αύξηση στην επίδοση των παιδιών στη κατανόηση σε ιδιαίτερα 
σηµαντικό βαθµό. Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως στα παιδιά η βελτίωση στην ανάγνωση 
ακολουθείται από βελτίωση και στην κατανόηση, στοιχείο που αποδεικνύει τη θετικά αύξουσα σχέση 
µεταξύ των δύο µεταβλητών και πρακτικά την υψηλή αλληλεξάρτηση τους. Όσο δηλαδή ο αναγνώστης 
αυτοµατοποιεί την αποκωδικοποίηση καταλήγει γρηγορότερα, ευκολότερα και ορθά στην ανάγνωση 
της λέξης, δεξιότητα που του επιτρέπει πλέον να στρέψει την προσοχή του στο περιεχόµενο. Από τη 
στιγµή αυτή µπορούµε να κάνουµε λόγο και για την ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων, αφού η 
συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού στο περιεχόµενο του δίνει πλέον τη δυνατότητα να 
καταλαβαίνει τι ενδεχοµένως δεν έχει κατανοήσει επαρκώς και να προσπαθήσει µόνος του να 
ανατροφοδοτήσει τη γνώση, ξαναδιαβάζοντας και ερµηνεύοντας πλέον το σηµείο αυτό που 
προηγουµένως αδυνατούσε να αντιληφθεί. Οι καλοί αναγνώστες µπορούν να κάνουν γρήγορη 
ανάγνωση έχοντας δυνατότητα πρόσβασης στο νόηµα, και σε περίπτωση που αντιληφθούν πως κάτι 
δεν πάει καλά µε την εξαγωγή του νοήµατος δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στα σηµεία όπου σηµειώθηκε 
το πρόβληµα. Η διαδικασία διόρθωσης των λαθών είναι µεταγνωστική ικανότητα που αποσκοπεί στο 
αποτελεσµατικό διάβασµα (Brown, A.,1980). Επίσης, το γεγονός ότι τα παιδιά σε υψηλό βαθµό στο 
τέλος της Β΄ ∆ηµοτικού έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά τις δεξιότητες τόσο της ανάγνωσης και, 
συνακολούθως, της κατανόηση σε σχέση µε την Α΄ ∆ηµοτικού υποδεικνύει το σοβαρότατο 
αντισταθµιστικό και εξισωτικό ρόλο του σχολείου, καθώς και τη βελτίωση που επιδέχεται κάθε 
ανθρώπινο ον µέσω της αγωγής. Τέλος, στην έρευνά µας φάνηκε ότι η αναγνωστική διαδικασία, και πιο 
συγκεκριµένα η κατανόηση, επηρεάζεται από τον τόπο που βρίσκεται το σχολείο φοίτησης του παιδιού. 
Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία αστικών περιοχών είναι καλύτεροι αναγνώστες από τα παιδιά που 
φοιτούν σε σχολεία ηµιαστικών ή περιφερειακών περιοχών. Αυτό εξηγείται εύκολα, αν λάβουµε υπόψη 
µας ότι τα παιδιά των αστικών περιοχών έχουν περισσότερες ευκαιρίες µάθησης από τα παιδιά των 
ηµιαστικών ή των αγροτικών περιοχών, αφού τα σχολεία τους είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
εξαθέσια, διαθέτουν εξοπλισµένες βιβλιοθήκες και πιο έµπειρο διδακτικό προσωπικό. Αντίθετα, τα 
σχολεία των ηµιαστικών και ακόµα περισσότερο των αγροτικών περιοχών παρέχουν λιγότερες 
ευκαιρίες µάθησης. 

 
Ανάγνωση και κατανόηση – Τρόποι αντιµετώπισης στην τάξη 
 

Η διαδικασία ηχοποίησης της λέξης εγκαθιστά την οπτική γνώση µε δύο τρόπους: Το παιδί 
πρέπει να αποτυπώσει την ακολουθία των γραµµάτων από αριστερά προς δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο, η 
διαδικασία αποκωδικοποίησης της γλώσσας θα αυτοµατοποιείται, καθώς θα αναγνωρίζονται συγγενείς 
και άγνωστες λέξεις. Η κατανόηση µπορεί να εξασφαλιστεί µόνο αν ο αναγνώστης έχει αποκλειστικά 
εκεί στραµµένη την προσοχή του. Αν ο αναγνώστης επικεντρωθεί στη συλλαβή και το γράµµα, η 
προσοχή του θα διασπαστεί. Για το λόγο αυτό, η κατανόηση του κειµένου απαιτεί τέλεια κατάκτηση 
της αναγνωστικής ικανότητας. (Adams, 1990). Στους µαθητές χαµηλής επίδοσης δίνεται λιγότερος 
χρόνος ανάγνωσης σε σχέση µε αυτόν που χρειάζονται. Όταν ζητάται από τους αδύνατους µαθητές να 
διαβάσουν, η ανάγνωση είναι συνήθως προφορική και διαβάζουν λιγότερες λέξεις άρα και λιγότερες 
ιστορίες και βιβλία. Σχετικά µε τη δουλειά στην τάξη, καµία εργασία δεν πρέπει να ολοκληρώνεται, αν 
οι µαθητές δεν κατανοήσουν το λόγο που γίνεται, τη µέθοδο και δεν είναι αναµενόµενο να κερδίσουν 
κάτι από την εκτέλεσή της (Chard, D., Pikulski, J., Templeton, S., 2000). Σχετικά µε το αναλυτικό 
πρόγραµµα το πρόβληµα που ανακύπτει είναι πως η διδασκαλία της γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας που 
προτείνει είναι φτωχό και όχι ιδιαίτερα ισορροπηµένο. ∆εν είναι µόνο η παρουσίαση της ποικιλίας των 
δραστηριοτήτων που καθιστά ένα πρόγραµµα αποτελεσµατικό ή όχι. Ρόλο παίζει και ο τρόπος που τα 
επιµέρους κοµµάτια συνενώνονται, υποστηρίζοντας το ένα το άλλο, πάντοτε µε πλήρη επίγνωση των 
αναγκών και της προόδου που πρέπει να υπηρετήσουν για τους νεαρούς µαθητές. 
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∆υνατές παρεµβάσεις από το δάσκαλο 
 

Η συστηµατική διδασκαλία της γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας πρέπει να ενοποιηθεί µε άλλα 
προγράµµατα γραµµατισµού έτσι ώστε να διαµορφωθεί ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα. Η διδασκαλία 
της γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας συµβάλλει στη βέλτιστη δυνατότητα αποκωδικοποίησης των 
µαθητών. Τα ευρήµατα συναινούν στη θετική σχέση µεταξύ της κατάκτησης της φωνηµικής 
συνειδητοποίησης, της αυτοµατοποιηµένης ανάγνωσης και της κατανόησης του κειµένου. Ωστόσο, όσο 
πιο νωρίς το παιδί µαθαίνει να αποκωδικοποιεί, τόσο πιο εύκολα µπαίνει στη διαδικασία κατανόησης 
του κειµένου. Η κατανόηση των αναγνωσµάτων είναι µια σύνθετη γνωστική διαδικασία που απαιτεί 
ικανότητες που δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν εάν δε συνεκτιµηθούν µε το κρίσιµο ρόλο της 
εκµάθησης λεξιλογίου και της διδασκαλίας. Οι κύριες µέθοδοι διδασκαλίας λεξιλογίου είναι οι 
ακόλουθες: α) Άµεση διδασκαλία: ∆ίνονται στα παιδιά διευκρινίσεις και ορισµοί των λέξεων που 
πρέπει να µάθουν. β) Έµµεση διδασκαλία: τα παιδιά εκτίθενται σε ποικίλα κείµενα. γ) ∆ιδασκαλία µε 
πολυµέσα: Η διδασκαλία του λεξιλογίου γίνεται υπερβαίνοντας το κείµενο και εισάγοντας και άλλα 
µέσα. δ) Εξάσκηση ώστε το παιδί να καταφέρει να διαβάζει αυτόµατα. ε) Μέθοδοι σύνδεσης: το παιδί 
προσπαθεί να συνδυάσει αυτά που ξέρει µε όσα δεν ξέρει και να βγάλει νόηµα. (National Reading 
Panel, 2000). Το λεξιλόγιο είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη της κατανόησης, γι’ 
αυτό δεν πρέπει να παραµελείται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε οι µαθητές να βελτιώσουν το 
λεξιλόγιό τους, άρα και την κατανόηση όσων διαβάζουν. Η ποικιλία των µεθόδων διδασκαλίας που 
αποσκοπούν στη κατανόηση των κειµένων είναι στενά συνδεδεµένες µε την προετοιµασία των 
δασκάλων για να διδάξουν κάτι τέτοιο (National Reading Panel, 2000). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός απλού και εύχρηστου εργαλείου για την αποτίµηση των 
ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης, που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επιδιώκει τον 
προσδιορισµό των ικανοτήτων γραµµατισµού που έχουν κατακτήσει οι µικροί µαθητές του. Το εργαλείο απαρτίζεται 
από τέσσερις δοκιµασίες κάθε µια από τις οποίες αξιολογεί διαφορετικές δεξιότητες γραµµατισµού. Οι δεξιότητες 
που ελέγχονται µέσα από τις δοκιµασίες είναι: η αναγνώριση διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων δηλαδή η 
διάκριση αριθµών-γραµµάτων και η διάκριση των γραµµάτων που ανήκουν σε διαφορετικά αλφάβητα καθώς και η 
κατανόηση των συµβάσεων του έντυπου λόγου (∆οκιµασία 1), ο χωρισµός λέξεων σε συλλαβές (∆οκιµασία 2), η 
αποµόνωση του αρχικού φωνήµατος των λέξεων και η ταύτισή του µε το αντίστοιχο γράφηµα (∆οκιµασία 3), η 
γραφή και η ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων (∆οκιµασία 4). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν δείκτες πρόβλεψης για 
την πορεία κατάκτησης των συµβάσεων που διέπουν την ανάγνωση και τη γραφή και τα παιδιά προσχολικής 
εκπαίδευσης φαίνεται να µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.  
Για τον έλεγχο των δεξιοτήτων αυτών καταβλήθηκε προσπάθεια ένταξης των δοκιµασιών σε περιστάσεις 
επικοινωνίας µε παιγνιώδη χαρακτήρα ώστε να εξασφαλίζεται ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός συµµετοχής των 
παιδιών.  
Το εργαλείο εφαρµόστηκε σε 114 παιδιά προσχολικής ηλικίας από οκτώ δηµόσια νηπιαγωγεία της Πάτρας. Κάθε 
υποκείµενο συµµετείχε σε δύο ατοµικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιούνταν στο χώρο της τάξης. Η πρώτη αυτή 
εφαρµογή έδειξε ότι οι δοκιµασίες ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για το σκοπό τον οποίο κατασκευάστηκαν και 
επιπλέον ότι η πλειοψηφία των δοκιµασιών έγινε κατανοητή από τα παιδιά και έλκυσε το ενδιαφέρον τους. 
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ABSTRACT 
Our main purpose is to present a core of activities which are shaping the literate profile of preschool aged 
children. This “test” is divided into four parts, which are simple and usable enough to be applied by teachers in 
their classrooms: 
The first part examines the ability to discriminate letters and numbers and letters of more than one alphabet. 
The second one evaluates the ability of syllabic segmentation. 
The third one evaluates the ability of first phoneme recognition and its correspondence to a certain grapheme. 
The fourth one detects the knowledge about writing and reading. 
During designing the test special effort was paid in order all individual parts to be understandable by children, 
with transparent target, based in authentic communicative instances. More specifically, the first and the fourth 
parts are embedded in story reading, the second one is a card play and the task of the third one is to correspond 
titles with coversheets of books or/and movies. 
The “test” is carried out in two individual interviews. During the previous year it was applied to 114 pupils of 
preschool education and we argue that it fulfilled our expectations. All the activities were very well understood by 
children and trigger their interesting and participation, managing to format children’s literate profile. 
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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Παρότι στον εκπαιδευτικό κόσµο ο όρος «αξιολόγηση» ή οι παρεµφερείς µε αυτόν 

αντιµετωπίζονται µε αµηχανία και διεγείρουν ποικίλες αντιδράσεις, δύσκολα µπορεί να διανοηθεί 
κάποιος µια εκπαιδευτική διαδικασία να σχεδιάζεται, να εφαρµόζεται ή να περατώνεται χωρίς να 
περιλαµβάνει ως αναπόσπαστο κοµµάτι της αξιολογικές /διαµορφωτικές διαδικασίες. Σύµφωνα µε το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. 1376/18-10-2001) βασικός 
σκοπός της αξιολόγησης, η οποία νοείται ως διαρκής και σκόπιµη λειτουργία, είναι η ανατροφοδότηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, αφού παρέχει 
στον/στην εκπαιδευτικό πολύτιµες πληροφορίες τόσο για τα παιδιά όσο και για την καταλληλότητα των 
εκπαιδευτικών πρακτικών που ο ίδιος εφαρµόζει. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποστηρίζεται ότι 
αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να σχηµατίσουν 
µια πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα για τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και τις ιδιαιτερότητες των 
παιδιών της τάξης τους. Αυτή η πρώτη εικόνα δεν µπορεί παρά να αποτελέσει το γνώµονα για το 
σχεδιασµό του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ειδικότερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 
δασκάλους της πρώτης δηµοτικού, η διερεύνηση των γνώσεων των µαθητών στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς µπορεί να τους παρέχει αξιόλογες και σηµαντικές πληροφορίες. Ας µη λησµονούµε ότι η 
πρόσφατη αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999) για τη διδασκαλία της 
γλώσσας στην προδηµοτική εκπαίδευση δηµιουργεί νέα δεδοµένα, που δεν µπορούν να αγνοηθούν από 
τους δασκάλους. Εξίσου σηµαντική µε την αρχική αξιολόγηση είναι και αυτή που πραγµατοποιείται 
κατά τη διάρκεια ή στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς δίνει στον/στην εκπαιδευτικό τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των παιδιών, να ελέγχει το βαθµό επίτευξης των στόχων του 
καθώς και την αποτελεσµατικότητα ή µη των εκπαιδευτικών του πρακτικών. Από τα παραπάνω 
καθίσταται φανερό πως η αξιολόγηση µπορεί να συντελέσει στην πληρέστερη και ευστοχότερη 
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αποφεύγοντας σκόπιµα τον ελεγκτικό χαρακτήρα ενός παραδοσιακού «τέστ αξιολόγησης» 
δηµιουργήσαµε ένα εργαλείο για την αποτίµηση των ικανοτήτων πρώιµου γραµµατισµού που αφενός 
εστιάζει στις κατακτήσεις των παιδιών και αφετέρου κινητοποιεί πολύπλευρα τη συµµετοχή και το 
ενδιαφέρον τους. Τέλος, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι επιµέρους δεξιότητες που ελέγχονται να 
εντάσσονται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στις γλωσσικές δραστηριότητες της τάξης ή/και να µπορούν 
οι δοκιµασίες να εφαρµοστούν µεµονωµένα ανάλογα µε τα ζητήµατα που ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι 
χρήζουν αξιολόγησης.  

 
Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 

Το εργαλείο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια µεταπτυχιακής 
εργασίας µε τίτλο: «∆ηµιουργία εργαλείου για την αποτίµηση των ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας: Εµπειρική έρευνα σε διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» 
(Συκιώτη, 2006). Η έρευνα είχε ως στόχους, µεταξύ άλλων, να διερευνηθούν οι γνώσεις των παιδιών 
προδηµοτικής εκπαίδευσης αναφορικά µε τη γραφή και την ανάγνωση και να προσδιοριστεί η σχέση 
συγκεκριµένων ικανοτήτων γραµµατισµού (συλλαβική κατάτµηση, φωνηµική επίγνωση κ.ά.) µε τις 
ικανότητες γραφής και ανάγνωσης 

Για το σχεδιασµό του εργαλείου και κυρίως για την επιλογή των δεξιοτήτων γραµµατισµού που 
συµπεριλήφθηκαν, λάβαµε υπόψη µας ένα σύνολο από ευρέως χρησιµοποιούµενα τεστ, η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία των οποίων έχει κατά καιρούς ελεγχθεί (ενδ.:Developing Skills Checklist (DSC. CTB 
1990), Linguistic Awareness in Reading Readiness Test (LARR), (Downing et al. 1983), Εργαλείο 
Αξιολόγησης Πρωτο-Αναγνωστικών Ικανοτήτων (Ε.Α.Π.Ι.) των Λοίζου & Χατζηιωάννου (2005). Ο 
λόγος που µας ώθησε να µη µεταφράσουµε ούτε να χρησιµοποιήσουµε αυτούσιο κάποιο έτοιµο τεστ 
ήταν ότι παρά την αναντίρρητη συµβολή τους στην έρευνα περί γραµµατισµού, ο χαρακτήρας τους 
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είναι εµφανώς ελεγκτικός. Κατά την εφαρµογή τους τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν σε 
δοκιµασίες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί µε µοναδικό σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων 
και δεν παρέχουν στα παιδιά κάποιο κίνητρο που θα εξασφάλιζε την πρόθυµη συµµετοχή τους σε 
αυτές. Επιπλέον, η δοµή και ο τρόπος διεξαγωγής των τεστ είναι αυστηρά καθορισµένα. Το γεγονός 
αυτό εγείρει σοβαρό προβληµατισµό για το κατά πόσο µπορεί να αποτιµηθεί πραγµατικά το σύνολο 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν τα µικρά παιδιά για τη γραφή και την ανάγνωση όταν 
αυτές ελέγχονται µε µια διαδικασία που τα ίδια δεν κατανοούν τους στόχους της. 

Προκειµένου να αποφύγουµε παρόµοιες δεσµεύσεις και περιορισµούς επιχειρήσαµε τη 
δηµιουργία ενός κατανοητού και ελκυστικού για τα παιδιά εργαλείου. Κατά το σχεδιασµό των 
δοκιµασιών βασικό µέληµά µας ήταν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των παιδιών να διερευνώνται µέσα 
από αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Κονδύλη 2000) πλήρως κατανοητές από τα παιδιά. Για το 
λόγο αυτό οι δοκιµασίες που σχεδιάστηκαν, δεν έχουν τη µορφή ασκήσεων αλλά παρουσιάζονται ως 
παιχνίδια ή εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ιστορίας.  

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις δοκιµασίες που απαρτίζουν το εργαλείο για την αποτίµηση των 
ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης και ο τρόπος εφαρµογής τους έχουν ως εξής:  

Πρώτη ∆οκιµασία - Παραµύθι 
∆ιαβάζουµε στο παιδί ένα εικονογραφηµένο παραµύθι µε τίτλο «Η Παραµυθιά που έγινε…. 

KAJE9F8IO», που γράφτηκε, εικονογραφήθηκε και δέθηκε σε βιβλίο για τους σκοπούς της έρευνας. 
Αφήνουµε το παιδί, που κάθεται δίπλα µας, να κρατά το εικονογραφηµένο παραµύθι ώστε να γυρίζει 
µόνο του τις σελίδες καθώς εµείς διαβάζουµε. Πριν αρχίσουµε την ανάγνωση του ζητάµε να µας 
υποδείξει από πού θα αρχίσουµε την ανάγνωση, τι θα διαβάσουµε (κείµενο ή εικόνα) κ.α. Η διαδικασία 
αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνώσεων του κάθε παιδιού για τον έντυπο λόγο (την έννοια της 
σελίδας, τη φορά της ανάγνωσης, κ.ά.). Το παραµύθι περιγράφει την περιπέτεια µιας οµάδας παιδιών 
που όταν ο µάγος Ανακατώστρας µπερδεύει τα γραπτά σύµβολα προκαλώντας αναστάτωση στο χωριό 
τους, προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη µε τη βοήθεια της καλής νεράιδας, Η νεράιδα δίνει 
κάποιες οδηγίες στα παιδιά, ώστε αριθµοί και γράµµατα να ξαναβρούν τη θέση τους. Τα παιδιά όµως 
αθετούν τις οδηγίες και πρέπει να βρουν τρόπο να επιλύσουν µόνα τους το πρόβληµα. 

Σε αυτό το σηµείο ρωτάµε το παιδί αν θα ήθελε να βοηθήσει τους τρεις φίλους της ιστορίας να 
βγουν από τη δύσκολη θέση, στην οποία βρίσκονται, προσπαθώντας να ξεµπερδέψει το ίδιο τους 
αριθµούς από τα γράµµατα καθώς και τα γράµµατα των διαφορετικών αλφάβητων. Για να 
διευκολύνουµε το παιδί και να καταστήσουµε την όλη δοκιµασία περισσότερο αληθοφανή και 
πρακτική, του δίνουµε τρία σακιά καθώς και κάρτες από χαρτόνι. Κάθε κάρτα έχει επάνω είτε έναν 
αριθµό είτε ένα γράµµα από το ελληνικό ή άλλο αλφάβητο. Το παιδί λοιπόν καλείται να βάλει στο ένα 
σακί τις κάρτες που έχουν αριθµούς, στο άλλο τις κάρτες µε τα ελληνικά γράµµατα και στο τρίτο τις 
κάρτες µε τα γράµµατα από άλλες χώρες. 

∆εύτερη ∆οκιµασία - Παιχνίδι µε κάρτες 
Η δεύτερη δοκιµασία αφορά στη διερεύνηση της φωνολογικής και συγκεκριµένα της συλλαβικής 

επίγνωσης µέσα από ένα παιχνίδι µε κάρτες. Για την πραγµατοποίηση του χρησιµοποιούνται 
δεκατέσσερις πλαστικοποιηµένες κάρτες που απεικονίζουν διάφορα ζώα καθώς και ξύλινα κυβάκια. Το 
παιχνίδι αυτό µπορεί να διεξαχθεί ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και το κάθε παιδί ξεχωριστά ή ανάµεσα 
σε δύο παιδιά. Όλες οι κάρτες τοποθετούνται πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια (τραπέζι, πάτωµα) µε την 
όψη που απεικονίζει το ζώο προς τα κάτω έτσι ώστε οι παίκτες να τις επιλέγουν τυχαία. Οι παίκτες 
επιλέγουν από µια κάρτα και στη συνέχεια µετρούν πόσες συλλαβές έχει το όνοµα του ζώου που 
απεικονίζεται στην κάρτα τους. Ο παίκτης που έχει το ζώο µε τις περισσότερες συλλαβές παίρνει την 
κάρτα του άλλου παίκτη. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης 
που µετά τη λήξη του παιχνιδιού έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες. Για να διευκολυνθούν τα 
παιδιά στο µέτρηµα των συλλαβών, για κάθε συλλαβή που εκφωνούν τοποθετούν πάνω στην κάρτα ένα 
ξύλινο κύβο. Όταν ολοκληρώνουν το συλλαβισµό της λέξης µετρούν τους κύβους και βρίσκουν τον 
αριθµό των συλλαβών. Η ιδέα να ορίζουν τα παιδιά τον αριθµό των συλλαβών µε την τοποθέτηση 
ισάριθµων κύβων αντλήθηκε από τους Treiman & Baron (1981). 

Από τις δεκατέσσερις κάρτες, τέσσερις έχουν ζώα µε δισύλλαβα ονόµατα (γάτα, ψάρι κ.α.), έξι 
µε τρισύλλαβα (παγώνι, χελώνα, καµήλα κ.α.) και τέσσερις µε τετρασύλλαβα (πεταλούδα, καναρίνι 
κ.α.). Όλες οι λέξεις που χρησιµοποιούνται είναι απλής φωνηµικής δοµής. Από τις δεκατέσσερις λέξεις, 
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που µπορούσαν να επιλέξουν τα παιδιά, οι δώδεκα δοµούνται µε ακολουθίες του τύπου σύµφωνο-
φωνήεν-σύµφωνο-φωνήεν (ΣΦΣΦ) και οι δύο έχουν τη δοµή ΦΣΦΣΦ. 

