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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 

 

Η ικανότητα του ανθρώπου να αναπαριστά την πραγµατικότητα µε γραπτά 

σύµβολα και µέσω αυτών να προσλαµβάνει πληροφορίες αποτελεί µια από τις 

κυριότερες κατακτήσεις της ανθρώπινης διανόησης (Πόρποδας, 2002). Η συµβολή 

της κατάκτησης αυτής είναι καθοριστική στην ανάπτυξη του πολιτισµού και στην 

πρόοδο του ατόµου. Η ικανότητα και το επίπεδο γνώσης και χρήσης του γραπτού 

λόγου προσδιορίζει το κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο του ατόµου και καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό την ένταξη και επιτυχία του στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και 

επαγγελµατικό επίπεδο (Πόρποδας, 2002). Για το λόγο αυτό η προώθηση της 

µάθησης της ανάγνωσης και της γραφής αποτελούν στόχο κάθε σύγχρονης κοινωνίας 

(Πόρποδας, 2002). 

Η ανάγνωση είναι µια διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών που 

συνθέτουν το γραπτό λόγο. Με άλλα λόγια η ανάγνωση προσδιορίζεται ως η 

µετάφραση ή αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα και η µετατροπή του σε 

φωνολογικό κώδικα (Πόρποδας, 2002). Οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που 

συνθέτουν την ανάγνωση είναι η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση του γραπτού 

λόγου. Η αποκωδικοποίηση είναι µια γνωστική λειτουργία που περιλαµβάνει την 

αναγνώριση των οπτικών συµβόλων που αποτελούν το γραπτό κώδικα καθώς και η 

µετάφρασή τους σε φωνολογική αναπαράσταση. Για την διεκπεραίωση της 

λειτουργίας αυτής απαιτείται η γνώση του ορθογραφικού συστήµατος στο οποίο είναι 

γραµµένη η λέξη, καθώς και η σωστή λειτουργία της αντίληψης και µνήµης των 

γραφηµικών και φωνολογικών πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση 

των γραµµάτων και ο φωνηµικός προσδιορισµός τους. Η κατανόηση απαιτεί τη 

πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη και την ανάσυρση της σηµασίας της λέξης.  Η 

ανάγνωση µιας λέξης απαιτεί τη λειτουργία της αποκωδικοποίησης και της 

κατανόησης της λέξης, διαφορετικά δεν υπάρχει ολοκληρωµένη ανάγνωση 

(Πόρποδας, 2002). Ο γραπτός λόγος  αποτελεί µια γραπτή αναπαράσταση του 

προφορικού λόγου και η ανάπτυξή του αποτελεί επινόηση του ανθρώπου. Η γραφή 

µιας έννοιας µε το αλφαβητικό σύστηµα γραφής γίνεται µε τη χρήση συµβόλων τα 

οποία δε µοιάζουν και δε σχετίζονται µε την πραγµατικότητα που η έννοια αυτή 

εκφράζει. Για την επεξεργασία ενός τόσο αφηρηµένου συµβολικού συστήµατος 
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γραφής απαιτείται η λειτουργία και ο συντονισµός πολύπλοκων γνωστικών 

λειτουργιών (Πόρποδας, 2002). 

Εξαιτίας των σύνθετων γνωστικών λειτουργιών που απαιτούνται για τη 

µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι τα παιδιά 

θα πρέπει να έχουν κατακτήσει πρώτα συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες που 

θεωρούνταν απαραίτητες για να είναι ικανά να µάθουν να γράφουν και να διαβάζουν 

(Τάφα, 2001). Οι γνώσεις αυτές αναφέρονταν ως «προαναγνωστικό» και 

«προγραφικό» στάδιο και καθόριζαν την «αναγνωστική ετοιµότητα» του παιδιού, το 

στάδιο δηλαδή όπου το παιδί είχε αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες είτε λόγω 

προηγούµενων γνώσεων, είτε λόγω ωριµότητας, είτε λόγω του συνδυασµού των δυο 

για να κατακτήσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Σύµφωνα µε την 

«αναγνωστική ετοιµότητα», τα παιδιά πριν φοιτήσουν στη πρώτη τάξη του δηµοτικού 

σχολείου όπου διδάσκονταν µε συστηµατικό τρόπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

ήταν απαραίτητες για τη µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, δεν ήταν ικανά να 

διαβάζουν και να γράφουν (Τάφα, 2001).  Σήµερα πλέον επικρατεί η άποψη ότι κάθε 

παιδί έχει το δικό του ρυθµό µε τον οποίο µαθαίνει και κατακτά συγκεκριµένες 

δεξιότητες. Με τον όρο «αναδυόµενη γραφή και ανάγνωση», προσδιορίζονται οι 

διαδικασίες που αναπτύσσονται πριν την είσοδο των παιδιών στο δηµοτικό σχολείο 

και που καθίστανται σηµαντικές για την µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Τα 

παιδιά κατακτούν την ανάγνωση και τη γραφή σταδιακά από τη στιγµή που θα 

γεννηθούν και εξελίσσουν τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

σχολείο (Τάφα, 2001). 

Η φωνολογική επίγνωση, η συνειδητοποίηση των συµβάσεων του γραπτού 

λόγου και η γνώση των γραµµάτων αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής (Defior & Tudela, 1994, Foy & Mann, 

2006, Foulin, 2005). Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα των 

παιδιών να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα φωνολογικά συστατικά της γλώσσας 

που µιλούν (Foy & Mann, 2006). Άλλωστε η φωνολογική επίγνωση συµβάλλει στην 

απόκτηση πρώιµων αναγνωστικών δεξιοτήτων (Foy & Mann, 2006, Foulin, 2005) και 

µάλιστα ο συνδυασµός της φωνολογικής επίγνωσης και της εκµάθησης των ήχων των 

γραµµάτων αποτελεί ισχυρό δείκτη πρόβλεψης των αναγνωστικών ικανοτήτων των 

παιδιών (Defior & Tudela, 1994). Σύµφωνα µε τους Manolitsis & Tafa (2009) η 

φωνολογική επίγνωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας προέβλεψε τη γνώση των 

γραµµάτων στο τέλος του σχολικού έτους.  
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Ορισµένες λέξεις και συλλαβές εξαιτίας της φωνολογικής τους δοµής είναι 

δυσκολότερο να κατακτηθούν από τα παιδιά. Για το λόγο αυτό η φωνολογική 

επίγνωση πρέπει να ξεκινά από τα αρχικά στάδια όπως η αναγνώριση λέξεων και 

οµοιοκαταληξιών και να επεκτείνεται αργότερα σε πιο σύνθετες διαδικασίες όπως η 

αναγνώριση των αρχικών και τελικών ήχων µιας λέξης (Strickland & Schickendanz, 

2002). 

Οι συµβάσεις του γραπτού λόγου περιλαµβάνουν τις γνώσεις των παιδιών για 

τον έντυπο λόγο και τις λειτουργίες του . Σύµφωνα µε την Clay (1989), οι γνώσεις 

που κατακτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής τους ηλικίας όπως η 

φορά ανάγνωσης ενός κειµένου, το ότι διαβάζεται το κείµενο και όχι η εικόνα, τα 

σηµεία στίξης, την έννοια της λέξης , την έννοια των γραµµάτων και την «τεχνική» 

γλώσσα της ανάγνωσης είναι πολύ σηµαντικές για τη µάθηση του γραπτού λόγου. Η 

φορά ανάγνωσης αναφέρεται στο ότι ένα κείµενο διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω 

και από αριστερά προς τα δεξιά. Τα µικρά παιδιά συχνά επικεντρώνονται στην εικόνα 

που τους προκαλεί µεγαλύτερη εντύπωση και δεν δίνουν σηµασία στο γραπτό 

κείµενο. Μάλιστα όταν κάνουν πως διαβάζουν δείχνουν την εικόνα και όχι στο 

κείµενο. Επιπλέον επειδή ο προφορικός λόγος είναι συνεχόµενος τα µικρά παιδιά δεν 

µπορούν εύκολα να κατανοήσουν την έννοια της λέξης, ότι δηλαδή κάθε λέξη 

χωρίζεται µε κενό. Ακόµη δυσκολεύονται στο διαχωρισµό των γραµµάτων, στη 

διάκριση πεζών και κεφαλαίων, στην κατανόηση όρων όπως «τίτλος βιβλίου» και 

«σελίδα» , καθώς και στο διαχωρισµό των σηµείων στίξης. Για να µπορούν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να µάθουν στα σηµεία στίξης θα πρέπει να είναι ικανά να 

εστιάσουν την προσοχή τους στη δοµή της γραπτής γλώσσας (Τάφα, 2001). Η 

µάθηση των συµβάσεων του γραπτού λόγου από τα παιδιά διευκολύνει την 

κατάκτηση της ανάγνωσης (Clay, 1989). 

Η γνώση των γραµµάτων αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για 

την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

(Bradley & Bryant, 1983, Mc Bride-Chang, 1999). Τα παιδιά που είναι ικανά να 

αναγνωρίζουν κάποια γράµµατα,  δείχνει ότι ενδιαφέρονται  να µάθουν τον τρόπο µε 

τον οποίο οι ήχοι και τα γράµµατα συνδέονται µεταξύ τους. Η γνώση του αλφάβητου, 

παλιότερα αξιολογούνταν ως µια ενιαία ικανότητα. Αυτό οφειλόταν στα 

αποτελέσµατα κάποιων ερευνών (Richgels, 1986, Worden & Boettcher, 1990), όπου 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υψηλή συσχέτιση µεταξύ της γνώσης του ήχου και της 

ονοµασίας των γραµµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας της McBride-Chang  
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έδειξαν  ότι η γνώση του αλφάβητου συγκροτείται από τη γνώση της ονοµασίας και 

του ήχου των γραµµάτων, που όµως αποτελούν χωριστές ικανότητες, αφού η πρώιµη 

γνώση του ήχου του γράµµατος προβλέπει τη µετέπειτα γνώση µόνο στον ήχο, ενώ η 

πρώιµη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων προβλέπει τη µετέπειτα γνώση όχι 

µόνο στην ονοµασία αλλά και στον ήχο του γράµµατος. Στην έρευνα των Manolitsis 

& Tafa (2009) αν και βρέθηκε ότι η πρώιµη γνώση του ήχου των γραµµάτων 

προέβλεπε τη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και το αντίστροφο, διαπιστώθηκε ότι η γνώση του ήχου των γραµµάτων 

προέβλεπε καλύτερα τη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων από ότι η γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων προέβλεπε τη γνώση του ήχου των γραµµάτων. Επιπλέον 

τα αποτελέσµατα από την έρευνα των Treiman & Boderick (1998) έδειξαν ότι τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας παρόλο που γνώριζαν καλύτερα την ονοµασία και τη 

γραφή του αρχικού γράµµατος του ονόµατός τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

γράµµατα, δεν γνώριζαν τον ήχο του. Αν και η γνώση της ονοµασίας και του ήχου 

των γραµµάτων έχουν υψηλό βαθµό συσχέτισης, από τις παραπάνω έρευνες δεν 

φαίνεται να αναπτύσσονται µε τον ίδιο ρυθµό, για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

αξιολογούνται ως δυο διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. 

Έρευνες στην αγγλική γλώσσα έχουν δείξει ότι η γνώση των γραµµάτων  από 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η θέση 

του ήχου του γράµµατος στην ονοµασία του (Treiman, Tincoff, Rodriguez, Mouzaki, 

& Francis, 1998), η παρουσίαση του γράµµατος στο όνοµα του παιδιού (Treiman & 

Boderick, 1998), η θέση του γράµµατος στην αλφαβητική αλυσίδα (McBride-Chang, 

1999). Τα παιδιά φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τους ήχους των γραµµάτων των 

οποίων ο ήχος βρίσκεται στην αρχή της ονοµασίας τους, όπως το bi και το vi  σε 

σχέση µε τα γράµµατα των οποίων ο ήχος βρίσκεται στο τέλος της ονοµασίας τους 

όπως τα em  και en (Treiman, Weatherston & Berch, 1994). Επίσης έχει παρατηρηθεί 

ότι τα παιδιά είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν τα γράµµατα που βρίσκονται στο όνοµά 

τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα γράµµατα του αλφάβητου (Justice, Pence, Bowles & 

Wiggins, 2006) και αυτό συµβαίνει ίσως επειδή τα παιδιά έχουν τη τάση να βρίσκουν 

πιο ελκυστικά τα γράµµατα που βρίσκονται στο όνοµά τους (Nuttin, 1987). Η σειρά 

εµφάνισης των γραµµάτων στην αλφαβητική αλυσίδα επηρεάζει τη γνώση των 

γραµµάτων από τα παιδιά, καθώς όπως έχουν δείξει έρευνες (Justice et al., 2006, 

McBride-Chang, 1999) τα παιδιά µαθαίνουν πρώτα την ονοµασία και τον ήχο των 

αρχικών γραµµάτων του αλφάβητου, παρά αυτών που βρίσκονται στο τέλος του. 
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 Σύµφωνα µε τους Justice και συνεργάτες (2006), τα γράµµατα και πιο 

συγκεκριµένα τα σύµφωνα που µαθαίνουν πρώτα φωνολογικά τα παιδιά είναι και τα 

πρώτα που µαθαίνουν ως προς την ονοµασία και τον ήχο τους. Η συχνή παραγωγή 

των φθόγγων που κατακτούν νωρίς τα παιδιά, διευκολύνει τη φωνητική τους 

αναπαράσταση και συνεπώς τα γράµµατα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 

φθόγγους, κατακτούνται νωρίτερα σε σχέση µε τα γράµµατα που αντιστοιχούν σε 

φθόγγους που τα παιδιά µαθαίνουν σε µεγαλύτερη ηλικία. Τα αρθρωτικά 

χαρακτηριστικά των συµφώνων όπως ο τόπος και ο τρόπος άρθρωσης επηρεάζουν τη 

σειρά µάθησής τους από τα παιδιά (Tager-Flusberg, 2002). Άλλωστε τα παιδιά 

τείνουν να κατακτούν πρώτα τις απλές δοµές και καθώς αναπτύσσονται να κατακτούν 

τις πιο δύσκολες (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 2006). 

Τα παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την αγγλική γνωρίζουν καλύτερα 

την ονοµασία των γραµµάτων έναντι του ήχου τους (Foy & Mann, 2006, Evans et al., 

2006, Treiman & Boderick, 1998). Μάλιστα µαθαίνουν ευκολότερα τα γράµµατα του 

αλφάβητου των οποίων ο ήχος εµπεριέχεται στην ονοµασία τους (π.χ. B, F, N), 

συγκριτικά µε τα γράµµατα των οποίων ο ήχος δεν εµπεριέχεται στην ονοµασία τους 

(π.χ. C, W, Y) (Evans et al., 2006). Πολλές φωνητικές αναπαραστάσεις της 

ονοµασίας των γραµµάτων στην αγγλική γλώσσα αντιστοιχούν σε πραγµατικές λέξεις 

όπως (t-tea, b-bee), γεγονός που πιθανόν να διευκολύνει τα παιδιά στην αντιστοίχιση 

της ονοµασίας των γραµµάτων µε τα σύµβολά τους (McBride-Chang, 1999). 

Επιπλέον οι Walsh και συνεργάτες (1988) καθώς και οι Ellefson και συνεργάτες 

(2009), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που γνωρίζουν την ονοµασία των γραµµάτων 

µπορούν να τα επεξεργαστούν καλύτερα αφού τους είναι πιο οικεία και τα 

διευκολύνει να µάθουν πιο εύκολα τους ήχους τους. 

Ακόµη τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν καλύτερα τα κεφαλαία 

γράµµατα σε σχέση µε τα πεζά (Evans et al., 2006. Treiman & Kessler, 2004). Αυτό 

οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι τα κεφαλαία γράµµατα είναι πιο ευδιάκριτα σε σχέση 

µε τα πεζά στα κείµενα που διαβάζουν τα παιδιά. Έχει παρατηρηθεί ότι τα πεζά 

γράµµατα τα οποία είναι περισσότερο γνωστά στα παιδιά έχουν παρόµοια γραφική 

αναπαράσταση µε τα κεφαλαία γράµµατα (π.χ. O, o, P,p S, s) (Evans et al., 2006. 

Treiman & Kessler, 2004).  Οι Evans και συνεργάτες (2006) στην έρευνά τους 

διαπίστωσαν ότι τα γράµµατα A,B, C, X και O ήταν τα πέντε πιο γνωστά γράµµατα 

ως προς την ονοµασία συγκριτικά µε όλα τα υπόλοιπα κεφαλαία γράµµατα. 
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Η ελληνική γλώσσα διαφέρει από την αγγλική , καθώς η ελληνική γλώσσα 

είναι αρκετά διαφανής ως προς την ανάγνωση, αφού έχει µεγάλο βαθµό συνέπειας 

στην αναπαράσταση των ήχων από τα γράµµατα. Οι ασυνέπειες που παρατηρούνται 

κατά την ανάγνωση όπως η προφορά δίψηφων φωνηέντων υπόκεινται σε κανόνες και 

η µάθησή τους είναι εύκολη (Πόρποδας, 2002). Η γραφή της ελληνικής γλώσσας  

είναι φωνολογικά ηµιδιαφανής , καθώς κάποια από τα φωνήεντα αντιστοιχούν σε 

περισσότερα από ένα γραφήµατα (π.χ. /ο/ που γράφεται ω και ο) (Νέσπορ, 1999), 

καθώς και κάποια γράµµατα που δεν αντιστοιχούν σε ένα µόνο ήχο. (π.χ. υ 

αντιστοιχεί σε [i]- λύσσα, [f]- ευχάριστο, [v]- ευλογία) (Πόρποδας, 2002). Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η ονοµασία όλων των γραµµάτων του ελληνικού αλφάβητου είναι 

ακροφωνική µε εξαίρεση το «γιώτα». 

Στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί ελάχιστες έρευνες σχετικά µε τη γνώση 

της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Σύµφωνα µε τις ελληνικές έρευνες, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τα κεφαλαία 

γράµµατα σε σχέση µε τα πεζά, καθώς και τον ήχο των  γραµµάτων σε σχέση µε την 

ονοµασία τους (Manolitsis & Tafa, 2009, Τάφα, 2003). Πιο συγκεκριµένα την έρευνα 

της  Νικολουδάκη (2011) βρέθηκε ότι τα παιδιά γνώριζαν καλύτερα το συλλαβικό 

ήχο σε σχέση µε το φωνηµικό ήχο των γραµµάτων. Τα γράµµατα που γνώριζαν 

καλύτερα τα παιδιά ως προς τον ήχο και την ονοµασία  πριν τη διδασκαλία των 

γραµµάτων ήταν τα γράµµατα χ, κ και β. 

Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα στην Ελλάδα για τη 

γνώση του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά  προσχολικής 

ηλικίας είναι ελάχιστες και οι περισσότερες επικεντρώνονται κυρίως στη φωνολογική 

επίγνωση των παιδιών (Μουζάκη, Πρωτόπαππας & Τσαντούλα, 2004, Πόρποδας, 

1992) για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για τη γνώση των 

γραµµάτων από τα παιδιά που δεν έχουν λάβει συστηµατική διδασκαλία. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να ερευνηθεί η γνώση των γραµµάτων 

του ελληνικού αλφάβητου από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στη συγκεκριµένη 

µελέτη συµµετείχαν 500 παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν στους νοµούς 

Ρεθύµνου, Χανίων και Ηρακλείου.  Από τις συγκρίσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι  

οι επιδόσεις των µικρών και των µεγάλων σε ηλικία παιδιών στα κεφαλαία γράµµατα 

ήταν υψηλότερες από τις επιδόσεις τους στα πεζά γράµµατα. Επιπλέον οι επιδόσεις 

των παιδιών ως προς τη γνώση του ήχου των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων 

ήταν υψηλότερες από τις επιδόσεις τους ως προς τη γνώση της ονοµασίας των 
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κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων τόσο στα µικρά όσο και στα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά όταν η µέτρηση του ήχου ήταν ελαστική. Όταν όµως η µέτρηση του ήχου ήταν 

αυστηρή,  η διαφορά της γνώσης µεταξύ του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Επιπλέον η διαφορά της γνώσης του συλλαβικού 

ήχου 1 στα µικρά σε ηλικία παιδιά σε σχέση µε τη γνώση της ονοµασίας των 

γραµµάτων δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Στη παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα γράµµατα που γνώριζαν καλύτερα 

τα παιδιά διέφεραν ανάλογα µε την ικανότητα στην οποία αξιολογήθηκαν. Για 

παράδειγµα τα γράµµατα που γνώριζαν καλύτερα τα παιδιά ως προς την ονοµασία 

των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων ήταν τα x, k, v και α. Τα γράµµατα που 

γνώριζαν περισσότερο ως προς τον φωνηµικό ήχο (αυστηρή µέτρηση) ήταν τα 

φωνήεντα ο, α και e τόσο για τα πεζά όσο και για τα κεφαλαία γράµµατα. Τα 

γράµµατα που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στον συλλαβικό ήχο 3 

(ελαστική µέτρηση του ήχου) στα πεζά και τα κεφαλαία γράµµατα ήταν τα γράµµατα 

α, x, ο, k και r. Τα παραπάνω γράµµατα συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων τόσο από τα µικρά όσο και από τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. 

Η ηλικία των παιδιών φάνηκε να επηρεάζει τη γνώση των γραµµάτων, καθώς 

τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν περισσότερα γράµµατα σε σχέση µε τα µικρά 

σε ηλικία παιδιά.  Οι µέσοι όροι των επιδόσεων των µεγάλων σε ηλικία παιδιών ήταν 

σχεδόν διπλάσιοι σε όλες τις µεταβλητές από τους µέσους όρους των επιδόσεων των 

µικρών σε ηλικία παιδιών. Οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις 

µεταβλητές. Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά αναγνώριζαν σε στατιστικά υψηλότερο 

βαθµό σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά τον ήχο (αυστηρή και ελαστική 

µέτρηση) και την ονοµασία των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων του αλφάβητου, 

καθώς και τον ήχο και την ονοµασία των συµφώνων και των φωνηέντων του 

ελληνικού αλφάβητου. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια είχαν καλύτερες 

επιδόσεις στη γνώση του φωνηµικού ήχου και συλλαβικού ήχου 1 των κεφαλαίων 

γραµµάτων καθώς και στη γνώση του ήχου (αυστηρή και ελαστικές µετρήσεις) των 

πεζών γραµµάτων, όπως επίσης και στον ήχο των φωνηέντων των πεζών γραµµάτων 

σε σχέση µε τα αγόρια. Αντίθετα στα µικρά σε ηλικία παιδιά οι µέσοι όροι των 

µεταβλητών δε παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο. 

Τέλος οι γνώσεις των γραµµάτων από τα µικρά σε ηλικία παιδιά φάνηκε να 

επηρεάζονται από τον τύπο νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτούσαν. Τα µικρά σε ηλικία 
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παιδιά που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία παρουσίασαν σηµαντικά καλύτερες 

επιδόσεις στη γνώση της ονοµασίας και του συλλαβικού ήχου 1 και 3 των πεζών 

γραµµάτων, στη γνώση του συλλαβικού ήχου 1 και 3 των κεφαλαίων γραµµάτων, 

στον ήχο των φωνηέντων των κεφαλαίων γραµµάτων και στην ονοµασία των 

συµφώνων των πεζών γραµµάτων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες γνώσεις των µικρών 

σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία. Οι επιδόσεις των 

µεγάλων σε ηλικία παιδιών δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάλογα µε το τύπο του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτούσαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

2.1 Η σηµασία της ανάγνωσης και της γραφής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

 Η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν σηµαντικές δεξιότητες για τον σύγχρονο 

άνθρωπο και βασικό στόχο κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η ανάγνωση και η 

γραφή χρησιµοποιούνται σχεδόν σε κάθε µορφή επικοινωνίας και είναι απαραίτητες 

για την επαγγελµατική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόοδο του ατόµου. Ο 

σύγχρονος άνθρωπος χρησιµοποιεί αυτές τις δεξιότητες καθηµερινά είτε 

χρησιµοποιώντας «παραδοσιακούς» τρόπους ανάγνωσης και γραφής για παράδειγµα 

διαβάζοντας µια εφηµερίδα, είτε χρησιµοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία 

συγκεντρώνοντας πληροφορίες µέσα από το διαδίκτυο. Η ανάγνωση αποτελεί τον 

κυριότερο τρόπο για την πρόσληψη πληροφοριών και την απόκτηση γνώσεων. Τα 

θεµέλια της εκπαίδευσης, της παιδείας, του πολιτισµού και της δηµοκρατίας  

ισχυροποιούνται όσο βελτιώνεται η δεξιότητα της ανάγνωσης των πολιτών και 

µεγιστοποιείται η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και διαµόρφωσης σκέψεων 

(Πόρποδας, 2002). Ένας εγγράµµατος άνθρωπος, έχει µεγάλη πιθανότητα να γίνει 

ένας σκεπτόµενος άνθρωπος, που θα µπορεί να προστατεύσει την προσωπικότητα, 

την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Πολλοί διεθνείς οργανισµοί όπως η Unesco 

και η Παγκόσµια  Τράπεζα δίνουν έµφαση στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού 

και χρηµατοδοτούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που εφαρµόζονται σε 

αναπτυσσόµενες χώρες (Πόρποδας, 2002, Τάφα, 2001, Wickens & Sandlin, 2007). 

Σύµφωνα µε την Unesco ένας στους πέντε ανθρώπους παγκοσµίως είναι 

αναλφάβητος (Wickens & Sandlin, 2007). Ο αναλφαβητισµός διακρίνεται σε δυο 

κατηγορίες, στον οργανικό και τον λειτουργικό αναλφαβητισµό. Οργανικά 

αναλφάβητοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί και εποµένως δεν 

γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή. Λειτουργικά αναλφάβητοι είναι οι άνθρωποι οι 

οποίοι αν και έχουν φοιτήσει σε σχολείο και έχουν διδαχθεί ανάγνωση και γραφή δεν 

έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες σε ικανοποιητικό βαθµό  ώστε να µπορούν να 

αντιµετωπίσουν επαρκώς τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας µέσα στην οποία 

ζουν και δραστηριοποιούνται (Πόρποδας, 2002). Το κυριότερο πρόβληµα των 

αναπτυγµένων και κυρίως των αναπτυσσόµενων χωρών είναι ο λειτουργικός 
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αναλφαβητισµός (Πόρποδας, 2002). Στη σύγχρονη εποχή, κάποιος που είναι 

αναλφάβητος θεωρείται περιθωριοποιηµένος, αφού οι δυνατότητές του για 

κοινωνικοπολιτιστική ένταξη είναι µειωµένες και η πιθανότητα να µείνει άνεργος 

είναι αυξηµένες (Πόρποδας, 2002).Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία 

εφαρµόζονται σε αναπτυσσόµενες χώρες, σκοπό έχουν την ευηµερία και την πρόοδο 

των πολιτών, εξαλείφοντας τις ανισότητες µεταξύ των φύλων και εξασφαλίζοντάς 

τους θέσεις εργασίας (Jumani, Akhlaq, Munshi, Chishti & Malik, 2010). 

 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση του ανθρώπου είναι µια 

πολύ σηµαντική διαδικασία.  Στην σύγχρονη κοινωνία η µάθηση της γραφής και της 

ανάγνωσης ξεκινάει από τη προσχολική ηλικία. Παλιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι 

τα παιδιά πρέπει να έχουν αναπτύξει συγκεκριµένες ικανότητες (όπως αντίληψη 

χωροχρονικών σχέσεων, οπτικές και κινητικές δεξιότητες, κτλ) για να µπορέσουν να 

κατακτήσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής. Σύµφωνα µε αυτή την 

πεποίθηση τα παιδιά πριν φοιτήσουν στην πρώτη δηµοτικού δεν θεωρούνταν ικανά 

να µάθουν γραφή και ανάγνωση, αφού δεν είχαν κατακτήσει και δεν είχαν διδαχτεί µε 

συστηµατικό τρόπο συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνταν 

απαραίτητες για την µάθηση της ανάγνωσης και της γραφής (Τάφα, 2001). Ακόµη 

και στο βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο (Βενιζέλου,  Καλαµπαλίκη,                                                   

Καλοστύπη, Κονταξάκης, Λαυρεντάκη, Μαυροειδής & Πατρίκη, 2003), γινόταν 

λόγος για «προαναγνωστικό» και «προγραφικό» στάδιο, ενισχύοντας την παραπάνω 

άποψη. Παλιότερα δηλαδή, γινόταν λόγος για την «αναγνωστική ετοιµότητα», η 

οποία προσδιόριζε το στάδιο όπου το παιδί είχε αναπτύξει τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις   είτε λόγω προηγούµενων γνώσεων , είτε λόγω ωριµότητας, είτε λόγω 

του συνδυασµού και των δυο για να µάθει να διαβάζει και να γράφει (Τάφα, 2001).  

Σήµερα επικρατεί η άποψη ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθµό µε τον οποίο 

κατακτά συγκεκριµένες δεξιότητες και σε αντιδιαστολή µε τον όρο «αναγνωστική 

ετοιµότητα» πλέον χρησιµοποιείται ο όρος «αναδυόµενη γραφή και ανάγνωση»,  που 

υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαδικασίες που αναπτύσσονται πριν την είσοδο των 

παιδιών στο δηµοτικό σχολείο και που είναι πολύ σηµαντικές για την µάθηση της 

ανάγνωσης και της γραφής (Τάφα, 2001). Σύµφωνα µε την «αναδυόµενη γραφή και 

ανάγνωση», τα παιδιά ακόµη και από τη στιγµή που γεννιούνται και παρατηρούν τον 

κόσµο γύρω τους, έρχονται σε επαφή µε το γραπτό λόγο (Τάφα, 2001). Έτσι σιγά-

σιγά, µέσα από καθηµερινές συνήθειες, όπως η ανάγνωση ιστοριών ή η δηµιουργία 

µιας ζωγραφιάς όπου τα παιδιά γράφουν µε όποιο τρόπο µπορούν διάφορα 
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σκαριφήµατα, αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι ο γραπτός λόγος έχει νόηµα (Τάφα, 

2001). Η ενεργή εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης 

ενισχύει τη διαδικασία της µάθησης. Η επαφή των παιδιών µε ένα περιβάλλον που 

τους παρέχει κατάλληλα ερεθίσµατα και η αλληλεπίδραση τους µε τους ενηλίκους, οι 

οποίοι τα ενθαρρύνουν στις προσπάθειές τους να γράψουν και να διαβάσουν ,τα 

βοηθούν να αντιληφθούν τη σύνδεση του γραπτού λόγου µε τον προφορικό και την 

σύνδεση της ανάγνωσης µε τη γραφή (Evans, Shaw, & Bell, 2000, Neumann, Hood, 

& Neumann 2009, Parilla & Lay, 2011, Sénéchal & LeFevre, 2002, Stephenson, 

Parrila, Georgiou, & Kirby, 2008). Άλλωστε η ανάγνωση και η γραφή αναπτύσσονται 

παράλληλα και αποτελούν µέρος της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού (Teale & 

Sulzby, 1989). Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

γραφής και της ανάγνωσης. Η κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής δεν 

εµφανίζεται ξαφνικά, αλλά αποτελεί µια διαδικασία που αναπτύσσεται σταδιακά από 

τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού στο σπίτι και εξελίσσεται κατά τη φοίτησή του 

στο σχολείο (Τάφα, 2001).  

Τα παιδιά από τη στιγµή της γέννησής τους µαθαίνουν να µιλούν και να 

κατανοούν τη γλώσσα ή τις γλώσσες που οµιλούνται στο περιβάλλον τους. Μέχρι το 

πέµπτο έτος της ηλικίας τους, τα παιδιά έχουν αποκτήσει την ικανότητα να 

προσλαµβάνουν και να παράγουν µε µεγάλη ευχέρεια λέξεις της γλώσσας στην οποία 

εκτίθενται. Καθώς εξοικειώνονται µε το προφορικό λόγο και γίνονται ικανοί χρήστες 

του γλωσσικού συστήµατος, µπορούν  ανάλογα µε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκονται, να επιλέξουν το κατάλληλο τρόπο οµιλίας. Επίσης είναι ικανά να 

χρησιµοποιούν σωστά γραµµατικούς (χρόνο, πτώση) και φωνολογικούς κανόνες, 

τους οποίους συνδυάζουν δηµιουργώντας πολύπλοκες γραµµατικές προτάσεις 

(Tager-Flusberg, 2002). Καθώς τα παιδιά συνειδητοποιούν τη δοµή του προφορικού 

λόγου, µπορούν να κατανοήσουν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου. Για να 

είναι ικανά τα παιδιά να διαβάσουν θα πρέπει να µπορούν να αποκωδικοποιούν και 

να κατανοούν το γραπτό λόγο. Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου είναι µια 

γνωστική λειτουργία που περιλαµβάνει την αναγνώριση των οπτικών συµβόλων που 

αποτελούν το γραπτό κώδικα(γράµµατα), καθώς και τη µετάφραση τους σε 

φωνολογική αναπαράσταση (Πόρποδας, 2002, Strickland & Schickendanz, 2002). Η 

ολοκλήρωση της αποκωδικοποίησης καθιστά δυνατή την πρόσβαση στη 

σηµασιολογική µνήµη και κατανόηση της σηµασίας µιας λέξης (Πόρποδας, 2002). 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνειδητοποίηση των συµβάσεων του γραπτού 

λόγου, η φωνολογική επίγνωση, και η γνώση των γραµµάτων αποτελούν τα θεµέλια 

για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής (Manolitsis & Tafa, 2009, 

Μουζάκη, Πρωτόπαππας & Τσαντούλα, 2004, Strickland & Schickendanz, 2002, 

Treiman, Levin & Kessler, 2006). 

Οι συµβάσεις ή έννοιες του γραπτού λόγου αναφέρονται στη γνώση των 

παιδιών για τον έντυπο λόγο και τις λειτουργίες του. Οι έννοιες του γραπτού λόγου 

σύµφωνα µε τις Strickland & Schickendanz, (2002), περιλαµβάνουν την κατανόηση 

από τα παιδιά ότι τα βιβλία έχουν αρχή και τέλος, τη φορά ανάγνωσης των βιβλίων 

(από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά), ότι ο γραπτός λόγος έχει 

νόηµα, έχει διαφορετικές χρήσεις ή λειτουργίες στη ζωή µας και αποτελεί γραπτή 

απεικόνιση του προφορικού λόγου. Ακόµη τα παιδιά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι 

λέξεις αποτελούνται από γράµµατα και χωρίζονται µε διαστήµατα και ότι τα 

γράµµατα έχουν συγκεκριµένα σχήµατα, ονόµατα και σχηµατίζουν λέξεις. Ακόµη και 

από την ηλικία των 4 ετών, τα παιδιά που δεν γνωρίζουν ανάγνωση, γνωρίζουν 

κάποια γραφικά χαρακτηριστικά της γλώσσας που οµιλούν, όπως την κατεύθυνση 

γραφής και τα σχήµατα των γραµµάτων, ειδικότερα το πρώτο γράµµα του ονόµατός 

τους(Treiman, Cohen,  Mulqueeny, Kessler, & Slechtman, 2007). Άλλες συµβάσεις 

του γραπτού λόγου όπως ότι το πρώτο γράµµα ενός ονόµατος γράφεται µε κεφαλαίο 

γράµµα και τα υπόλοιπα µε πεζά κατακτούνται σε µεγαλύτερη ηλικία (Treiman et al., 

2007).  

 Η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα φωνολογικά 

συστατικά της γλώσσας που οµιλούν, ονοµάζεται φωνολογική επίγνωση (Foy & 

Mann, 2006). Συχνά η φωνηµική επίγνωση συγχέεται ή ταυτίζεται µε τη φωνολογική 

επίγνωση. Η φωνηµική επίγνωση αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να ακούν, 

να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται τα φωνήµατα µιας λέξης. Η φωνηµική επίγνωση 

αποτελεί µέρος της φωνολογικής επίγνωσης (Strickland & Schickendanz, 2002). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η απόκτηση πρώιµων αναγνωστικών ικανοτήτων σχετίζεται 

µε την εξάσκηση στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης(Foulin, 2005, Foy & Mann, 

2006, Goswami & Bryant, 1997, Gottardo, Stanovich & Siegel, 1996, Easterbrooks, 

Lederberg, Miller, Bergeron & Connor, Miller, Bergeron & Connor, 2008, 

Nikolopoulos, Goulandris, Hulme & Snowling, 2006). Στην διαχρονική έρευνα των 

Nikolopoulos, Goulandris, Hulme & Snowling, (2006), που πραγµατοποιήθηκε σε 

ελληνόπουλα 7 και 9 ετών µε σκοπό να µελετηθεί ο ρόλος των φωνολογικών και 
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φωνηµικών δεξιοτήτων, βρέθηκε ότι η φωνηµική και η φωνολογική επίγνωση 

αποτελούν ισχυρούς δείκτες πρόβλεψης των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Ανάλογα 

αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε παιδιά µε 

προβλήµατα ακοής, που φάνηκε όµως να υστερούν σε ορισµένες φωνηµικές 

ικανότητες (π.χ. φωνηµική κατάτµηση) σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς 

ακουστικά προβλήµατα (Easterbrooks et al., 2008).  

Η φωνολογική επίγνωση ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε την εκµάθηση των 

ήχων των γραµµάτων, σχετίζεται µε την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών (Ball & 

Blackmann, 1991, Defior & Tudela, 1994). Στην έρευνα των Ball & Blackmann 

(1991),  βρέθηκε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκπαιδεύτηκαν στην 

κατάτµηση των λέξεων σε φωνήµατα, η οποία συνδυάστηκε µε την εκπαίδευσή τους 

στον ήχο των γραµµάτων, µπορούσαν µε µεγαλύτερη ευκολία να αναπαραστήσουν  

τη φωνολογική δοµή των λέξεων και επιπλέον είχαν µεγαλύτερη βελτίωση στην 

ανάγνωση σε σχέση µε τα παιδιά που εκπαιδεύτηκαν µόνο στον ήχο των γραµµάτων. 

Οι Manolitsis & Tafa (2009), διαπίστωσαν ότι η γνώση του ήχου και της ονοµασίας 

των γραµµάτων σχετιζόταν σε πιο ισχυρό βαθµό µε τις συνθετότερες µορφές της 

φωνολογικής επίγνωσης (φωνηµικές ικανότητες) παρά µε τις απλούστερες µορφές 

φωνολογικής επίγνωσης (συλλαβικές ικανότητες). Όµως η γνώση ακόµη και των πιο 

απλών µορφών φωνολογικής επίγνωσης όπως η απάλειψη της πρώτης συλλαβής, από 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που τελείωναν το νηπιαγωγείο, προέβλεπε τη γνώση 

του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων.  

Η φωνολογική επίγνωση είναι µια ετερογενής διαδικασία, καθώς ορισµένες 

λέξεις και συλλαβές εξαιτίας της φωνολογικής τους δοµής είναι δυσκολότερο να  

κατακτηθούν από τα παιδιά. Ο τρόπος και ο τόπος άρθρωσης των γραµµάτων 

φαίνεται να επηρεάζουν τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών. Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Treiman, Broderick, Tincoff, & Rodriguez, (1998), στην οποία ζητήθηκε 

από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας να κρίνουν εάν µια συλλαβή που 

άκουγαν ξεκινούσε µε το φώνηµα στόχο, τα παιδιά ήταν πιο πιθανό να κάνουν λάθος 

όταν το αρχικό φώνηµα της συλλαβής διέφερε από το φώνηµα-στόχο µόνο στην 

ηχηρότητα (π.χ. /k/ –(άηχο) µε /g/-(ηχηρό), παρά όταν διέφερε µόνο στον τρόπο 

άρθρωσης (π.χ. /k/ µε /p/ και τα δυο άηχα).  Η ίδια σύγχυση µεταξύ ηχηρών και 

άηχων φθόγγων παρατηρείται και κατά το συλλαβισµό λέξεων από παιδιά που 

φοιτούν στη πρώτη δηµοτικού (Treiman, 1993), και από δυσλεξικά παιδιά (Kibel & 

Miles, 1994). Η εκπαίδευση λοιπόν των παιδιών στη φωνολογική επίγνωση 
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συµβάλλει στην  µάθηση του συλλαβισµού και της ανάγνωσης. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, η εκπαίδευση των παιδιών στη φωνολογική επίγνωση πρέπει να ξεκινά 

από τα αρχικά στάδια της φωνολογικής επίγνωσης όπως η αναγνώριση και ο 

σχηµατισµός οµοιοκαταληξιών, καθώς και η αναγνώριση και κατάτµηση των λέξεων 

σε συλλαβές, και αργότερα να επεκτείνεται σε λεπτότερες πτυχές της όπως η 

αναγνώριση των αρχικών και τελικών ήχων µιας λέξης, η διάκριση λέξεων που 

ξεκινούν µε έναν συγκεκριµένο ήχο και η αναγνώριση λέξεων που ξεκινούν µε τον 

ίδιο ήχο (Strickland & Schickendanz, 2002).  

 

2.2  Η γνώση των γραµµάτων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας για την κατάκτηση της αναγνωστικής 

ικανότητας είναι η γνώση των γραµµάτων, η οποία αποτελεί ένα πολύ καλό 

προγνωστικό παράγοντα για τη κατάκτηση της ανάγνωσης(McBride-Chang, 1999). Η 

γνώση των γραµµάτων περιλαµβάνει τη γνώση της γραφικής αναπαράστασης των 

γραµµάτων, της ονοµασίας και των ήχων των γραµµάτων (Foulin, 2005). Η ακρίβεια 

και  η ταχύτητα µε την οποία τα παιδιά αναγνωρίζουν τα γράµµατα, τα διευκολύνει 

να κατανοούν και να διαβάζουν γραπτά κείµενα (Treiman, 2000). Η γνώση  των 

γραµµάτων συχνά υποδεικνύει το ενδιαφέρον των παιδιών να µάθουν τον τρόπο µε 

τον οποίο τα γράµµατα και οι ήχοι συνδέονται µεταξύ τους και τα διευκολύνει να 

θυµούνται την ορθογραφία των λέξεων. Τα παιδιά που αναγνωρίζουν κάποια 

γράµµατα, δείχνουν ότι παρατηρούν το γραπτό λόγο, αναπτύσσουν οπτική µνήµη και 

διαχωρίζουν τα σχήµατα των γραµµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι είναι ικανά να ταυτίσουν 

την ονοµασία ενός γράµµατος µε το σχήµα του (Strickland & Schickendanz, 2002). Η 

Wood (2004), θέλησε να εξακριβώσει αν η γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων 

πριν τη φοίτηση στο σχολείο επηρεάζει τη φωνολογική επίγνωση των παιδιών. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν  ότι η φωνολογική επίγνωση και η µετέπειτα σχολική επιτυχία 

δεν επηρεάζεται από την γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων. Στις ΗΠΑ έρευνες 

δείχνουν (Treiman et al., 1994, Worden & Boettcher, 1990) ότι τα παιδιά µαθαίνουν 

πρώτα την ονοµασία των γραµµάτων και έπειτα τον ήχο τους. Έρευνες όµως έχουν 

δείξει ότι η γνώση των γραµµάτων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η  

θέση του ήχου του γράµµατος στην  ονοµασία του και η παρουσίαση του γράµµατος 

στο όνοµα των παιδιών (Treiman et al., 1998). Οι Treiman, Tincoff, Rodriguez, 
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Mouzaki, & Francis (1998), αναλύοντας δεδοµένα από 660 παιδιά ηλικίας από 3, 

5έως 7,5 ετών, βρήκαν ότι η γνώση του ήχου των γραµµάτων επηρεάζεται από τη 

θέση του στην ονοµασία του γράµµατος. Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τους ήχους 

των γραµµάτων που ο ήχος τους βρίσκεται στην αρχή της ονοµασίας τους (McBride-

Chang, 1999, Treiman & Boderick, 1998, Treiman et al, 1994).  Η επίδοση των 

παιδιών στον ήχο των γραµµάτων όπως το k και το v είναι καλύτερη από την επίδοσή 

τους στα γράµµατα που ο ήχος τους ακούγεται στο τέλος του γράµµατος όπως το l 

και το f. Τα λιγότερα γνωστά γράµµατα ως προς τον ήχο για τα παιδιά είναι τα 

γράµµατα που στην ονοµασία τους δεν εµπεριέχουν τον ήχο όπως το w και το h 

(Treiman & Boderick, 1998). Tα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά 

χρησιµοποιούν τις πρώιµες αναγνωστικές τους ικανότητες όπως τη γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων και τις φωνολογικές τους ικανότητες (κυρίως την 

αναγνώριση του αρχικού φωνήµατος της λέξης) για να µάθουν τους ήχους των 

γραµµάτων. Η γνώση της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων επηρεάζονται από 

διαφορετικούς παράγοντες. Για παράδειγµα ενώ η γνώση του ήχου των γραµµάτων 

επηρεάζεται από την παρουσία του ήχου στην ονοµασία των γραµµάτων, η γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων δεν επηρεάζεται από τον ήχο (Treiman et al, 1994). 

Αντίθετα η παρουσίαση ενός γράµµατος στο µικρό όνοµα του παιδιού φαίνεται να 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη γνώση του παιδιού στην ονοµασία του γράµµατος, 

ενώ δεν επηρεάζει τη γνώση του ήχου (Treiman & Boderick, 1998). Στην έρευνα των 

Bouchiere, Ponce & Foulin (2010), όπου εξετάστηκε η γνώση των κεφαλαίων 

γραµµάτων σε 160 παιδιά 3 έως 6 ετών από τη Γαλλία, φάνηκε ότι η γνώση των 

γραµµάτων αυξανόταν, καθώς αναπτύσσονταν τα παιδιά και ότι τα κορίτσια 

υπερείχαν έναντι των αγοριών. Η γνώση των γραµµάτων επηρεαζόταν από τη 

συχνότητα εµφάνισης των γραµµάτων, τη θέση τους στην αλφαβητική αλυσίδα και 

την εµφάνιση των γραµµάτων στο όνοµα του παιδιού. 

 Η γνώση του αλφάβητου αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες 

πρόβλεψης της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών και της µετέπειτα σχολικής 

τους επιτυχίας (Bradley & Bryant, 1983, Εvans, Bell, Shaw, Moretti & Page, 2006). 

H γνώση του αλφάβητου περιλαµβάνει τη γνώση της ονοµασίας και του ήχου των 

γραµµάτων. Παλιότερα η γνώση του αλφάβητου αξιολογούνταν ως µια ενιαία 

ικανότητα εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης της γνώσης της ονοµασίας και του ήχου 

του γράµµατος που βρέθηκαν σε κάποιες µελέτες (Richgels, 1986, Worden & 

Boettcher, 1990). Μάλιστα στην έρευνα του Rilley (1996) αξιολογήθηκε η γνώση της 
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ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων µετρώντας την ικανότητα των παιδιών να 

αναγνωρίζουν την ονοµασία ή τον ήχο των γραµµάτων µε µια µόνο µέτρηση. 

  Η McBride-Chang (1999), µελέτησε την ανάπτυξη της γνώσης του 

αλφάβητου σε παιδιά που ήταν µη αναγνώστες, µε σκοπό να εξακριβώσει το βαθµό 

συσχέτισης της γνώσης του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων, τον τρόπο 

συσχέτισης της γνώσης της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων µε τις µετέπειτα 

αναγνωστικές ικανότητες και σε τι βαθµό η γνώση της ονοµασίας και του ήχου των 

γραµµάτων εξαρτάται από τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των γραµµάτων. Η κύρια 

υπόθεση της έρευνας, που διήρκησε 15 µήνες (από το νηπιαγωγείο έως τη µέση της 

πρώτης δηµοτικού),  ήταν εάν η γνώση της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων 

αντιπροσώπευαν ένα ενιαίο οικοδόµηµα για τα µικρά παιδιά ή αν αντιπροσώπευαν 

διαφορετικές ικανότητες. Εξετάστηκαν 91 παιδιά από δηµόσια σχολεία της περιοχής 

της Φλόριντα των ΗΠΑ µε σταθµισµένα τεστ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γνώση 

του αλφάβητουσυγκροτείται από τη γνώση του ήχου και της ονοµασίας των 

γραµµάτων, που όµως αποτελούν χωριστές ικανότητες, αφού η πρώιµη γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων προβλέπει τόσο τη µετέπειτα γνώση στην ονοµασία όσο 

και στον ήχο του γράµµατος, ενώ η πρώιµη γνώση του ήχου προβλέπει τη µετέπειτα 

γνώση µόνο στον ήχο. Η γνώση του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων 

αποτέλεσαν ισχυρούς δείκτες της µετέπειτα αναγνωστικής ικανότητας. 

Στην έρευνα των Treiman & Broderick (1998),πραγµατοποιήθηκαν δυο 

µελέτες µε σκοπό να διαπιστωθεί αν η γνώση του ονόµατος του παιδιού επηρεάζει τη 

µάθηση του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων. Στις µελέτες αυτές συµµετείχαν 

παιδιά από την Αυστραλία που φοιτούσαν στη πρώτη δηµοτικού(µέσης ηλικίας 5ετών 

και 8 µηνών) και παιδιά από τις ΗΠΑ προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα παιδιά γνώριζαν καλύτερα την ονοµασία  και τη γραφή του αρχικού 

γράµµατος του ονόµατός τους, σε σχέση µε τα υπόλοιπα γράµµατα, αλλά δεν 

γνώριζαν τον ήχο του. Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά γνώριζαν περισσότερο τη 

συµβολική αναπαράσταση του αρχικού γράµµατος του ονόµατος τους, κυρίως στα 

κεφαλαία γράµµατα και εποµένως µπορούσαν να δηµιουργήσουν µια οπτική 

αναπαράσταση του γράµµατος αυτού µε µεγαλύτερη ευχέρεια σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα γράµµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η 

ονοµασία και ο ήχος των γραµµάτων αποτελούν δυο διαφορετικά γνωστικά 

αντικείµενα. 
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 Η γνώση της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων απαιτεί διαφορετικές 

αλλά αλληλένδετες ικανότητες (McBride-Chang, 1999) Μια σηµαντική ενέργεια που 

το παιδί πρέπει να ακολουθήσει για να αναγνωρίσει την ονοµασία ενός γράµµατος 

είναι η µετατροπή του οπτικού συµβόλου του γράµµατος σε φωνητική 

αναπαράσταση. Στην αγγλική γλώσσα πολλές φωνητικές αναπαραστάσεις της 

ονοµασίας των γραµµάτων αντιστοιχούν σε πραγµατικές λέξεις (π.χ.  b-bee, t-tea), 

γεγονός που ίσως διευκολύνει τα παιδιά στην αντιστοίχιση της ονοµασίας των 

γραµµάτων µε τα σύµβολά τους (McBride-Chang, 1999). Αντίθετα η γνώση του ήχου 

των γραµµάτων είναι πιο δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά αφού απαιτείται  η 

συσχέτιση των συµβόλων µε συγκεκριµένους ήχους δηλαδή τον διαχωρισµό  σε κάθε 

ένα από τα φωνήµατα. Η γνώση του ήχου των γραµµάτων σχετίζεται ως ένα βαθµό 

µε ορισµένα χαρακτηριστικά της φωνολογικής επίγνωσης (όπως η αναγνώριση του 

αρχικού ή τελικού φωνήµατος µιας λέξης) αφού και στις δυο περιπτώσεις το παιδί θα 

πρέπει να αναγνωρίσει το αρχικό ή το τελικό φώνηµα µιας λέξης(γράµµατος) 

(McBride-Chang, 1999). 

 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µαθαίνουν για την ονοµασία των γραµµάτων 

µέσα από δραστηριότητες όπως η εκµάθηση τραγουδιών του αλφάβητου και η 

συζήτηση µε τους γονείς τους για τα γράµµατα που βρίσκονται στο όνοµά τους και σε 

άλλες λέξεις(Levin & Aram, 2004). Τα παιδιά  φαίνεται να µαθαίνουν πρώτα τον ήχο 

και την ονοµασία  των  αρχικών γραµµάτων της αλφαβητικής αλυσίδας παρά αυτών 

που βρίσκονται στο τέλος της (Justice et al., 2006, McBride-Chang, 1999). Έρευνες 

έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της γνώσης των παιδιών για συγκεκριµένα 

γράµµατα και της θέσης τους στο αλφάβητο(Justice et al., 2006, McBride-Chang, 

1999). Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο στα 

αρχικά γράµµατα του αλφάβητου τόσο µέσα σε άτυπα πλαίσια µάθησης όπως η 

τηλεόραση,  και τα παιχνίδια, όσο και κατά την συστηµατική διδασκαλία του 

αλφαβήτου. Μερικά προγράµµατα διδασκαλίας των νηπιαγωγείων ξεκινούν τη 

µάθηση των γραµµάτων από το πρώτο γράµµα του αλφάβητου και συνεχίζουν 

µαθαίνοντας ένα γράµµα τη βδοµάδα ακολουθώντας την αλφαβητική αλυσίδα 

(McBride-Chang, 1999). 

 Οι Justice και συνεργάτες (2006) στην έρευνα που πραγµατοποίησαν σε 339 

παιδιά, ηλικίας  4 ετών που φοιτούσαν σε δηµόσια σχολεία των HΠΑ, ανέπτυξαν τη 

θεωρία της σειράς µε την οποία µαθαίνουν τα παιδιά τα σύµφωνα του αλφαβήτου. 

Επεκτείνοντας έρευνες που υποστήριζαν ότι η φωνολογική δοµή των γραµµάτων 
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επηρεάζει τη γνώση του ήχου των γραµµάτων από τα παιδιά, υπέθεσαν ότι τα 

σύµφωνα τα οποία µαθαίνουν πρώτα φωνολογικά τα παιδιά,  είναι και τα πρώτα που 

µαθαίνουν ως προς την ονοµασία και τον ήχο τους.  

 Τα παιδιά  γενικά έχουν την τάση να κατακτούν πρώτα τις απλές δοµές και 

καθώς αναπτύσσονται κατακτούν δυσκολότερες δοµές (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 

2006). Παρόλο που τα παιδιά κατακτούν πρώτα τα φωνήεντα και έπειτα τα σύµφωνα 

φωνολογικά, η κατάκτηση των συµφωνικών φθόγγων ακολουθεί µια σειρά. Για 

παράδειγµα πρώτα κατακτούνται τα φωνήµατα /d/ & /n/  και έπειτα τα /l/ &/v/ 

(Tager-Flusberg, 2002). Τα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των συµφώνων όπως ο 

τρόπος και ο τόπος άρθρωσής τους επηρεάζουν τη σειρά µάθησής τους από τα παιδιά. 

Τα διχειλικά σύµφωνα που σχετίζονται µε το τόπο άρθρωσης όπως το /m/ και τα 

κλειστά σύµφωνα που σχετίζονται µε τον τρόπο άρθρωσης όπως το /b/ είναι πιο 

εύκολα στην άρθρωσή τους και παράγονται πιο εύκολα και σε µικρή ηλικία από τα 

παιδιά.  

 Για να εξεταστεί η σειρά µάθησης των συµφώνων από τα παιδιά οι ερευνητές 

αρχικά απέκλεισαν τα φωνήεντα της αγγλικής γλώσσας το ηµίφωνο Y και τα 

σύµφωνα C, Q & X, των οποίων η φωνολογία δεν αντιστοιχούσε σε ένα και µόνο  

συµφωνικό φθόγγο (Justice et al., 2006). Κατόπιν χώρισαν τα υπόλοιπα σύµφωνα σε 

έξι κατηγορίες, ανάλογα µε την ηλικία φωνολογικής παραγωγής τους από τα παιδιά. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η φωνολογική ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζει τη 

σειρά µάθησης της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα η 

συχνή παραγωγή των φθόγγων που κατακτούν νωρίς τα παιδιά διευκολύνει την 

φωνολογική τους αναπαράσταση, και ακολούθως τα γράµµατα που αναπαριστούνται 

συχνότερα φωνολογικά από τα παιδιά κατακτούνται νωρίτερα σε σχέση µε τα 

γράµµατα που αντιστοιχούν σε φθόγγους που τα παιδιά µαθαίνουν σε µεγαλύτερη 

ηλικία. Οι Evans και συνεργάτες (2006) που συµπεριέλαβαν όλους τους ήχους των 

γραµµάτων στις αναλύσεις τους, βρήκαν ότι τα παιδιά γνώριζαν καλύτερα τους ήχους 

των φωνηέντων και των συµφώνων c & g των οποίων οι ήχοι αντιστοιχούν σε 

περισσότερους από ένα φθόγγους. 

  Οι περισσότερες έρευνες για τη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων έχουν 

πραγµατοποιηθεί στα αγγλικά. Η έρευνα των Treiman, Kessler και Pollo (2006) 

σχεδιάστηκε µε σκοπό να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την µάθηση της 

ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά και να τους συγκρίνει µε τους παράγοντες 

που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη µάθηση των λέξεων γενικά. Στη συγκεκριµένη 
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έρευνα συµµετείχαν 318 παιδιά από τις ΗΠΑ και συγκεκριµένα το Ντιτρόιτ µε µέση 

ηλικία 4 ετών και 8 µηνών που δεν είχαν φοιτήσει ακόµη στο νηπιαγωγείο και 369 

παιδιά από τη Βραζιλία µέσης ηλικίας 5 ετών και ενός µηνός που φοιτούσαν στο 

πρώτο ή δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά εξετάστηκαν µόνο στην ονοµασία 

των κεφαλαίων γραµµάτων µε την παρουσίαση καρτών µε τυπωµένο ένα γράµµα 

κάθε φορά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη χώρα 

προέλευσής τους είχαν τη τάση να συγχέουν τα γράµµατα που είχαν παρόµοιο σχήµα 

και να µπερδεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα γράµµατα που ήταν παρόµοια τόσο στο 

σχήµα όσο και στο όνοµα. Η εµφάνιση ενός γράµµατος στα ονόµατα των παιδιών, 

επηρέαζε τη γνώση τους για το γράµµα αυτό. Πιο συγκεκριµένα όταν το γράµµα 

εµφανιζόταν στην αρχή  ή στο τέλος του µικρού τους ονόµατος, τότε τα παιδιά το 

γνώριζαν καλύτερα σε σχέση µε ένα γράµµα που δεν υπήρχε στο όνοµά τους. Γενικά 

τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πρώιµη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων και η 

πρώιµη γνώση άλλων λέξεων  µοιάζουν µε πολλούς τρόπους. Επίσης η γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων διακρίνεται από τα ίδια χαρακτηριστικά σε διαφορετικές 

γλώσσες. 