Τρίτη ∆οκιµασία – Τίτλοι παιδικών ταινιών 
Η τρίτη δοκιµασία διερευνά τις ικανότητες φωνηµικής κατάτµησης και γραφοφωνηµικής 

αντιστοίχισης. Επειδή η συγκεκριµένη δοκιµασία είναι από τις πιο απαιτητικές κατά το σχεδιασµό της 
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο «σενάριο», ώστε να εξασφαλίζεται παροχή ισχυρού κινήτρου, το οποίο 
µε τη σειρά του θα εξασφαλίζει την πρόθυµη εµπλοκή των παιδιών στην διεξαγωγή της δοκιµασία. 

Μια µέρα πριν από την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας συζητάµε µε τα παιδιά για τις 
αγαπηµένες τους παιδικές ταινίες και τους υποσχόµαστε να τους φέρναµε όσες έχουµε στο σπίτι µας 
για να τις δούµε στην τάξη. Την επόµενη µέρα πηγαίνουµε στο νηπιαγωγείο έχοντας µαζί µας τις 
βιντεοκασέτες ή τα DVD που µας ανέφεραν. Με ένα πρόγραµµα επεξεργασία εικόνων από τον 
υπολογιστή, έχουµε αφαιρέσει από τα εξώφυλλα τους τίτλους και έχουµε αφήσει µόνο τις εικόνες. 
Απογοητευµένοι λέµε στα παιδιά ότι τους φέραµε τις βιντεοκασέτες και τα DVD αλλά δεν µπορούµε 
να τα δούµε γιατί στο δρόµο µας έπεσε η τσάντα, που τα µεταφέραµε και ανακατεύτηκαν οι τίτλοι. Οι 
παιδικές ταινίες λοιπόν έχουν µείνει χωρίς τίτλους και εµείς επειδή δε γνωρίζουµε όλους τους 
παιδικούς ήρωες δε µπορούµε να ξαναβάλουµε τους τίτλους στη σωστή τους θέση. Στο σηµείο αυτό 
ρωτάµε τα παιδιά αν µπορούν να µας βοηθήσουν. 

∆είχνουµε στο παιδί την εικόνα από την ταινία καθώς και πέντε πλαστικοποιηµένες κάρτες σε 
κάθε µια από τις οποίες είναι γραµµένος και ένας διαφορετικός τίτλος ταινίας. Προκειµένου να 
αποφύγουµε την ανίχνευση του τίτλου από εξωγλωσσικά στοιχεία (π.χ. χρώµα, γραµµατοσειρά) 
φροντίσαµε ώστε όλες οι κάρτες µε τους τίτλους να έχουν την ίδια γραµµατοσειρά και το ίδιο µέγεθος 
γραµµάτων. Οι τίτλοι λοιπόν είναι γραµµένοι µε κεφαλαία και ελληνικά γράµµατα. Επιπλέον η κάρτα 
µε τον τίτλο έχει διαφορετικό χρώµα από την εικόνα στην οποία αντιστοιχεί. Για παράδειγµα, επειδή 
στην εικόνα από το DVD «Nέµο» κυριαρχεί το µπλε χρώµα, η κάρτα µε τον αντίστοιχο τίτλο δεν θα 
είναι σε µπλε χρώµα. Επίσης, έχουν αφαιρεθεί τα άρθρα ώστε η προσοχή των παιδιών να εστιάζεται 
αποκλειστικά στο όνοµα του ήρωα. ∆ηλαδή οι κάρτες µε τους τίτλους γράφουν για παράδειγµα 
«ΑΛΑΝΤΙΝ» ή «ΤΙΓΡΗΣ» και όχι «Ο ΑΛΑΝΤΙΝ» ή «Ο ΤΙΓΡΗΣ». Το παιδί αφού αναγνωρίσει την 
ταινία, από την εικόνα που του δείχνουµε, καλείται να επιλέξει την κάρτα µε τον αντίστοιχο τίτλο. Εάν 
το παιδί διαβάζει συµβατικά δεν θα αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε διαφορετική περίπτωση 
καλείται να αποµονώσει το αρχικό φώνηµα της λέξης/τίτλου και να το ονοµάσει. Για παράδειγµα ο 
Τίγρης αρχίζει από /τ/. Το επόµενο βήµα είναι να βρει ποια από τις κάρτες που έχει µπροστά του 
αρχίζει από αυτό το γράµµα και να την τοποθετήσει πάνω στην εικόνα.  

Τέταρτη ∆οκιµασία – Ιστορία µε µια αρκούδας 
Η δοκιµασία αυτή, λόγω σεναρίου, εφαρµόστηκε το µήνα Φεβρουάριο, αλλά µε τις κατάλληλες 

αλλαγές µπορεί να εφαρµοστεί οποτεδήποτε. Επειδή ο Φεβρουάριος είναι ο µήνας στη διάρκεια του 
οποίου γεννάει η καφέ αρκούδα αναφέρουµε το γεγονός αυτό στα παιδιά έτσι ώστε να τα 
προετοιµάσουµε και να τα εισάγουµε στην επικοινωνιακή περίσταση της τέταρτης δοκιµασίας. Λέµε 
λοιπόν στα παιδιά πως έχουµε µια φίλη αρκούδα η οποία ζει στο δάσος και γέννησε ένα αρκουδάκι. Για 
να κάνουµε την ιστορία περισσότερο αληθοφανή τους δείχνουµε φωτογραφίες από µια αρκούδα και 
από το νεογέννητο αρκουδάκι της. Μετά από λίγες µέρες δείχνουµε στην τάξη µια φωτογραφία από ένα 
αρκουδάκι λίγο µεγαλύτερο από αυτό που είχαµε δείξει στην προπαρασκευαστική φάση. Στη συνέχεια 
εξηγούµε πως πρόκειται για το αρκουδάκι της φίλης µας της αρκούδας και διηγούµαστε το πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει η φίλη µας µε το στήσιµο του παιδικού δωµατίου και τους ζητάµε να τη βοηθήσουν 
καταγράφοντας τα αντικείµενα και τα έπιπλα που πρέπει να συµπεριλάβει. Οδηγούνται µε αυτό τον 
τρόπο τα παιδιά στη συγγραφή µιας λίστας, που αφού την καταγράψουν µε όποιο τρόπο µπορούν την 
διαβάζουν στην οµάδα, και καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό που περιορίζει κατά το δυνατόν τη 
συµµετοχή του στην όλη διαδικασία . 

Αναλυτικότερα, η παρέµβασή του περιορίζεται στο να ρωτήσει κάποια παιδιά που ζωγράφισαν 
αν θα ήθελαν να γράψουν µε γράµµατα αυτό που έχουν ζωγραφίσει. Γενικότερα, προσπαθεί να 
ελαχιστοποιήσει τυχόν δισταγµούς των παιδιών να δηµιουργήσουν τη δική τους λίστα προτρέποντας τα 
να γράψουν µε το "δικό τους τρόπο". Ακόµα και όταν κάποια παιδιά εκφράζουν ανησυχίες για την 
ικανότητα τους να γράφουν, τα διαβεβαιώνει ότι µπορούν να γράφουν µε όποιο τρόπο µπορούν. 
Ενθαρρύνει δηλαδή τις προσπάθειες των παιδιών και προσπαθεί να απαντά µόνο σε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις του τύπου «Αυτό να το γράψω από κάτω;» ή «Ρ όπως λέµε Ρένα;». Σε περίπτωση κατά την 
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οποία τα παιδιά ζητήσουν να τους γράψει κάποιο γράµµα που δεν γνωρίζουν ή ακόµα και µια λέξη 
αποφεύγει να τους υποδείξει τον τρόπο γραφής των γραµµάτων και τα παρακινεί να βρουν το γράµµα 
µόνα τους, ανατρέχοντας στα ονόµατα των συµµαθητών τους ή σε λέξεις που υπήρχαν στο 
περιβάλλοντα χώρο της τάξης. 

 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Για να καταστεί ευκολότερη η εξαγωγή συµπερασµάτων µετά την εφαρµογή των δοκιµασιών τα 

αποτελέσµατα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 

∆οκιµασία 1: 
• Αναφορικά µε τη διάκριση αριθµών – γραµµάτων έχουµε δυο κατηγορίες: 

o «Ναι» εάν τα παιδιά διακρίνουν τους αριθµούς από τα γράµµατα 
o «Όχι» εάν δεν διακρίνουν τους αριθµούς από τα γράµµατα 

• Αναφορικά µε τη διάκριση γραµµάτων από διαφορετικά αλφάβητα έχουµε τις εξής 
κατηγορίες: 

o «Αδυναµία διάκρισης διαφορετικών αλφαβήτων» εάν τα παιδιά κατατάσσουν όλα 
τα γράµµατα στην ίδια κατηγορία είτε γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη 
διαφορετικών αλφάβητων είτε γιατί δεν έχουν κάποιο κριτήριο διαφοροποίησης µε 
αποτέλεσµα η διάκριση να γίνεται µε τυχαίο τρόπο  

o «∆ιάκριση µόνο αραβικών και κινέζικων γραµµάτων». Τα παιδιά που 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή συγχέουν το ελληνικό µε το αγγλικό 
αλφάβητο και αναγνωρίζουν ως γράµµατα ξένων χωρών µόνο τα αραβικά και τα 
κινέζικα. 

o «∆ιάκριση διαφορετικών αλφαβήτων». Τα παιδιά διακρίνουν τα γράµµατα του 
ελληνικού αλφάβητου από τα γράµµατα άλλων χωρών. 

 
∆οκιµασία 2: Συλλαβική επίγνωση. 

• «Ναι» εάν τα παιδιά µπορούν να αναλύουν τις λέξεις στα συλλαβικά τους τµήµατα 
• «Όχι» εάν αδυνατούν να χωρίσουν τις λέξεις σε συλλαβές 

 
∆οκιµασία 3: 

• Αποµόνωση αρχικού φωνήµατος 
o «Αδυναµία αποµόνωσης αρχικού φωνήµατος». Τα παιδιά είτε δεν δίνουν καµία 

απάντηση είτε επαναλαµβάνουν ολόκληρη τη λέξη   
o «Αποµόνωση ευρύτερων µονάδων». Οι απαντήσεις των παιδιών αφορούν 

ευρύτερες µονάδες (π.χ. συλλαβές) 
o «Αποµόνωση αρχικού φωνήµατος». Τα παιδιά έχουν επίγνωση της φωνηµικής 

δοµής των λέξεων 
• Γραφοφωνηµική αντιστοίχιση 

o «Αδυναµία γραφοφωνηµικής αντιστοίχισης» εάν αδυνατούν να ταυτίσουν το αρχικό 
φώνηµα των λέξεων µε το αντίστοιχο γράφηµα 

o «Μερική γραφοφωνηµική αντιστοίχιση» εάν ταυτίζουν µερικά µόνο φωνήµατα µε 
τα αντίστοιχα γραφήµατα 

o «Γραφοφωνηµική αντιστοίχιση» εάν ταυτίζουν όλα τα φωνήµατα µε τα αντίστοιχα 
γραφήµατα 

 
∆οκιµασία 4 
Για την κατηγοριοποίηση των γραπτών παραγωγών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα του Στελλάκη (2005), 
η οποία δοµείται µε βάση το βαθµό εµπλοκής των παιδιών µε το αλφαβητικό σύστηµα. 

• «Αδυναµία γραπτής αναπαράστασης/ ζωγραφιά». Οι γραπτές παραγωγές που 
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή περιέχουν µόνο ζωγραφικές αναπαραστάσεις των 
αντικειµένων.  
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• «Γραµµική/ κυκλική επαναλαµβανόµενη γραφή (Scribbles)». Τα παιδιά γραφούν κλειστές 
καµπύλες ή ευθεία τµήµατα που επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά. Αυτά που γράφουν 
φαίνεται να είναι όµοια µεταξύ και το µόνο που κάποιες φορές διαφέρει από αντικείµενο σε 
αντικείµενο είναι το µήκος. Η γραφή των παιδιών µοιάζει περισσότερο µε χειρονοµία 
γραφής (De Goses & Martlew 1983). Σε αυτή τη φάση, η οµοιότητα ανάµεσα στις γραπτές 
λέξεις δεν έχει σηµασία για τα παιδιά αφού αυτό που προέχει είναι η πρόθεσή τους να 
γράψουν διάφορες λέξεις (Kamii & Manning 1999). 

• «Ψευδογράµµατα». Στην κατηγορία αυτή τα γραπτά αποτελούνται από γραπτούς 
χαρακτήρες που µοιάζουν µε αποδεκτά γράµµατα αλλά δεν είναι. 

• «Τυχαία αποδεκτά γράµµατα». Τα γραπτά των παιδιών απαρτίζονται από γράµµατα του 
αλφάβητου διατεταγµένα το ένα διπλά στο άλλο µε τυχαίο τρόπο. Τα γράµµατα είναι 
συνήθως κεφαλαία και δεν αντιστοιχούν στα φωνήµατα των λέξεων. Για παράδειγµα 
γράφουν: ΕΑΠΞ για τη λέξη «βιβλία», ΚΟΚΑΕ για τη λέξη «µαρκαδόροι». 

• «Αρχικό γράµµα». Τα παιδιά είτε γράφουν µόνο το πρώτο γράµµα της λέξης, 
παραλείποντας τα υπόλοιπα γράµµατα (π.χ. Κ για τη λέξη «κούνια») είτε γράφουν το 
αρχικό γράµµα της λέξης σωστά και στη συνέχεια συµπληρώνουν τη λέξη µε τυχαία 
γράµµατα (π.χ. ΜΟΗΑΗΜ για τη λέξη «µαξιλάρι»). 

• «Συλλαβική γραφή». Τα παιδιά γράφουν ένα γράµµα για κάθε συλλαβή. 
• «Κάποια γράµµατα». Τα παιδιά γράφουν µερικά µόνο από τα γράµµατα της κάθε λέξης. Για 

παράδειγµα γράφουν ΜΞΛΑΡΗ για τη λέξη «µαξιλάρι», ΚΒΕΤΑ για τη λέξη «κουβέρτα». 
• «Ολοκληρωµένη αλφαβητική γραφή». Στα γραπτά αυτής της κατηγορίας τα φωνήµατα που 

απαρτίζουν την κάθε λέξη ταυτίζονται ένα προς ένα µε το αντίστοιχο γράφηµα. 
Σε περιπτώσεις που κάποια παιδιά χρησιµοποιούν για την δηµιουργία της λίστας τους γραπτά 

σύµβολα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες γραφής λαµβάνεται υπόψη η πιο ώριµη.  
Οι αναγνώσεις των παιδιών κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε µια τροποποιηµένη εκδοχή των 

κατηγοριών ανάγνωσης των Sulzby (1985) και Ehri (1999): 
• «Άρνηση ανάγνωσης»- «Περιγραφή». Τα παιδιά περιγράφουν τα αντικείµενα που έχουν 

αποτυπώσει στο χαρτί 
• «Προσποιητή ανάγνωση». Τα παιδιά προσποιούνται ότι διαβάζουν όσα έχουν γράψει. Η 

συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης µοιάζει µε αυτή των έµπειρων 
αναγνωστών, καθώς δείχνουν µε το δάκτυλο αυτά που ‘διαβάζουν’ προσπαθώντας να 
συσχετίσουν τα τµήµατα των λέξεων που έγραψαν µε αυτά που εκφωνούν (Sulzby 1985). 
Βέβαια, αν και έχουν κατανοήσει ότι οι γραπτές λέξεις µπορούν να µετατραπούν σε 
προφορικές και το αντίστροφο, οι αναγνώσεις τους δεν ακολουθούν τους συµβατικούς 
δεσµούς µεταξύ γραµµάτων και ήχων. Προσποιούνται λοιπόν ότι διαβάζουν, ενώ στην 
ουσία κατονοµάζουν από µνήµης τα αντικείµενα που έχουν γράψει. 

• «Συλλαβική Ανάγνωση». Τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι τα γραφηµατικά στοιχεία που 
χρησιµοποίησαν αντιστοιχούν σε δοµικά στοιχεία του προφορικού λόγου. Κατά την 
ανάγνωση των λέξεων είναι εµφανής η προσπάθειά τους να ταυτίσουν κάθε γραπτό 
σύµβολο (τυχαίο γράµµα, παύλα κτλ) µε µια συλλαβή (π.χ. γράφουν Η H Η H H και 
διαβάζουν «βι-βλι-ο-θή-κη»). 

• «Μερική αλφαβητική ανάγνωση». Σε αυτή την κατηγορία ανάγνωσης τα παιδιά χωρίζουν 
τις λέξεις στους εµφανέστερους γι’ αυτά ήχους και αναγνωρίζουν την ταυτότητα αυτών των 
ήχων στις λέξεις (Ehri 1999). ∆ιαβάζουν λοιπόν τις λέξεις διαµορφώνοντας µερικές 
αλφαβητικές συνδέσεις ανάµεσα σε ένα ή περισσότερα γράµµατα των γραπτών λέξεων και 
στους ήχους που ανιχνεύουν κατά την προφορά τους. 

• «Ολοκληρωµένη αλφαβητική ανάγνωση». Τα παιδιά διαβάζουν τις λέξεις που έγραψαν 
διαµορφώνοντας πλήρεις συνδέσεις ανάµεσα στα γράµµατα που βλέπουν στη γραπτή λέξη 
και στα φωνήµατα που εντοπίζουν κατά την προφορά της (Ehri 1999). 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 
Το εργαλείο εφαρµόστηκε το σχολικό έτος 2005-06 σε 114 µαθητές προδηµοτικής εκπαίδευσης 

(νήπια και προνήπια) από 8 δηµόσια νηπιαγωγεία διαφόρων περιοχών στην πόλη της Πάτρας. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν: 

 ότι όλες οι δοκιµασίες είναι κατανοητές από τα παιδιά 
 ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται και συµµετέχουν πρόθυµα και µε ενδιαφέρον 
 ότι µε το εργαλείο αποτυπώνονται µε επάρκεια οι γνώσεις των παιδιών για τη γραφή και την 

ανάγνωση 
Επιπλέον, το εργαλείο έγινε δεκτό από τις νηπιαγωγούς των τάξεων µε ενθουσιασµό και το 

έκριναν θετικά, κυρίως γιατί απάδει των παραδοσιακών «τεστ» και εστιάζει στις κατακτηµένες γνώσεις 
των παιδιών, αξιολογεί δηλαδή µε θετικό τρόπο. Τέλος έκριναν ότι τους παρείχε τη δυνατότητα να 
σκιαγραφήσουν το προφίλ της τάξης τους µε συστηµατικό τρόπο και να µπορέσουν εν συνεχεία να 
ενδυναµώσουν τις πρακτικές γραµµατισµού που υιοθετούν στην τάξη τους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Το εργαλείο που παρουσιάσαµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς ως 
εκπαιδευτικό υλικό. ∆ηλαδή οι δοκιµασίες, οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο εργαλείο, επειδή 
είναι επικοινωνιακά προσανατολισµένες και δε διέπονται από την αυστηρή λογική των τεστ, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως γλωσσικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Το γεγονός επίσης ότι το 
συγκεκριµένο εργαλείο δεν αποτελεί µετάφραση κάποιου αλλού τεστ αλλά πρόκειται για ερευνητικό 
εργαλείο που κατασκευάστηκε για να διερευνήσει τις γνώσεις των παιδιών που φοιτούν σε ελληνικά 
νηπιαγωγεία καθιστά το εργαλείο κατάλληλο προς εφαρµογή στα ελληνικά σχολεία. Επιπλέον η 
ευκολία εφαρµογής του σε ένα ευρύ δείγµα και η ανταπόκριση από την πλευρά των παιδιών 
αποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα εύχρηστο και ελκυστικό εργαλείο. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρµόσουν το εργαλείο αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 
δοκιµασίες ως έχουν, αλλά και να κάνουν προσθήκες ή αλλαγές ώστε να τις προσαρµόσουν στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της τάξης τους. Για παράδειγµα, θα ήταν ενδιαφέρον, εάν βέβαια το 
επιτρέπει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά µιας τάξης, ο/η εκπαιδευτικός να εµπλουτίσει το 
συγκεκριµένο εργαλείο µε πιο σύνθετες δοκιµασίες φωνηµικής επίγνωσης. Επίσης θα µπορούσε να 
παραλειφθεί η δεύτερη δοκιµασία που αφορά την ικανότητα συλλαβικής κατάτµησης µια και, όπως 
φάνηκε από τα δεδοµένα της ερευνάς και όχι µόνο στην οποία χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο, είναι µια 
ικανότητα που έχει κατακτηθεί από το σύνολο των παιδιών της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις θα µπορούσαν να γίνουν και στην τέταρτη δοκιµασία. Για παράδειγµα 
εάν ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι τα παιδιά της τάξης του/της έχουν κατανοήσει τα δοµικά 
χαρακτηριστικά και την επικοινωνιακή λειτουργία που εκπληρώνει µια λίστα έχει τη δυνατότητα 
αλλάζοντας την επικοινωνιακή περίσταση της συγκεκριµένης δοκιµασίας να οδηγήσει τα παιδιά στη 
δηµιουργία άλλων ειδών κειµένων (π.χ. αφηγηµατικά κείµενα). 

Η χρήση του συγκεκριµένου εργαλείου µπορεί να καταστεί εξαιρετικά επωφελής για την 
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η εφαρµογή των δοκιµασιών στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, ως διαγνωστικό εργαλείο, µπορεί να παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό αξιόλογες και 
σηµαντικές πληροφορίες καθώς βοηθά στον προσδιορισµό του επιπέδου γνώσεων των παιδιών. Ο/Η 
εκπαιδευτικός είναι σηµαντικό να έχει µια πρώτη εικόνα για τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και τις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών της τάξης του γιατί αυτή η πρώτη εικόνα θα αποτελέσει το γνώµονα για το 
σχεδιασµό του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράµµατος.  

Επιπλέον η εφαρµογή των δοκιµασιών στην αρχή µπορεί να φανεί χρήσιµη για τον εντοπισµό 
πιθανών δυσκολιών των παιδιών. Η χρήση των συγκεκριµένων δοκιµασιών ως εργαλείου πρόβλεψης 
είναι σηµαντική γιατί παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να σχηµατοποιήσει τα µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισής τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να θέσει 
ρεαλιστικούς στόχους και να προσαρµόσει το πρόγραµµά του στο επίπεδο, τις εµπειρίες και τις 
δυνατότητες κάθε παιδιού. 

Οι δοκιµασίες είναι χρήσιµο να εφαρµόζονται όχι µόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς αλλά να 
επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Με αυτό τον τρόπο ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί 
την εξέλιξη των παιδιών καθώς έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις επιδόσεις των παιδιών στις ίδιες 
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δοκιµασίες, οι οποίες όµως πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η εφαρµογή των 
δοκιµασιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχει και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα καθώς ο/η 
εκπαιδευτικός µπορεί να διαπιστώσει την αποτελεσµατικότητα ή µη των εκπαιδευτικών του πρακτικών 
και να προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις τόσο των εκπαιδευτικών του πρακτικών όσο και των αρχικά 
επιδιωκόµενων στόχων του. 