 Την άποψη αυτή ενισχύει η έρευνα των Treiman, Levin & Kessler (2006) 

όπου βρέθηκε ότι τα ίδια χαρακτηριστικά εµφανίζονται και στην εβραϊκή γλώσσα. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα θέλησαν να ερευνήσουν τη γνώση της ονοµασίας των 

εβραϊκών γραµµάτων σε παιδιά που φοιτούσαν σε δηµόσια σχολεία του Ισραήλ και 

δεν είχαν διδαχθεί τα γράµµατα. Τα παιδιά από το Ισραήλ που συµµετείχαν στην 

έρευνα ήταν συνολικά 645, µέσης ηλικίας από 5 ετών και 6 µηνών. Σκοπός της 

έρευνας ήταν να συγκρίνουν την επίδοση και τα λάθη των παιδιών  στην ονοµασία 

των γραµµάτων από το Ισραήλ µε αυτά των παιδιών από την Αµερική. Για το λόγο 

αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα της προηγούµενης έρευνας για τα παιδιά της 

Αµερικής (Treiman,et al. 2006). Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων ήταν η ίδια, µε 

τη διαφορά ότι ανάµεσα στις κάρτες µε τα γράµµατα παρουσίαζαν στα παιδιά κάρτες 

µε σχέδια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα λάθη των παιδιών συχνά περιελάµβαναν 

γράµµατα  τα οποία είχαν παρόµοιο σχήµα ή  γράµµατα τα οποία γειτνίαζαν στο 

αλφάβητο. Τα περισσότερα ονόµατα των γραµµάτων στα εβραϊκά δεν µοιάζουν πολύ 

φωνολογικά για το λόγο αυτό τα παιδιά από την Αµερική  συνέχεαν πιο συχνά 

φωνολογικά τα γράµµατα σε σχέση µε τα παιδιά από το Ισραήλ. Επίσης η παρουσία 

των γραµµάτων στα ονόµατα των παιδιών επηρέαζε τη γνώση τους. Τα κορίτσια 

γνώριζαν περισσότερα γράµµατα σε σύγκριση µε τα αγόρια. 
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Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ονοµασίας των γραµµάτων επηρεάζουν τη 

γνώση του ήχου των γραµµάτων από τα παιδιά (Treiman et al, 1994, Treiman & 

Broderick, 1998, McBride-Chang, 1999, Justice et al, 2006, Evans et al, 2006). Τα 

παιδιά που µιλούν την αγγλική γλώσσα φαίνεται ότι µαθαίνουν ευκολότερα τα 

γράµµατα του αλφάβητουπου ο ήχος τους εµπεριέχεται στην ονοµασία τους (π.χ. Β, 

P, F) σε σχέση µε τα γράµµατα του αλφάβητουπου ο ήχος τους δεν εµπεριέχεται στην 

ονοµασία τους(π.χ.C, G, H, Q, W, Y) (Justice et al, 2006, McBride-Chang, 1999, 

Treiman et al, 1994). Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά χρησιµοποιούν τα ονόµατα των 

γραµµάτων για να µαθαίνουν και να θυµούνται τους ήχους τους. H ενέργεια αυτή 

ίσως διευκολύνεται από τη φωνολογική δοµή της ονοµασίας των γραµµάτων.  Η 

δοµή σύµφωνο-φωνήεν (ΣΦ) στην ονοµασία του γράµµατος φαίνεται να είναι 

ευκολότερη από τη δοµή φωνήεν- σύµφωνο (ΦΣ) για τη µάθηση του ήχου. Έχει 

παρατηρηθεί ότι όταν ο ήχος βρίσκεται στην αρχική θέση της ονοµασίας του 

γράµµατος τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον ήχο τους όπως το γράµµα Β /bi/, σε 

σχέση µε τα γράµµατα που ο ήχος τους βρίσκεται στην τελευταία θέση όπως το 

γράµµα F /ef/ (Evans et al, 2006, Justice et al, 2006, McBride-Chang, 1999, Treiman 

& Broderick, 1998).  Σε αντίθεση µε τη McBride-Chang (1999),  που υποστήριξε ότι 

η ευκολία µε την οποία µαθαίνουν τα παιδιά τους ήχους των γραµµάτων που η 

ονοµασία τους έχει τη δοµή σύµφωνο-φωνήεν οφείλεται ίσως στο ότι τα παιδιά έχουν 

τη τάση να παρατηρούν περισσότερο τον αρχικό ήχο µιας λέξης ενώ οι Evans και 

συνεργάτες (2006), θεώρησαν ότι οφείλεται στην εκπαιδευτική πρακτική που 

ασκείται από τους εκπαιδευτικούς στη Β. Αµερική. Όταν διδάσκονται οι ήχοι των 

γραµµάτων οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν παραδείγµατα όπου ο ήχος που 

επιδιώκουν να µάθουν τα παιδιά (π.χ. /p/) εµφανίζεται στην αρχή της λέξης (pot) και 

όχι στο τέλος της (top). Η  φωνολογική δοµή της ονοµασίας των γραµµάτων, δε 

φαίνεται να επηρεάζει τη γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά , 

καθώς τόσο οι Treiman και συνεργάτες, (2007) όσο και οι Justice και συνεργάτες, 

(2006) δεν παρατήρησαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της γνώσης της ονοµασίας των 

γραµµάτων σε γράµµατα µε δοµή ΣΦ-/i/ (π.χ. B, D), ΣΦ-/el/ (π.χ.K, L) και ΦΣ (π.χ.F, 

L).  

Η γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά  επηρεάζει τη γνώση 

του ήχου των γραµµάτων. Οι Walsh, Price & Gillingham (1988), υποστηρίζουν ότι τα 

γράµµατα που η ονοµασία τους είναι γνωστή στα παιδιά, είναι πιο οικεία και εύκολα 

αναγνωρίσιµα σε αυτά και τα διευκολύνει να τα διαβάσουν και να τα επεξεργαστούν. 
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Πολλά γράµµατα στην αγγλική γλώσσα εµπεριέχουν στην ονοµασία και τον ήχο τους 

και είναι ευκολότερο για τα παιδιά να τα µάθουν και να αναγνωρίζουν τους 

συγκεκριµένους ήχους. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και από άλλες έρευνες 

στην αγγλική γλώσσα, όπου διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που γνώριζαν την ονοµασία 

των γραµµάτων, µάθαιναν πιο εύκολα τους ήχους τους (Ellefson, Treiman, & Kessler, 

2009, Treiman et al , 1998).   

Επίσης στην έρευνα της McBride-Chang(1999), βρέθηκε ότι η γνώση της 

ονοµασίας των γραµµάτων αποτελούσε ισχυρό δείκτη πρόβλεψης του ήχου των 

γραµµάτων από τα παιδιά.  Η γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων  στην ηλικία των 

πέντε ετών αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα πρόγνωσης των παιδιών που είναι 

πιθανό να αντιµετωπίσουν µαθησιακές δυσκολίες στη µετέπειτα ζωή τους 

(Pennington & Lefly, 2001). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τα κεφαλαία 

γράµµατα σε σχέση µε τα πεζά (Evans et al, 2006, Treiman & Boderick, 1998, 

Treiman & Kessler, 2004). Αυτό µπορεί να οφείλεται στη διαφορετική έµφαση που 

δίνουν τα προγράµµατα σπουδών στη γνώση των γραµµάτων ή στο γεγονός ότι τα 

κεφαλαία γράµµατα είναι  οπτικά πιο ευδιάκριτα από τα πεζά και τραβούν την 

προσοχή των παιδιών, καθώς τα βλέπουν γραµµένα µε έντονη γραφή  σε βιβλία, 

καρτέλες, στους τίτλους, στα ονόµατα και στην έναρξη των ιστοριών που διαβάζουν 

(Evans et al, 2006). Επιπλέον, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τα πεζά γράµµατα των 

οποίων η γραφική αναπαράσταση είναι παρόµοια στα κεφαλαία και τα πεζά 

γράµµατα (π.χ. c/C, k/K, o/O, p/P, s/S, m/M, w/W, y/Y & z/Z), συγκριτικά µε τα 

υπόλοιπα πεζά γράµµατα (Evans et al, 2006, Treiman & Kessler, 2004). Οι Evans και 

συνεργάτες (2006), στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι τα παιδιά γνωρίζουν την 

ονοµασία σε συγκεκριµένα γράµµατα σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε άλλα. Τα 

γράµµατα αυτά ήταν τα  γράµµατα A, B, C, που  συχνά είναι συνδεδεµένα µεταξύ 

τους ως συντόµευση του αλφάβητουκαι εµφανίζονται συχνά σε παιδικά 

τραγούδια(π.χ. ‘Now I know my ABC’s”) και τα γράµµατα Χ και Ο που 

χρησιµοποιούνται σε  παιδικά παιχνίδια. Τα  πέντε αυτά κεφαλαία γράµµατα 

συγκέντρωσαν τα µεγαλύτερα ποσοστά στην ονοµασία των γραµµάτων από όλα τα 

υπόλοιπα κεφαλαία γράµµατα. Στους Treiman & Boderick (1998) διαπιστώθηκε ότι 

τα παιδιά γνωρίζουν το γράφηµα του αρχικού γράµµατος του ονόµατός τους κυρίως 

στα κεφαλαία γράµµατα, ενώ στην έρευνα της Hildreth από το 1936 σχεδόν όλα τα 

παιδιά χρησιµοποιούσαν κεφαλαία γράµµατα στη γραφή του ονόµατός τους.  
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Η αντίληψη των παιδιών ότι ο προφορικός λόγος και συγκεκριµένα το όνοµά 

τους µπορεί να γραφεί, προκαλεί το ενδιαφέρον τους για το γραπτό λόγο. Τα παιδιά 

που δεν έχουν διδαχτεί συστηµατικά την ανάγνωση και τη γραφή είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν λέξεις που συναντούν συχνά στο περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνουν.  

Η πρώτη λέξη που µαθαίνουν να αναγνωρίζουν είναι συχνά το όνοµά τους (Treiman 

et al., 2007). Τα παιδιά έχουν τη τάση να βρίσκουν πιο ελκυστικά τα γράµµατα που 

βρίσκονται στο όνοµα ή το επίθετό τους, σύµφωνα µε την έρευνα του Nuttin (1987), 

που πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές 13 ευρωπαϊκών χωρών συµπεριλαµβανοµένης και 

της Ελλάδας. 

Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν τα 

γράµµατα που βρίσκονται στο όνοµά τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα γράµµατα του 

αλφαβήτου. Πιο συγκεκριµένα στην έρευνα των Levin & Ehri (2009), όπου 

εξετάστηκε η ικανότητα παιδιών  ηλικίας 4 έως 6 ετών στην ανάγνωση και τη γραφή 

των ονοµάτων των ιδίων και των συµµαθητών τους στα Εβραϊκά βρέθηκε  ότι τα 

παιδιά αναγνώριζαν σε µεγαλύτερο βαθµό τα ονόµατά τους σε σχέση µε τα ονόµατα 

των συµµαθητών τους και ότι η ανάγνωση και η γραφή των ονοµάτων των παιδιών 

συνδεόταν περισσότερο µε τη γνώση των γραµµάτων παρά µε τη φωνολογική 

επίγνωση. Τα παιδιά ήταν πιθανότερο να γράψουν το αρχικό γράµµα ενός ονόµατος, 

σε σχέση µε το µέσο ή τελικό γράµµα και ήταν πιθανότερο να αναγνωρίσουν 

ονόµατα που αποτελούνταν από δυο γράµµατα σε σύγκριση µε ονόµατα που 

αποτελούνταν από περισσότερα γράµµατα.   

Στην έρευνα των Justice και συνεργάτες (2006) που πραγµατοποιήθηκε σε 

αγγλόφωνα παιδιά ηλικίας 4 ετών, βρέθηκε ότι τα παιδιά γνώριζαν καλύτερα τα 

γράµµατα που εµπεριέχονταν στο όνοµά τους και ειδικότερα το πρώτο γράµµα του 

ονόµατός τους. Αυτό το αποτέλεσµα ίσως σχετίζεται µε τη συχνότητα έκθεσης των 

παιδιών στη γραπτή µορφή του ονόµατός τους κατά τη προσχολική ηλικία µέσα από 

καρτέλες όπου αναγράφονται τα ονόµατά τους όπως για παράδειγµα στα συρτάρια 

εργασίας, στις καρέκλες και στα ποτήρια τους (Treiman & Boderick, 1998). 

Η γραφή του ονόµατος των παιδιών ως αυτόνοµη µέτρηση δεν ενδείκνυται για 

την αξιολόγηση της γνώσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα γράµµατα 

παρόλο που οι Drouin & Harmon (2009), βρήκαν ότι η σχέση µεταξύ γραφής του 

ονόµατος των παιδιών και γνώσης των γραµµάτων είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε παιδιά 

που ξεκινούν να µαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. Όµως πολλά παιδιά που γνώριζαν 

να γράφουν το όνοµά τους δεν ήταν ικανά να αναγνωρίσουν τα γράµµατα του 



25 

 

ονόµατός τους και παιδιά που αναγνώριζαν τα γράµµατα στα ονόµατά τους δεν 

µπορούσαν να τα γράψουν. Όταν έγινε σύγκριση των δυο οµάδων, διαπιστώθηκε ότι 

τα παιδιά που γνώριζαν τα γράµµατα του ονόµατός τους, αλλά υστερούσαν στη 

γραφή τους, είχαν µεγαλύτερες επιδόσεις στη γνώση των γραµµάτων (ονοµασία, ήχο, 

αναγνώριση) από τα παιδιά που γνώριζαν τη γραφή του ονόµατός τους αλλά 

υστερούσαν στην αναγνώρισή τους. 

Η γνώση των γραµµάτων στα ονόµατα των παιδιών αναπτύσσεται καθώς 

αυξάνεται η ηλικία των παιδιών. Στην έρευνα της Hildreth (1936) που συµµετείχαν 

παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο της Νέας Υόρκης, 

φάνηκε ότι ενώ στην ηλικία των τριών ετών τα παιδιά έκαναν κυρίως µουτζούρες, 

µέχρι την ηλικία των έξι ετών είχαν µάθει να γράφουν σωστά το όνοµά τους και 

πολλές φορές το επίθετό τους και µάλιστα χωρίς να έχουν λάβει συστηµατική 

διδασκαλία για τον τρόπο γραφής. Από την ηλικία των τεσσάρων ετών τα παιδιά 

αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι τα γράµµατα αποτελούν ξεχωριστές µονάδες, ενώ 

στην ηλικία των πέντε ετών γράφουν σωστά ορισµένα  ή όλα τα γράµµατα του 

ονόµατός τους.  

Οι Both de Vries και Bus (2010), συγκρίνοντας τρεις µελέτες, που 

διεξήχθησαν στα Ολλανδικά βρήκαν ότι το πρώτο γράµµα του ονόµατος του παιδιού 

είναι το γράµµα που θα γράψει το παιδί φωνητικά σωστά κατά την επινοηµένη 

γραφή, όπως επίσης είναι το πρώτο γράµµα που θα αναγνωρίσει ως προς τον ήχο σε 

άλλες λέξεις πριν από κάθε άλλο γράµµα.  

 

2.3 Η γνώση των γραµµάτων από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ελληνική 

γλώσσα. 

  

Όπως ήδη αναφέρθηκε για να κατακτήσουν τα παιδιά την ανάγνωση και τη 

γραφή χρειάζεται να κατέχουν τη γνώση των γραµµάτων, να συνειδητοποιήσουν 

δηλαδή ότι τα γράµµατα στο γραπτό λόγο αντιπροσωπεύουν ήχους του προφορικού 

λόγου. Τα παιδιά για να κατακτήσουν τη γνώση των γραµµάτων, θα πρέπει πρώτον 

να  είναι σε θέση να κατανοούν την ηχητική δοµή της γλώσσας και  δεύτερον να 

γνωρίζουν τα γράµµατα, δηλαδή να αναγνωρίζουν τόσο τον ήχο όσο και την 

ονοµασία των γραµµάτων. Για να είναι τα παιδιά ικανοί αναγνώστες θα πρέπει η 

διαδικασία ανάκλησης των γραµµάτων να γίνεται γρήγορα και  µε ακρίβεια.(Treiman, 

2000).  
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  Η έννοια του µαρκαρίσµατος (markedness) επηρεάζει τη φωνολογική 

επίγνωση των παιδιών (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 2006). Όσο λιγότερο συχνά 

εµφανίζεται µια δοµή (φωνολογική, µορφολογική, συντακτική και σηµασιολογική) 

και όσο πιο σύνθετη είναι τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός µαρκαρίσµατός της. Οι 

δοµές που εµφανίζονται συχνά διαγλωσσικά και είναι θεωρητικά προβλέψιµες, είναι 

αµαρκάριστες, είναι δηλαδή πιο εύκολο να πραγµατωθούν από αρθρωτική άποψη. 

Αντίθετα οι δοµές που εµφανίζονται πιο σπάνια  και είναι θεωρητικά µη 

προβλέψιµες, είναι µαρκαρισµένες. Οι γλωσσικές δοµές ιεραρχούνται µε βάση το 

βαθµό «φυσικότητας», άρα και το βαθµό µαρκαρίσµατος. Οι δοµές που εµφανίζονται 

σε όλες τις γλώσσες του κόσµου ονοµάζονται καθολικά αµαρκάριστες, ενώ οι δοµές 

που εµφανίζονται σε πολλές γλώσσες αλλά όχι σε όλες ονοµάζονται σχετικά 

αµαρκάριστες (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 2006). Σύµφωνα µε τη Γεωµετρία των 

Χαρακτηριστικών και τη θεωρία της υποκατηγοριοποίησης, σε τεµαχιακό επίπεδο, 

αµαρκάριστα είναι τα τεµάχια που είναι λιγότερο χαρακτηρισµένα. ∆ηλαδή όσο 

περισσότερες θετικές αξίες παρουσιάζει ένα τεµάχιο, τόσο πιο µαρκαρισµένο είναι. 

Για παράδειγµα το /δ/ είναι πιο µαρκαρισµένο από το /θ/, αν και τα δυο είναι 

[+συµφωνικά] και [+τριβόµενα], το /δ/  χαρακτηρίζεται ως [+ηχηρό], ενώ το /θ/ ως[- 

άηχο]. Εποµένως το /δ/ συγκεντρώνει πιο πολλά θετικά χαρακτηριστικά από το /θ/, 

άρα είναι πιο µαρκαρισµένο και συνεπώς πιο δύσκολο να κατακτηθεί φωνολογικά. 

Το /θ/ είναι  πιο µαρκαρισµένο από το /t/, γιατί το /θ/ διαθέτει εκτός από το 

χαρακτηριστικό [+ συµφωνικό], το χαρακτηριστικό [+τριβόµενο] , ενώ το /t/ όχι. 

Εποµένως το πιο µαρκαρισµένο από τα τρία είναι το /δ/, ακολουθεί το /θ/ και τέλος το 

λιγότερο µαρκαρισµένο είναι το  /t/.  

Όσον αφορά τις συλλαβές οι πιο απλές είναι οι συλλαβές  ΣΦ αφού σε σχέση 

µε τις ΣΦΣ, ΣΣΦ και ΣΣΦΣ συλλαβές είναι πιο απλές ως προς α) τον αριθµό των 

τεµαχίων από τις οποίες συνίσταται και β) τη δοµική τους συνθετότητα. Πιο 

συγκεκριµένα οι συλλαβές ΣΦ αποτελούνται από λιγότερα τεµάχια από τις υπόλοιπες 

συλλαβές και, δοµικά, συνίστανται µόνο από έµβαση και πυρήνα, δεν έχουν δηλαδή 

έξοδο. Οι ΣΣΦ συλλαβές στερούνται εξόδου, ωστόσο είναι πιο σύνθετες από τις ΣΦ 

όσον αφορά το βαθµό συνθετότητας του βαθµού της έµβασης. Σύµφωνα µε την 

έννοια του υπονοηµατικού καθολικού(implicational universal) οι συλλαβές ΣΦ 

απαντώνται σε όλες τις γλώσσες του κόσµου, ενώ οι ΦΣ απαντώνται µόνο σε 

κάποιες, εποµένως οι ΣΦ συλλαβές είναι περισσότερο αµαρκάριστες από τις ΦΣ 

συλλαβές. Τα παιδιά λοιπόν όταν αρχίζουν να κατακτούν τις γλωσσικές τους 
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ικανότητες, προσπαθούν να πραγµατώσουν συστατικά που είναι λιγότερο 

µαρκαρισµένα, καθώς όσο πιο σύνθετα είναι αυτά τα συστατικά, τόσο περισσότερες 

πληροφορίες πρέπει να κατακτήσει το παιδί. Γενικότερα µια δοµή είναι αµαρκάριστη 

όταν εµφανίζεται συχνά στα γλωσσικά ερεθίσµατα, υπακούει σε καθολικές αρχές και 

είναι αρθρωτικά εύκολη (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 2006). 