Παρότι έχουµε κατά νου ότι κάθε δοκιµασία έχει περιορισµένες δυνατότητες είµαστε σίγουροι 
ότι οι συγκεκριµένες προβάλλοντας µάλλον ένα πλαίσιο αποτίµησης των γνώσεων των παιδιών 
αποτελεί αξιόλογη πρόταση και ευελπιστούµε ότι θα τύχει της ανάλογης συζήτησης και υποδοχής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο προφορικός λόγος είναι αυτός που αποτελεί το κύριο σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και έχει 
προτεραιότητα έναντι του γραπτού. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ατοµικών, οικογενειακών, σχολικών, 
πολιτισµικών και κοινωνικών παραγόντων, που θεωρείται ότι σχετίζονται µε το βαθµό γλωσσικής επάρκειας των 
παιδιών οκτώ περίπου ετών από δύο διαφορετικές πολιτισµικές κοινότητες ως προς: το λεξιλόγιο, το συντακτικό και 
την αξιοποίηση της γλώσσας. Στόχος δεν είναι να βρούµε τη διαφορά της επίδοσης στις δύο οµάδες αλλά να 
περιγράψουµε τον διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του προφορικού λόγου.  
Ως µέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η «µελέτη περίπτωσης». Ο µικρός αριθµός των υποκειµένων (2+2 παιδιά), τα 
ιδιαίτερα γνωρίσµατα που τα χαρακτηρίζουν, ο προφορικός λόγος, που είναι στοιχείο κοινωνικό και πολιτισµικό, 
µας οδήγησαν στη µέθοδο αυτή. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήσαµε κυρίως την παρατήρηση, τη 
συνέντευξη, και την ανάλυση δεδοµένων.  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ισχυροποιείται η άποψη ότι οικογενειακοί, πολιτισµικοί, σχολικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν το λεξιλόγιο, τη σύνταξη αλλά και τη χρήση του προφορικού λόγου. Έτσι τα 
παιδιά του ορεινού χωριού απλά αποτύπωσαν λεκτικά τα αντικείµενα ενώ τα παιδιά της πόλης χρησιµοποίησαν 
προτάσεις και άρθρα για να τα ονοµάσουν.  
Στο συντακτικό τα παιδιά του χωριού φτιάχνουν απλές περιγραφικές προτάσεις ενώ τα παιδιά της πόλης 
χρησιµοποιούν χρηστικές προτάσεις τις οποίες εξελίσσουν ενίοτε και σε µικρές ιστορίες. Συνεπώς η ευχέρεια του 
προφορικού λόγου εξαρτάται από τα πλουσιότερα ερεθίσµατα που δέχονται τα παιδιά από την οικογένεια, το 
σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον.  
Τέλος, η χρήση του λεξιλογίου φαίνεται να είναι αρκετά προβληµατική στα παιδιά του ορεινού χωριού που 
στερούνται εµπειριών και παραστάσεων. Το σχολείο θα µπορούσε να λειτουργήσει επανορθωτικά απέναντι στις 
δυσκολίες αυτές. 
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Factors that influence the use of oral speech. Conclusions from a case study 
 
 

Tempridou Antiopi Eleni, Schoolteacher 
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ABSTRACT 
Oral speech constitutes the main system of communication between people and has priority against written 
speech. We hereby intend to examine individual, family, school, cultural and social elements, which are related to 
the degree of linguistic sufficiency of eight years old children from two different cultural communities, as for: the 
vocabulary, the syntactic and the development of language. We do not intend to focus on record differences 
between the two teams but to describe the different way of using the oral speech. 
The research method «case study» was selected as the most suitable for the case. The small number of subjects 
(2+2 children), their particular trait and the speech, which is a social and cultural element, led us to this method. 
To conduct the research we mainly used observation, interview, and data analysis. 
According to results, the opinion that family, cultural, school and social elements influence the vocabulary, the 
sentence structure and the use of oral speech was strengthened. The children of mountainous village simply 
described verbally the objects while the children of city used sentences and articles in order to name them. 
In sentence structure the children of village made simple descriptive phrases while the children of the city used 
functional phrases that they evolved occasionally in small histories. Consequently the fluency of oral speech 
depends on the rich stimuli that experience the children in their family, school and social environment. 
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Finally, the use of vocabulary appeared to be questioning enough for the children of mountainous village who 
seemed to be deprived from experiences and representations. Could the school function correctively towards to 
these difficulties. 

 
KEY WORDS 
Speech, Family, Language, Bilingualism, Environment (familial, social, cultural, school) 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο προφορικός λόγος είναι αυτός που αποτελεί το κύριο σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των 
ανθρώπων και έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού. Η θέση αυτή είναι βασική αρχή της νεότερης 
γλωσσολογίας και την υποστηρίζουν τα ακόλουθα επιχειρήµατα που αφορούν ακριβώς την 
προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού: 

α) Φυλογενετική προτεραιότητα. Σε όλες τις γλωσσικές κοινότητες, όσο µπορούµε να ξέρουµε, η 
γραφή, αν ποτέ αναπτυχθεί, ακολουθεί την ανάπτυξη προφορικής γλώσσας. Ακόµη και σήµερα 
υπάρχουν "προφορικές κοινωνίες" που δεν έχουν γραπτό κώδικα.  

β) Οντογενετική προτεραιότητα. Κανένα παιδί δεν µαθαίνει πρώτα να γράφει και µετά να µιλάει. 
γ) Γνωστική-µαθησιακή προτεραιότητα. Η οµιλία αναπτύσσεται µε φυσικό τρόπο. Για να µάθει το 

παιδί να µιλάει, αρκεί να εκτεθεί σε γλωσσικά ερεθίσµατα. Αντίθετα, για να µάθει να γράφει τη 
γλώσσα του, απαιτείται συστηµατική διδασκαλία.  

δ) ∆οµική προτεραιότητα. Όλα τα συστήµατα γραφής βασίζονται σε µονάδες του προφορικού 
λόγου, τα αλφαβητικά συστήµατα στους φθόγγους, τα συλλαβικά στις συλλαβές, τα ιδεογραφικά στις 
λέξεις. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Ο αντικειµενικός σκοπός της είναι η διερεύνηση ατοµικών, οικογενειακών, σχολικών, 

πολιτισµικών και κοινωνικών παραγόντων, που σχετίζονται µε το βαθµό γλωσσικής επάρκειας των 
παιδιών οκτώ περίπου ετών. Οι περισσότεροι από τους παράγοντες έχουν γίνει ήδη αντικείµενο 
διερεύνησης και άλλων ερευνών. Το ενδιαφέρον µας εδώ εστιάζεται στη σύγκριση της χρήσης του 
προφορικού λόγου παιδιών της Β΄ ∆ηµοτικού από δύο διαφορετικές πολιτισµικές κοινότητες. Στόχος 
δεν είναι να βρούµε τη διαφορά της επίδοσης στις δύο αυτές οµάδες αλλά να περιγράψουµε τον 
διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης του προφορικού λόγου από τα παιδιά. Για το λόγο αυτό θα 
ασχοληθούµε: 1) µε το πώς παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία η εξελικτική διαδικασία του λόγου µέχρι 
την ηλικία που µας ενδιαφέρει (8 έτη), 2) το πώς η οικογένεια και το σχολείο επηρεάζει την εξέλιξη και 
τη χρήση του λόγου και 3) πως την επηρεάζουν οι πολιτισµικοί και κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες. 

 
Ο ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Η γλώσσα στη γενική της έννοια είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας των ανθρώπων µεταξύ τους. 

Από αυτή την άποψη περιλαµβάνει δυο στοιχεία: το σχηµατικό – οπτικοκινητικό (χειρονοµίες 
µορφασµοί άλλες διάφορες κινήσεις) και το λεκτικό ακουστικοφωνητικό (έναρθρος λόγος). Εµείς θα 
ασχοληθούµε µε το δεύτερο. 

Κάθε µέσο φυσιολογικό άτοµο κατορθώνει να κατακτήσει όλες τις βασικές δοµές της γλώσσας 
της κοινότητας µέσα στην οποία αναπτύσσεται στα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής του. Η πρώτη 
εµφάνιση της φωνούµενης γλώσσας ως µέσου επικοινωνίας γίνεται στο τέλος του 1ου έτους, οπότε 
εµφανίζεται η πρώτη φωνούµενη λέξη µε σαφές εννοιολογικό περιεχόµενο. 

Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης περνάει από : 
• τις άναρθρες κραυγές,  
• στο βάβισµα και το ψέλλισµα και τέλος  
• στις ιδιόρρυθµες λέξεις. 
Στο 2ο έτος διακρίνουµε τα επιµέρους στάδια : 
• των µεµονωµένων λέξεων του συγκριτικού λόγου και  
• το στάδιο των ελλειπτικών προτάσεων του τηλεγραφικού λόγου 

Στο 3ο έτος εµφανίζονται οι δραµατικότερες αλλαγές στο γλωσσικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές θα 
συνεχιστούν µέχρι την εφηβεία αλλά τώρα µπαίνουν οι βάσεις για : 
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• την άρθρωση  
• το λεξιλόγιο  
• το µήκος των προτάσεων  
• τη γραµµατική δοµή 
Το νήπιο µιλάει χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τις σκέψεις και τα σχόλια του άλλου. 

Περιορίζεται στις δικές του απόψεις χωρίς να µπορεί να χρησιµοποιήσει την οπτική γωνία του άλλου, 
πράγµα που ο Piaget χαρακτήρισε εγωκεντρικό λόγο. Ο Vygotsky διαφωνεί µε τον Piaget ως προς την 
διάθεση που έχει το παιδί για επικοινωνία και ως προς την «κατώτερη» µορφή του εγωκεντρικού 
λόγου.  

Ήδη πια στο 4ο έτος της ηλικίας η γλώσσα αναλαµβάνει ρόλο καθοδηγητικό στις νοητικές και 
κινητικές ενέργειες του ατόµου. Τον καθοδηγητικό ρόλο που ασκεί η γλώσσα στις κινητικές ενέργειες 
του ατόµου έχει µελετήσει ο A. R. Luria ο οποίος υποστηρίζει ότι η γλώσσα είναι µόνο µέσο 
επικοινωνίας στα πρώτα στάδια της ζωής. 

Στη συνέχεια γίνεται επίσης και µέσο για την οργάνωση των εµπειριών και την καθοδήγηση των 
πράξεων. Έτσι πριν ακόµη το παιδί φοιτήσει στο σχολείο και γύρω στο 5ο έτος οι «µεγάλες» 
κατακτήσεις στη γλώσσα έχουν πραγµατοποιηθεί και η άρθρωση έχει πάρει την ώριµη της µορφή.  

Στο 6ο έτος το 90% των παιδιών έχουν βασικά τέλεια άρθρωση, το λεξιλόγιό τους έχει φθάσει 
στις 2.500 λέξεις και η συντακτική δοµή παίρνει όλες τις κύριες παραλλαγές της απλής πρότασης.  

Σηµαντική βελτίωση γίνεται κατά τη σχολική ηλικία, 7ο και 8ο ΄έτος, στον τοµέα του λεξιλογίου 
και στο εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων, στον τοµέα της σύνταξης και της µορφολογίας και στον 
τοµέα της αξιοποίησης της γλώσσας σε σηµαντικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού. Για 
τον υπολογισµό του λεξιλογίου του παιδιού πρέπει αρχικά να ορίσουµε πότε το παιδί γνωρίζει µια λέξη. 
Συχνά αναρωτιόµαστε αν την γνωρίζει όταν την κατανοεί καθώς την ακούει, αν µπορεί να την 
επαναλάβει αµέσως αφού την ακούσει, αν την χρησιµοποιεί σωστά στην οµιλία του και όταν µπορεί να 
µας πει τη σηµασία της.  

Στον τοµέα της σύνταξης κατά την σχολική ηλικία το παιδί εκτός από τον ακριβέστερο ορισµό 
του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων, δείχνει αυξανόµενη πρόοδο και στην συνοργάνωση των 
λέξεων σε προτάσεις. Στην ίδια ηλικία (6ο-8ο έτος) το παιδί χρησιµοποιεί το λόγο για να ανταλλάξει 
µηνύµατα µε άλλα πρόσωπα, να διατυπώσει σχόλια στα όσα λέει κάποιος, να δώσει πληροφορίες για 
ένα θέµα, να υποβάλει ερωτήσεις να ζητήσει διευκρινήσεις για απορίες του. 

Η ικανότητα του παιδιού να λαµβάνει υπόψη του τον ακροατή και να προσαρµόζει τη γλώσσα 
του στο αναπτυξιακό επίπεδο του ακροατή αναπτύσσεται ραγδαία κατά την σχολική ηλικία. Εδώ 
πρόκειται όχι µόνον για χρήση της γλώσσας αλλά και για γνώση του πώς να χρησιµοποιεί τη γλώσσα. 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Η µητρική γλώσσα είναι πολύ σηµαντική για όλους τους ανθρώπους. Η σχέση ανάµεσα στη 

γλώσσα που µιλάνε τα παιδιά στο σπίτι τους και σε αυτή που, όπως θα δούµε παρακάτω, καλούνται να 
µιλήσουν στο σχολείο είναι πολύπλοκη. Η δυσκολία αυτή εστιάζεται κυρίως στα δίγλωσσα παιδιά είτε 
η διγλωσσία αφορά άλλη γλώσσα είτε διαφορετική διάλεκτο της ίδιας γλώσσας. Η Dolto υποστηρίζει 
ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε µια σύγκρουση. Η σύγκρουση έγκειται στο αν µιλώντας µια γλώσσα 
διαφορετική από αυτή της οικογένειάς µας παύουµε να είµαστε µέλη της. Η ταύτιση µε κάποιον που 
µιλά άλλη γλώσσα από αυτή των γονιών οδηγεί το παιδί να σκεφτεί ότι η σχέση µαζί του δεν θα είναι η 
ίδια µε αυτή που έχουν οι γονείς του µε εκείνους που µιλούν την ίδια γλώσσα.. Η φιλοδοξία του 
παιδιού είναι να ταυτιστεί µε τα πρόσωπα που αισθάνεται ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον των γονιών 
του. Όταν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να συζητούν πολύ έντονα θα θελήσει να αποκτήσει κι αυτό 
τέτοιο ύφος όταν µεγαλώσει και να το µιµηθεί. Η γλώσσα έρχεται στον κόσµο µαζί µε το παιδί µέσα 
από τους γονείς. Όταν ο δάσκαλος καταδικάζει τη µητρική γλώσσα των µαθητών τα υποτιµάει και τα 
θίγει βαθιά. Το τραύµα αυτό εµποδίζει την καλή τους σχέση µε το σχολείο και δυσκολεύει την 
πιθανότητα να γίνουν καλοί µαθητές. 

Εκτός από τους ψυχολογικούς παράγοντες ένας µεγάλος αριθµός ερευνών, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσµο, είχε ως αντικείµενο το βαθµό επίδρασης του 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου της οικογένειας στην κατάκτηση του λεξιλογίου από τα παιδιά. Γενική 
διαπίστωση των ερευνών αυτών είναι ότι τα παιδιά που προέρχονται από µεσοαστικές οικογένειες 
κατέχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο (ενεργητικό και παθητικό) απ’ ότι τα παιδιά που προέρχονται από 
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οικογένειες εργατών. Ένας επίσης µεγάλος αριθµός ερευνών εξετάζει τη συντακτική δοµή που 
χρησιµοποιούν τα παιδιά στο λόγο τους σε σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας 
τους. ∆ιαπιστώνεται και σ’ αυτές τις έρευνες ότι τα παιδιά των χαµηλών κοινωνικών τάξεων 
χρησιµοποιούν απλούστερη συντακτική δοµή στο λόγο τους απ’ ότι τα παιδιά των ανωτέρων 
κοινωνικών τάξεων.  

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Η προφορική επικοινωνία, ως οµιλία και ακρόαση, πρέπει να έχει κεντρική θέση στο σχολείο, 

όπως έχει και στη ζωή. Αυτή είναι η θέση της επίσηµης πολιτείας που εκφράζεται µέσα από τα βιβλία. 
Μέσα στο σχολείο λοιπόν πρέπει να προβλέψουµε καταστάσεις ζωής και µάθησης όπου τα παιδιά θα 
ασκούν αυτό το δικαίωµα µε την ίδια φυσικότητα, κάνοντας χρήση όλων των µορφών προφορικής 
επικοινωνίας. Ωστόσο είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ποια είναι αυτή η γλώσσα στην οποία θα 
ασκηθούν τα παιδιά στο σχολείο. Οι Γάλλοι Κοινωνιολόγοι Ρ. Bourdieu και J.-C. Passeron. 
υποστηρίζουν ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται στο σχολείο είναι η επίσηµη γλώσσα του κράτους, 
του οποίου το σχολείο αποτελεί έναν από τους κυριότερους ιδεολογικούς µηχανισµούς. Το κράτος για 
τους δικούς του λόγους επιβάλλει στο σχολείο την επίσηµη µορφή της γλώσσας, την οποία δε 
χρησιµοποιούν συνήθως τα µέλη των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων στη µεταξύ τους επικοινωνία. 
Είναι επόµενο λοιπόν για τα παιδιά που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα να µην 
είναι εξοικειωµένα µε τη σχολική γλώσσα, αφού η γλώσσα του περιβάλλοντος, στο οποίο µεγαλώνουν, 
είναι διαφορετική απ’ αυτήν του σχολείου. Με άλλα λόγια οι µαθητές και οι µαθήτριες στο σχολείο, για 
να αξιολογηθούν θετικά, έχουν την υποχρέωση να προσαρµόζουν το λόγο τους σε µια µορφή της 
µητρικής τους γλώσσας, η οποία επιβάλλεται τόσο από τις επικοινωνιακές καταστάσεις που 
παρουσιάζονται στο σχολείο όσο και από την κυρίαρχη κοινωνικά άποψη περί “σωστής γλώσσας”. 

Έτσι, και ο ερευνητής που επιχειρεί να µελετήσει και να αξιολογήσει το λόγο των µαθητών µέσα 
στο σχολικό περιβάλλον είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένος να χρησιµοποιήσει κριτήρια που 
επιβάλλει η νόρµα της σχολικής γλώσσας. Το σχολείο λοιπόν κάνει κάτι βίαιο. Μεταφέρει στα παιδιά 
το µήνυµα ότι η µητρική τους γλώσσα είναι λαθεµένη. Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, στο 
οποίο χρησιµοποιείται µια άλλη γλώσσα, το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε µια νέα πραγµατικότητα στην 
οποία η µητρική του γλώσσα, όπως αντιλαµβάνεται το ίδιο, είναι άνευ σηµασίας και πολλές φορές έχει 
αρνητικές συνέπειες. Αυτό προκαλεί συχνά κοινωνική και συναισθηµατική ανασφάλεια στο παιδί, που 
µε τη σειρά τους συνεπάγονται µαθησιακές δυσκολίες, αρνητική επίδοση και αποκλεισµό από τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Γλώσσα και πολιτισµός αναπτύσσονται παράλληλα. Ο πολιτισµός δοµείται µέσω της γλώσσας. 

Οι πολιτισµικοί παράγοντες εµπεριέχουν συχνά τους οικογενειακούς. Τα ιδιώµατα και οι διάλεκτοι 
αποτελούν τις γεωγραφικές ποικιλίες της γλώσσας. Παρουσιάζονται σε περιόδους που κάποιες 
ανθρώπινες γλωσσικές κοινότητες επικοινωνούν λιγότερο µε άλλες ή και µεταξύ τους για λόγους 
γεωγραφικούς, οικονοµικούς, πολιτικούς κ.α. Σήµερα παρατηρείται το φαινόµενο να εξαφανίζονται οι 
ποικιλίες αυτές µε την επίδραση των ΜΜΕ και µε την εύκολη πρόσβαση των κατοίκων των 
αποµακρυσµένων περιοχών στα αστικά κέντρα. Ένα από τα ιδιώµατα που τείνουν να εξαφανιστούν 
είναι και το Ποµακικό. Κύρια αιτία είναι η απουσία γραπτού λόγου. Ένας άλλος λόγος εξίσου 
σηµαντικός είναι η υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής και της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο. Ο 
δάσκαλος και οι µαθητές ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες µε στοιχεία που δηµιουργούν 
ένα αγεφύρωτο χάσµα ανάµεσά τους. Το πολιτισµικό υπόβαθρο, σε σχέση µε το χριστιανό δάσκαλο, 
περιλαµβάνει διαφορές στη γλώσσα ή τις γλώσσες, στη θρησκεία, στην ενδυµασία, στις διατροφικές 
συνήθειες. Ακόµα και η γεωγραφία της περιοχής- ορεινό και αποµακρυσµένο χωριό- συµβάλλει στην 
πολιτισµική διαφοροποίηση των µαθητών αυτών σε σχέση µε άλλους µουσουλµάνους µαθητές των 
αστικών και ηµιαστικών κέντρων. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα ανήκει σε άλλο πολιτισµικό 
κώδικα που διαφοροποιεί και την προσφορά της γνώσης και την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 
των µαθητών αυτών.  

Το σχολείο είναι ένα εργαστήρι και ότι παράγεται έχει την πολιτισµική σφραγίδα είτε του 
δασκάλου είτε των µαθητών. Οι εµπειρίες που αποκτά κανείς µέσα από την οικογένεια και από το 
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δρα και συµµετέχει είναι παράγοντες πολιτιστικού γίγνεσθαι. Η 
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µουσουλµανική θρησκεία, όπως και όλες οι θρησκείες του κόσµου είναι πολιτισµός. Οι γλώσσες του 
κόσµου είναι παράγοντες δηµιουργίας, άρα πολιτισµός. Ακόµα και οι εθνοτικές διαφορές, που είναι 
ορατές και υπαρκτές, είναι πολιτισµός. Ο Ποµάκος µαθητής είναι εκπρόσωπος µιας εθνικής, 
εθνολογικής και πολιτισµικής οµάδας που αντιµετωπίζεται όπως και οι άλλοι µαθητές και καλείται να 
µάθει ό,τι και οι άλλοι. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η επικοινωνία ανάµεσα στο δάσκαλο και τους 
µαθητές επηρεάζεται από τη διαπολιτισµική τους σχέση. Ο όρος «διαπολιτισµικός» εννοεί την 
αλληλεπίδραση, την αµοιβαιότητα και την αλληλεγγύη ανάµεσα στους εµπλεκόµενους. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Όπως είδαµε και πιο πάνω, µε την οπτική της κοινωνιογλωσσολογίας η λεκτική δηµιουργία είναι 

κοινωνική πράξη που ασκεί επιδράσεις και στους ποµπούς του µηνύµατος και στους δέκτες αυτού. Η 
γλώσσα, όπως είδαµε αποτελεί ένα σύστηµα. Η γλώσσα του σχολείου και η γλώσσα της εκάστοτε 
ανθρώπινης κοινότητας ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά. Οι µαθητές προέρχονται από διαφορετικές 
κοινωνικές τάξεις και φέρουν µαζί τους το σύστηµα επικοινωνίας από την τάξη που προέρχονται. Έτσι, 
παρατηρείται το φαινόµενο τα παιδιά από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις να διαθέτουν διπλή 
ικανότητα «εισόδου» και «εξόδου», δηλαδή, κατανοούν και χειρίζονται και τη γλώσσα του σχολείου 
και τη γλώσσα της κοινότητας, ενώ τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών τάξεων διαθέτουν διπλή 
ικανότητα «εισόδου» και µονή «εξόδου», δηλαδή, κατανοούν τις δύο γλώσσες αλλά χειρίζονται 
ικανοποιητικά µόνο τη γλώσσα της κοινότητας. Αυτό υποστηρίζεται από πολλούς 
κοινωνιογλωσσολόγους που πολλές φορές έχουν θέσει το ερώτηµα για το αν η εκπαίδευση και η γνώση 
που παρέχει, και ταυτόχρονα η γλώσσα που χρησιµοποιείται σ ‘αυτήν, είναι «αστική». Υπάρχει η 
αντίληψη ότι η γνώση δεν είναι προσιτή σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Εξαιτίας αυτής της 
πραγµατικότητας παρατηρείται το φαινόµενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, από τους 
µαθητές. Ο εκπαιδευτικός πολλές φορές είναι εκφραστής µιας διαφορετικής, συχνά ανώτερης, τάξης. 
Για παράδειγµα οι διαφορές στην ενδυµασία των παιδιών, που προέρχονται από αγροτικές -
κτηνοτροφικές οικογένειες, σε σχέση µε την ενδυµασία του δασκάλου προκαλούν στους µαθητές το 
συναίσθηµα της διαφορετικότητας και, ίσως, και της κατωτερότητας. Οι κυρίαρχες κοινωνικές 
αντιλήψεις κάθε άλλο παρά άγνωστες είναι στα παιδιά. Στο σηµερινό σχολείο δίνεται έµφαση στην 
αρχή των επιδόσεων και διάφορες έρευνες δείχνουν την κατανοµή της επίδοσης ανάλογα µε την 
κοινωνική θέση των µαθητών, µε σαφή υπεροχή αυτών που ανήκουν στις κοινά αποδεκτές ως ανώτερες 
τάξεις. Έτσι, καταλήγουµε στη σύνδεση: µάθηση  επίδοση  επιλογή  κατανοµή  κοινωνική 
θέση.  

Η αξιολόγηση αυτή των κοινωνικών τάξεων στο σχολείο υποτιµά και τη γλώσσα των µαθητών, 
πολύ περισσότερο όταν οι µαθητές είναι «δίγλωσσοι» ή και «τρίγλωσσοι» (όπως στην περίπτωση των 
Ποµάκων). Ένα παιδί µε δύο µη ευρωπαϊκές γλώσσες αντιµετωπίζεται σαν άγλωσσο. Η κοινωνική 
διγλωσσία είναι το βασικότερο αίτιο αποτυχίας στη διδασκαλία της γλώσσας. Ο µαθητής από αγροτική 
οικογένεια βιώνει στο σχολείο την ανασφάλεια που αποτελεί παράγοντα αρνητικής αξιολόγησης και 
του σχολείου και του δασκάλου και έτσι εµποδίζεται να γίνει καλός µαθητής. Οι Ποµάκοι έχουν τη 
δική τους γλώσσα, που είναι κράµα αρχαίας ελληνικής, βουλγαρικής και λιγότερο τουρκικής γλώσσας. 
Η ποµακική αρχίζει να εγκαταλείπεται λόγω της διδασκαλίας της τουρκικής στο σχολείο. Έτσι, ενώ το 
παιδί επικοινωνεί χωρίς κανένα πρόβληµα στην κοινότητα, έρχεται στο σχολείο και βιώνει την 
καταδίκη της µητρικής του γλώσσας. ∆έχεται το µήνυµα ότι η µητρική του γλώσσα δεν έχει καµιά 
αξία. Αυτό συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας του µαθητή και έχει σαν αποτέλεσµα στίγµα 
κοινωνικής κατωτερότητας µε άσχηµες συνέπειες στην επίδοση του µαθητή και στην αξιοποίηση των 
δύο νέων γλωσσών που διδάσκεται. Το σχολείο προσδίδει το στίγµα αυτό την στιγµή που οι µαθητές 
που είναι δίγλωσσοι έρχονται σε διαρκή επαφή µε άλλους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, 
καταστηµατάρχες που και αυτοί είναι µε τη σειρά τους δίγλωσσοι. Η διγλωσσία είναι αναπόσπαστο 
κοµµάτι της καθηµερινής τους ζωής. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 
Ερευνητικό πρόβληµα 

Ειδικότερα η εργασία αυτή ασχολείται µε το να περιγράψει τους τρόπους µε τους οποίους οι 
µαθητές της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, χρησιµοποιούν την 
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ελληνική γλώσσα και πώς παράγοντες όπως κοινωνικοί (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικό περιβάλλον) 
και πολιτισµικοί (γλώσσα, θρησκεία γεωγραφία) επηρεάζουν τη χρήση του.  

 
Ερευνητικά ερωτήµατα 

Στην ηλικία αυτή των 8 περίπου ετών, βλέπουµε ότι εξελικτικά αναδιοργανώνονται οι τοµείς του 
λεξιλογίου και του εννοιολογικού περιεχοµένου των λέξεων, ο τοµέας της σύνταξης και της 
µορφολογίας και ο τοµέας της αξιοποίησης της γλώσσας σε σηµαντικές ψυχοκοινωνικές 
δραστηριότητες του παιδιού. Θέλουµε λοιπόν να δούµε πώς χρησιµοποιούν τον προφορικό λόγο τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας ως προς: 

• το λεξιλόγιο, 
• το συντακτικό  
• και την αξιοποίηση της γλώσσας. 

στις δυο διαφορετικές πολιτισµικά και γεωγραφικά περιοχές που επιλέξαµε. 
 

Μέθοδος έρευνας 
Η µέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη έρευνα είναι γνωστή µε τον όρο 

«µελέτη περίπτωσης» (case study). Η µέθοδος αυτή δεν αφορά µελέτη ενός ατόµου ή µιας ατοµικής, 
ειδικής περίπτωσης, αλλά, τη µελέτη περιορισµένου δείγµατος, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε 
ιδιάζουσες συνθήκες και µε συγκεκριµένες συµπεριφορές. Επιλέχθηκε η µέθοδος µιας ποιοτικής 
προσέγγισης γιατί αυτή µας «υποδείκνυε» ως ενδεδειγµένη το αντικείµενο της έρευνάς µας και 
ειδικότερα η ιδιαιτερότητά του. Ο µικρός αριθµός των υποκειµένων (2+2 παιδιά), τα ιδιαίτερα 
γνωρίσµατα που τα χαρακτηρίζουν, ο προφορικός λόγος, που είναι στοιχείο κοινωνικό και πολιτισµικό, 
µας οδήγησαν στη µέθοδο αυτή. Εξάλλου σύµφωνα µε τον Θ. Γκότοβο «σκοπός µιας ποιοτικής 
προσέγγισης δεν είναι η αντίληψη της αντικειµενικής πραγµατικότητας µε την αξιολόγηση των 
υποκειµενικών θεωρήσεων, αλλά η ορθή αντίληψη της υποκειµενικής πραγµατικότητας» και αυτό γιατί 
δεν µας ενδιαφέρει η καταγραφή συµπεριφορών και στάσεων ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος και η 
γενίκευση των συµπερασµάτων, αλλά η σε βάθος διερεύνηση και η παρουσίαση των συµπεριφορών και 
στάσεων µιας µικρής κοινωνικής οµάδας. Στην περίπτωση δε γενίκευσης των αποτελεσµάτων µιας 
τέτοιας έρευνας, ο πληθυσµός που θα απευθύνεται η γενίκευση πρέπει να πληροί στο µεγαλύτερο 
ποσοστό τα χαρακτηριστικά του δείγµατος.. Αντικείµενο τέτοιου είδους µελέτης έγιναν συχνά άτοµα 
του περιθωρίου (ναρκοµανείς, εγκληµατίες κ.α.), αλλά, και σχολεία. Αυτό δείχνει την αποδοχή της 
µεθόδου αυτής ως ικανού τρόπου διερεύνησης από τις κοινωνικές και τις παιδαγωγικές επιστήµες. Για 
τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήσαµε κυρίως την παρατήρηση, τη συνέντευξη, και την ανάλυση 
δεδοµένων.  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Για να καταγράψουµε πως χρησιµοποιούν τον προφορικό λόγο οι µαθητές του δείγµατός µας 

µελετήσαµε τον τρόπο που χρησιµοποιούν τις τρεις µεταβλητές που αναφέραµε παραπάνω 
(παρατήρηση, συνέντευξη και ανάλυση δεδοµένων). Για τις µεταβλητές αυτές παρατηρήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν τα εξής στοιχεία : 

Για το λεξιλόγιο: α) το πλήθος και β) η ποικιλία των λέξεων που χρησιµοποίησαν τα παιδιά. 
Για το συντακτικό: α) η ποιότητα και η πληρότητα των προτάσεων που χρησιµοποίησαν, β) το 

µέγεθος των προτάσεων και η χρήση δευτερευουσών προτάσεων. 
Για την αξιοποίηση της γλώσσας παρατηρήσαµε αν και κατά πόσον µπορούν να αντεπεξέλθουν 

ικανοποιητικά σε «κατασκευασµένες», καθηµερινές, απλές, προβληµατικές καταστάσεις. 
Εκτός των παραπάνω και εκτιµώντας την ιδιαιτερότητα του δείγµατος (τα δυο από τα τέσσερα 

παιδιά έχουν ως µητρική γλώσσα την ποµακική) θα πρέπει να αναφερθούµε επίσης και στο τι είναι 
διγλωσσία και πώς αυτή ορίζεται. Η νεώτερη γλωσσολογία σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο στη 
διδασκαλία της γλώσσας, είτε πρόκειται για τη µητρική, είτε όχι. Η µητρική γλώσσα δεν αποτελεί έργο 
και ανάµνηση, αλλά, ενέργεια και δηµιουργία. Στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης η µητρική γλώσσα 
των µαθητών είναι ή η τουρκική, ή η ροµανί, ή η ποµακική. Η ελληνική που διδάσκεται στο σχολείο 
έχει το στίγµα της δύσκολης και «εχθρικής» γλώσσας. Οι µαθητές των σχολείων αυτών ενώ από το 
σπίτι µαθαίνουν – στο δείγµα µας – την ποµακική και την τουρκική, στο σχολείο µαθαίνουν και την 
ελληνική. Έρχονται, λοιπόν, σε επαφή και επικοινωνία µε περισσότερους πολιτισµούς. Μέχρι το 1992 
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η έννοια της διγλωσσίας (bilingualism) στην περίπτωση των ροµανί και των ποµάκων αναφέρεται ο 
όρος «τριγλωσσία» - δεν είχε οριοθετηθεί ακριβώς, ενώ, δεν θεωρούταν ότι αποτελούσε θετικό ή 
αρνητικό παράγοντα για την επίδοση των µαθητών. Σύµφωνα, όµως, µε νεότερες έρευνες (1997) 
έχουµε τρεις τύπους διγλωσσίας:  

1. η σύνθετη διγλωσσία 
όταν η πρόσκτηση των δύο γλωσσών γίνεται παράλληλα από το άτοµο 

2. η συντονισµένη διγλωσσία 
όταν το άτοµο ήδη γνωρίζει µία γλώσσα όταν διδάσκεται µια άλλη 

3. η υπαγόµενη διγλωσσία  
όταν το άτοµο έχει αναπτύξει το δικό του σύστηµα και µαθαίνει µια ξένη γλώσσα. 
Η διαδικασία εκµάθησης της δεύτερης ή και τρίτης γλώσσας δεν είναι προσθετική διαδικασία, 

αλλά, γίνεται µεταφορά των γλωσσικών στοιχείων και των εννοιών από τη µία γλώσσα στην άλλη. 
Προϋποθέσεις είναι η κατανόηση νοήµατος και η παραγωγή νοήµατος. Παράλληλα, θεωρείται πλέον 
ότι το παιδί µε την είσοδό του στο σχολείο έρχεται αντιµέτωπο µε µια πραγµατικότητα όπου η µητρική 
του γλώσσα είναι χωρίς σηµασία και αυτό προκαλεί κοινωνική και συναισθηµατική ανασφάλεια στο 
παιδί µε αποτέλεσµα την αρνητική επίδοση.  

Η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας προϋποθέτει την εκµάθηση ενός βασικού λεξιλογίου. Το 
λεξιλόγιο είναι από τα βασικότερα συστατικά της γλώσσας. Η ιδέα του βασικού λεξιλογίου προήλθε 
από την ανάγκη διδασκαλίας µιας ξένης γλώσσας – της αγγλικής- έτσι ώστε να εξυπηρετεί 
επικοινωνιακές ανάγκες. Ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου εξαρτάται και από παράγοντες όπως: 
κοινωνικούς, πολιτισµικούς, οικογενειακούς και σχολικούς. 

Κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν την κοινωνική θέση της οικογένειας του 
µαθητή. 

Πολιτισµικοί παράγοντες είναι αυτοί που ορίζουν ορατές διαστάσεις όπως: γλώσσα και 
γεωγραφικές ποικιλίες, θρησκεία, καθηµερινές συνήθειες, ένδυση, διατροφή.  

Οικογενειακοί παράγοντες είναι πολύ κοντά στους κοινωνικούς και αφορούν το επάγγελµα, τη 
µόρφωση, τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και την ανάµειξη των γονιών στη γλωσσική 
προαγωγή των παιδιών τους.  

Σχολικοί παράγοντες, τέλος, είναι αυτοί που έχουν να κάνουν µε το δάσκαλο, κατά κύριο λόγο, 
και µε την υλικοτεχνική και την κτιριακή υποδοµή του σχολείου. 

 
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 
Για τους σκοπούς της έρευνας: 
α) Χρησιµοποιήθηκε µια καρτέλα µε οικεία για τα παιδιά αντικείµενα και ζώα για να ελεγχθεί το 

λεξιλόγιό τους (φράουλα, κατσίκα, γουρουνάκι, άλογο, φτυάρι, φύλλο, µπάλα, µήλο, βάζο, σπίτι, 
πουλί).  

Οι λέξεις αυτές επιλέχθηκαν επειδή θεωρήθηκαν απλές και υπαγόµενες στο βασικό λεξιλόγιο 
που διδάσκεται στο σχολείο και επειδή ανταποκρίνονται σε µέσο βαθµό χρήσης στο καθηµερινό 
λεξιλόγιο. (Εξαίρεση αποτελεί η λέξη «γουρουνάκι» η οποία αντιπροσωπεύει, µαζί µε το αλκοόλ, 
«απαγορευµένο καρπό» για τους µουσουλµάνους). 

β) Ζητήθηκε να κάνουν προτάσεις µε τα αντικείµενα-ζώα της καρτέλας και να συνδυάσουν και 
δύο πράγµατα µαζί σε κάθε πρόταση. 

γ) Ζητήθηκε να «παίξουν» µια καθηµερινή σκηνή από το σούπερ µάρκετ – µπακάλικο της 
γειτονιάς τους και να φανταστούν έναν διάλογο µε τον πωλητή. 

(Για το παιχνίδι των ρόλων επιλέχθηκε το µπακάλικο που στα ποµακικά και στα τούρκικα 
λέγεται «bakkal» και επειδή σε γειτονικό χωριό έχει µπακάλικο και συχνά οι κάτοικοι κάνουν εκεί τα 
ψώνια τους.). 

 
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 

 
Τα παιδιά που λαµβάνουν µέρος σ’ αυτή την έρευνα είναι τέσσερα : 
• Τα δυο εξ αυτών είναι κάτοικοι αστικής περιοχής και φοιτούν σε κεντρικό εξαθέσιο σχολείο 

της πόλης τους. Το ένα είναι κορίτσι και το άλλο είναι αγόρι ηλικίας και τα δύο 8 ετών. Φοιτούν στη Β΄ 
τάξη του ιδίου σχολείου. 
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• Το κορίτσι, η Βικτόρια έχει εξαιρετικά καλή επίδοση στα σχολικά µαθήµατα και καλή σχέση 
µε τους συνοµηλίκους της. Οι γονείς της είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί και της δίνουν την ευκαιρία να 
έχει ποικίλες δραστηριότητες όπως αγγλικά, γυµναστήριο, κοινωνική ζωή, παιδικά πάρτι κλπ. Η 
οικογένεια είναι τετραµελής και η ίδια είναι το πρώτο από τα δύο κορίτσια της. Η οικονοµική 
κατάσταση των γονέων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί καλή. 

• Το αγόρι που εδώ θα αποκαλούµε Θανάση έχει σχετικά χαµηλή επίδοση στο σχολείο και 
δυσκολίες γραφής, ορθογραφίας και ανάγνωσης. Αναστρέφει και παραλείπει γράµµατα όπως επίσης 
δυσκολεύεται στην ανάγνωση αγνώστου κείµένου. Οι γονείς είναι απόφοιτοι Λυκείου και εργάζονται ο 
µεν πατέρας ως ∆ηµόσιος υπάλληλος η δε µητέρα ως ιδιωτική υπάλληλος. Η οικογένεια είναι 
πενταµελής και ο Θανάσης είναι το τρίτο αγόρι στη σειρά. Η οικονοµική κατάσταση των γονέων 
µπορεί να θεωρηθεί καλή. 

• Τα άλλα δύο κατοικούν σε ορεινό και δυσπρόσιτο χωριό του Ν. Έβρου και φοιτούν στη Β΄ 
τάξη του Μ/κου σχολείου του χωριού τους. Είναι και τα δύο κορίτσια.  

• Το ένα κορίτσι, η Φατµέ, είναι ιδιαίτερα ικανή µαθήτρια και είναι δηµοφιλής στα άλλα παιδιά. 
Ο πατέρας της είναι αγροτοκτηνοτρόφος και η οικογένειά τους αντιµετωπίζει αρκετά οικονοµικά 
προβλήµατα. Η Φατµέ και η αδελφή της, που είναι δύο χρόνια µεγαλύτερη, περνούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους βλέποντας τηλεόραση. Το σπίτι τους είναι αποµονωµένο και δεν υπάρχει δυνατότητα 
επαφής µε άλλα παιδιά εκτός του σχολικού ωραρίου.  

• Το άλλο κορίτσι, η Μελέκ, είναι πρόθυµη στα µαθήµατα και σύµφωνα µε το µουσουλµάνο 
συνάδελφο, είναι πολύ ικανή στα µαθηµατικά. ∆εν είναι τόσο κοινωνική και στο διάλειµµα προτιµά να 
παίζει µε µικρότερα παιδιά. Ο πατέρας της είναι κι αυτός αγροτοκτηνοτρόφος, αλλά η δική τους 
οικονοµική κατάσταση είναι από τις καλύτερες του χωριού. Έχει έναν αδερφό, δύο χρόνια µικρότερο, 
και στον ελεύθερο χρόνο της παίζει στη γειτονιά. Το σπίτι τους είναι στην πιο «πυκνοκατοικηµένη» 
περιοχή του χωριού και έτσι της δίνεται η δυνατότητα να βρίσκεται, σχεδόν πάντα, µαζί µε άλλα 
παιδιά.  

 
ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 
Λεξιλόγιο 

Στο πρώτο σκέλος της συνέντευξης ζητήθηκε από όλα τα παιδιά να ονοµάσουν στα ελληνικά 12 
φωτογραφίες: ένα γουρούνι, ένα φτυάρι, ένα µήλο, ένα φύλλο, ένα βάζο, µια φράουλα, µια µπανάνα, 
ένα σπίτι, ένα κατσίκι, ένα πουλί, ένα άλογο και ένα τόπι. 

Το πρώτο κορίτσι Φατµέ ονόµασε στα ελληνικά 8 από τις 12 εικόνες. ∆εν ονόµασε τις λέξεις 
«φράουλα», «γουρουνάκι», «φτυάρι» και «κατσίκα». Τις άλλες οκτώ τις ονόµασε µε ευκολία χωρίς να 
διστάσει και µάλιστα για τη λέξη «µπάλα» έδωσε πρώτα τη λέξη «τόπι» (που είναι η αγαπηµένη των 
σχολικών εγχειριδίων για το συγκεκριµένο αντικείµενο). 

Το δεύτερο κορίτσι η Μελέκ ονόµασε στα ελληνικά 10 από τις 12 εικόνες. ∆εν ονόµασε τις 
λέξεις «φτυάρι» και «γουρουνάκι». Τις 10 εικόνες τις ονόµασε µε χαρακτηριστική ευκολία και άνεση. 
Επίσης, έδωσε κι αυτή πρώτα τη λέξη «τόπι» για τη µπάλα. Και στα δύο παιδιά δόθηκε η ευκαιρία να 
ξαναδούν τις εικόνες που δεν ονόµασαν στα ελληνικά και µάλιστα βοηθήθηκαν στα πρώτα τους 
γράµµατα, αλλά, και πάλι δεν τις ονόµασαν. 

Το παιδί που εδώ αποκαλούµε Βικτόρια: ζήτησε διευκρινήσεις πρώτα γιατί της φάνηκε πολύ 
απλό το έργο. Μετά αναγνώρισε όλα τα εικονιζόµενα στην καρτέλα αντικείµενα γρήγορα και µε 
σαφήνεια. Χρησιµοποίησε πρόταση για να τα ονοµάσει. Π.χ. Αυτή είναι µια κατσίκα. Το βάζο το 
ονόµασε µπουκάλι. Στην αναγνώριση ακολούθησε δεξιόστροφη σειρά την οποία και τήρησε 
απαρέγκλιτα.  

Το παιδί που εδώ αποκαλούµε Θανάση στην αρχή δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και ρώτησε 
αν έπρεπε να τα ενώσει. Κατόπιν αναγνώρισε όλα τα εικονιζόµενα στην καρτέλα αντικείµενα µε 
ταχύτητα και ακρίβεια, βάζοντας µπροστά το άρθρο τους(ένα γουρούνι, ένα φτυάρι, ένα µήλο, ένα 
φύλλο, ένα βάζο, µια φράουλα, µια µπανάνα, ένα σπίτι, ένα κατσίκι και ένα πουλί). Στην αναγνώριση 
δεν ακολούθησε συγκεκριµένη σειρά αλλά ξεκίνησε κυκλικά και στη συνέχεια συνέχισε ακατάστατα 
ξεχνώντας στο τέλος και δυο αντικείµενα τα οποία του υποδείχθηκε να αναγνωρίσει εκ των υστέρων 
(ένα άλογο και ένα τόπι). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δυο οµάδες παιδιών έχουν διαφορές και µεταξύ τους αλλά και εσωτερικά 
ως προς το λεξιλόγιο. Τα παιδιά της πόλης τοποθετούν τις λέξεις που πρέπει να αναγνωρίσουν µέσα σε 
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λόγο, πράγµα που δε συµβαίνει στα παιδιά του µειονοτικού σχολείου, τα οποία απλά παραθέτουν τις 
λέξεις χωρίς να τις αναγνωρίζουν και όλες. Αλλά και ανάµεσα στα παιδιά της πόλης βλέπουµε 
διαφορές γιατί το ένα χρησιµοποιεί πρόταση που είναι πιο ολοκληρωµένη µορφή λόγου και το άλλο 
µόνον άρθρο. 

 
Σύνταξη 

Στο δεύτερο σκέλος της συνέντευξης ζητήθηκε από τα παιδιά να επιλέξουν όποιες λέξεις ήθελαν 
και µ’ αυτές να κατασκευάσουν προτάσεις στα ελληνικά που να περιέχουν αυτή τη λέξη σε 
οποιαδήποτε µορφή της (µία λέξη και µία πρόταση).  

Η Φατµέ επέλεξε τις λέξεις «άλογο», «πουλί», «µπάλα» και «φύλλο». Ενώ κατάλαβε τι έπρεπε 
να κάνει παρέµεινε αµίλητη. Με καµία λέξη δεν προσπάθησε να κατασκευάσει κάποια, έστω και 
«λανθασµένη», πρόταση στα ελληνικά. Της δόθηκε η δυνατότητα να φτιάξει την πρόταση πρώτα στα 
ποµακικά ή στα τουρκικά έτσι ώστε να τη µεταφέρει έπειτα στα ελληνικά. Ενώ, όµως, έφτιαξε την 
πρόταση στην ποµακική, δεν κατάφερε να την «περάσει» στα ελληνικά.  

Η Μελέκ επέλεξε τις λέξεις «φράουλα» και «φύλλο», µε τις οποίες κατασκεύασε όχι πολύ 
γρήγορα τις εξής προτάσεις: 

1. «Μ‘ αρέσει οι φράουλες» 
2. «Τα δέντρα έχει φύλλα» 

Έπειτα της ζητήθηκε να συνδυάσει τις δύο λέξεις σε µία πρόταση και κατασκεύασε την 
πρόταση: 

«Η φράουλα έχει φύλλα» 
Στη συνέχεια επέλεξε τις λέξεις «σπίτι» και «άλογο» για τις οποίες της ζητήθηκε να 

κατασκευάσει µία πρόταση που να περιέχει και τις δύο λέξεις και έφτιαξε την εξής πρόταση: 
«Το σπίτι έχει άλογα» 
Όταν της ζητήθηκε να οµορφύνει και να µεγαλώσει την παραπάνω πρόταση είπε: 
«Το άλογο έχει σπίτι» 
Κατόπιν, της ζητήθηκε να συνδυάσει σε µία πρόταση τις λέξεις «σπίτι», «άλογο» και «κατσίκα». 