Ακολουθεί µια µικρή ανάλυση του τρόπου και του τόπου άρθρωσης των 

φθόγγων, για να διαπιστωθεί ποιοι φθόγγοι είναι αρθρωτικά ευκολότερο να 

πραγµατωθούν στην ελληνική γλώσσα. Το ελληνικό αλφάβητο περιλαµβάνει 24 

γράµµατα, 7 φωνήεντα (α, η, ε, ι, υ, ο και ω) και 17 σύµφωνα (β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, µ, ν, 

ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ και ψ), 20 φωνήµατα (p, t, k, f, θ, x, ν, δ, γ, s, z, l, r, m, n, i, e, a, o, u) 

(Πόρποδας, 2002). Τα φωνήεντα παράγονται όταν ο αέρας από τους πνεύµονες δεν 

συναντά εµπόδια και εξέρχεται ελεύθερος. Η άρθρωση των φωνηέντων κατατάσσεται 

σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε το σχήµα των χειλιών (στρογγυλά /ο, u/ ή 

τεταµένα /a, i,e/), τη θέση του σώµατος της γλώσσας στον κάθετο άξονα (υψηλά /i,u 

/, µεσο-χαµηλά /e,o / ή χαµηλά /a/) και τη θέση της γλώσσας στον οριζόντιο άξονα 

(πρόσθια /i,e/, κεντρικά /a/,  οπίσθια /u, o/), όταν προφέρουµε τα φωνήεντα. Το 

φωνηεντικό σύστηµα της νεοελληνικής γλώσσας είναι πολύ απλό εξαιτίας του 

περιορισµένου αριθµού των φωνηέντων, της εύκολης άρθρωσής τους και της 

απουσίας του schwa-µη διακριτό φωνήεν- που υπάρχει σε γλώσσες όπως η αγγλική 

και η γαλλική (Νέσπορ, 1999).  

Τα σύµφωνα προφέρονται όταν ο αέρας που εξέρχεται από τους πνεύµονες 

συναντά διάφορα εµπόδια.  Όπως τα φωνήεντα έτσι και τα σύµφωνα κατατάσσονται 

σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε την ηχηρότητά τους, το τόπο και τον τρόπο 

άρθρωσης (Νέσπορ, 1999). Όταν οι φωνητικές χορδές είναι µισόκλειστες, ο αέρας 

που προέρχεται από τους πνεύµονες τις κάνει να πάλλονται, παράγοντας θόρυβο, οι 

φθόγγοι που παράγονται µε αυτό τον τρόπο είναι ηχηροί(π.χ. γκ). Όταν ο αέρας 

διέρχεται ανάµεσα από τις φωνητικές χορδές, τότε οι φθόγγοι ονοµάζονται άηχοι(π.χ. 

κ). Σύµφωνα µε το τόπο άρθρωσης δηλαδή τον τόπο στον οποίο αρθρώνονται τα 

σύµφωνα στη στοµατική κοιλότητα µε τους αρθρωτές έχουµε τα διχειλικά /m/, τα 

χειλοδοντικά /f/, τα οδοντικά /t/, τα φατνιακά /r/, τα ουρανικά /n/ και τα υπερωικά 

/k/.Ο τρόπος άρθρωσης αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ο αέρας εξέρχεται από 

τη στοµατική κοιλότητα κατά τη παραγωγή του ήχου των συµφώνων, όπου έχουµε τα 

κλειστά /k/, τα τριβόµενα /f/, τα ρινικά /m/, τα πλευρικά /l/ και τα παλλόµενα /r/ 

(Νέσπορ, 1999).Γενικά θεωρείται ότι τα παιδιά αρθρώνουν νωρίτερα τα κλειστά και 
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τα ρινικά σύµφωνα, ενώ τα υγρά (πλευρικά και παλλόµενα) και τριβόµενα 

αρθρώνονται σε µεγαλύτερη ηλικία (Tager-Flusberg, 2002). 

Η ελληνική γλώσσα είναι  αρκετά απλή (διαφανής) ως προς την ανάγνωση, 

αφού έχει µεγάλο βαθµό συνέπειας στην αναπαράσταση των ήχων από τα γράµµατα. 

Η προφορά των λέξεων κατά την ανάγνωση βασίζεται στη πιστή σχεδόν εφαρµογή 

των κανόνων της γραφηµικής-φωνηµικής αντιστοιχίας. Οι ασυνέπειες που 

παρατηρούνται κατά την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας (προφορά διψήφων 

φωνηέντων) υπόκεινται σε κανόνες και εποµένως η µάθησή τους είναι εύκολη 

(Πόρποδας, 2002). Αντίθετα η γραφή της ελληνικής γλώσσας είναι φωνολογικά 

ηµιδιαφανής, καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα µεταξύ φωνηµάτων και 

γραφηµάτων, καθώς κάποια από τα φωνήεντα έχουν περισσότερο από ένα 

γραφήµατα όπως το /ο/ που γράφεται µε ο ή µε ω και το /i/ που γράφεται µε ι, η, υ, ει, 

οι και υι (Nikolopoulos et al., 2006) ή το /ξ/ που γράφεται µε ένα γράµµα, όµως 

φωνολογικά αντιστοιχούν δυο /ks/ (Νέσπορ, 1999). Τα περισσότερα γράµµατα του 

ελληνικού αλφάβητου αντιστοιχούν σε ένα µόνο ήχο. Υπάρχουν όµως κάποιες 

περιπτώσεις όπου τα γράµµατα αντιστοιχούν σε περισσότερους από ένα ήχους όπως 

το γράµµα –υ- που προφέρεται ως [i] (π.χ. λύνω), [f] (π.χ. ευτυχώς), [v] (π.χ. αυλή) ή 

είναι άφωνο (π.χ. εύφορος). Σε ορισµένες περιπτώσεις µερικά γράµµατα δε 

προφέρονται και είναι σχεδόν άφωνα όπως το ένα από τα δύο διπλά σύµφωνα [λλ, κκ, 

κ.α.] (π.χ. κάλλος, λάκκος). Οι ανακολουθίες αυτές παρατηρούνται στη νέα ελληνική 

γλώσσα επειδή η προφορά ορισµένων φωνηµάτων έχει αλλάξει από την αρχαιότητα 

έως σήµερα, ενώ τα γράµµατα που τα αναπαριστάνουν έχουν µείνει ίδια (Πόρποδας, 

2002). Η ονοµασία των γραµµάτων στην ελληνική γλώσσα είναι ακροφωνική, 

δηλαδή η ονοµασία των γραµµάτων του ελληνικού αλφάβητου ξεκινά πάντα µε τον 

ήχο του συγκεκριµένου γράµµατος.(όπως  στα εβραϊκά Treiman, Levin & Kessler, 

2006). Μόνη εξαίρεση αποτελεί το «γιώτα». 

Μέχρι πρόσφατα η µάθηση των γραµµάτων του αλφάβητουδεν αποτελούσε 

εκπαιδευτικό στόχο για τα παιδιά του νηπιαγωγείου στα ελληνικά προσχολικά 

προγράµµατα σπουδών. Με την αναπροσαρµογή του προγράµµατος σπουδών των 

νηπιαγωγείων (∆ΕΠΠΣ, 2003), δόθηκε έµφαση στην απόκτηση φωνολογικής 

επίγνωσης από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στη συνειδητοποίηση ότι στα 

φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας, αντιστοιχούν γράµµατα. 

Στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί ελάχιστες έρευνες σχετικά µε την γνώση 

της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων. Η Τάφα (2003), διεξήγαγε µια έρευνα 
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όπου µελέτησε τι γνωρίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν ως µητρική 

γλώσσα την ελληνική  για την ονοµασία και τους ήχους (φθόγγους) των πεζών και 

των κεφαλαίων γραµµάτων της ελληνικής γλώσσας και του πρώτου γράµµατος του 

µικρού τους ονόµατος. Συµµετείχαν 95 παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν 

σε δηµόσια σχολεία του Ρεθύµνου. Οι γνώσεις των παιδιών εξετάστηκαν µε την 

παρουσίαση καρτελών µε τα γράµµατα του αλφάβητου. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, τα παιδιά γνώριζαν καλύτερα τα κεφαλαία γράµµατα σε σχέση µε τα 

πεζά και τον ήχο των κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων σε σχέση µε την ονοµασία 

τους. Επίσης γνώριζαν την ονοµασία του πρώτου γράµµατος του µικρού τους 

ονόµατος όταν αυτό ξεκινούσε από τα γράµµατα ε, κ και µ. Επίσης άλλες έρευνες που 

έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν 

υψηλότερες επιδόσεις στον ήχο σε σχέση µε την ονοµασία των γραµµάτων του 

αλφάβητου(Manolitsis & Tafa, 2009, Tafa & Manolitsis, 2008). 

Στην διαχρονική έρευνα των Manolitsis & Tafa (2009), που 

πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 120 παιδιών προσχολικής ηλικίας  τα οποία δεν 

γνώριζαν ανάγνωση και φοιτούσαν σε σχολεία του Ρεθύµνου, βρέθηκε ότι τα παιδιά 

γνώριζαν καλύτερα τον ήχο σε σχέση µε την ονοµασία τόσο στα πεζά όσο και στα 

κεφαλαία γράµµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας (αρχή έως τέλος σχολικής 

χρονιάς). Επιπλέον τα παιδιά γνώριζαν σε µεγαλύτερο βαθµό τα  κεφαλαία  σε σχέση 

µε τα πεζά γράµµατα. Αν και η γνώση της ονοµασίας των γραµµάτων προέβλεψε τη 

γνώση του ήχου των γραµµάτων και το αντίστροφο, η γνώση του ήχου των 

γραµµάτων αποτελούσε καλύτερο δείκτη πρόβλεψης της γνώση της ονοµασίας των 

γραµµάτων παρά το αντίστροφο. Επιπλέον η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι η 

φωνολογική επίγνωση σχετιζόταν άµεσα µε τη µετέπειτα γνώση του ήχου και της 

ονοµασίας των γραµµάτων. 

Στην έρευνα της Νικολουδάκη (2011),  που πραγµατοποιήθηκε σε 62 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο οµάδες όπου διδάχθηκαν τον ήχο 

και την ονοµασία των πεζών συµφώνων. Στην πρώτη οµάδα τα παιδιά διδάχτηκαν 

πρώτα την ονοµασία και έπειτα τον ήχο τεσσάρων γραµµάτων που δε γνώριζαν 

καθόλου και στη δεύτερη οµάδα έγινε το αντίστροφο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  

αναγνώριζαν καλύτερα τον ήχο των γραµµάτων σε σχέση µε την ονοµασία τους και 

πιο συγκεκριµένα αναγνώριζαν καλύτερα τον συλλαβικό ήχο των γραµµάτων σε 

σχέση µε τον φωνηµικό τους ήχο, πριν ακόµη διδαχτούν τον ήχο και την ονοµασία 

των γραµµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γνώση της ονοµασίας των 
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γραµµάτων από τα παιδιά, τα βοήθησε στη µάθηση του ήχου των γραµµάτων. 

Αντίθετα τα παιδιά που έµαθαν πρώτα τον ήχο των γραµµάτων, δεν µπορούσαν να 

µεταβιβάσουν τη γνώση του ήχου στην ονοµασία των γραµµάτων, όπως η πρώτη 

οµάδα. Τα γράµµατα που γνώριζαν τα παιδιά καλύτερα τόσο ως προς τον ήχο όσο και 

ως προς την ονοµασία πριν τη διδασκαλία των γραµµάτων ήταν κοινά και ήταν τα  

γράµµατα x, k και v. 

 

2.3 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Συνοψίζοντας τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, 

διαπιστώνεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν καλύτερα την ονοµασία 

των γραµµάτων σε σχέση µε τον ήχο τους (Foy & Mann, 2006, Evans et al., 2006). 

Πιο συγκεκριµένα οι Foy & Mann (2006), διαπίστωσαν ότι η γνώση της ονοµασίας 

των γραµµάτων προβλέπει τη γνώση του ήχου των γραµµάτων σε µεγαλύτερο βαθµό 

σε σχέση µε το αντίστροφο. Τα  αποτελέσµατα από άλλες έρευνες έδειξαν ότι τα 

παιδιά που γνώριζαν την ονοµασία των γραµµάτων, µάθαιναν ευκολότερα τον ήχο 

τους (Ellefson et al., 2009, Walsch et al., 1988).  Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά 

µαθαίνουν πιο εύκολα τα γράµµατα του αλφάβητου που ο ήχος τους  βρίσκεται στην 

ονοµασία του γράµµατος (π.χ. Ν, Μ, Ρ) , ενώ είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να 

µάθουν τα γράµµατα των οποίων ο ήχος δεν εµπεριέχεται στην ονοµασία του 

γράµµατος (π.χ. Η, Y, W) (Evans et al., 2006, Treiman & Kessler, 2003). Ακόµη τα 

παιδιά φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερο τους ήχους των γραµµάτων εκείνων που ο 

ήχος βρίσκεται στην αρχή της ονοµασίας τους (π.χ. di, pi) συγκριτικά µε τα 

γράµµατα των οποίων ο ήχος βρίσκεται στο τέλος της ονοµασίας τους (π.χ. el, es), 

(Justice et al., 2006, Treiman et al., 1994). 

Στην έρευνα των Justice και συνεργατών (2006) διαπιστώθηκε ότι ένας ακόµη 

παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει τη σειρά µάθησης των γραµµάτων από τα 

παιδιά είναι η φωνολογική δοµή των γραµµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο 

πιο απλή είναι η φωνολογική δοµή ενός φθόγγου, τόσο πιο εύκολα κατακτάται από τα 

παιδιά(και σε πιο µικρή ηλικία) και τόσο πιο συχνά παράγεται και συνεπώς 

αναπαριστάται φωνολογικά. Τα γράµµατα που αναπαριστούνται συχνότερα 

φωνολογικά, κατακτούνται νωρίτερα σε σχέση µε άλλα των οποίων η φωνολογική 

δοµή είναι συνθετότερη και που κατακτάται από τα παιδιά σε µεγαλύτερη ηλικία. Στη 

συγκεκριµένη έρευνα  βέβαια δεν είχαν συµπεριληφθεί τα φωνήεντα και τα σύµφωνα 
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των οποίων η φωνολογία δεν αντιστοιχούσε σε ένα ήχο. Στην έρευνα των Evans και 

συνεργατών (2006), όπου περιλαµβάνονταν όλα τα γράµµατα, βρέθηκε ότι τα 

φωνήεντα και τα σύµφωνα c & g των οποίων οι ήχοι αντιστοιχούν σε περισσότερους 

από ένα φθόγγους, αποτελούσαν τα γράµµατα των οποίων τα παιδιά γνώριζαν 

καλύτερα τον ήχο τους. 

Σύµφωνα µε τη McBride- Chang (1999), τα παιδιά µαθαίνουν πρώτα τον ήχο 

και την ονοµασία των γραµµάτων που βρίσκονται στην αρχή της αλφαβητικής 

αλυσίδας και αργότερα τα γράµµατα που βρίσκονται προς το τέλος της. Τα ευρήµατα 

αυτά επιβεβαιώνονται και από τους Justice και συνεργάτες (2006), που διαπίστωσαν 

ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της γνώσης των παιδιών για τα γράµµατα και της 

θέσης τους στο αλφάβητο.  

Τα παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την αγγλική γνωρίζουν καλύτερα τα 

κεφαλαία γράµµατα σε σχέση µε τα πεζά(Treiman & Boderick, 1998, Treiman & 

Kessler, 2004).  Τα κεφαλαία γράµµατα είναι πιο ευδιάκριτα συγκριτικά µε τα πεζά 

και προσελκύουν την προσοχή των παιδιών καθώς διαβάζουν ένα κείµενο ή µια 

ταµπέλα. Τα πεζά γράµµατα που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά είναι αυτά των 

οποίων η γραφική αναπαράσταση είναι παρόµοια τόσο για τα κεφαλαία όσο και για 

τα πεζά γράµµατα (π.χ. C/c, S/s, P/p), (Evans et al., 2006, Treiman & Kessler, 2004). 

Τα πιο γνωστά γράµµατα  στην έρευνα των Evans και συνεργατών(2006) ως προς την 

ονοµασία ήταν τα κεφαλαία γράµµατα Α,Β,C, X και O. Τα τρία πρώτα γράµµατα 

αντιστοιχούν στην ονοµασία του αγγλικού αλφάβητου και εµφανίζονται συχνά σε 

παιδικά τραγούδια, ενώ τα Χ και Ο χρησιµοποιούνται συχνά σε παιδικά παιχνίδια.  

Η πρώτη λέξη που µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα παιδιά είναι συχνά το 

όνοµά τους (Treiman et al., 2007). Η γνώση των παιδιών για τα γράµµατα έχει 

διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται από τα γράµµατα που εµπεριέχονται στο όνοµα του κάθε 

παιδιού. Τα γράµµατα που εµπεριέχονται στα ονόµατα των παιδιών και κυρίως το 

πρώτο και το τελευταίο είναι τα γράµµατα που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά σε 

σχέση µε άλλα γράµµατα που δεν βρίσκονται στο όνοµά τους (Drouin & Harmon, 

2009, Justice et al., 2006, Treiman & Boderick, 1998). 

Κάθε φθόγγος στην ελληνική γλώσσα ανάλογα µε τον τρόπο και τον τόπο 

άρθρωσής του καθώς και την ηχηρότητά του αποκτά κάποια χαρακτηριστικά 

(Νέσπορ, 1999). Σύµφωνα µε την έννοια του µαρκαρίσµατος όσο περισσότερα θετικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. συµφωνικό, τριβόµενο, ηχηρό) παρουσιάζει ένα τεµάχιο, τόσο 

πιο δύσκολο είναι στη πραγµάτωσή του από τα παιδιά και εποµένως τόσο πιο 
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δύσκολα κατακτάται από αυτά. Τα φωνήεντα αποτελούν τα πιο αµαρκάριστα τεµάχια 

στη πραγµάτωσή τους στην ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχα οι πιο αµαρκάριστες 

συλλαβές είναι οι συλλαβές ΣΦ ακολουθούν οι συλλαβές ΦΣ. Οι πιο µαρκαρισµένες 

συλλαβές είναι οι ΣΦΣ, ΣΣΦ και ΣΣΦΣ. Οι συλλαβές που αποτελούνται από λιγότερα 

τεµάχια και που η δοµή τους είναι λιγότερο σύνθετη, είναι  οι λιγότερο 

µαρκαρισµένες  συλλαβές (Βαρλόκωστα & Τζακώστα, 2006).  

Η ελληνική γλώσσα διαφέρει από την αγγλική όχι µόνο ως προς την 

ανάγνωση αλλά και ως προς τη γραφή της. Η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά 

διαφανής, καθώς η προφορά των λέξεων κατά την ανάγνωση βασίζεται στην 

εφαρµογή των κανόνων της γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας. ∆ηλαδή σε κάθε γράµµα 

αντιστοιχεί ένα φώνηµα. Εξαίρεση αποτελούν µόνο τα δίψηφα φωνήεντα, τα οποία 

όµως υπόκεινται σε κανόνες και η µάθηση τους είναι εύκολη (Πόρποδας, 2002). Η 

γραφή της ελληνικής γλώσσας είναι δυσκολότερη από την ανάγνωση , καθώς είναι 

φωνολογικά ηµιδιαφανής, δηλαδή δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία µεταξύ των 

φωνηµάτων και των γραφηµάτων. Για παράδειγµα το φώνηµα /i/ γράφεται µε ι, η ,υ 

ει, ενώ το /ξ/ που γράφεται µε ένα γράµµα, φωνολογικά αντιστοιχούν δυο /ks/. Ακόµη 

η ονοµασία όλων των γραµµάτων του ελληνικού αλφάβητου είναι ακροφωνική, 

δηλαδή ο ήχος τους βρίσκεται στην αρχή της ονοµασίας τους, µε εξαίρεση το 

«γιώτα».  

Στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί ελάχιστες έρευνες σε σχέση µε τη 

γνώση της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων από τα παιδιά. Τα αποτελέσµατα 

των ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, σε 

αντίθεση µε τα παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την αγγλική, γνωρίζουν 

καλύτερα τον ήχο των γραµµάτων σε σχέση µε την ονοµασία τους (Νικολουδάκη, 

2011, Manolitsis & Tafa, 2009, Τάφα, 2003). Επίσης τα παιδιά όπως συµβαίνει και 

στην αγγλική γλώσσα γνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα κεφαλαία γράµµατα σε 

σχέση µε τα πεζά, τόσο στον ήχο όσο και στην ονοµασία των γραµµάτων (Manolitsis 

& Tafa, 2009, Τάφα, 2003). Τα πιο γνωστά γράµµατα τόσο στον ήχο όσο και στη 

ονοµασία στα κεφαλαία και πεζά γράµµατα ήταν τα α, χ, ο, κ και ρ στην έρευνα της 

Τάφα (2003), ενώ στην έρευνα της Νικολουδάκη (2011) που εξέτασε µόνο τα πεζά 

γράµµατα ήταν τα γράµµατα χ, κ και β και ήταν κοινά τόσο στην ονοµασία όσο και 

στον ήχο των γραµµάτων. 

 Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα έως σήµερα για την 

γνώση της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων του αλφάβητου από τα παιδιά 
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προσχολικής ηλικίας είναι ελάχιστες και οι περισσότερες επικεντρώνονται κυρίως 

στην φωνολογική επίγνωση των παιδιών (Μουζάκη κ.α., 2004, Πόρποδας, 1992). Η 

αξιολόγηση του ήχου και της ονοµασίας των γραµµάτων αποτελούσε συνήθως µέρος 

ή συνδυασµό της αξιολόγησης της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών και έως 

τώρα δεν έχει εξεταστεί διεξοδικά. Για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσµατα των 

ερευνών σχετικά µε τη γνώση των γραµµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 

αγγλική γλώσσα (η οποία αποτελεί ένα βαθύ ορθογραφικό σύστηµα καθώς η σχέση 

µεταξύ των γραµµάτων και των µονάδων του προφορικού λόγου είναι ένα προς 

πολλά), επιβεβαιώνονται και στην ελληνική γλώσσα που είναι µια αρκετά διαφανής  

γλώσσα είναι αναγκαία η ενδελεχής εξέταση της γνώσης της ονοµασίας και του ήχου 

των γραµµάτων των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου. 

Επιπλέον γνωρίζοντας τις γνώσεις των παιδιών για τα γράµµατα, οι εκπαιδευτικοί θα 

µπορούν να δώσουν έµφαση στη διδασκαλία του ήχου και της ονοµασίας των 

γραµµάτων που είναι λιγότερο γνωστά στα παιδιά.  

Στην παρούσα µελέτη ερευνάται η γνώση των γραµµάτων 500 παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν στους νοµούς Ρεθύµνου, Χανίων και Ηρακλείου 

ως προς την ηλικία των παιδιών και το φύλο τους . Επιπλέον γίνονται συγκρίσεις για 

να διαπιστωθεί εάν οι επιδόσεις των παιδιών στα κεφαλαία γράµµατα είναι 

υψηλότερες από τις επιδόσεις τους στα πεζά γράµµατα και τέλος αν  οι επιδόσεις των 

παιδιών ως προς τη γνώση του ήχου των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων θα 

είναι υψηλότερες από τις επιδόσεις τους ως προς τη γνώση της ονοµασίας των 

κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων τόσο στα µικρά όσο και στα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Μεθοδολογία 

 

3.1 Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διαπιστωθεί η γνώση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας  για την ονοµασία και τον ήχο των πεζών και των κεφαλαίων 

γραµµάτων της αλφαβήτου.  

 

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

 

  Τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά του δείγµατος θα αναγνωρίζουν σε 

σηµαντικά υψηλότερο βαθµό τα κεφαλαία γράµµατα  του αλφάβητου σε σχέση µε τα 

πεζά. 

Οι επιδόσεις των παιδιών ως προς τη γνώση του ήχου των κεφαλαίων και των 

πεζών γραµµάτων θα είναι υψηλότερες από τις επιδόσεις τους ως προς τη γνώση της 

ονοµασίας των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων τόσο στα µικρά όσο και στα 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά.   

Οι επιδόσεις των µεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών ως προς τη γνώση τους για 

τον ήχο και την ονοµασία των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων  του αλφάβητου 

θα διαφέρουν σηµαντικά από τις επιδόσεις των µικρότερων σε ηλικία παιδιών.  

Οι επιδόσεις των παιδιών ως προς τη γνώση τους για τον ήχο και την 

ονοµασία των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων θα διαφέρουν σηµαντικά 

ανάλογα µε το φύλο και τον τύπο του νηπιαγωγείου όπου φοιτούν τόσο στα µικρά 

όσο και στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. 

 

Στην παρούσα εργασία :  

 Ονοµασία του γράµµατος ορίζεται η λέξη που χρησιµοποιείται στην ελληνική 

γλώσσα για να αναπαραστήσει λεκτικά ένα συγκεκριµένο γράµµα. 

 Ήχος του γράµµατος ορίζεται ο ήχος που χρησιµοποιείται στην ελληνική 

γλώσσα για να αναπαραστήσει ηχητικά ένα συγκεκριµένο γράµµα. 
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3.2 ∆είγµα  

 

  Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν όλα τα παιδιά που φοιτούσαν σε όλα τα 

δηµόσια ολοήµερα και κλασσικά νηπιαγωγεία των νοµών Χανίων, Ρεθύµνου και 

Ηρακλείου της Κρήτης.   

 Η συγκρότηση του δείγµατος των νηπιαγωγείων πραγµατοποιήθηκε µε τη 

µέθοδο των δεσµίδων. Το δείγµα αποτελούσαν συνολικά 500 παιδιά , ηλικίας από 51-

78 µηνών(Μ= 67 µήνες, Sd = 6,3), εκ των οποίων τα 265 ήταν αγόρια και τα 235 

κορίτσια. Από το δείγµα εξαιρέθηκαν τα παιδιά που δεν είχαν την ελληνική γλώσσα 

ως µητρική, καθώς και όσα σύµφωνα µε τις πληροφορίες των παιδαγωγών 

αντιµετώπιζαν γλωσσικά ή νοητικά προβλήµατα. Από τα 500 παιδιά τα 135 ήταν 

µικρής ηλικίας(Μ= 59 µήνες, Sd = 3,5) και 365 ήταν παιδιά µεγάλης ηλικίας(Μ=70 

µήνες, Sd = 3,7). Τα παιδιά που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία ήταν 210, ενώ 

τα παιδιά που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία ήταν 300. Από το σύνολο του 

δείγµατος 196 παιδιά φοιτούσαν σε 11 νηπιαγωγεία του νοµού Ρεθύµνου, 129 σε 7 

νηπιαγωγεία του νοµού  Χανίων και 175 σε 10 νηπιαγωγεία του νοµού Ηρακλείου.  

 

3.3 Υλικό 

 

 Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 24 πλαστικοποιηµένες κάρτες µε τα 

κεφαλαία γράµµατα της αλφαβήτας  και 24 πλαστικοποιηµένες κάρτες µε τα πεζά 

γράµµατα της αλφαβήτας.  

 Τα γράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από τη γραµµατοσειρά Windows  

Microsoft Ya Hei, εκτός από το πεζό γράµµα «γ» το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά σε 

πρόγραµµα ζωγραφικής για τις ανάγκες της έρευνας. Η συγκεκριµένη γραµµατοσειρά 

χρησιµοποιήθηκε επειδή προσοµοιάζει περισσότερο στα γράµµατα που συναντούν τα 

παιδιά γραµµένα στην καθηµερινή τους ζωή και έτσι θα ήταν περισσότερο οικεία και 

αναγνωρίσιµα.  

 Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης στο οποίο  καταγράφηκαν 

οι απαντήσεις των παιδιών, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τη συγκεκριµένη 

έρευνα(βλ. Παράρτηµα I, σελ. 84). Το φύλλο αξιολόγησης ήταν χωρισµένο σε  

τέσσερις στήλες. Στις δυο πρώτες στήλες σηµειωνόταν η βαθµολογία των παιδιών για 

την ονοµασία των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων, ενώ στις δυο επόµενες για 

τον ήχο των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων. Στο ίδιο απαντητικό φυλλάδιο 
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σηµειώνονταν τα στοιχεία των παιδιών (όνοµα, ηµεροµηνία γέννησης, νηπιαγωγείο 

φοίτησης), καθώς και η ηµεροµηνία εξέτασης.  

   

3.4 ∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων 

 

 Κατά την έναρξη της διαδικασίας συλλογής των δεδοµένων (Φεβρουάριος, 

2009), πραγµατοποιήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες της ερευνήτριας µε τις 

παιδαγωγούς των  παιδιών του δείγµατος, µε στόχο αφενός να δώσουν τη 

συγκατάθεσή τους και να ενηµερωθούν για τον σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας, 

αφετέρου να δηλώσουν τις ηµέρες και τις ώρες που επιθυµούσαν να πραγµατοποιηθεί 

η έρευνα στο σχολείο τους. Οι παιδαγωγοί ενηµερώθηκαν ότι σκοπός της έρευνας 

ήταν να µελετηθούν οι γνώσεις των παιδιών για τον ήχο και την ονοµασία των 

γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου.  

 Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια πιλοτική µελέτη σε ένα νηπιαγωγείο του 

νοµού Ρεθύµνου, όπου εξετάστηκε δοκιµαστικά ένας µικρός αριθµός παιδιών, ο 

οποίος δεν συµπεριλήφθηκε στο τελικό δείγµα της έρευνας. Η διαδικασία αυτή 

κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα παιδιά κατανοούν το 

περιεχόµενο και τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, καθώς και εάν 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην αναγνώριση των γραµµάτων από τις καρτέλες.  

 Η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό 

διάστηµα από 03/03/2009 έως και 28/05/2009. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τόσο 

κατά τις πρωινές ώρες (στα κλασσικά νηπιαγωγεία), όσο και κατά τις απογευµατινές 

ώρες (στα ολοήµερα νηπιαγωγεία)  . Κάθε παιδί εξεταζόταν ατοµικά σε ένα ήσυχο 

χώρο που διέθετε το νηπιαγωγείο (γραφείο διευθύντριας, κενή αίθουσα, 

αποµονωµένη γωνιά) φροντίζοντας να µην υπάρχουν στο συγκεκριµένο χώρο αφίσες 

µε το ελληνικό αλφάβητο ή καρτέλες µε τα ονόµατα των παιδιών. Σε περίπτωση που 

υπήρχαν η ερευνήτρια φρόντιζε να µην είναι ορατά από το εξεταζόµενο παιδί.  

Η σειρά µε την οποία παρουσιάζονταν τα 24 γράµµατα του ελληνικού 

αλφάβητου στα παιδιά του δείγµατος ήταν τυχαία. Σε κάθε παιδί  κάθε γράµµα 

παρουσιαζόταν  δυο φορές. Την πρώτη φορά παρουσιάζονταν οι καρτέλες µε τα 24 

γράµµατα του αλφάβητου και ζητείτο από το παιδί να πει την ονοµασία του κάθε 

γράµµατος. Τη δεύτερη φορά ξαναπαρουσιάζονταν οι ίδιες καρτέλες και ζητείτο από 

το παιδί να πει τον ήχο, ή το αντίστροφο. 
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 Η σειρά αυτή επιλέχθηκε έτσι ώστε ποτέ κανένα γράµµα να µη προηγείται ή 

να ακολουθεί από ένα άλλο γράµµα µε τη σειρά µε την οποία είναι τοποθετηµένο στο 

ελληνικό αλφάβητο.  

Κάθε παιδί εξεταζόταν είτε πρώτα στην ονοµασία των γραµµάτων και έπειτα 

στον ήχο των γραµµάτων, είτε το αντίστροφο. Επιπλέον όταν ένα παιδί εξεταζόταν 

πρώτα στην ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων και κατόπιν των πεζών, το επόµενο 

παιδί εξεταζόταν µε τον αντίστροφο τρόπο, δηλαδή πρώτα στην ονοµασία των πεζών 

γραµµάτων και κατόπιν των κεφαλαίων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης της γνώσης κάθε παιδιού στον ήχο των γραµµάτων. Η 

συνολική διάρκεια της εξέτασης κάθε παιδιού κυµαινόταν από 10 έως 15 πρώτα 

λεπτά της ώρας.  

Αρχικά η ερευνήτρια προσπαθούσε να δηµιουργήσει µια φιλική και ευχάριστη 

ατµόσφαιρα, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Ακολουθούσε η εξέταση όπου η ερευνήτρια εξηγούσε στο παιδί τη διαδικασία 

εξέτασης. Όταν το παιδί εξεταζόταν στην ονοµασία των γραµµάτων η ερευνήτρια 

εξηγούσε στο παιδί ότι θα του παρουσιάσει τα γράµµατα  του αλφάβητου και του 

ζητούσε να αναφέρει το όνοµά τους. Η ερευνήτρια για να γίνει πιο κατανοητή  στο 

παιδί ανέφερε ότι όπως κάθε άνθρωπος έχει ένα όνοµα έτσι και κάθε γράµµα έχει ένα 

δικό του όνοµα. Επιπλέον τους έδινε και ένα παράδειγµα όπου εξηγούσε ότι όταν θα 

τους παρουσιάσει µια καρτέλα µε ένα συγκεκριµένο γράµµα  για παράδειγµα το «Α» 

θα πρέπει να απαντήσουν µε το όνοµα του γράµµατος , δηλαδή ότι το γράµµα αυτό 

ονοµάζεται «άλφα». Όταν παρουσίαζε τα κεφαλαία γράµµατα ανέφερε ότι ήταν τα 

µεγάλα(κεφαλαία) γράµµατα και όταν παρουσίαζε τα πεζά ανέφερε ότι ήταν τα 

µικρά(πεζά) γράµµατα. Όταν εξεταζόταν ο ήχος των γραµµάτων, η ερευνήτρια 

ζητούσε από το παιδί να αναφέρει τη «φωνούλα» κάθε γράµµατος. Η ερευνήτρια 

εξηγούσε στο παιδί ότι θα έπρεπε να πει πώς «φωνάζει» το κάθε γράµµα και έδινε 

ένα παράδειγµα, όπου ανέφερε ότι όταν θα του παρουσίαζε µια καρτέλα µε ένα 

γράµµα, για παράδειγµα το «Α» πρέπει να απαντήσει µε τη «φωνούλα» του 

συγκεκριµένου γράµµατος, δηλαδή /a/.  

Κατά την εξήγηση στα παιδιά της διαδικασίας δεν παρουσιαζόταν η καρτέλα 

µε το αντίστοιχο γράµµα αλλά το παράδειγµα δινόταν µόνο λεκτικά. Επίσης πρέπει 

να σηµειωθεί ότι δεν δινόταν πάντοτε το ίδιο γράµµα ως παράδειγµα σε όλα τα 

παιδιά. Προκειµένου όµως  τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια του ήχου 

και της ονοµασίας του γράµµατος και για να µη µπερδευτούν στο παράδειγµα, 
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χρησιµοποιείτο το ίδιο γράµµα για την ονοµασία και τον ήχο, το οποίο όµως ήταν 

διαφορετικό για κάθε παιδί.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η ερευνήτρια παρουσίαζε ένα-ένα τα 

γράµµατα και έθετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: «Πως λέγεται/ ονοµάζεται αυτό το 

γράµµα;» ή «Ποιο είναι το όνοµα αυτού του γράµµατος;» (όταν εξεταζόταν η 

ονοµασία των γραµµάτων) και  «Πώς φωνάζει αυτό το γράµµα;» ή «Ποια είναι η 

φωνούλα αυτού του γράµµατος;» (όταν εξεταζόταν ο ήχος των γραµµάτων).  

Όταν το παιδί αδυνατούσε να απαντήσει βλέποντας τη καρτέλα ενός 

γράµµατος, η ερευνήτρια βοηθούσε το παιδί θέτοντάς του ερωτήσεις όπως: «Θυµάσαι 

καθόλου το όνοµα( ή τη «φωνούλα») αυτού του γράµµατος;», «Θέλεις να το σκεφτείς 

λίγο και να µου απαντήσεις;». Αν το παιδί αδυνατούσε να απαντήσει η ερευνήτρια το 

παρότρυνε να συνεχίσουν µε το επόµενο γράµµα. Η ερευνήτρια δεν επιβράβευε ή 

αποθάρρυνε τα παιδιά ανάλογα µε τις απαντήσεις που έδιναν κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης και προσπαθούσε να τηρήσει µια ουδέτερη στάση. Όταν ολοκληρωνόταν η 

εξέταση των παιδιών, η ερευνήτρια ευχαριστούσε το παιδί για τη συνεργασία του και 

το παιδί επέστρεφε στις δραστηριότητες της τάξης. 

 

3.5 Στατιστική Ανάλυση 

 

Τα δεδοµένα καταχωρήθηκαν στον Η/Υ και αναλύθηκαν µε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 13.  

Για να συγκριθεί το σύνολο των γραµµάτων που αναγνωρίζουν τα µεγάλα και 

τα µικρά σε ηλικία παιδιά, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δηµιουργηθούν οι 

µετρήσεις της γνώσης των γραµµάτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας µέσω του 

στατιστικού προγράµµατος. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι ακόλουθες µεταβλητές: 

 Η µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας  των πεζών γραµµάτων» , συγκροτήθηκε 

από το άθροισµα της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων που γνώριζε κάθε παιδί. Η 

µεταβλητή «γνώση φωνηµικού ήχου των πεζών γραµµάτων» περιελάµβανε το 

άθροισµα των σωστών απαντήσεων των παιδιών που αποτελούσαν την 

αναπαράσταση του φωνήµατος που αντιστοιχούσε σε κάθε πεζό γράµµα. Στη 

µεταβλητή «συλλαβικός ήχος 1  των πεζών γραµµάτων» , αθροίστηκαν οι απαντήσεις 

των παιδιών οι οποίες περιελάµβαναν  το φωνηµικό ήχο συνοδευόµενο από ένα /u/ 

(π.χ. ku, lu) των πεζών γραµµάτων. Η µεταβλητή «συλλαβικός ήχος 2 των πεζών 

γραµµάτων» συγκροτήθηκε από το άθροισµα των απαντήσεων που δόθηκαν από τα 
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παιδιά  οι οποίες περιελάµβαναν το φώνηµα µε οποιοδήποτε άλλο φωνήεν (π.χ. ki, la, 

mo) των πεζών γραµµάτων. Στη µεταβλητή «συλλαβικός ήχος 3 των πεζών 

γραµµάτων»  αθροίστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών οι οποίες περιελάµβαναν το 

φωνηµικό ήχο και το φωνηµικό ήχο είτε αυτός συνοδευόταν από ένα /u/ είτε από ένα 

οποιοδήποτε άλλο φωνήεν των πεζών γραµµάτων.  