Η απάντησή της ήταν: 
«Το σπίτι και άλογο και κατσίκα έχει»  
την οποία σχεδόν αµέσως την άλλαξε σε : 
«Το σπίτι έχει και άλογα και κατσίκα» 
Της Βικτορίας της ζητήθηκε να επιλέξει και να δηµιουργήσει προτάσεις µε ένα, µε δύο αλλά και 

µε τρία αντικείµενα. ∆ηµιούργησε µε ευκολία τις προτάσεις: 
«Ήταν ένα παιδί… και οι γονείς του και ζούσαν σε ένα σπίτι. Το ένα το παιδί βγήκε να παίξει µε 

τους φίλους του, να παίξουνε στην άµµο µε το φτυάρι και το άλλο ένα παιδί µε τους άλλους φίλους του 
έπαιζε µπάλα.» 

«Το άλογο και το γουρούνι διψούσαν και ήθελαν να πιουν νερό και βλέπουν αυτό το µπουκάλι 
(βάζο) γεµάτο µε νερό και θέλουν να το πιουν. ∆εν ξέρουν όµως ότι είναι βρώµικο ή καθαρό ε… και 
µαλώνουν ποιος θα πιει νερό και µετά το µπουκάλι πέφτει κάτω και σπάει..» 

«Εµένα µου αρέσουν δυο φρούτα η φράουλα και η µπανάνα.»  
Ο Θανάσης ως προς το συντακτικό, δηµιούργησε µε ταχύτητα και σαφήνεια προτάσεις αφού 

επέλεξε δύο αντικείµενα µαζί τα οποία συνδύασε σε µια πρόταση. 
«Στο βάζο µπορούµε να βάλουµε νερό και να του βάλουµε µέσα λουλούδια και να οµορφύνουµε 

το σπίτι» 
«Το άλογο µπορεί να φάει το φύλλο.» 
«Το φτυάρι µπορεί να σηκώσει το τόπι».  
Οι προτάσεις του είχαν ειρµό, και πρωτοτυπία αλλά όχι ιδιαίτερη έκταση. Επίσης δεν 

χρησιµοποίησε δευτερεύουσες προτάσεις.  
Συµπερασµατικά ως προς τη σύνταξη παρατηρούµε ότι τα παιδιά του µειονοτικού σχολείου δεν 

συντονίζουν το πρόσωπο της πρότασης µε το ρήµα (Τα δέντρα έχει φύλλα), ενώ τα παιδιά της πόλης 
όχι µόνον το κάνουν αυτό, αλλά και δηµιουργούν χρηστικές προτάσεις (Το άλογο µπορεί να φάει το 
φύλλο) και όχι µόνον περιγραφικές (Η φράουλα έχει φύλλα). Σε ένα ανώτερο επίπεδο τα παιδιά της 
πόλης προχωρούν και σε σύνταξη µικρής ιστορίας. 
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Χρήση 
Στο τρίτο σκέλος της συνέντευξης ζητήθηκε από τα παιδιά να παραστήσουν τους πελάτες ενός 

µπακάλικου. Υποτίθεται ότι τους έστειλε η µητέρα τους να ψωνίσουν και έπρεπε να περιγράψουν την 
όλη διαδικασία και τα πράγµατα που ψώνισαν. 

Η Φατµέ έµεινε και πάλι βουβή. Έγινε προσπάθεια να αλλαχθεί λίγο η µορφή και όχι το πλαίσιο 
και της ζητήθηκε να αναφέρει τα πράγµατα που πουλά ένας µπακάλης και που συνήθως αγοράζουν οι 
γονείς της. Και πάλι σιωπή… 

Η Μελέκ έπαιξε το ρόλο της στο «µπακάλικο» πάρα πολύ καλά, καληµερίζοντας στην αρχή και 
ευχαριστώντας στο τέλος, ενώ ζήτησε αρκετά πράγµατα όπως: φακές, ντοµάτες, τυρί και ψωµί.  

Η Βικτορία ως προς την αξιοποίηση της γλώσσας κατασκεύασε µε ευκολία, σαφήνεια και 
γρήγορα έναν απλό καθηµερινό διάλογο µε κύρια πρόταση και ελλειπτικές προτάσεις που ήταν 
ακριβείς ως προς το νόηµα και τη χρήση τους. 

«Καληµέρα. Θα ήθελα να ψωνίσω. Θέλω έξι φράουλες και λίγες µπανάνες. Πόσο κάνουν; Έχω 
έξι ευρώ. Ορίστε! Γεια σας. Ευχαριστώ»  

Ο Θανάσης ως προς την αξιοποίηση της γλώσσας κατασκεύασε έναν απλό καθηµερινό διάλογο 
από µια κύρια πρόταση και µονολεκτικές απαντήσεις οι οποίες ήταν ολοκληρωµένες και ακριβείς ως 
προς το νόηµα και τη χρήση τους π.χ.  

«Γεια σας. Θέλω ένα γάλα και ένα ψωµί. Πόσο κάνει; Ορίστε (δίνει τα χρήµατα). Ευχαριστώ 
(παίρνει τα ρέστα). Γεια.»  

Και στο σκέλος της αξιοποίησης της γλώσσας βλέπουµε επίσης διαφορές ανάµεσα στην πόλη 
και το χωριό. Εδώ όµως τις περισσότερες εσωτερικές διαφορές τις παρατηρούµε στα παιδιά του 
µειονοτικού σχολείου, εκ των οποίων το ένα δεν µπόρεσε να κάνει ούτε το απλούστερο της απαγγελίας 
των αγαθών, είτε λόγω έλλειψης παραστάσεων, είτε λόγω άγνοιας των καταστάσεων και των λέξεων 
που χρησιµοποιούνται. Ενώ τα παιδιά της πόλης χρησιµοποίησαν περίπου τον ίδιο διάλογο µόνον µε 
ποιοτικές διαφορές (θεατρικότητα-άνεση). 

 
ΣΥΖΉΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Συνολική θεώρηση των δύο κοριτσιών. 

Η Φατµέ φάνηκε αρκετά ελλιπής στην ικανότητα πρόσκτησης και χρήσης του ελληνικού 
λεξιλογίου. Ενώ αναγνώρισε πολλές από τις λέξεις δεν κατάφερε να τις χρησιµοποιήσει για την 
παραγωγή λόγου στα ελληνικά. Η ικανότητα της σύνταξης φάνηκε στην κατασκευή πρότασης στην 
ποµακική, αλλά, υπήρξε φανερή δυσκολία στο πέρασµα στα ελληνικά. Η Μελέκ, αντίθετα, 
ανταποκρίθηκε σχεδόν σε όλες τις απαιτήσεις της συνέντευξης άλλοτε µε άνεση και άλλοτε όχι. ∆εν 
άφησε κανένα σκέλος της διαδικασίας χωρίς να ασχοληθεί, και µάλιστα µε άνεση και µε επιτυχία. 
Παρατηρούµε ότι και τα δύο παιδιά δεν γνώριζαν τις λέξεις «φτυάρι» και «γουρούνι». Η πρώτη ίσως να 
ήταν λίγο δύσκολη, ενώ η δεύτερη δεν είναι οικεία απ ‘την άποψη ότι βλέπουν τα ζωάκια αυτά 
εξαιρετικά σπάνια και ότι στο σπίτι τους δεν αναφέρεται ποτέ αυτή η λέξη. 

Στη διαδικασία της κατασκευής των προτάσεων η Μελέκ έφτιαξε προτάσεις και επαναλαµβάνει 
συχνά το ρήµα «έχει». Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί στην ποµακική γλώσσα και στην τουρκική τα 
ρήµατα «ima» και «var» αντίστοιχα, χρησιµοποιούνται ευρύτατα στο καθηµερινό τους λεξιλόγιο µια 
και µπορεί να σηµαίνουν: «έχω», «είµαι», «ξέρω» και τα απρόσωπα «είναι», «έχει», «υπάρχει». Η 
τοποθέτηση του ρήµατος στο τέλος της πρότασης, σε µία περίπτωση, υπακούει στη σύνταξη της 
τουρκικής γλώσσας. Τέλος, στο χωριό που ζουν τα παιδιά αυτά δεν υπάρχει κάποιο µαγαζί και έτσι οι 
ευκαιρίες που τους δίνονται για να έρθουν σε επαφή µε το «εµπόριο» είναι εξαιρετικά σπάνιες. 
Άλλωστε ο πατέρας είναι ο αρµόδιος να ψωνίσει τα αναγκαία για το σπίτι και αυτό γιατί πρέπει να 
µετακινηθεί αρκετά χιλιόµετρα από το χωριό και σπάνια συνοδεύεται από τη σύζυγό του. Οι γυναίκες 
περιορίζονται στο σπίτι και οι κοινωνικές τους επαφές είναι ελάχιστες. Το γλωσσικό υλικό που κυρίως 
επεξεργάζονται και χρησιµοποιούν είναι φτωχό και περιορίζεται στο να καλύψει τις καθηµερινές 
ανάγκες της οικογένειας. Έτσι, η µητρική γλώσσα των παιδιών είναι φτωχή σε πλούτο και νοήµατα. Αν 
θελήσουµε να ρίξουµε µια µατιά στις δύο οικογένειες που προέρχονται τα παιδιά θα µας κάνει 
εντύπωση ότι η µεν πρώτη ζει σε γειτονιά µε πολλά σπίτια και συνεπώς πολλά παιδιά, ενώ η δεύτερη, 
που σηµειώνει τις επιτυχίες, ζει αποµονωµένη. Επίσης, γνωρίζουµε ότι στην πρώτη περίπτωση το 
κοριτσάκι δεν έχει πάει ποτέ σε πόλη, µόνο όταν έπρεπε να πάει σε γιατρό, ενώ το δεύτερο συχνά 
συνοδεύει τον πατέρα της στα ψώνια. Έτσι, οι εµπειρίες που αποκοµίζει βλέποντας καινούριες εικόνες 
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και µιλώντας µε τον πατέρα της γι’ αυτές, την βοηθούν να έχει περισσότερες λέξεις στο µυαλό της και 
να µπορεί µε τις λέξεις αυτές να αποδίδει περισσότερα και καλύτερα ελληνικά. Πρέπει εδώ να 
σηµειώσουµε ότι οι µόνες ώρες που τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή µε την ελληνική γλώσσα είναι 
το τρίωρο του σχολείου που έχουν µάθηµα µε το χριστιανό δάσκαλο. Από τους γονείς τους µόνο ο 
πατέρας ξέρει αρκετά ελληνικά, ενώ η µητέρα λίγες λέξεις. 

Όσον αφορά τώρα τα δυο παιδιά που αναφέρονται µε τα ονόµατα Βικτόρια και Θανάσης 
παρατηρούµε ότι σχετικά µε το λεξιλόγιο αναγνώρισαν µε ταχύτητα και σαφήνεια όλες τις εικόνες που 
τους δόθηκαν και µόνον το κορίτσι ονόµασε το βάζο «µπουκάλι» επειδή έτσι εξέλαβε την εικόνα. Η 
διαφορά τους ήταν στην οργάνωση της εργασίας τους όπου το µεν αγόρι επέλεγε τις εικόνες τυχαία και 
χωρίς σειρά και έτσι ξέχασε δυο, το δε κορίτσι µε συστηµατικότητα και µέθοδο αναγνώρισε από την 
αρχή έως το τέλος τις λέξεις. Το αντικείµενο τους φάνηκε πολύ απλό. Σχετικά µε τη σύνταξη βλέπουµε 
ότι και τα δυο παιδιά κάνουν προτάσεις µε ευκολία και το κορίτσι χρησιµοποιεί τις λέξεις όχι για 
πρόταση αλλά για να φτιάξει µια ιστορία. Από εδώ καταλαβαίνουµε ότι όχι µόνον µπορούν να τις 
αναγνωρίσουν όπως αναφέραµε στην αρχή (εξελικτικοί παράγοντες) άλλα και να πουν τη σηµασία των 
λέξεων και να τις χρησιµοποιήσουν σωστά σε µια πρόταση. Βλέπουµε επίσης ότι σε σχέση µε το 
συντακτικό όπως αναµενόταν κάνουν κάποια λάθη, ιδίως όταν πρόκειται για µεγάλες περιόδους ή 
παράθεση πολλών προτάσεων (κορίτσι), αλλά το γενικό στήσιµο των προτάσεων είναι σωστό µε ρήµα, 
υποκείµενο, αντικείµενο. Η ίδια ευκολία εµφανίζεται και στη χρήση της γλώσσας και στους δύο. 
Χρησιµοποιούν έναν απλό διάλογο που συχνά είναι πραγµατικό γεγονός για αυτούς. Ζητούν λίγα 
πράγµατα από τον µπακάλη, γιατί όταν τους στέλνουν για ψώνια οι γονείς τους, παραγγέλνουν αυτά 
που «ξέχασαν». Η διαφορά ανάµεσά τους είναι ότι το κορίτσι είναι πιο «θεατρικό» και δίνει µια πιο 
ευγενική εικόνα λέγοντας στην αρχή «καληµέρα σας» και µετά ότι δεν έχει ψιλά . 

Η καλή ανταπόκριση των παιδιών σε όλα τα σκέλη της συνέντευξης δείχνει το πόσο οικείο είναι 
το αντικείµενό της για αυτά .Για να γίνουν πιο κατανοητές οι οµοιότητες και οι διαφορές τους πρέπει 
να πούµε ότι και τα δύο παιδιά πηγαίνουν σε κεντρικό σχολείο της πόλης τους, έρχονται σε επαφή µε 
τα αντικείµενα που κλήθηκαν να αναγνωρίσουν είτε δια ζώσης είτε µέσω εικόνων σε εξωσχολικά 
βιβλία που τους παίρνουν οι γονείς τους αλλά και σε σχολικά 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα παραπάνω αποτελέσµατα της έρευνάς µας ισχυροποιείται η αρχική 
άποψή µας ότι παράγοντες όπως οικογενειακοί, πολιτισµικοί, σχολικοί και κοινωνικοί επηρεάζουν σε 
εξαιρετικά µεγάλο βαθµό και το λεξιλόγιο και τη σύνταξη αλλά και τη χρήση του προφορικού λόγου. 
Ειδικότερα στο λεξιλόγιο βλέπουµε µια διαβάθµιση των κατακτήσεων των παιδιών που απεικονίζει την 
επίδραση των παραγόντων που αναφέραµε. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά του ορεινού χωριού απλά 
αποτύπωσαν λεκτικά τα αντικείµενα των εικόνων ενώ τα παιδιά της πόλης χρησιµοποίησαν και 
προτάσεις και άρθρα για να ονοµάσουν τα αντικείµενα των εικόνων. Αυτό συνέβη και γιατί στο ορεινό 
χωριό δεν µιλιέται η ελληνική γλώσσα και γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή µε ελληνόφωνο πληθυσµό έτσι ώστε να κατακτήσουν περισσότερα στοιχεία της ελληνικής 
γλώσσας. 

Στο συντακτικό µέρος βλέπουµε επίσης µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες παιδιών. 
Έτσι ενώ τα παιδιά του χωριού φτιάχνουν στην καλύτερη περίπτωση απλές περιγραφικές προτάσεις, τα 
παιδιά της πόλης χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο χρηστικές προτάσεις τις οποίες εξελίσσουν ενίοτε 
και σε µικρές ιστορίες. Αυτή η συνθήκη ενισχύει την άποψη ότι, η ευχέρεια του προφορικού λόγου 
εξαρτάται από τα πλουσιότερα ερεθίσµατα που δέχονται τα παιδιά από την οικογένεια, το σχολείο και 
το κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, η χρήση του λεξιλογίου φαίνεται να είναι αρκετά προβληµατική στα 
παιδιά του ορεινού χωριού που στερούνται εµπειριών και παραστάσεων που έχουν σχέση µε την 
κοινωνική τους εµπλοκή σε απλές καθηµερινές δραστηριότητες. Το σχολείο θα µπορούσε να 
λειτουργήσει επανορθωτικά απέναντι στις δυσκολίες αυτές αλλά ο περιορισµένος χρόνος κατά τον 
οποίο έρχονται σε επαφή µε έναν µόνο χρήστη της ελληνικής γλώσσας ο οποίος αποτελεί «µειονότητα» 
µέσα στη µειονότητα δεν βοηθά να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Αντίθετα για τα παιδιά της πόλης 
η χρήση της γλώσσας αποτελεί καθηµερινότητα και αυτονόητη διαδικασία η οποία γίνεται χωρίς 
σκέψη. Τα παιδιά ενός µουσουλµανικού χωριού θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να 
σκεφτούν και τις λέξεις που θα χρησιµοποιήσουν και τη σειρά τους στο λόγο και στην ανάλογη 
περίσταση επικοινωνίας να αποδώσουν λεκτικά την επιθυµία τους. 
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Αν θελήσουµε να δώσουµε ποσοτικά χαρακτηριστικά στην απόδοση των παιδιών θα λέγαµε ότι 
η «καλή» µαθήτρια ενός ορεινού και αποµακρυσµένου σχολείου αντιστοιχεί µε έναν µαθητή που 
αντιµετωπίζει πολλές δυσκολίες σε ένα σχολείο της πόλης. 

Από την έρευνά µας εµφανίστηκαν οι δυσκολίες στη χρήση του προφορικού λόγου που 
συναντούν οι µαθητές που ζουν σε κοινωνίες αποµακρυσµένες και αποµονωµένες από τα αστικά 
κέντρα σε αντίθεση µε τους µαθητές που ζουν στα αστικά κέντρα και απολαµβάνουν τον πολιτισµό που 
τους παρέχεται. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι απόψεις των εκπροσώπων του εποικοδοµισµού ότι η µάθηση είναι µια ενεργητική διαδικασία που δοµείται 
σταδιακά µέσα από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο για τον 
σχεδιασµό του νέου προγράµµατος σπουδών. Με το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
προβλέπεται η προσέγγιση θεµάτων µέσα από ενεργητικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, όπου η Γλώσσα, η 
Επικοινωνία και η Τεχνολογία διατρέχουν όλα τα προγράµµατα.  
Σε έρευνα που πραγµατοποιήσαµε µε 27 παιδιά του Πειραµατικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 
επιχειρήσαµε µια δοκιµαστική εφαρµογή θεµατικής προσέγγισης µε την συµπληρωµατική χρήση του Η/Υ, ως νέου 
εποπτικού µέσου. Το θέµα που προσεγγίσαµε ήταν «η πόλη µας», για το οποίο επιλέχθηκε εκπαιδευτικό λογισµικό 
του εµπορίου, αλλά κυρίως λογισµικό που κατασκευάστηκε από µας. Βασικές επιδιώξεις ήταν να συµπεριληφθούν 
στο λογισµικό όλες οι θεµατικές ενότητες του ∆ΕΠΠΣ (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Έκφραση) 
για να γίνει η διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος και να παρέχονται στα νήπια, όσο το δυνατό περισσότερες 
ευκαιρίες ενεργητικής ενασχόλησης και οµαδικής αλληλεπίδρασης. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο Η/Υ, 
µπορεί να αξιοποιηθεί συµπληρωµατικά µε άλλες δραστηριότητες σε ένα διαθεµατικό πλαίσιο διευκολύνοντας 
παράλληλα ενεργητικούς τρόπους µάθησης. Συµπερασµατικά, διαπιστώσαµε ότι ο ρόλος της γλώσσας ως µέσου 
επικοινωνίας και οµαδικής αλληλεπίδρασης είναι καθοριστικός 
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SUPPLEMENTARY USE OF COMPUTER IN A THEMATIC APPROACH - THE 
ROLE OF LANGUAGE 

 
 

Tsiara Efthimia, Kindergarten Teacher, P.Gs University of Ioannina 
 
 

SUMMARY 
Constructivists who believed that learning, as an active process is constructed by interaction between individual 
and environment, has affected curriculum designing. The new Cross-thematic Curriculum Context (DEPPS 2003) 
suggests holistic, active approach of learning where Language, Technology and Communication interact and 
modulate the process. 
We conducted a research, with 27 children, at a kindergarten school of University of Ioannina and studied a 
subject named “Our city”, with the supplementary use of computer. Thus, we chose readymade software related 
to the topic, as well as software constructed by us, in order to have a complete aspect of the topic. Our findings 
showed that computer can be used in a cross-curriculum-integration context and contribute to children 
engagement. Conclusively, we realized that language as a means of communication and interaction affects the 
learning process decisively.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σύµφωνα µε τη µακραίωνη παράδοση της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, η διδασκόµενη στο σχολείο 

γνώση έπρεπε να προέρχεται από το χώρο των επιστηµών σε απλοποιηµένη µορφή και συντοµευµένη 
έκταση και να γίνεται αντικείµενο άµεσης µετάδοσης από τους εκπαιδευτικούς και αποµνηµόνευσης 
και αναπαραγωγής από τους µαθητές. Επιπλέον, οι επιστηµονικές γνώσεις έπρεπε να διδάσκονται στα 
πλαίσια των διακριτών µαθηµάτων µε τους όρους που έχει αναπτύξει κάθε µια από τις διδασκόµενες 
επιστήµες. Τα παιδικά βιώµατα δε θεωρούνταν άξια προσοχής (Ματσαγγούρας, 2003).  

Αυτή, ωστόσο η αυτονόητη παραδοχή του παραδοσιακού σχολείου σχετικά µε την αυθεντία της 
επιστήµης και τα µεθοδολογικά της εργαλεία άρχισε να τίθεται υπό αµφισβήτηση, ήδη από τις αρχές 
του 20ου αιώνα, όποτε παρατηρείται στροφή στον τρόπο προσέγγισης της πραγµατικότητας, της 
γνώσης, των µαθησιακών διαδικασιών.  

Σύµφωνα µε τις εποικοδοµιστικές1 θεωρίες που αναπτύχθηκαν, η γνώση της πραγµατικότητας 
δεν είναι µια µονοσήµαντη και γραµµική διαδικασία τύπου ερέθισµα- αντίδραση, αλλά πρόκειται για 
µια πολύπλοκη διαδικασία κοινωνικά και ιδιοσυγκρασιακά καθορισµένη. Ανάµεσα στην πληροφορία 
και την αντίληψη µεσολαβούν πολύπλοκες ψυχολογικές, συναισθηµατικές, ακόµα και κοινωνικές 
διεργασίες (Ράπτης, 2002, σ. 99). Οι ενδιάµεσες αυτές διεργασίες επηρεάζουν την δόµηση της γνώσης. 
Η µάθηση είναι µια ενεργητική διαδικασία που κατασκευάζεται, καθώς το άτοµο που µαθαίνει - κατά 
τον Dewey “active learner” (1896)-, κινητοποιείται προσωπικά, επενεργεί στο περιβάλλον και δεν 
είναι παθητικός αποδέκτης των στοιχείων και των πληροφοριών του περιβάλλοντος. Η βασική αυτή 
παραδοχή των υποστηριχτών του εποικοδοµισµού είχε ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση ενεργητικών 
τρόπων προσέγγισης της γνώσης στη εκπαιδευτική διαδικασία (Richard Field).  

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των εποικοδοµιστικών σχολών µάθησης, καθώς και της 
Μορφολογικής Ψυχολογίας τόνιζαν την ολιστική λειτουργία της αντίληψης, δηλαδή ότι το άτοµο 
αντιλαµβάνεται τα στοιχεία του περιβάλλοντος ως ένα όλον, του οποίου τα συστατικά µέρη δε είναι 
ξεκοµµένα και ασύνδετα (whole is more than its parts) (Κολιάδης, τόµος Γ). Αυτή η αρχή του 
εποικοδοµισµού είχε ως αποτέλεσµα τον σχεδιασµό ενοποιηµένων προγραµµάτων σπουδών στα οποία 
αντιµετωπίζεται ολιστικά η διαδικασία µάθησης. 

Με το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (2003) και τα επιµέρους Α.Π.Σ 
επιχειρείται η διαθεµατική, η ολιστική και η ενεργητική προσέγγισή της γνώσης. 

Η διαθεµατικότητα (cross-thematic integration) µια έννοια που εισάγεται για πρώτη φορά, θα 
µπορούσε να ορισθεί ως τρόπος οργάνωσης του προγράµµατος που αντιµετωπίζει τη γνώση ως ενιαία 
ολότητα, την οποία προσεγγίζει συνήθως µέσα από διερεύνηση θεµάτων, ζητηµάτων, προβληµατικών 
καταστάσεων, που παρουσιάζουν κατά την κρίση των µαθητών ενδιαφέρον. Μια τέτοια ολιστική 
προσέγγιση είναι η θεµατική. 

Η θεµατική προσέγγιση (thematic approach) «αποτελεί µια οργανωµένη από τους 
εκπαιδευτικούς µέθοδο, η οποία δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να προσεγγίσουν 
σφαιρικά ένα συγκεκριµένο θέµα» (Γκλιάου, 2005 σ. 19). Πρόκειται για «προγραµµατισµένες 
εµπειρίες µάθησης», καθώς ο/η εκπαιδευτικός προσχεδιάζει την πορεία, προσδιορίζει τη χρονική 
διάρκεια και θέτει εκ των προτέρων τους µαθησιακούς στόχους (∆αφέρµου κ.α, 2005 σ. 87). Η 
θεµατική προσέγγιση παρέχει στο µαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει αυτόνοµα ένα ενιαίο σύνολο 
γνώσεων και δεξιοτήτων, σε σχέση µε ένα θέµα κάθε φορά που ως πυρήνας θα πρέπει να ειδωθεί από 
διαφορετικές σκοπιές (Μακρή – Μπότσαρη, 2005).  

Επίσης, παρέχει στους µαθητές ευκαιρίες ενεργητικής ενασχόλησης στη µαθησιακή πράξη, 
καθώς καλούνται να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές έρευνας, να πάρουν πρωτοβουλίες, να κάνουν 
υποθέσεις, να ελέγξουν, να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους, να λειτουργήσουν ως «µικροί ερευνητές», 
όπως περιγράφει ο Bruner (1960).  

                                                 
1 Ο εποικοδοµισµός ή δοµητισµός (Constructivism) αποτελεί ευρεία, αν και ασαφή περιοχή της σύγχρονης 
ψυχολογίας, της επιστηµολογίας και της παιδαγωγικής, καθώς και έναν όρο που χρησιµοποιείται µε διαφορετικό 
τρόπο από φιλοσόφους, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους καθώς και από σχεδιαστές προγραµµάτων σπουδών 
(Woolfolk, 2004). Εκπρόσωποι του εποικοδοµισµού είναι o Jean Piaget, ο Jerome Bruner και ο Seymour Papert 
που έδιναν έµφαση στις εσωτερικές διεργασίες και υποστήριζαν ότι το άτοµο, µέσα σε ένα πλούσιο σε 
ερεθίσµατα περιβάλλον, δοµεί αυτόνοµα και αυτενεργά τη γνώση και την προσωπικότητά του, καθώς και ο Lev 
Vygotsky, ο John Dewey που υποστήριζαν κυρίως την κοινωνική διευκόλυνση της µάθησης (Woolfolk, 2004). 
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Για την περάτωση της θεµατικής προσέγγισης είναι απαραίτητο ο/η εκπαιδευτικός να οργανώσει 
βιωµατικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες, δραστηριότητες που συνδέονται µεταξύ τους 
(Κοσσυβάκη, 2001) στις οποίες οι µαθητές θα έχουν ευκαιρίες να συνεργασθούν, να κατανείµουν 
αρµοδιότητες αποκτώντας έτσι κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις ως µέλη µιας οµάδας 
(Vygotsky,1978)  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο µπορεί να ευνοηθεί η επικοινωνία, η χρήση της τεχνολογίας, ο 
προφορικός και το γραπτός λόγος. Η Γλώσσα, η Επικοινωνία και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε 
«θέµα» που προσεγγίζεται και βοηθούν τη διαδικασία της µάθησης, αφού αυτή συντελείται µε 
διαδραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο (∆ΕΠΠΣ, 2003 σ. 590-91). 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του εποικοδοµισµού η µάθηση εµπεριέχει και επηρεάζεται από 

τη γλώσσα. Ο Lev Vygotsky (1962) τόνιζε ότι η µάθηση και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Η 
γλώσσα καθορίζει τη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου και επιτελεί διττή λειτουργία:   

Α) Η γλώσσα παρέχει γνωστικά εργαλεία στο άτοµο που διαµορφώνουν τις βασικές δοµές για 
την ανάπτυξη του λόγου και της σκέψης του. Μέσα από την µετάφραση της γλώσσας σε σκέψη και το 
αντίστροφο, πραγµατοποιείται η εσωτερική τακτοποίηση των σκέψεων του ατόµου (Woolfolk, 2004). 
Ειδικότερα στα παιδιά, η γλώσσα εξυπηρετεί µια αυτορυθµιστική λειτουργία, προκειµένου να 
επιτευχθεί η επιδιωκόµενη δραστηριότητα.  

Β) Η γλώσσα καθιστά δυνατή την εξωτερική επικοινωνία του ατόµου µε το περιβάλλον (Eggen 
& Kauchak, 2004). Μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση, τον διάλογο, την ανταλλαγή εµπειριών, 
η γλώσσα παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε γνώσεις των άλλων. Η 
γλωσσική λειτουργία, σύµφωνα µε τον Vygotsky, «µπορεί να επιταχυνθεί µέσα από την γνωστική 
επέµβαση των άλλων, από την υποκειµενική εσωτερίκευση νοηµάτων από το ίδιο το άτοµο και από τη 
διαµεσολάβηση-αξιοποίηση πολιτισµικών εργαλείων» (Woolfolk, 2004, σ. 46 ).  

Η γλώσσα αποτελεί και ένα βασικό πολιτισµικό εργαλείο που αντανακλά αναπαραστάσεις των 
κοινωνικών δοµών και σχέσεων (Ράπτης, 2002, 121). Για τον Bruner (1960) αποτελεί το αρχέτυπο της 
συµβολικής αναπαράστασης.2 

Η παραπάνω αρχή του εποικοδοµισµού σχετικά µε τη γλώσσα βρίσκει εφαρµογή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από την υιοθέτηση διαπροσωπικής επικοινωνίας και δυναµικής 
αλληλεπίδρασης µεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούµενου (Iturrondo Molina). Η αλληλεπίδραση 
επηρεάζει τις γλωσσικές και νοητικές ικανότητες των µαθητών. Σε οµαδικές δραστηριότητες τα παιδιά 
ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να χρησιµοποιούν τον διάλογο, να έχουν προβληµατισµούς, να 
κάνουν προτάσεις, να συναποφασίζουν, να επιχειρηµατολογούν για να στηρίξουν την προσωπική τους 
άποψη. 

Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί γλώσσα ανάλογη του επιπέδου των µαθητών. 
«Οποιοδήποτε θέµα µπορεί να διδαχθεί αποτελεσµατικά µε κάποιο έντιµο παιδαγωγικά τρόπο σε 
οποιοδήποτε παιδί και σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης.» (Bruner- Preface, 1977). Η λεκτική 
διδασκαλία δεν καταργείται, αλλά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οι µαθητές θα στηριχθούν για να 
προχωρήσουν στις µαθησιακές δραστηριότητες. 
 
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Η εισαγωγή του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές 

καινοτοµίες των τελευταίων ετών. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων για την Πληροφορική, σκοπός της εισαγωγής του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο είναι 
τα παιδιά να εξοικειωθούν µε απλές βασικές λειτουργίες του και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε 
διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, 
δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων και πάντα µε τη στενή 
βοήθεια του εκπαιδευτικού (∆ΕΠΠΣ, 2001 & 2003).  

                                                 
2 Ο συµβολικός τρόπος αναπαράστασης φανερώνεται από την ικανότητα ενός προσώπου να αναφέρεται 
ευκολότερα σε γλωσσικές προτάσεις, παρά σε πραγµατικά αντικείµενα, να προσδίδει ιεραρχική συγκρότηση στις 
έννοιες και να σκέφτεται τις εναλλακτικές δυνατότητες «µε συνδυαστικό τρόπο. 
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Ο ρόλος του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να παραµένει υποβοηθητικός. «Η 
ενασχόληση µε τον υπολογιστή δεν είναι αυτοσκοπός» (Ormrod 2006, σ. 280). Ο Η/Υ δεν είναι δυνατό 
να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, ή τις κλασσικές δραστηριότητες µε τον διδάσκοντα 
(Ντολιοπούλου, 1989). Εισάγεται στην εκπαίδευση ως συµπληρωµατικό εργαλείο διδασκαλίας, καθώς 
µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια µιας θεµατικής προσέγγισης ή ενός 
σχεδίου εργασίας (Νικολοπούλου & Μάνεσης, 2006).  

Η χρήση του υπολογιστή δεν αρκεί από µόνη της, για να προσφέρει στη µαθησιακή διαδικασία, 
ούτε συνεπάγεται αυτόµατα ότι θα υπάρξουν θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Νικολοπούλου & 
Μάνεσης, 2006). Προκειµένου να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά θα πρέπει να πληρούνται, σύµφωνα 
µε την Ντολιοπούλου (1999) οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. Η κατάλληλη διαρρύθµιση του χώρου 
2. Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
3. Η οµαδική ενασχόληση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  
4. Ο σύντοµος χρόνος ενασχόλησης  
5. Ο καθοδηγητικός και συντονιστικός ρόλος του/της παιδαγωγού 
6. Η κατάλληλη ηλικία των µαθητών για την ενασχόληση µε τον Η/Υ. 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Με την έρευνά µας προσπαθούµε να διαπιστώσουµε αν η χρήση του Η/Υ, σε σύγκριση µε τη 

χρήση του παραδοσιακού εποπτικού υλικού, συµβάλλει στην αύξηση της ενεργητικής 
ενασχόλησης των νηπίων, σε ένα διαθεµατικό πλαίσιο µάθησης.  

Μορφές ενεργητικής ενασχόλησης εκλήφθηκαν η κινητοποίηση του µαθητή, η ένταση 
συγκέντρωσης και προσπάθειας, η διάθεση να παίρνει πρωτοβουλίες, ο πειραµατισµός, ο χρόνος που 
αφιερώνει σε διδακτικές δραστηριότητες, η αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών 
(Νίκαντροφ & Σάµοβα 1982· Sandholtz κ.σ.,1985· Klem & Connell, 2003· Pellett, 2005· Βύρλα κ.σ, 
2005 Calvert κ.σ, 2005).  

Η ενεργητική ενασχόληση διερευνήθηκε στα πλαίσια της οµάδας. ∆ε µελετήσαµε µόνο την 
ενασχόληση του ατόµου, αλλά του µέλους µιας οµάδας, διότι σύµφωνα µε τον Piaget, ατοµική και 
οµαδική δράση αποτελούν δύο συµπληρωµατικές πτυχές της ίδιας προσωπικότητας (Χρυσαφίδης, 
1997).  

Το σχολείο στο οποίο διεξάχθηκε η έρευνά µας ήταν το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το προς παρατήρηση δείγµα περιελάµβανε 27 παιδιά, τα οποία χωρίσαµε 
σε ολιγοµελείς οµάδες ίδιας ηλικίας και φύλου.  

Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας φτιάχτηκαν δύο «γωνιές ενασχόλησης»: η γωνιά µε 
το οικείο εποπτικό υλικό και η γωνιά µε τον υπολογιστή. Στη πρώτη γωνιά, τοποθετήθηκε τραπεζάκι και 
γύρω του καρέκλες στο ύψος των παιδιών. Υπήρχαν διαθέσιµοι µαρκαδόροι και χαρτικά είδη. Στη 
δεύτερη γωνιά, τοποθετήθηκε σε χαµηλό τραπεζάκι ένας υπολογιστής και απέναντι του καρέκλες στη 
σειρά, για να έχουν πρόσβαση όλα τα µέλη της οµάδας. 

Στις συγκεκριµένες γωνιές, πραγµατοποιούνταν δύο εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στα οποία 
ακολουθούταν κοινή διδακτική µεθοδολογία και πραγµατοποιούνταν ακριβώς ίδιες δραστηριότητες. 
Υπήρχε όµως διαφορά στο εποπτικό µέσο. Συγκεκριµένα: 

Στo παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον (ΕΠ1) το εποπτικό υλικό αποτελούταν από 
παιδαγωγικά εργαλεία (όπως βιβλία, κάρτες, χάρτες, φύλλα εργασίας κ.α.) και υλικά (χαρτί, χρώµατα 
κ.α.). Το συγκεκριµένο εποπτικό υλικό ήταν γνώριµό στους µαθητές του νηπιαγωγείου και 
χρησιµοποιούταν για σειρά ετών. Αυτοί ήταν οι λόγοι που αποκαλείται στην έρευνά µας το εποπτικό 
υλικό ως οικείο και αυτό το περιβάλλον µάθησης ως παραδοσιακό. Η νηπιαγωγός - ερευνήτρια 
χρησιµοποιώντας το οικείο στους µαθητές εποπτικό υλικό παρουσίαζε πληροφορίες για το υπό 
προσέγγιση θέµα. 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ (ΕΠ2) πραγµατοποιούταν µε τη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισµικού που αγοράσαµε από το εµπόριο, αλλά κυρίως κατασκευάσαµε, προκείµενου να καλυφθούν 
οι ανάγκες της έρευνας. Η παρουσίαση των πληροφοριών δεν γινόταν από τον εκπαιδευτικό, αλλά από 
τους ήρωες του λογισµικού. 

Ερευνητική µέθοδος συλλογής δεδοµένων ήταν η ενόργανη παρατήρηση µε βιντεοκάµερα. Σε µια 
αίθουσα διδασκαλίας έγινε η εγκατάσταση της βιντεοκάµερας. Με την ολοκλήρωση της 
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βιντεοσκόπησης και όλων των οµάδων κατά την ενασχόλησή τους µε το παραδοσιακό εποπτικό υλικό, 
ακολουθούσε η διαδικασία ενόργανης παρατήρησης των νηπίων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 
εκδηλώσεις των µαθητών που παρατηρούσαµε καταγράφονταν σε Ατοµική Κλείδα Καταγραφής 
Ενεργητικής Ενασχόλησης. Η κλείδα καταγραφής αποτελούνταν από 17 προφίλ, δηλαδή µορφές 
ενεργητικής ενασχόλησης που στο σύνολό τους περιγράφουν την έννοια της ενεργητικής ενασχόλησης. 
Αυτά τα προφίλ ήταν ίδια για τα δύο περιβάλλοντα.  

Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας µε την κλείδα καταγραφής ενεργητικής ενασχόλησης των 
νηπίων, τόσο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε το οικείο εποπτικό υλικό, όσο και στο περιβάλλον µε 
τον υπολογιστή. 
 
 
 

Πίνακας 1: Κλείδα καταγραφής ενεργητικής ενασχόλησης 
 

Προφίλ Ενεργητικής Ενασχόλησης 

1.Συµµετέχει στη δραστηριότητα µε τον Η/Υ ή το οικείο εποπτικό υλικό ; 

2.Ξεκινά πρώτος/η ή από τους πρώτους; 

3.Θέλει να χειρίζεται το υλικό του Η/Υ ή το οικείο εποπτικό υλικό ; 

4.Ανυποµονεί να πάρει τον έλεγχο του ποντικιού ή του οικείου εποπτικού υλικού; 
5.Συµµετέχει στη δραστηριότητα, όταν το ίδιο δεν έχει τον έλεγχο του ποντικού ή του 
οικείου εποπτικού υλικού 
6.Ασχολείται µε άσχετες δραστηριότητες / Αφαιρείται; 

7.Ασχολείται όλο τον απαιτούµενο για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας χρόνο; 

8.Κάνει σκέψεις, προτάσεις, παίρνει πρωτοβουλίες; 

9.∆οκιµάζει; 

10.Ζητά βοήθεια/συνοµιλεί από/µε το δάσκαλο κατά τη διάρκεια του έργου; 

11.Ζητά βοήθεια από τους συµµαθητές του; 

12.Συνεργάζεται, µοιράζεται αρµοδιότητες; 

13.Συνοµιλεί µε συµµαθητές κατά τη διάρκεια του έργου; 

14.Θέτει ερωτήµατα στην οµάδα; 

15.Παρεµβαίνει, διορθώνει; 

16.Συµβάλλει στη λήψη αποφάσεων; 

17.Περιµένει υποδείξεις από την οµάδα για να ενεργήσει; 
 
 

Μετά την ανάλυση των βίντεο έγινε η συµπλήρωση των ατοµικών κλειδών καταγραφής σε 
τετράβαθµη κλίµακα τύπου Likert: Πάντα:(6-7), Συνήθως:(5-4), Σπάνια:(3-1), Ποτέ:(0) ανάλογα µε 
τις συµµετοχές των µαθητών στις πέντε προς σύγκριση δραστηριότητες που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
 
 
5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε θεµατική προσέγγιση (thematic approach) µε την χρήση 
παραδοσιακού εποπτικού υλικού, αλλά και µε την αξιοποίηση του Η/Υ. Οι λόγοι που επιλέξαµε την 
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θεµατική προσέγγιση και όχι κάποιον άλλο τρόπο υλοποίησης της διαθεµατικότητας ήταν, διότι, 
έπρεπε να προσχεδιάσουµε την πορεία, να συγκεντρώσουµε το εκπαιδευτικό υλικό και να 
κατασκευάσουµε το λογισµικό, πριν ξεκινήσει η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας.  

Τα στάδια ήταν τα ακόλουθα Α. Προβληµατισµός - Προετοιµασία Β. Σχεδιασµός Γ. ∆ιεξαγωγή 
∆. Αξιολόγηση. 
 

 
 
Στη συνέχεια, περιγράφονται οι πέντε δραστηριότητές (πίνακες 1-5). Στην πρώτη στήλη των 

πινάκων καταγράφεται η δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και το εποπτικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε. Στη δεύτερη στήλη, περιγράφεται η δραστηριότητα στο ΕΠ2 µε το λογισµικό. Τα 
προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης ικανοτήτων που αντλούνται από το ΑΠΣ για το νηπιαγωγείο 
(∆ΕΠΠΣ, 2003) αναφέρονται στην τρίτη στήλη. 

Κάθε δραστηριότητα µπορεί να ενταχθεί σε περισσότερα από ένα προγράµµατα σχεδιασµού του 
ΑΠΣ για το νηπιαγωγείο ανάλογα µε τη σκοπιά που την προσεγγίζει η νηπιαγωγός και την ικανότητα 
που επιδιώκεται να επιτευχθεί κάθε φορά. Με άλλα λόγια, η καταγραφή των στόχων κάποιας 
δραστηριότητας είναι υποκειµενική.  

 

 
Μαθηµατικά 

 

Μελέτη 
περιβάλλοντος 

 

∆ηµιουργία & 
έκφραση 

 

 
Πληροφορική 

 
Γλώσσα 

Η ΠΟΛΗ 
ΜΑΣ 
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Πρώτη δραστηριότητα  
«Γενική Παρουσίαση της πόλης» 

 
Πίνακας 1 

 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
οικείο εποπτικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε Η/Υ  Προγράµµατα 
σχεδιασµού 

Παρουσίαση της πόλης µέσα από 
φωτογραφίες, εικόνες και χάρτες, 
για να γνωρίσουν τα παιδιά τη 
γεωγραφική θέση της πόλης, την 
έκταση, τη µορφολογία, τη φήµη, 
τον καιρό. Με την ολοκλήρωση 
της παρουσίασης τα παιδιά 
καλούνταν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις, να ζωγραφίσουν τον 
καιρό, να εντοπίσουν το νοµό 
Ιωαννίνων στο χάρτη της 
Ελλάδας και να γράψουν το 
όνοµα της πόλης.  
 
 
 

« Ο Γιάννης και η Ιωάννα στην πόλη 
των Ιωαννίνων» Λογισµικό που 
κατασκευάσαµε µε το πρόγραµµα 
παρουσίασης Powerpoint. Τα νήπια 
µέσα από τις φωνές δύο ηρώων, του 
Γιάννη & της Ιωάννας, έπαιρναν 
γενικές πληροφορίες, για τη 
γεωγραφική θέση των Ιωαννίνων, 
την µορφολογία, τον καιρό, τη φήµη. 
Με την ολοκλήρωση της 
παρουσίασης τα παιδιά καλούνταν να 
απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις, 
να ζωγραφίσουν τον καιρό, να 
εντοπίσουν το νοµό Ιωαννίνων µε το 
ποντίκι να και να γράψουν το όνοµα 
της πόλης χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο. 

Γλώσσα, 
 
Μελέτη 
περιβάλλοντος, 
 
Μαθηµατικά  
 
Έκφραση 
δηµιουργία 
 
Πληροφορική3  
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
3 Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ, εκτός από τις παραπάνω ικανότητες στα διάφορα προγράµµατα 
σχεδιασµού, επιδιώξαµε τα νήπια να αναπτύξουν και ικανότητες που αφορούν στο πρόγραµµα σχεδιασµού της 
πληροφορικής. 
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∆εύτερη δραστηριότητα  
«Η ξενάγηση στην πόλη µας».  

 
Πίνακας 2 

 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
οικείο εποπτικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε Η/Υ Προγράµµατα 
σχεδιασµού 

Παρουσίαση µε χρήση 
διαφανοσκόπιου χαρακτηρι-
στικών σηµείων της πόλης. Τα 
νήπια έχοντας µπροστά τους το 
χάρτη της πόλης όπου 
απεικονίζονται και διάφορα 
δηµόσια κτίρια υπηρεσίες και 
µνηµεία, ζητούσαν 
πληροφορίες από την 
εκπαιδευτικό για κάποιο 
µνηµείο, ενώ παράλληλα η 
νηπιαγωγός πρόβαλλε την 
αντίστοιχη διαφάνεια. 

Στο χάρτη της πόλης των 
Ιωαννίνων µετακινούν ένα 
«λεωφορείο» και παίρνουν 
πληροφορίες για δηµόσια κτίρια, 
υπηρεσίες και µνηµεία µέσω 
εικόνας και ηχητικού µηνύµατος. 
Τα νήπια έλεγχαν την πορεία του 
λεωφορείου µε τη βοήθεια 
ποντικιού, καθώς δεν υπήρχε 
προσχεδιασµένη σειρά. Το 
λογισµικό κατασκευάστηκε µε το 
πρόγραµµα Macromedia Flash. 
 

Γλώσσα, 
 
Μελέτη 
περιβάλλοντος, 
 
Μαθηµατικά  
 
 
Πληροφορική  
 
 
 
 

 
Στόχος:να γνωρίσουν χαρακτηριστικά σηµεία της πόλης των Ιωαννίνων και να αντιληφθούν την 
χωρική τους θέση στο χάρτη. 
 