Η µεταβλητή «ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων» συγκροτήθηκε από το 

άθροισµα της ονοµασίας των κεφαλαίων γραµµάτων που γνώριζε κάθε παιδί. Η 

µεταβλητή «γνώση  του φωνηµικού ήχου των κεφαλαίων γραµµάτων», περιελάµβανε 

το άθροισµα των απαντήσεων των παιδιών που αποτελούσαν την αναπαράσταση του 

φωνήµατος που αντιστοιχούσε σε κάθε κεφαλαίο γράµµα. Στη µεταβλητή 

«συλλαβικός ήχος 1 των κεφαλαίων γραµµάτων» αθροίστηκαν οι απαντήσεις των 

παιδιών οι οποίες περιελάµβαναν  το φωνηµικό ήχο συνοδευόµενο από ένα /u/ (π.χ. 

mu, nu) των κεφαλαίων γραµµάτων. Η µεταβλητή «συλλαβικός ήχος 2 των 

κεφαλαίων γραµµάτων» περιελάµβανε το άθροισµα των απαντήσεων που δόθηκαν 

από τα παιδιά  οι οποίες περιελάµβαναν το φώνηµα µε οποιοδήποτε φωνήεν(π.χ. li, 

so, pa) των κεφαλαίων γραµµάτων. Στη µεταβλητή «συλλαβικός ήχος 3 των 

κεφαλαίων γραµµάτων»  αθροίστηκαν οι απαντήσεις των παιδιών οι οποίες 

περιελάµβαναν το φωνηµικό ήχο και το φωνηµικό ήχο  είτε αυτός συνοδευόταν από 

ένα /u/ είτε από ένα οποιοδήποτε άλλο φωνήεν των κεφαλαίων γραµµάτων.  

Η µεταβλητή «γνώση του ήχου και της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων» 

περιελάµβανε το άθροισµα του φωνηµικού ήχου και της ονοµασίας των πεζών 

γραµµάτων που γνώριζαν τα παιδιά. Η µεταβλητή «γνώση του ήχου και της 

ονοµασίας των κεφαλαίων γραµµάτων»  συγκροτήθηκε από το άθροισµα των 

απαντήσεων των παιδιών για τον ήχο και την ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων 

που αντιστοιχούσαν σε κάθε γράµµα  Η µεταβλητή «γνώση του ήχου των πεζών και 

των κεφαλαίων γραµµάτων», περιελάµβανε το άθροισµα των απαντήσεων των 

παιδιών ως προς τον φωνηµικό ήχο των πεζών και των κεφαλαίων γραµµάτων, ενώ η 

µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων», συγκροτήθηκε 

από το άθροισµα της ονοµασίας των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων που γνώριζαν 

τα παιδιά.  

Οι  ακόλουθες µεταβλητές αξιολογούσαν τα φωνήεντα. Πιο συγκεκριµένα η  

µεταβλητή «γνώση του ήχου των πεζών φωνηέντων» , περιελάµβανε  τις απαντήσεις 

των παιδιών που αποτελούσαν την αναπαράσταση του φωνηµικού ήχου που 

αντιστοιχούσε σε κάθε πεζό φωνήεν. Η µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας των πεζών 
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φωνηέντων», περιελάµβανε το άθροισµα της ονοµασίας των πεζών φωνηέντων που 

γνώριζαν τα παιδιά. Η µεταβλητή «γνώση του ήχου των κεφαλαίων φωνηέντων», 

περιελάµβανε τις απαντήσεις των παιδιών που έδιναν για το φωνηµικό ήχο σε κάθε 

κεφαλαίο φωνήεν. Η µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας των κεφαλαίων φωνηέντων», 

περιελάµβανε το άθροισµα των ονοµάτων των κεφαλαίων φωνηέντων που γνώριζαν 

τα παιδιά.  

Οι επόµενες µεταβλητές αξιολογούν  τα σύµφωνα. Η µεταβλητή  «γνώση του 

ήχου των πεζών συµφώνων», περιελάµβανε τις απαντήσεις των παιδιών που 

αποτελούσαν την αναπαράσταση του φωνήµατος που αντιστοιχούσε σε κάθε πεζό 

σύµφωνο. Η µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας των πεζών συµφώνων», 

περιελάµβανε το άθροισµα της ονοµασίας των πεζών συµφώνων που γνώριζαν τα 

παιδιά. Η µεταβλητή «γνώση του ήχου των κεφαλαίων συµφώνων», περιελάµβανε τις 

απαντήσεις των παιδιών που έδιναν το φωνηµικό ήχο σε κάθε κεφαλαίο σύµφωνο. Η 

µεταβλητή «γνώση της ονοµασίας των κεφαλαίων συµφώνων», περιελάµβανε το 

άθροισµα της ονοµασίας των κεφαλαίων συµφώνων που γνώριζαν τα παιδιά . Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οι µεταβλητές της γνώσης του ήχου των φωνηέντων και των 

συµφώνων των κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων δηµιουργήθηκαν αξιολογώντας την 

αυστηρή µέτρηση του ήχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
Αποτελέσµατα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε 

Πίνακες όπου αναγράφονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων 

των παιδιών σε κάθε γράµµα(ήχος και ονοµασία) ανάλογα µε την ηλικία τους1, καθώς 

και τα αντίστοιχα Γραφήµατα. Επιπλέον παρουσιάζονται σε Πίνακες οι συγκρίσεις 

των µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης των γραµµάτων ως προς την ηλικία 

των παιδιών, το φύλο τους, τον τύπο νηπιαγωγείου και το νοµό στον οποίο ανήκε το 

νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούσαν. 

 

Πίνακας 1. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων ως προς την 
ηλικία των παιδιών.  
 

Πεζά  
γράµµατα 
(ονοµασία) 

Ηλικία 
Χ

2 5 ετών 6 ετών 
f % f % 

α 33 24,4 191 52,3 30,99*** 
β 35 25,9 178 48,8 21,03*** 
γ 10 7,4 82 22,5 14,88*** 
δ 15 11,1 90 24,7 10,9** 
ε 23 17 108 29,6 8,03** 
ζ 20 14,8 98 26,8 7,92** 
η 11 8,1 81 22,2 12,95*** 
θ 9 6,7 95 26 22,42*** 
ι 16 11,9 82 22,5 7,05** 
κ 39 28,9 164 44,9 10,52** 
λ 22 16,3 107 29,3 8,73** 
µ 12 8,9 91 24,9 15,51*** 
ν 15 11,1 92 25,2 11,64** 
ξ 14 10,4 76 20,8 7,29** 
ο 27 20 142 38,9 15,74*** 
π 22 16,3 114 31,2 11,1** 
ρ 38 28,1 135 37 3,4 
σ 12 8,9 89 24,4 14,68*** 
τ 26 19,3 119 32,6 8,52** 
υ 3 2,2 49 13,4 13,27*** 
φ 10 7,4 67 18,4 9,07** 
χ 69 51,1 250 68,5 12,89*** 
ψ 20 14,8 94 25,8 6,7* 
ω 12 8,9 95 26 17,21*** 
 

                                                 
1 Στους πίνακες τα µικρά σε ηλικία παιδιά θα αναφέρονται ως 5 ετών και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 
θα ανφέρονται ως 6 ετών. 
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Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απόλυτες(f) και οι σχετικές συχνότητες(%) 

των σωστών απαντήσεων που δόθηκαν από τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

στην ονοµασία των πεζών γραµµάτων. Παρατηρείται ότι τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

γνώριζαν καλύτερα τα γράµµατα : χ, κ, ρ, β, και α µε ποσοστά 51,1%, 28,9%, , 

28,1% ,25,9% και 24,4% αντίστοιχα. Τα λιγότερο γνωστά γράµµατα για τα µικρά σε 

ηλικία παιδιά ήταν το  υ µε ποσοστό 2,2%, το  θ µε ποσοστό 6,7%,  και το γ µε το φ 

που είχαν το ίδιο ποσοστό (7,4%). 

Τα πιο γνωστά πεζά γράµµατα στην ονοµασία για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

ήταν τα: χ, α, β, κ και  ρ µε ποσοστά 68,5%, 52,3%, 48,8% 44,9% και 37% 

αντίστοιχα. Τα λιγότερο γνωστά γράµµατα για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά ήταν τα: υ, 

φ, ξ, και η µε ποσοστά 13,4, 18,4%, 20,8% και 22,2% αντίστοιχα.  

 

Γράφηµα 1. Γράφηµα σχετικών συχνοτήτων της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων ως προς την 

ηλικία των παιδιών. 

0

20

40

60

80

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Γράµµατα

Σ
χ
ε
τι
κ
ές

 Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τε
ς

µικρά σε ηλικία παιδιά

µεγάλα σε ηλικία παιδιά

 

 Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τις σχετικές συχνότητες της ονοµασίας 

των πεζών γραµµάτων ως προς την ηλικία των παιδιών.  Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 1 η διαφορά µεταξύ των γνώσεων των µικρών και των µεγάλων σε ηλικία 

παιδιών για την ονοµασία των πεζών γραµµάτων είναι στατιστικά σηµαντική για όλα 

τα γράµµατα εκτός από το πεζό γράµµα ρ. Τα πιο γνωστά πεζά γράµµατα ως προς την 

ονοµασία τους τόσο για τα µικρά όσο και για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά είναι τα 

γράµµατα χ, κ, β. Ακολουθούν τα ρ, α και ο. Τα πεζά γράµµατα που γνωρίζουν 

λιγότερο τα µικρά και µεγάλα σε ηλικία παιδιά ως προς την ονοµασία τους είναι τα 

γράµµατα φ, γ και υ. Παρατηρείται τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

γνωρίζουν καλύτερα κάποια συγκεκριµένα σύµφωνα (χ, κ, β, ρ) και φωνήεντα (α, ο) 

ως προς την ονοµασία τους, ενώ κάποια άλλα τα γνωρίζουν ελάχιστα (φ, γ, υ, η). 
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Πίνακας 2. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες της ονοµασίας των κεφαλαίων γραµµάτων ως 
προς την ηλικία των παιδιών.  
 

Κεφαλαία  
γράµµατα 
(ονοµασία) 

Ηλικία 
Χ

2 5 ετών 6 ετών 
f % f % 

Α 62 45,9 245 67,1 18,68*** 
Β 47 34,8 190 52,1 11,75** 
Γ 33 24.4 144 39,5 9,71** 
∆ 29 21,5 136 37,3 11,1** 
Ε 29 21,5 121 33,2 6,39* 
Ζ 34 25,2 149 40,8 10,38** 
Η 22 16,3 116 31,8 11,83** 
Θ 9 6,7 90 24,7 20,09*** 
Ι 14 10,4 75 20,5 6.98** 
Κ 41 30,4 173 47,4 11,67** 
Λ 24 17,8 130 35,6 14,71*** 
Μ 30 22,2 125 34,2 6,66* 
Ν 32 23,7 149 40,8 12,5*** 
Ξ 21 15,6 123 33,7 15,82*** 
Ο 30 22,2 145 39,7 13,27*** 
Π 24 17,8 119 32,6 10,61** 
Ρ 39 28,9 133 36,4 2,49 
Σ 26 19,3 138 37,8 15,38*** 
Τ 31 23 132 36,2 7,82** 
Υ 13 9,6 70 19,2 6,49* 
Φ 16 11,9 68 18,6 3,24 
Χ 68 50,4 248 67,9 13,09*** 
Ψ 19 14,1 96 26,3 8,32** 
Ω 26 19,3 135 37 14,19*** 

 
 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα κεφαλαία γράµµατα σε αλφαβητική σειρά 

και οι  απόλυτες και σχετικές συχνότητες των σωστών απαντήσεων των  µικρών και 

µεγάλων σε ηλικία παιδιών στην ονοµασία των  κεφαλαίων γραµµάτων. Η ονοµασία 

των  κεφαλαίων  γραµµάτων που γνώριζαν τα περισσότερα µικρά σε ηλικία παιδιά 

ήταν τα: Χ, Α, Β και Κ µε ποσοστό 50,4%,45,9%, 34,8% και 30,4% αντίστοιχα,  ενώ 

τα γράµµατα που ήταν λιγότερο γνωστά ήταν τα Θ, Υ, Ι και Φ µε ποσοστό 6,7%, 

9,6%, 10,4% και 11,9% αντίστοιχα. Η ονοµασία των  κεφαλαίων γραµµάτων που 

γνώριζαν τα περισσότερα µεγάλα σε ηλικία παιδιά ήταν τα: Χ, Α, Β και  Κ µε 

ποσοστό 67,9%,67,1%, 52,1% και 47,4% ενώ τα γράµµατα που γνώριζαν λιγότερο 

ήταν τα: Φ , Υ, Ι και Θ µε ποσοστό 18,6%, 19,2%, 20,5% και 24,7% αντίστοιχα.  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερο και λιγότερο γνωστά γράµµατα στην 

ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων  είναι τα ίδια τόσο για τα µεγάλα όσο και για τα 

µικρά σε ηλικία παιδιά µε µια µικρή διαφορά όσον αφορά τη σειρά των λιγότερο 

γνωστών γραµµάτων.  

 

Γράφηµα 2. Γράφηµα σχετικών συχνοτήτων της ονοµασίας των κεφαλαίων γραµµάτων ως προς 

την ηλικία των παιδιών. 
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Το Γράφηµα 2 παρουσιάζει τις σχετικές συχνότητες της ονοµασίας των 

κεφαλαίων γραµµάτων ως προς την ηλικία των παιδιών. Παρατηρείται ότι τα 

κεφαλαία γράµµατα που αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα µικρά και τα µεγάλα 

σε ηλικία παιδιά ως προς την ονοµασία τους είναι τα  Α, Β, Κ και Χ ενώ τα γράµµατα 

που αναγνωρίζουν λιγότερο είναι τα Θ, Ι, Υ  και Φ µε αλφαβητική σειρά. Όπως 

σχολιάστηκε και στον Πίνακα 2, τα µικρά και τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

αναγνωρίζουν περισσότερο τα ίδια γράµµατα ως προς την ονοµασία τους και µάλιστα 

µε την ίδια σειρά(Χ, Α , Β, Κ). Το ίδιο συµβαίνει και µε τα λιγότερο γνωστά 

γράµµατα, που είναι τα ίδια για τα µικρά και τα µεγάλα παιδιά, µε µια µικρή διαφορά 

ως προς τη σειρά τους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2 η διαφορά µεταξύ των 

γνώσεων των µικρών και των µεγάλων σε ηλικία παιδιών για την ονοµασία των 

κεφαλαίων γραµµάτων είναι στατιστικά σηµαντική για όλα τα γράµµατα εκτός από 

τα κεφαλαία γράµµατα Ρ και Φ. Παρατηρείται ότι τα  µικρά και µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά αναγνωρίζουν καλύτερα την ονοµασία των κεφαλαίων συµφώνων σε σχέση µε 

τα κεφαλαία φωνήεντα. Τα φωνήεντα Α και Ο είναι τα πιο γνωστά κεφαλαία 

φωνήεντα ως προς την ονοµασία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ενώ τα φωνήεντα 

Υ και Ι είναι τα λιγότερο γνωστά γράµµατα ως προς την ονοµασία.  
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 Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται τα πεζά και τα κεφαλαία γράµµατα 

και οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες του συνόλου των απαντήσεων των παιδιών 

στον ήχο.  

 

Πίνακας 3. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες του ήχου των πεζών γραµµάτων ως προς την 
ηλικία των παιδιών.  

Πεζά 
Γράµµατα 

(Ήχος) 
Ηλικία 

Λανθασµένη 
απάντηση 

Φωνηµικός 
Ήχος 

Συλλαβικός 
Ήχος 1 

Συλλαβικός 
΄Ηχος 2 

Συλλαβικός 
ήχος 3 X2 

f % F % f % f % f % 

α 
5 81 60 54 40 0 0 0 0 54 40 

35,81*** 
6 113 31 247 67,7 1 0,3 0 0 251 68,8 

β 
5 84 62,2 15 11,1 19 14,1 17 12,6 51 37,8 

37,91*** 
6 126 34,5 109 29,9 86 23,6 40 11 239 65,5 

γ 
5 116 85,9 8 5,9 7 5,2 4 3 19 14,1 

21,66*** 
6 240 65,8 67 18,4 46 12,6 10 2,7 125 34,2 

δ 
5 118 87,4 7 5,2 4 3 5 3,7 16 11,9 

25,38*** 
6 251 68,8 66 18,1 38 10,4 10 2,7 114 31,2 

ε 
5 79 58,5 48 35,6 0 0 0 0 48 35,6 

11,28* 
6 163 44,7 183 50,1 2 0,5 0 0 188 51,5 

ζ 
5 113 83,7 8 5,9 7 5,2 6 4,4 21 15,6 

20,29*** 
6 248 67,9 70 19,2 36 9,9 11 3 117 32,1 

η 
5 114 84,4 19 14,1 0 0 1 0,7 20 14,8 

37,53*** 
6 207 56,7 152 41,6 1 0,3 3 0,8 158 43,3 

θ 
5 115 85,2 8 5,9 8 5,9 4 3 20 14,8 

33,33*** 
6 211 57,8 76 20,8 53 14,5 21 5,8 154 42,2 

ι 
5 105 77,8 28 20,7 0 0 0 0 29 21,5 

23,65*** 
6 197 54 157 43 2 0,5 0 0 163 44,7 

κ 
5 70 51,9 14 10,4 21 15,6 30 22,2 65 48,1 

24,15*** 
6 120 32,9 76 20,8 96 26,3 65 17,8 245 67,1 

λ 
5 102 75,6 11 8,1 9 6,7 12 8,9 32 23,7 

41,8*** 
6 180 49,3 91 24,9 75 20,5 19 5,2 185 50,7 

µ 
5 107 79,3 13 9,6 9 6,7 5 3,7 27 20 

27,69*** 
6 197 54 84 23 58 15,9 21 5,8 166 45,5 

ν 
5 110 81,5 14 10,4 7 5,2 3 2,2 25 18,5 

17,61** 
6 228 62,5 85 23,3 37 10,1 14 3,8 137 37,5 

ξ 
5 114 84,4 10 7,4 6 4,4 4 3 20 14,8 

24,83*** 
6 239 65,5 76 20,8 41 11,2 6 1,6 126 34,5 

ο 
5 63 46,7 67 49,6 0 0 0 0 68 50,4 

25,58*** 
6 92 25,2 261 71,5 3 0,8 1 0,3 269 73,7 

π 
5 78 57,8 13 9,6 25 18,5 19 14,1 57 42,2 

18,07** 
6 140 38,4 61 16,7 107 29,3 52 14,2 224 61,4 

ρ 
5 76 56,3 20 14,8 27 20 11 8,1 59 43,7 

25,52*** 
6 123 33,7 120 32,9 89 24,4 32 8,8 242 66,3 

σ 
5 115 85,2 9 6,7 8 5,9 3 2,2 20 14,8 

21,29*** 
6 238 65,2 82 22,5 38 10,4 7 1,9 127 34,8 

τ 
5 93 68,9 10 7,4 19 14,1 12 8,9 42 31,1 

21,22*** 
6 181 49,6 53 14,5 107 29,3 23 6,3 184 50,4 

υ 
5 123 91,1 10 7,4 0 0 0 0 11 8,1 

20,24*** 
6 267 73,2 92 25,2 0 0 0 0 97 26,6 

φ 
5 112 83 9 6,7 10 7,4 4 3 23 17 

18** 
6 235 64,4 67 18,4 51 14 10 2,7 130 35,6 

χ 
5 58 43 27 20 14 10,4 35 25,9 76 56,3 

22,03** 
6 90 24,7 116 31,8 61 16,7 96 26,3 275 75,3 

ψ 
5 103 76,3 9 6,7 14 10,4 7 5,2 32 23,7 

24,34*** 
6 199 54,5 85 23,3 51 14 27 7,4 166 45,5 

ω 
5 120 88,9 11 8,1 0 0 0 0 11 8,1 

34,26*** 
6 244 6,8 113 31 2 0,5 1 0,3 119 32,6 
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Πίνακας 4. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες του ήχου των κεφαλαίων γραµµάτων ως προς την 