 
 

Εικόνα 2: Εικόνα από το λογισµικό «ξενάγηση στην πόλη µας 
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Τρίτη δραστηριότητα  
«Γνωριµία µε τον τρόπο ζωής στην πόλη» 

 
Πίνακας 3 

 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
οικείο εποπτικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
Η/Υ  

Προγράµµατα 
σχεδιασµού 

Ανάγνωση του βιβλίου «Η πόλη 
µας» και στη συνέχεια 
αντιστοίχιση στο χαρτί. Τα παιδιά 
µε µια γραµµή καλούνταν να 
ενώσουν τα καταστήµατα µε τα 
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
(βιβλίοπωλείο- βιβλίο) 
 

Η Λίζα γνωρίζει τα καταστήµατα 
και τις υπηρεσίες» 4 Τα νήπια µετά 
από ηχητική ερώτηση καλούνταν 
να «βοηθήσουν» τη Λίζα 
µεταφέροντας µε το ποντίκι το 
εµφανιζόµενο αντικείµενο στο 
αντίστοιχο κατάστηµα ή 
υπηρεσία.  
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
ηχητική επιβράβευση, ευκαιρίες 
επιλογής και επανα-διατύπωσης 
της ερώτησης, ευκαιρίες 
ανάπτυξης διαλόγου. 

Γλώσσα, 
 
Μελέτη 
περιβάλλοντος, 
 
Μαθηµατικά  
 
 
Πληροφορική  
 
 
 
 

 
Στόχος: παρατηρώντας τα σύµβολα των καταστηµάτων και υπηρεσιών, να συσχετίσουν προϊόντα και 
είδη βασικών αναγκών µε τα αντίστοιχα καταστήµατα, καθώς και διάφορες υπηρεσίες. 
 

 
 
Εικόνα 3. Εικόνα από το λογισµικό «η Λίζα µαθαίνει τα καταστήµατα» Το ηχητικό µήνυµα -ερώτηση 

ήταν «Σε ποιο κατάστηµα θα πάει η Λίζα για να αγοράσει λουλούδια;» 

                                                 
4 Οι εικόνες του συγκεκριµένου λογισµικού που κατασκευάσαµε προέρχονταν από το βιβλίο της Emilie Bouldeou 
«Η πόλη µας» Εκδόσεις:Modern Times. 
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Τετάρτη δραστηριότητα 
Γλωσσικές Ασκήσεις 

 
Πίνακας 4 

 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
οικείο εποπτικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
Η/Υ  

Προγράµµατα 
σχεδιασµού 

Γλωσσικές ασκήσεις µε χρήση 
καρτών. Η νηπιαγωγός διατύπωνε 
ερωτήσεις σχετικές µε τη ζωή στην 
πόλη (είδη σπιτιών, υπηρεσίες, 
επαγγέλµατα, µέσα µεταφοράς) 
και τα νήπια καλούνταν να τις 
απαντήσουν επιλέγοντας 
παράλληλα την κατάλληλη εικόνα 
από τρεις προτεινόµενες κάρτες. 

Γλωσσικές ασκήσεις στο 
λογισµικό του εµπορίου: «Εµείς 
και ο κόσµος»- ενότητα «η πόλη 
µας». Τα παιδιά καλούνταν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικές µε τη ζωή στην πόλη 
(είδη σπιτιών, υπηρεσίες, 
επαγγέλµατα, µέσα µεταφοράς), 
να επιλέξουν µε το ποντίκι την 
κατάλληλη εικόνα από τρεις 
προτεινόµενες κάρτες.  
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
ηχητική επιβράβευση, 
δυνατότητα επιλογής ήρωα από 
διάφορα παραµύθια, θεµατική 
ευρύτητα, ευκολία στη χρήση.  

Γλώσσα, 
 
Μελέτη 
περιβάλλοντος, 
 
 
Πληροφορική  
 
 
 
 

 
Στόχος: να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να ελέγξουν τις γνώσεις τους.  
 

 
 

Εικόνα 4: Εικόνα του λογισµικού «εµείς και ο κόσµος» και η ενότητα «η πόλη µας» 
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Πέµπτη δραστηριότητα  
«Η ιστορία της πόλης» 

 
Πίνακας 5 

 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε 
οικείο εποπτικό 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον µε Η/Υ Προγράµµατα 
σχεδιασµού 

Παρουσίαση άλµπουµ µε 
φωτογραφικό υλικό από τα 
Ιωάννινα παλαιότερων εποχών 
και αφήγηση της ιστορίας της 
πόλης από την εκπαιδευτικό. Με 
την ολοκλήρωση της 
παρουσίασης, τα νήπια 
καλούνταν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις µορφής Σωστό – λάθος 
και να κάνουν σύγκριση εικόνων. 

«Ο Γιάννης και η Ιωάννα στη 
µηχανή του χρόνου- Η ιστορία της 
πόλης των Ιωαννίνων» 
Λογισµικό διδαχής (tutorial) που 
έγινε µε την παρουσίαση 
διαφανειών στο Powerpoint. Οι 
δύο ήρωες µπαίνοντας στη µηχανή 
του χρόνου, γνωρίζουν βασικούς 
σταθµούς της ιστορίας των 
Ιωαννίνων. Με την ολοκλήρωση 
της παρουσίασης, τα νήπια 
καλούνταν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις µορφής Σωστό – λάθος 
& να κάνουν σύγκριση εικόνων. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
συνδυασµός κινούµενων εικόνων 
& αφηγήσεων εµπλουτισµένων µε 
κατάλληλη µουσική υπόκρουση 
σχετική µε την ατµόσφαιρα κάθε 
εποχής.  

Γλώσσα, 
 
Μελέτη 
περιβάλλοντος 
 
 
 
Πληροφορική  
 
 
 
 

 
Στόχος: να γνωρίσουν βασικούς σταθµούς της ιστορίας της πόλη των Ιωαννίνων και να αναπτύσσουν 
ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήµατα και διλήµµατα ανθρώπων διαφορετικών εποχών. 
 

 
 

Εικόνα 5: Εικόνα από το λογισµικό «ο Γιάννης και η Ιωάννα στη Μηχανή του χρόνου». 
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Από την παρουσίαση των παραπάνω δραστηριοτήτων, φαίνεται ότι η γλώσσα χρησιµοποιήθηκε 
σε όλες τις εκφάνσεις της, δηλαδή την προφορική επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση), την ανάγνωση και 
τη γραφή. Τόσο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε το οικείο 
εποπτικό υλικό, όσο και µε τον Η/Υ, προσπαθήσαµε να διαµορφωθούν ποικίλες επικοινωνιακές 
καταστάσεις, ώστε τα παιδιά: 

• να ακούν και να κατανοούν απλά κείµενα, µία διήγηση, ένα κανόνα παιχνιδιού  
• να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και 

εικόνα (θεµελιώδης έννοια : κώδικας επικοινωνίας) 
• να συµµετέχουν σε συζητήσεις, να εκφράζουν τις ιδέες τους, τον προβληµατισµό τους, τις 

απορίες τους και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία  
• να βελτιώνουν και να εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 
• να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και να τις αντιγράφουν, όπως µπορούν. 
• να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές µορφές του γραπτού λόγου, όπως π.χ. το 

χειρόγραφο και το έντυπο κείµενο 
• να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία (∆ΕΠΠΣ, 

2003) 
Η γλώσσα και η επικοινωνία διέτρεχαν όλα τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων. Συνολικά, η γλώσσα λειτουργούσε ως µέσο: 
• επικοινωνίας και οµαδικής αλληλεπίδρασης  
• επεξήγησης και παροχής βοήθειας 
• παρουσίασης των πληροφοριών είτε από την εκπαιδευτικό, είτε από τους ήρωες του 

εκπαιδευτικού λογισµικού 
• επιβράβευσης (λεκτικές επιβεβαιώσεις) που µπορεί να συµβάλει στην ανατροφοδότηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 
• αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων των παιδιών τόσο στη φάση του προβληµατισµού 

(διαγνωστική αξιολόγηση), όσο και στην τελική αξιολόγηση 
• παρουσίασης και προβολής των εργασιών των παιδιών. Τα παιδιά κλήθηκαν να παρουσιάσουν 

την πόλη των Ιωαννίνων. Βλέποντας διάφορες εικόνες της πόλης σχολίασαν το περιεχόµενό 
τους, ενώ ταυτόχρονα, µε τη χρήση µικροφώνου τα σχόλια αυτά ηχογραφήθηκαν. Στη 
συνέχεια, επεξεργαστήκαµε τις εικόνες και τα σχόλια των παιδιών και τους δώσαµε σε cd-rom 
για ενθύµιο. 

 
 

6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η αξιολόγηση της ενεργητικής ενασχόλησης έγινε µε την οµαδοποίηση και επεξεργασία των 
δεδοµένων των κλείδων, τα οποία καταγράφηκαν σε Συγκεντρωτικό Πίνακα (ΣΠ). Στη συνέχεια 
παρατίθεται ο πίνακας αυτός που παρουσιάζει τα προφίλ ενεργητικής ενασχόλησης για το σύνολο των 
παιδιών και την συχνότητα εµφάνισης µε κλίµακα τύπου Liquert. 
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Πίνακας 6: Προφίλ ενεργητικής ενασχόλησης σε ΕΠ1 & ΕΠ2 για το σύνολο των παιδιών. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 

Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ Πάντα Συνήθως Σπάνια Ποτέ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
 
ΠΡΟΦΙΛ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

7 - 6 
∆ραστη-
ριότητες 

5 - 4  
∆ραστη- 
ριότητες 

3 - 1 
∆ραστη- 
ριότητες

0  
∆ραστη-
ριότητες

7 - 6 
∆ραστη-
ριότητες 

5 - 4 
∆ραστη-
ριότητες 

3 - 1  
∆ραστη 
ριότητες 

0  
∆ραστη 
ριότητες

1.Συµµετέχει στη δραστηριότητα;  14 10 3 0 22 4 1 0 
2.Ξεκινά πρώτος/η ή από τους 
πρώτους; 5 12 6 4 15 7 3 2 

3.Θέλει να χειρίζεται το εποπτικό 
υλικό ή Η/Υ; 9 15 2 1 21 6 0 0 

4.Ανυποµονεί να πάρει τον 
έλεγχο του εποπτικού υλικού ή 
Η/Υ; 

9 9 8 1 17 5 1 4 

5.Συµµετέχει στη δραστηριότητα, 
όταν το ίδιο δεν έχει τον έλεγχο 
του εποπτικού υλικού ή Η/Υ; 

7 12 7 1 19 6 1 1 

6.Ασχολείται µε άσχετες 
δραστηριότητες / Αφαιρείται; 2 6 15 4 4 0 11 12 

7.Ασχολείται όλο τον απαιτούµενο
για τη διεκπεραίωση της
δραστηριότητας χρόνο 

11 12 3 1 19 7 1 0 

8.Κάνει σκέψεις, προτάσεις, 
παίρνει πρωτοβουλίες ; 11 11 4 1 19 5 3 0 

9.∆οκιµάζει; 12 12 3 0 23 3 1 0 
10.Ζητά βοήθεια από το 
δάσκαλο; Συνοµιλεί µε δάσκαλο 
κατά τη δραστηριότητα; 

12 11 3 1 14 10 2 1 

11.Ζητά βοήθεια από τους 
συµµαθητές του; 0 0 7 20 3 13 10 1 

12.Συνεργάζεται, µοιράζεται 
αρµοδιότητες; 10 10 7 0 20 4 3 0 

13.Συνοµιλεί µε συµµαθητές κατά 
τη διάρκεια του έργου;  5 11 8 3 18 5 4 0 

14.Θέτει ερωτήµατα στην οµάδα; 0 2 10 15 6 13 5 3 

15.Παρεµβαίνει, διορθώνει; 9 10 6 2 17 5 4 1 
16.Συµβάλλει στη λήψη 
αποφάσεων; 1 6 12 8 4 12 5 6 

17.Περιµένει υποδείξεις από την 
οµάδα για να ενεργήσει; 0 2 6 19 1 1 3 22 

 
Αναλυτικότερα, βάσει του πίνακα προκύπτει ότι στα δύο πρώτα προφίλ ο αριθµός των παιδιών 

που εκδήλωσαν την επιθυµία να συµµετάσχουν στη δραστηριότητα γενικά υπερδιπλασιάστηκε στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον Η/Υ. Από τη σύγκριση των επόµενων προφίλ (3,4,5) σχετικά µε τον 
έλεγχο του εποπτικού υλικού και στα δύο περιβάλλοντα αποδεικνύεται ότι η ανυποµονησία τους να 
χειριστούν το ποντίκι ήταν µεγαλύτερη από ότι για το οικείο σε αυτά εποπτικό υλικό. 

Όσον αφορά στο αν αξιοποιούσαν όλο το διαθέσιµο χρόνο (βλέπε προφίλ 6,7) προκύπτει ότι στο 
παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον η πλειοψηφία των παιδιών συνήθως αφαιρούταν ή και 
καταπιάνονταν µε άσχετες δραστηριότητες, ενώ στο ΕΠ2 δεν παρατηρήθηκε ποτέ σχεδόν να 
ασχολείται µε άλλες δραστηριότητες.  
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Επίσης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων στον Η/Υ, το άτοµο-µέλος της οµάδας ανέπτυσσε 
συχνότερα διάλογο, έκανε σκέψεις και προτάσεις, έπαιρνε πρωτοβουλίες (βλέπε προφίλ 10-17). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των προφίλ 11 και 14, καθώς, ενώ ο αριθµός των παιδιών που 
ζητούσε βοήθεια από την οµάδα ήταν σχεδόν µηδενικός στο ΕΠ1, κατά την ενασχόληση µε τον Η/Υ 
που ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως καθοδηγητής και δεν διδάσκει, τα παιδιά ζητούσαν βοήθεια ή 
έθεταν ερωτήµατα µεταξύ τους µε µεγαλύτερη συχνότητα. 
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Γράφηµα 2: Συχνότητες ενεργητικής ενασχόλησης του συνόλου των παιδιών στα δυο ΕΠ. 

 
Τέλος, τα παιδιά του νηπιαγωγείου στο σύνολό τους εκδήλωσαν µεγαλύτερο ποσοστό 

ενεργητικής ενασχόλησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον µε τον υπολογιστή. Συγκεκριµένα, όπως 
φαίνεται από το γράφηµα 2, ενώ το 25% του συνόλου των παιδιών συµµετείχε ενεργητικά σε όλες τις 
δραστηριότητες µε τη χρήση οικείου εποπτικού υλικού, κατά την ενασχόληση µε τον υπολογιστή το 
ποσοστό των παιδιών διπλασιάστηκε. Επίσης, ενώ το 42% των παιδιών συµµετείχε σπάνια ή ποτέ σε 
δραστηριότητες στο ΕΠ1 ή κρατούσε µια πιο παθητική στάση, το ποσοστό αυτό µειώθηκε στο 25% 
κατά την ενασχόλησή τους µε το εκπαιδευτικό λογισµικό.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, το συµπέρασµα, που απαντά στο αρχικό ερώτηµα κατά το σχεδιασµό της 
έρευνάς µας και προέκυψε από την επεξεργασία των δεδοµένων, είναι: Η πλειοψηφία των µαθητών 
του νηπιαγωγείου συµµετείχε περισσότερο ενεργητικά κατά την ενασχόλησή µε το Η/Υ.  
Προσωπική θεώρηση είναι ότι ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διαθεµατική προσέγγιση 

ενός θέµατος και να συµβάλει στην αύξηση της ενεργητικής ενασχόλησης των µαθητών προσχολικής 
αγωγής.  

Η παρούσα έρευνα δε µπορεί να γενικευθεί, διότι πρόκειται µια µελέτη περίπτωσης µε 
περιορισµένο δείγµα. Είναι πιθανό, αν η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιούταν σε άλλο 
νηπιαγωγείο, του οποίου οι µαθητές δεν είχαν υπολογιστές στο σπίτι τους ή στο σχολείο, αλλά και αν 
οι δραστηριότητες ήταν µεταξύ τους ασύνδετες, τα αποτελέσµατα να ήταν διαφορετικά. Επιβεβαιωτική 
απάντηση θα µπορούσε να δοθεί από την επανάληψη της έρευνας µε µεγαλύτερο δείγµα και µε µαθητές 
διαφορετικών κοινωνικών στρωµάτων. 
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Υποψήφια ∆ιδάκτορας Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε την επίδραση της εκπαίδευσης στην φωνολογική επίγνωση µαθητών ∆ευτέρας 
τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου (Ν = 27) µε χαµηλές αναγνωστικές επιδόσεις. Η πειραµατική οµάδα και η οµάδα 
ελέγχου συγκροτήθηκαν µε την τεχνική της τυχαιοποίησης. Τα υποκείµενα της πειραµατικής οµάδας 
εκπαιδεύτηκαν σε ποικίλες φωνολογικές δοκιµασίες (ανάλυσης, σύνθεσης, οµοιοκαταληξίας και παρήχησης), ενώ 
τα υποκείµενα της οµάδας ελέγχου δεν εκπαιδεύτηκαν καθόλου. Οι µετρήσεις περιλάµβαναν ένα τεστ 
αναγνωστικής ικανότητας προελέγχου και ένα µετελέγχου. Η σύγκριση των µετρήσεων της αναγνωστικής 
ικανότητας πριν και µετά την εφαρµογή της διδακτικής παρέµβασης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των οµάδων. Τα αποτελέσµατα αµφισβητούν την άποψη ότι η εκπαίδευση στην φωνολογική 
επίγνωση προωθεί την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
Φωνολογική επίγνωση, Αναγνωστική ικανότητα, ∆ιδακτικό πρόγραµµα 
 
 

A TRAINING PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL 
AWARENESS IN SECOND-GRADE STUDENTS 

 
 

Maria E. Chatzaki, Teacher, M.A., Ph.D.Candidate, Faculty of Education, 
Department of Primary Education, University of Crete 

 
 
ABSTRACT 
This study investigated the effect of phonological awareness training on the reading ability of low-achieving 
second-grade readers (N = 27). Random assignment was made to one experimental and one control group. 
Subjects of the experimental group received instruction in a variety of phonological tasks while subjects of the 
control group received no treatment at all. Outcome measures included a pre-test and a post-test of reading 
ability. Comparison of pretraining and posttraining measures of reading ability showed that there were no 
significant differences between the groups. These findings challenge the view that training children to 
phonological awareness promotes reading development. 
 
KEY WORDS: Phonological awareness, Reading ability, Training programme 
 
 
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Ο κόσµος µας βιώνει τον παραλογισµό µιας αντίφασης. Ενώ το ποσοστό των οργανικά 

αναλφάβητων, όσων δηλαδή δεν διδάχθηκαν και δεν γνωρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή, 
µειώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, οι λειτουργικά αναλφάβητοι, δηλαδή εκείνοι που αν και διδάχθηκαν 
ανάγνωση και γραφή δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής στο 
γραπτό λόγο, αυξάνονται ανησυχητικά (Γιαννικοπούλου, 2000, 13). Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι 
αντανακλά, αφενός τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των ατόµων στη δυνατότητα µάθησης και 
χρήσης της ανάγνωσης και της ορθογραφηµένης γραφής και αφετέρου την πολυπλοκότητα που 
χαρακτηρίζει τη δοµή, τη λειτουργία και την εκµάθησή τους (Πόρποδας, 2002, 17-18).  

Με στόχο την καταστολή του παραπάνω φαινοµένου πλήθος ερευνητικών προσεγγίσεων 
εστιάζονται στην ανάλυση των διαδικασιών πρόσκτησης της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και 
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στη µελέτη των παραγόντων, οι οποίοι υπεισέρχονται και αλληλεπιδρούν σε αυτές τις περίπλοκες 
διαδικασίες. Υποστηρίζεται ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αλληλοδραστικά την εκµάθηση του 
γραπτού λόγου και αφορούν το µαθητή (φυσική και αισθητηριακή του κατάσταση, γλωσσικές, 
διανοητικές και γνωστικές του ικανότητες, συναισθηµατική και βουλητική του κατάσταση), το υλικό 
που χρησιµοποιείται στη διδασκαλία και το περιβάλλον διαβίωσης του µαθητή και εκτύλιξης της 
αναγνωστικής µάθησης (Βάµβουκας, 1999, 245). Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας1 
περιοριζόµαστε στις συνθήκες εκείνες που έχουν σχέση µε τον µαθητή και ακόµα πιο συγκεκριµένα 
στη φωνολογική επίγνωση, η οποία µάλιστα διερευνάται µε βάση την προοπτική της 
ψυχογλωσσολογικής θεώρησης.  

Η φωνολογική επίγνωση, µία κατηγορία της µεταγλωσσικής επίγνωσης2, αφορά στη 
συνειδητοποίηση της φωνολογικής δοµής των λέξεων της γλώσσας (Torgesen et al., 1994, 276, Layton 
et al., 1998, 38). Είναι η ικανότητα που έχουν τα υποκείµενα να αποστασιοποιούνται σε σχέση µε τη 
γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας, να αναπαριστούν το λόγο σαν µια σειρά από διακριτές ενότητες 
ποικίλων διαστάσεων και να πραγµατοποιούν ορισµένες λειτουργίες βασιζόµενοι στις ενότητες αυτές 
(Casalis & Lecocq, 1992) ή ακόµα η ικανότητα αναγνώρισης των φωνολογικών στοιχείων των 
γλωσσικών µονάδων και του σκόπιµου χειρισµού τους (Gombert, 1992, 15). 

Οι µελέτες για τις φωνολογικές ικανότητες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 
και κατά συνέπεια καλύπτουν ένα µεγάλο σώµα της διεθνούς βιβλιογραφίας διότι, αφενός µεν, έχει 
εδραιωθεί η αντίληψη ότι η φωνολογική επίγνωση αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα εκµάθησης 
του γραπτού λόγου (Mann, 1991, Stuart & Masterson, 1992, Gottardo et al., 1996, Näslund & Scneider, 
1996, Muter et al., 1997), αφετέρου δε, έχει διαπιστωθεί ότι κατάλληλα σχεδιασµένες διδακτικές 
παρεµβάσεις σε προσχολικό κυρίως επίπεδο, όχι µόνο µπορούν να καλλιεργήσουν τις φωνολογικές 
δεξιότητες, αλλά και να διευκολύνουν την µετέπειτα εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής 
(Cunningham, 1990, Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, Hatcher et al., 1994). 

Η µελέτη αυτή έχει στόχο να διερευνήσει αν η εκπαίδευση στη φωνολογική επίγνωση µαθητών 
Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου που εµφανίζουν αναγνωστικές δυσκολίες συνεπάγεται την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής τους ικανότητας. 

 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
2.1. Η µέθοδος και το σχέδιο της έρευνας 
 

Για την επίτευξη του σκοπού της ερευνητικής αυτής µελέτης εφαρµόστηκε η πειραµατική 
µέθοδος και πιο συγκεκριµένα το πειραµατικό σχέδιο µε προέλεγχο, µετέλεγχο και οµάδα ελέγχου 
(Βάµβουκας, 2000, 187).  

Σύµφωνα µε το πλαίσιο του σχεδίου (Baker, 1994, 227) από το δείγµα συγκροτήθηκαν δύο 
ισοδύναµες οµάδες: η πειραµατική και η οµάδα ελέγχου. Εκτιµήθηκε η αναγνωστική ικανότητα των 
µαθητών και των δύο οµάδων µε την επίδοση ενός τεστ αναγνωστικής ικανότητας πριν την διδακτική 
παρέµβαση (προέλεγχος) και ακολούθησε η εκπαίδευση της πειραµατικής οµάδας. Η οµάδα ελέγχου 
δεν δέχτηκε καµία εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση του παρεµβατικού προγράµµατος εκτιµήθηκε 
για δεύτερη φορά η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών και των δύο οµάδων µε την επίδοση ενός 
άλλου τεστ (µετέλεγχος) και εξετάστηκε αν η εκπαίδευση στη φωνολογική επίγνωση διαφοροποιεί 
σηµαντικά τις αναγνωστικές επιδόσεις των µαθητών των δύο οµάδων. 

 
2.2. Η επιλογή του δείγµατος 
 

Το δείγµα της έρευνας προήλθε από 205 µαθητές της Β΄ τάξης, 9 τµηµάτων, τεσσάρων 
∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης του Ρεθύµνου Κρήτης. 

                                                 
1 Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση 
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Master) στον τοµέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας 
Έρευνας του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Χατζάκη, 1999). 
2 Μεταγλωσσική επίγνωση σηµαίνει ικανότητα συνειδητού συλλογισµού (reflection) πάνω στην φύση και στις 
λειτουργίες της γλώσσας (Foss & Hakes, 1978, 302, Van Kleek, 1982, 237, Pratt & Grieve, 1984, 2), την οποία το 
υποκείµενο θεωρεί ως αντικείµενο σκέψης (Tunmer & Herriman, 1984, 12) 
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Για την επιλογή του ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία: Εκτιµήθηκε η αναγνωστική ικανότητα 
των παραπάνω µαθητών µε την επίδοση ενός τεστ3 που απαιτούσε την ανάγνωση ενός κειµένου. Πιο 
συγκεκριµένα, υπολογίστηκε η ταχύτητα ανάγνωσης (δηλαδή ο χρόνος ανάγνωσης του κειµένου σε 
sec) και η ακρίβεια ανάγνωσης (δηλαδή ο αριθµός των αναγνωστικών λαθών). Το τεστ δεν κατάφερε 
να εκτιµήσει την αναγνωστική ικανότητα 6 µαθητών διότι δεν αναγνώριζαν καλά ούτε τα γράµµατα και 
κατά συνέπεια αποκλείστηκαν από την έρευνα. Μετά την αποκωδικοποίηση των επιδόσεων 
θεωρήθηκαν ως παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες εκείνα που εµφάνιζαν πάνω από 150 δευτερόλεπτα 
ταχύτητα ανάγνωσης και περισσότερα από 30 αναγνωστικά λάθη γιατί κάτω από τα όρια αυτά το 
συνεχές και των δύο κατανοµών διακοπτόταν. Με αυτές τις επιδόσεις βρέθηκαν 27 µαθητές (17 αγόρια 
και 10 κορίτσια), ποσοστό 13.5% του πληθυσµού που εξετάστηκε, και αυτοί αποτέλεσαν το τελικό 
δείγµα της έρευνας. 

 
2.3. Η συγκρότηση των οµάδων 
 

Η συγκρότηση των οµάδων της έρευνας επιτεύχθηκε µε την τεχνική της τυχαιοποίησης των 
υποκειµένων του δείγµατος µε χρήση πίνακα τυχαίων αριθµών (∆ηµητρόπουλος, 1994, 52) µε βασικό 
στόχο την κατά προσέγγιση εξίσωση των οµάδων (Singleton et al., 1988, 175). Έτσι, οι 27 µαθητές του 
δείγµατος µοιράστηκαν τυχαία στην οµάδα ελέγχου (13 µαθητές) και στην πειραµατική οµάδα (14 
µαθητές). Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 4 υπο-οµάδες, µία για κάθε σχολείο, οι οποίες στην 
έρευνα αντιµετωπίστηκαν ως µία ενιαία οµάδα.  

 
2.4. Τα όργανα µέτρησης και οι διαδικασίες χορήγησης 
 

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των υποκειµένων των δύο οµάδων στον 
προέλεγχο και στο µετέλεγχο κατασκευάστηκαν και επιδόθηκαν δύο τεστ που το καθένα περιείχε ένα 
γραπτό κείµενο το οποίο τα υποκείµενα όφειλαν να διαβάσουν δυνατά. Τα κριτήρια κατασκευής των 
δύο κειµένων ήταν: 

 Να ανταποκρίνονται στην ηλικία και στο γνωστικό επίπεδο των προς εξέταση παιδιών.  
 Να ανασύρονται τυπικά αναγνωστικά λάθη κατά την ανάγνωσή τους. 
 Να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών ως προς το περιεχόµενό τους και ως προς την 

αισθητική τους παρουσίαση.  
 Τα δύο κείµενα αφενός µεν να είναι διαφορετικά, αφετέρου δε να εµφανίζουν τον ίδιο βαθµό 

ευκολίας. 
Η χορήγηση των τεστ πραγµατοποιήθηκε σε ένα ήσυχο µέρος του σχολείου από την ίδια την 

ερευνήτρια. για 15 λεπτά περίπου το καθένα. Κατά την µέτρηση ο µαθητής όφειλε να αναγνώσει το 
σχετικό κείµενο δυνατά και καθαρά. Ενώ ο µαθητής διάβαζε, η ερευνήτρια µαγνητοφωνούσε την 
ανάγνωση. Ο προέλεγχος άρχισε στις 20/10/1998 και τελείωσε στις 3/11/1998 και ο µετέλεγχος, που 
έγινε αµέσως µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, διήρκεσε από τις 27/1/1999 έως τις 3/2/1999.  
 
2.5. Το πρόγραµµα ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης 
Περιεχόµενο. 

 
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία επινοήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες-δοκιµασίες που 

αποτέλεσαν και το υλικό του διδακτικού προγράµµατος : 
♦ ∆ιάκριση οµοιοκαταληξίας (Rhyme detection). Τα παιδιά οφείλουν να βρουν µέσα σε µια οµάδα 

τεσσάρων εικόνων, που οι τρεις οµοιοκαταληκτούν όχι όµως και η τέταρτη, ποια εικόνα δεν 
οµοιοκαταληκτεί µε τις υπόλοιπες (π.χ. η εικόνα ελάφι δεν οµοιοκαταληκτεί µε τις εικόνες ντοµάτα, 
σοκολάτα, κανάτα) (Layton et al., 1998, 44, Bryant et al., 1990, 431, McDougall et al., 1994, 119, 
Stainthorp & Hudges, 1998, 58) ή να αναγνωρίσουν τη λέξη που ξεχωρίζει µέσα σε µια οµάδα τριών 
λέξεων µάσα στην οποία οι δύο λέξεις παρουσιάζουν την ίδια οµοιοκαταληξία (π.χ. η λέξη τρέχω 
δεν οµοιοκαταληκτεί µε τις λέξεις µιλώ, φιλώ) (Cardoso-Martins, 1994, 28) ή να αναγνωρίσουν 

                                                 
3 Το ίδιο τεστ χρησιµοποιήθηκε και στον προέλεγχο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας των 
υποκειµένων των δύο οµάδων πριν την εφαρµογή του προγράµµατος. Η διαδικασία κατασκευής του σχολιάζεται 
σε επόµενες παραγράφους.  
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µέσα σε µια οµάδα τριών λέξεων (π.χ. λύκος, µύλος, αέρας) ποια από τις λέξεις οµοιοκαταληκτεί µε 
µια ήδη καθορισµένη λέξη (π.χ. σκύλος) (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, 452, Muter et al., 1997, 
374, Lazo et al., 1997, 91). 

♦ Παραγωγή οµοιοκαταληξίας (Rhyme production). Ζητείται από τα παιδιά να παράγουν λέξεις που να 
οµοιοκαταληκτούν µε µια ήδη καθορισµένη λέξη (Muter et al., 1997, 374, Stainthorp & Hudges, 
1998, 58). 

♦ ∆ιάκριση παρήχησης (Alliteration detection). ∆ίνονται τέσσερις λέξεις στα παιδιά από τις οποίες οι 
τρεις έχουν κοινό το αρχικό τους φώνηµα και αυτά οφείλουν να αναγνωρίσουν την λέξη που δεν 
διαθέτει αυτό το φώνηµα (Bryant et al., 1990, 431, Cole & Mengler, 1994, 231) ή παρουσιάζονται 
τέσσερις εικόνες που οι τρεις αρχίζουν µε το ίδιο φώνηµα και τα παιδιά πρέπει να τις δείξουν (Lazo 
et al., 1997, 91). 

♦ Σύνθεση συλλαβών σε λέξεις (Syllable blending into words). Ανακοινώνονται οι συλλαβές µιας 
λέξης και τα παιδιά οφείλουν να τις ενώσουν και να αρθρώσουν τη λέξη που παράγεται (Näslund & 
Schneider, 1996, 38). 

♦ Σύνθεση αρχικού συµφώνου ή συµπλεγµάτων αρχικών συµφώνων και ρίµας (Onset and rime 
blending). Τα παιδιά ακούνε ξεχωριστά το αρχικό κοµµάτι της λέξης και ξεχωριστά τη ρίµα και 
καλούνται να πουν τη λέξη που σχηµατίζεται, αν ενώσουν το αρχικό µέρος µε τη ρίµα (π.χ. 
/π/…/ίνακας/ = πίνακας) (Wagner et al., 1993, 88, Wagner et al., 1994, 76, Näslund & Schneider, 
1996, 39).  

♦ Σύνθεση φωνηµάτων σε λέξεις (Phoneme blending into words). Τα παιδιά ακούνε τα φωνήµατα µιας 
λέξης και καλούνται να τα συνθέσουν για την παραγωγή της προκαθορισµένης λέξης (π.χ. 
/έ/….ν/…/α/ = ένα) (Torgesen et al., 1989, 495, Torgesen et al., 1992, 366, Wagner et al., 1993, 88, 
Leather & Henry L., 1994, 96, Stahl & Murray, 1994, 224, Wagner et al., 1994, 76, Torgesen & 
Davis, 1996, 5, Muter et al., 1997, 375). 

♦ Σύνθεση φωνηµάτων σε ψευδολέξεις (Phoneme blending into pseudowords). Τα παιδιά ακούνε τα 
φωνήµατα µιας ψευδολέξης και καλούνται να συνθέσουν τα φωνήµατα που άκουσαν για να 
σχηµατίσουν και να ονοµάσουν την ψευδολέξη (π.χ. /χ/…/ε/…/π/ = χεπ) (Torgesen et al., 1989, 495, 
Wagner et al., 1993, 88,Wagner et al., 1994, 76, Muter et al., 1997, 375, Stainthorp & Hudges, 1998, 
59). 

♦ Προσθήκη φωνήµατος (Phoneme addition). Ζητείται από τα παιδιά να προσθέσουν ένα φώνηµα σε 
µία καθορισµένη λέξη και να αρθρώσουν τη λέξη που σχηµατίζεται (π.χ. /β/ + /όλος/ = βόλος) 
(Stainthorp & Hudges, 1998, 59). 

♦ Ανάλυση συλλαβών (Syllable segmentation). ∆ίνεται µια λέξη στα παιδιά και αυτά οφείλουν να 
επαναλάβουν τη λέξη χτυπώντας κάθε συλλαβή της χωριστά (Näslund & Schneider, 1996, 38). 

♦ Ανάλυση φωνηµάτων (Phoneme segmentation). Τα παιδιά ακούν µία λέξη και έπειτα οδηγούνται να 
πουν κάθε ήχο που άκουσαν στη λέξη µε τη σειρά που τον άκουσαν (Iversen & Tunmer, 1993, 116, 
Wagner et al., 1993, 87, Cole & Mengler, 1994, 231,Wagner et al., 1994, 76, Weiner, 1994, 280, 
Torgesen et al., 1992, 365, Torgesen & Davis, 1996, 5, Stahl & Murray, 1994, 224, Stainthorp & 
Hudges, 1998, 59). 

♦ Ελαφρά χτυπήµατα φωνηµάτων (Phoneme tapping). Τα παιδιά καλούνται να παράγουν χτυπήµατα 
για κάθε ένα από τους ήχους µιας λέξης που ακούνε µε τα χέρια ή άλλο µέσο (Bryant et al., 1990, 
431, Rego & Bryant, 1993, 238, Leather & Henry, 1994, 96). 

♦ Κατηγοριοποίηση ήχων ή φωνολογική ιδιορρυθµία (Sound categorization or phonological oddity). 
Τα παιδιά πρέπει να ανακαλύψουν ανάµεσα σε τέσσερις λέξεις ποια λέξη δεν µοιράζεται τον ίδιο 
αρχικό ή τελικό ήχο µε τις άλλες τρεις λέξεις (onset-sound-oddity) (π.χ. η λέξη κήπος δεν 
µοιράζεται τον ίδιο αρχικό ήχο µε τις λέξεις παπούτσι, πάπια, παππούς) (Cunningham, 1990, 433, 
Stage & Wagner, 1992, 289, Rego & Bryant, 1993, 238, Wagner et al., 1993, 88, Bowey, 1994, 141, 
Wagner et al., 1994, 76, Näslund & Schneider, 1996, 39). Το ίδιο γίνεται και µε εικόνες (Lazo et al. 
1997, 91). 

♦ Σύγκριση πρώτου ή τελευταίου ήχου (First or final sound comparison) Παρουσιάζεται στα παιδιά µια 
σειρά από τέσσερις εικόνες, τους ανακοινώνονται τα ονόµατα των εικόνων και αυτά πρέπει να 
δείξουν την εικόνα εκείνη που αρχίζει µε τον ίδιο ήχο µε την πρώτη εικόνα (Wagner et al., 1994, 76, 
Stuart M. & Masterson, 1992, 171, Byrne & Fielding-Barnsley, 1991, 452) ή να δείξουν ποια εικόνα 
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τελειώνει µε τον ίδιο ήχο µε την πρώτη εικόνα (Byrne & Fielding-Barnsley, 1993, 105, Bowey, 
1994, 142). 

♦ Ανακάλυψη ήχου µέσα σε λέξη (Sound-in-word detect). Εκφωνείται ένα φωνήεν, ζητείται από τα 
παιδιά να ακούσουν µια λέξη και να πουν αν ο ήχος ήταν µέσα στη λέξη που άκουσαν (π.χ. το 
φώνηµα /β/ στη λέξη καράβι) (Näslund & Schneider, 1996, 38). 

♦ Αναγνώριση φωνήµατος (Phoneme identification). Παρουσιάζεται µια εικόνα (π.χ. ένα παγώνι), ο 
πειραµατιστής δίνει τα πρώτα φωνήµατα της λέξης (παγών-) και ζητά από τα παιδιά να 
αναγνωρίσουν το φώνηµα που απουσιάζει ((Muter et al., 1997, 375).  

♦ Αποµόνωση ήχου (Phoneme isolation). Τα παιδιά πρέπει να επαναλάβουν τον πρώτο, τον τελευταίο 
ή τον µεσαίο ήχο σε µια λέξη (π.χ. µε ποια φωνούλα τελειώνει η λεξούλα γάτα;) (Wagner et al., 
1993, 88, Torgesen & Davis, 1996, 5, Stahl & Murray, 1994, 224). 

♦ Aντικατάσταση φωνήµατος (Phoneme substitution). Ζητείται από τα παιδιά να αντικαταστήσουν το 
αρχικό ή το µεσαίο φώνηµα µιας λέξης µε ένα άλλο φώνηµα και να πουν την λέξη που παράγεται 
(π.χ. κότα - νότα) (Juel et al., 1986, 247, Weiner, 1994, 281). 

♦ ∆ιαγραφή συλλαβής (Syllable deletion). Ζητείται από τα παιδιά να πουν µια λέξη και έπειτα να 
ανακαλύψουν ποια λέξη θα προκύψει αν αφαιρεθεί µια συγκεκριµένη συλλαβή της (π.χ. τραµπάλα – 
µπάλα) (Gottardo et al., 1996, 569). 

♦ ∆ιαγραφή φωνήµατος (Phoneme deletion). Ζητείται από τα παιδιά να πουν µια λέξη και έπειτα να 
ανακαλύψουν ποια λέξη θα προκύψει αν αφαιρεθεί ένα συγκεκριµένο φώνηµά της (π. χ. παλάτι - αλάτι) 
(Cunningham, 1990, 433, Bryant et al., 1990, 431, Byrne & Fielding-Barnsley, 1993, 105, Iversen & 
Tunmer, 1993, 116, Wagner et al., 1993, 88, Cardoso-Martins, 1994, 29, Cole & Mengler, 1994, 232, 
Leather & Henry, 1994, 96, Stahl & Murray, 1994, 224, Weiner, 1994, 280, Wagner et al., 1994, 76, 
Stainthorp & Hudges, 1998, 59). 
 
∆ιάρκεια και χώρος εφαρµογής του προγράµµατος. 
 

Η κάθε πειραµατική υπο-οµάδα εκπαιδεύτηκε σε ειδικό χώρο του σχολείου στο οποίο ανήκε για 
δύο περίπου µήνες (τρεις φορές την εβδοµάδα, 30 µε 35 λεπτά την κάθε φορά). Πραγµατοποιήθηκαν 20 
συνολικά συναντήσεις µε τους µαθητές του κάθε σχολείου. Η εφαρµογή της παρέµβασης άρχισε στις 
23 Νοεµβρίου 1998 και ολοκληρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1999. 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 
ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς στους µέσους όρους της επίδοσης της 
πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου στην εξαρτηµένη µεταβλητή ταχύτητα ανάγνωσης στον 
προέλεγχο, στον µετέλεγχο, καθώς και της διαφοράς των διαφορών στους µέσους όρους της ταχύτητας 
ανάγνωσης µεταξύ προελέγχου και µετελέγχου. Στο δεύτερο επίπεδο έγιναν αντίστοιχοι έλεγχοι για την 
εξαρτηµένη µεταβλητή ακρίβεια ανάγνωσης. Εφαρµόστηκε το παραµετρικό κριτήριο t-test για 
ανεξάρτητα δείγµατα στις συγκρίσεις που διαπιστώθηκε πληρότητα των απαιτούµενων προϋποθέσεων 
για τη χρήση του, δηλαδή, κανονικότητα κατανοµής, τυχαία συγκρότηση οµάδων, συνεχείς 
εξαρτηµένες µεταβλητές και ίσες διακυµάνσεις των οµάδων σύγκρισης (Bryman & Cramer, 1990, 116) 
και το µη παραµετρικό κριτήριο Mann-Whitney στις συγκρίσεις που δεν διαπιστώθηκε πληρότητα των 
προϋποθέσεων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε 
καµία από τις συγκρίσεις που έγιναν (p>.05) (βλ. πίνακες 1-6).  
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Πίνακας 1. Έλεγχος διαφοράς µέσων όρων ταχύτητας ανάγνωσης προελέγχου 
 

 

 
 
 

Πίνακας 2. Έλεγχος διαφοράς µέσων όρων ταχύτητας ανάγνωσης µετελέγχου 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Πίνακας 3. Έλεγχος διαφοράς διαφορών µέσων όρων ταχύτητας ανάγνωσης προελέγχου-µετελέγχου 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 4. Έλεγχος διαφοράς µέσων όρων ακρίβειας ανάγνωσης προελέγχου 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 5. Έλεγχος διαφοράς µέσων όρων ακρίβειας ανάγνωσης µετελέγχου 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τ- test  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

t df p 

Πειραµατική 14 252.21 143.68 
Ελέγχου 13 235.15 87.86 

 
-.179 

 
25 

 
.859 

Τ- test  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

t df p 

Πειραµατική 14 147.86 64.81 
Ελέγχου 13 152.77 52.77 

 
.547 

 
25 

 
.589 

Τ- test  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

t df p 

Πειραµατική 14 104.35 83.34 
Ελέγχου 13 82.38 44.83 

 
.823 

 
25 

 
.418 

Mann-Whitney  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

U Z p 

Πειραµατική 14 36 6.68 
Ελέγχου 13 39 10.47 

 
78.500 

 
-.610 

 
.542 

Τ- test  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

t df p 

Πειραµατική 14 28,07 14.84 
Ελέγχου 13 29.92 12.78 

 
-.346 

 
25 

 
.732 
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Πίνακας 6. Έλεγχος διαφοράς διαφορών µέσων όρων ακρίβειας ανάγνωσης προελέγχου-µετελέγχου 
 

 
 
 
 
 
 

 
Εν κατακλείδι, η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών που συµµετείχαν στην παρέµβαση 

ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης δεν βρέθηκε να διαφοροποιείται σηµαντικά σε σύγκριση µε 
τους µαθητές που δεν συµµετείχαν, συνεπώς, η πρόκληση αλλαγής στην φωνολογική τους επίγνωση 
δεν επέφερε καµιά αλλαγή στην αναγνωστική τους ικανότητα. 

 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συνάδουν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, όπως αυτά 
της µελέτης της Tornéus (1984, 1356) που αποδεικνύουν ότι, ενώ η εκπαίδευση στην φωνολογική 
επίγνωση «βελτίωσε τις φωνολογικές ικανότητες των παιδιών δεν είχε την ίδια επίδραση ούτε στην 
γραφή ούτε στην αναγνωστική τους ικανότητα», καθώς και µε αυτά της έρευνας που διεξάχθηκε από 
την Weiner (1994, 291) σύµφωνα µε τα οποία «µολονότι οι πειραµατικές οµάδες υπερείχαν σηµαντικά 
από την οµάδα σύγκρισης στην µεταβλητή της ανάλυσης, δεν υπήρξε καµιά στατιστικά σηµαντική 
διαφορά στις µετρήσεις της διαγραφής, της διαγραφής και αντικατάστασης, της αποκωδικοποίησης ή 
της αναγνωστικής ικανότητας». Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δείγµα συγκροτήθηκε και εδώ από φτωχούς 
αναγνώστες της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Επίσης, τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε όσα 
διαπιστώθηκαν από ανάλογη έρευνα των Layton et al. (1998, 46). Οι ερευνητές καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι, «δεν αποδεικνύεται καµιά διαφορά µεταξύ της οµάδας που εκπαιδεύτηκε φωνολογικά 
και της πρώτης οµάδας ελέγχου µε βάση την αναγνωστική τους επίδοση». 

Όµως, δε συµφωνούν µε άλλα ερευνητικά πορίσµατα τα οποία έχουν δείξει ότι, οι µαθητές που 
εκπαιδεύτηκαν στη φωνολογική επίγνωση παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές έναντι 
εκείνων που δεν εκπαιδεύτηκαν, τόσο στις µετρήσεις της φωνολογικής επίγνωσης, όσο και στις 
µετρήσεις της αναγνωστικής ικανότητας (Fox & Routh, 1984, Cunningham, 1990, Torgesen et al., 
1992, Peterson & Haines, 1992). 

Πιθανές ερµηνείες για την απουσία στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ της πειραµατικής 
οµάδας και της οµάδας ελέγχου στις µετρήσεις της αναγνωστικής ικανότητας θα µπορούσαν να 
αναζητηθούν:  
 στην περιορισµένη διάρκεια της παρέµβασης,  
 στα εργαλεία µέτρησης - ίσως δεν έγινε µεταβίβαση µάθησης,  
 στο περιεχόµενο της παρέµβασης - ο εµπλουτισµός του µε δραστηριότητες εκµάθησης της αξίας 

της γνώσης της φωνολογικής επίγνωσης στην πρόσκτηση της ανάγνωσης (Cunningham, 1990) 
ίσως να επέφερε υψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις,  

 στην ηλικία των µαθητών (µαθητές µικρότερης ηλικίας ίσως να είχαν ευεργετηθεί περισσότερο) ή 
τέλος,  

 στην υπόθεση ότι, η ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες 
από µόνη της, ίσως, δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την ανάπτυξη της αναγνωστικής τους 
ικανότητας (Tunmer & Nesdale, 1985).  
Η εκπαίδευση µαθητών στη φωνολογική επίγνωση µε στόχο την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

τους ικανότητας παραµένει θέµα ανοιχτό, που απαιτεί µελλοντική διερεύνηση σε διεθνές και πολύ 
περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να µελετηθεί η συνεισφορά των 
διαστάσεων της φωνολογικής επίγνωσης - καθεµιάς ξεχωριστά - στην αναγνωστική επίδοση µετά την 
εφαρµογή κάποιας ανάλογης διδακτικής παρέµβασης. 

 

Mann-Whitney  
Οµάδα 

 
Ν 

 
x 

 
s 

U Z p 

Πειραµατική 14 7.92 14.79 
Ελέγχου 13 9.07 12.05 

 
88.000 

 
-.146 

 
.884 
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