ηλικία των παιδιών 

Κεφαλαία 
Γράµµατα 

(Ήχος) 
Ηλικία 

Λανθασµένη 
απάντηση 

Φωνηµικός 
Ήχος 

Συλλαβικός 
Ήχος 1 

Συλλαβικός 
Ήχος 2 

Συλλαβικός 
Ήχος 3 X2 

f % f % f % f % f % 

Α 
5 54 40 80 59,3 0 0 0 0 81 60 23,25*** 
6 71 19,5 292 80 0 0 1 0,3 294 80,5 

Β 
5 74 54,8 19 14,1 18 13,3 21 15,6 61 45,2 32,49*** 
6 108 29,6 96 26,3 100 27,4 54 14,8 256 70,1 

Γ 
5 103 76,3 14 10,4 11 8,1 5 3,7 30 22,2 28,04*** 
6 185 50,7 86 23,6 61 16,7 25 6,8 176 48,2 

∆ 
5 89 65,9 15 11,1 11 8,1 18 13,3 44 32,6 27,74*** 
6 166 45,5 100 27,4 57 15,6 38 10,4 198 54,2 

Ε 
5 74 54,8 60 44,4 0 0 0 0 61 45,2 15,31** 
6 130 35,6 229 62,7 0 0 0 0 234 64,1 

Ζ 
5 90 66,7 20 14,8 7 5,2 17 12,6 45 33,3 30,97*** 
6 148 40,5 113 31 53 14,5 48 13,2 217 59,5 

Η 
5 86 63,7 48 35,6 0 0 0 0 49 36,3 28,72*** 
6 135 37 223 61,1 1 0,3 0 0 230 63 

Θ 
5 114 84,4 8 5,9 8 5,9 3 2,2 21 15,6 30,93*** 
6 220 60,3 75 20,5 49 13,4 19 5,2 144 39,5 

Ι 
5 107 79,3 23 17 1 0,7 0 0 26 19,3 22,77*** 
6 224 61,4 135 37 0 0 2 0,5 139 38,1 

Κ 
5 77 57 12 8,9 17 12,6 28 20,7 58 43 33,12*** 
6 120 32,9 80 21,9 97 26,6 63 17,3 245 67,1 

Λ 
5 97 71,9 14 10,4 18 13,3 5 3,7 37 27,4 31,21*** 
6 169 46,3 101 27,7 75 20,5 19 5,2 196 53,7 

Μ 
5 78 57,8 18 13,3 21 15,6 17 12,6 57 42,2 29,85*** 
6 119 32,6 116 31,8 70 19,2 58 15,9 246 67,4 

Ν 
5 84 62,2 22 16,3 14 10,4 15 11,1 51 37,8 19,14** 
6 155 42,5 113 31 61 16,7 35 9,6 210 57,5 

Ξ 
5 99 73,3 16 11,9 11 8,1 9 6,7 36 26,7 19,2** 
6 196 53,7 94 25,8 53 14,5 20 5,5 169 46,3 

Ο 
5 61 45,2 68 50,4 0 0 0 0 69 51,1 21,7*** 
6 94 25,8 261 71,5 0 0 0 0 266 72,9 

Π 
5 77 57 8 5,9 27 20 23 17 58 43 21,66*** 
6 133 36,4 53 14,5 117 32,1 60 16,4 232 63,6 

Ρ 
5 71 52,6 23 17 26 19,3 14 10,4 64 47,4 22,8*** 
6 123 33,7 128 35,1 88 24,1 25 6,8 242 66,3 

Σ 
5 94 69,6 18 13,3 13 9,6 10 7,4 41 30,4 34,23*** 
6 149 40,8 115 31,5 60 16,4 38 10,4 216 59,2 

Τ 
5 91 67,4 9 6,7 20 14,8 13 9,6 44 32,6 21,85*** 
6 172 47,1 56 15,3 105 28,8 29 7,9 193 52,9 

Υ 
5 115 85,2 19 14,1 0 0 0 0 20 14,8 12,27** 
6 256 70,1 106 29 0 0 1 0,3 109 29,9 

Φ 
5 96 71,1 13 9,6 16 11,9 10 7,4 39 28,9 12,35* 
6 211 57,8 71 19,5 62 17 18 4,9 154 42,2 

Χ 
5 56 41,5 23 17 18 13,3 38 28,1 79 58,5 26,18*** 
6 74 20,3 102 28 80 22 106 29,1 290 79,7 

Ψ 
5 102 75,6 15 11,1 11 8,1 6 4,4 33 24,4 22,16*** 
6 191 52,3 88 24,1 51 14 31 8,5 174 47,7 

Ω 
5 111 82,2 23 17 0 0 1 0,7 24 17,8 21,2*** 
6 229 62,7 133 36,4 1 0,3 0 0 136 37,3 
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Το  υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων για τον φωνηµικό ήχο των 

πεζών  γραµµάτων  που συγκέντρωσαν τα περισσότερα µικρά και µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά ήταν για τα γράµµατα ο, α, ε και ι  µε ποσοστά 49,6%, 40%, 35,6% και 20,7% 

για τα µικρά σε ηλικία παιδιά και  71,5%, 67,7%, 50,1% και 43% για τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά. Τον φωνηµικό ήχο των γραµµάτων που γνώριζαν λιγότερο τα µικρά σε 

ηλικία παιδιά ήταν το δ µε ποσοστό 5,2% και τα γ, ζ, θ µε ποσοστό 5,9%, ενώ τα 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά ήταν το  τ µε ποσοστό 14,5%, το π µε ποσοστό 16,7%,το δ  

µε ποσοστό 18,1% και τα φ και γ µε ποσοστό 18,4%.  

Όσον αφορά τον φωνηµικό ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων τα περισσότερα 

παιδιά(µικρά και µεγάλα σε ηλικία παιδιά) γνώριζαν τον φωνηµικό ήχο των 

γράµµατων Α, Ο, Ε και Η µε ποσοστό 59,3%, 50,4%, 44,4% και 35,6% για τα µικρά 

σε ηλικία παιδιά και 80%, 71,5%, 62,7% και 61,1% για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

αντίστοιχα. Τα µικρά σε ηλικία παιδιά γνώριζαν λιγότερο τον φωνηµικό ήχο  των 

κεφαλαίων γραµµάτων Θ και Π µε ποσοστό 5,9% το καθένα όπως επίσης και τα 

γράµµατα Τ και Κ µε ποσοστά 6,7% και 8,9% αντίστοιχα. Τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά γνώριζαν λιγότερο τον φωνηµικό ήχο του γράµµατος Π µε ποσοστό 14,5% 

Ακολούθησαν τα γράµµατα Τ, Φ και Θ µε ποσοστά 15,3%, 19,5% και 20,5% 

αντίστοιχα. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι για το γράµµα Π τόσο τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά(32,1%) όσο και τα µικρά σε ηλικία παιδιά(20%) είχαν αναγνώριζαν 

καλύτερα τον συλλαβικό ήχο 1. Παρατηρούµε ότι τα παιδιά µικρότερης ηλικίας 

αναγνωρίζουν λιγότερα γράµµατα σε σχέση µε τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας τόσο 

στην ονοµασία όσο και στον φωνηµικό ήχο.  

Τα µικρά σε ηλικία παιδιά γνώριζαν  σε µεγαλύτερο βαθµό τον συλλαβικό ήχο 

1 για τα πεζά γράµµατα ρ, π,  και κ µε ποσοστά 20%, 18,5%, 15,6% αντίστοιχα, ενώ 

ο συλλαβικός ήχος 1 των γραµµάτων τ και β συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό (14,1%). 

Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα τον συλλαβικό ήχο 1 των πεζών 

γραµµάτων τ και π µε ποσοστό 29,3%, και ακολουθούσαν τα  γράµµατα κ και β µε 

ποσοστό 26,3% και 23,6% αντίστοιχα. 

Τα µικρά σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα τον συλλαβικό ήχο 1 για τα 

ακόλουθα κεφαλαία γράµµατα Π, Ρ, Μ και Τ µε ποσοστά 20%, 19,3%, 15,6% και 

14,8%. Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά  γνώριζαν σε µεγαλύτερο βαθµό τον συλλαβικό 

ήχο 1 των κεφαλαίων γραµµάτων Π , Τ, Β και Κ µε ποσοστά 32,1%, 28,8%, 

27,4%και 26,6% αντίστοιχα.  
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Τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα το συλλαβικό 

ήχο 2 των γραµµάτων χ, κ, π και β(µικρά: χ=25,9% ,κ= 22,2% ,π= 14,1% ,β= 12,6%, 

µεγάλα: χ=26,3% ,κ=17,8% ,π=14,2% ,β=11%).  

 Τα µικρά σε ηλικία παιδιά γνώριζαν σε µεγαλύτερο βαθµό τον συλλαβικό ήχο 

2 για τα ακόλουθα κεφαλαία γράµµατα Χ, Κ, Π και Β µε ποσοστά 28,1%, 20,7%, 

17% και 15,6% αντίστοιχα. Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα  

συλλαβικό ήχο  2 των κεφαλαίων γραµµάτων Χ, Κ, Π και Μ µε ποσοστά 29,1%, 

17,3%, 16,4% και 15,9% αντίστοιχα.  

Τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα τον συλλαβικό 

ήχο 3 των πεζών γραµµάτων χ, ο, κ, ( µικρά: χ=56,3%, ο=50,4%, κ=48,1%, µεγάλα: 

χ=75,3%, ο=73,7%, κ=67,1%). Ο συλλαβικός ήχος 3 των γραµµάτων που γνώριζαν 

λιγότερο τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία  παιδιά ήταν τα γ, δ, ω και υ( µικρά: 

γ=14,1%, δ=11,9%, ω=8,1% και υ=8,1%, µεγάλα: γ=34,2%, ω=32,6%, δ=31,2%, 

υ=26,6%). 

Τα περισσότερα παιδιά(µικρά και µεγάλα σε ηλικία) γνώριζαν λιγότερο τον 

συλλαβικό ήχο 3 των κεφαλαίων γραµµάτων Θ, Ι, Υ και Ω µε αλφαβητική 

σειρά(µικρά: Ι=19,3%, Ω=17,3%, Θ=15,6%, Υ=14,8%, µεγάλα: Θ=39,5%, Ι=38,1%, 

Ω=37,3%, και Υ=29,9%).Τα µικρά σε ηλικία παιδιά γνώριζαν σε µεγαλύτερο βαθµό 

τον συλλαβικό ήχο 3 των κεφαλαίων γραµµάτων Α(60%), Χ(58,5%), Ο(51,1%) και 

Ρ(47,7%). Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν καλύτερα τον συλλαβικό ήχο 3 των 

κεφαλαίων γραµµάτων Α(80,5), Χ(79,9%), Β(70,1%) και Ο(72,9%). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συλλαβικό ήχο 1, 2 και 3 των γραµµάτων γνώριζαν 

καλύτερα τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά τόσο 

στα κεφαλαία όσο και στα πεζά γράµµατα.  
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Γράφηµα 3. Γράφηµα σχετικών συχνοτήτων του φωνηµικού ήχου και του συλλαβικού ήχου 3 

των πεζών γραµµάτων στα ως προς την ηλικία των παιδιών. 

 

0

20

40

60

80

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Γράµµατα

Σ
χ
ε
τι
κ
ές

 Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τε
ς

φωνηµικός ήχος µικρών σε ηλικία
παιδιών

φωνηµικός ήχος µεγάλων σε
ηλικία παιδιών

συλλαβικός ήχος 3 µικρών σε
ηλικία παιδιών

συλλαβικός ήχος µεγάλων σε
ηλικία παιδιών

 

 Το Γράφηµα 3 παρουσιάζει τις σχετικές συχνότητες του 

φωνηµικού ήχου και του συλλαβικού ήχου 3 των πεζών γραµµάτων στα µικρά και τα 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Από τον Πίνακα 3 παρατηρείται ότι η διαφορά µεταξύ των 

γνώσεων των µικρών και των µεγάλων σε ηλικία παιδιών για τον ήχο των πεζών 

γραµµάτων είναι στατιστικά σηµαντική για όλα τα γράµµατα. Τα πεζά γράµµατα που 

συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας ως προς τον φωνηµικό ήχο είναι τα 

α, ε, ι και ο τόσο για τα µεγάλα όσο και για τα µικρά σε ηλικία παιδιά µε αλφαβητική 

σειρά. Αντίθετα τα γράµµατα που συγκεντρώνουν τα µικρότερα ποσοστά γνώσης του 

φωνηµικού ήχου είναι τα γράµµατα γ και δ για τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά. Τα πεζά γράµµατα που γνωρίζουν περισσότερο τα µεγάλα και τα µικρά σε 

ηλικία παιδιά ως προς τον συλλαβικό ήχο 3 είναι τα γράµµατα χ, κ, ο, και ρ.  

Ακολουθούν τα γράµµατα α, π, β και ε που συγκεντρώνουν αρκετά µεγάλα ποσοστά. 

Τα λιγότερο γνωστά πεζά γράµµατα για τα µεγάλα και τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

είναι τα γράµµατα γ, δ, ω και υ. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ενώ τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν καλύτερα τον φωνηµικό ήχο των  πεζών φωνηέντων, 

στο συλλαβικό ήχο 3 γνωρίζουν καλύτερα συγκεκριµένα πεζά σύµφωνα (χ, κ και ρ). 

Αντίθετα  τα πεζά γράµµατα που γνωρίζουν λιγότερο ως προς τον φωνηµικό και 

συλλαβικό ήχο 3 είναι τα σύµφωνα γ και δ. Γενικά παρατηρείται ότι τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο συλλαβικό ήχο 3 των 

πεζών συµφώνων αυξάνονται ενώ τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο συλλαβικό 

ήχο 3 των πεζών φωνηέντων παραµένουν σταθερά. Σε κάποια σύµφωνα µάλιστα 

όπως τα β, κ, π, ρ, τα και χ τα ποσοστά σωστών απαντήσεων διπλασιάζονται σχεδόν 

σε σχέση µε τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο φωνηµικό ήχο τόσο για τα µικρά 
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όσο και για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω Γράφηµα 

τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνωρίζουν τον φωνηµικό ήχο και συλλαβικό ήχο 3 σε όλα 

τα γράµµατα σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά.  

 

Γράφηµα 4. Γράφηµα σχετικών συχνοτήτων του φωνηµικού ήχου των κεφαλαίων γραµµάτων ως 

προς την ηλικία των παιδιών. 
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 Το Γράφηµα 4 παρουσιάζει τις σχετικές συχνότητες του φωνηµικού ήχου και 

του συλλαβικού ήχου 3 των κεφαλαίων γραµµάτων στα παιδιά. Από τον Πίνακα 4 

παρατηρείται ότι η διαφορά µεταξύ των γνώσεων των µικρών και των µεγάλων σε 

ηλικία παιδιών για τον ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων είναι στατιστικά σηµαντική 

για όλα τα γράµµατα. Παρατηρείται ότι τα κεφαλαία γράµµατα που αναγνωρίζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς τον φωνηµικό ήχο τους 

είναι τα Α, Η, Ε,  και Ο µε αλφαβητική σειρά. Τα ποσοστά  και η σειρά γνώσης της 

ονοµασίας των παραπάνω γραµµάτων είναι διαφορετική για τα µικρά και τα µεγάλα 

σε ηλικία παιδιά, συγκεντρώνουν  όµως τα µεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα γράµµατα και τα κατατάσσουν στα τέσσερα πιο γνωστά πεζά γράµµατα για 

όλα τα παιδιά. Τα λιγότερο γνωστά πεζά γράµµατα  τόσο για τα µικρά όσο και για τα 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά ήταν το Π, το Θ και το Τ. Χαµηλά ποσοστά είχαν επίσης τα 

γράµµατα Κ και Φ. Τα κεφαλαία γράµµατα που γνωρίζουν περισσότερο τα µεγάλα 

και τα µικρά σε ηλικία παιδιά ως προς τον συλλαβικό ήχο 3 είναι τα γράµµατα Α, Ο 

και Χ.  Ακολουθούν τα γράµµατα Π, Ρ, Β, Κ και Ε που συγκεντρώνουν αρκετά 

µεγάλα ποσοστά. Τα λιγότερο γνωστά πεζά γράµµατα για τα µεγάλα και τα µικρά σε 

ηλικία παιδιά είναι τα γράµµατα Ι, Θ, Ω και Υ. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι 

ενώ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν λιγότερο τον φωνηµικό ήχο των  

συγκεκριµένων κεφαλαίων συµφώνων, στο συλλαβικό ήχο 3 τα συγκεκριµένα 

σύµφωνα συγκεντρώνουν πολύ υψηλά ποσοστά (Κ και Π). Τα κεφαλαία γράµµατα 
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που γνωρίζουν λιγότερο ως προς τον φωνηµικό και συλλαβικό ήχο 3 είναι το 

σύµφωνο Θ και τα φωνήεντα Ι, Ω και Υ. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στο συλλαβικό ήχο 3 των κεφαλαίων συµφώνων από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας αυξάνονται ενώ τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο 

συλλαβικό ήχο 3 των κεφαλαίων φωνηέντων παραµένουν σταθερά. Σχεδόν σε όλα τα 

σύµφωνα τα ποσοστά σωστών απαντήσεων διπλασιάζονται σε σχέση µε τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στο φωνηµικό ήχο τόσο για τα µικρά όσο και για τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω Γράφηµα τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά γνωρίζουν τον φωνηµικό ήχο και συλλαβικό ήχο 3 σε όλα τα γράµµατα σε 

µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά.  
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Πίνακας 5. Σειρά κατάταξης και σχετικές συχνότητες του φωνηµικού ήχου, του συλλαβικού ήχου 

και της ονοµασίας των κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων από τα µικρά σε  ηλικία παιδιά. 

 
  

 
 Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει συνοπτικά τη σειρά κατάταξης και τις σχετικές 
συχνότητες των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων στο φωνηµικό ήχο, στο συλλαβικό 
ήχο και στην ονοµασία των γραµµάτων από τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Τα 
αποτελέσµατα του συγκεκριµένου Πίνακα έχουν σχολιαστεί ήδη στους Πίνακες 1, 2, 
3 και 4. 

 

 

 

 

 

 

5 ετών 
 Φωνηµικός ήχος Συλλαβικός  Ήχος  Ονοµασία 
 Πεζά Κεφαλαί

α 
Πεζά Κεφαλαία Πεζά  Κεφαλαία 

α/α  %  %  %  %  %  % 
1 ο 49,6 Α 59,3 χ 56,3 Α 60 χ 51,1 Χ 50,4 
2 α 40 Ο 50,4 ο 50,4 Χ 58,5 κ 28,9 Α 45,9 
3 ε 35,6 Ε 44,4 κ 48,1 Ο 51,1 ρ 28,1 Β 34,8 
4 ι 20,7 Η 35,6 ρ 43,7 Ρ 47,7 β 25,9 Κ 30,4 
5 χ 20 Ι 17 π 42,2 Β 45,2 α 24,4 Ρ 28,9 
6 ρ 14,8 Ρ 17 α 40 Ε 45,2 ο 20 Ζ 25,2 
7 η 14,1 Χ 17 β 37,8 Π 43 τ 19,3 Γ 24,4 
8 β 11,1 Ω 17 ε 35,6 Κ 43 ε 17 Ν 23,7 
9 κ 10,4 Ν 16,3 τ 31,1 Μ 42,2 π 16,3 Τ 23 
10 ν 10,4 Ζ 14,8 λ 23,7 Ν 37,8 λ 16,3 Μ 22,2 
11 µ 9,6 Β 14,1 ψ 23,7 Η 36,3 ζ 14,8 Ο 22,2 
12 π 9,6 Υ 14,1 ι 21,5 Ζ 33,3 ψ 14,8 ∆ 21,5 
13 λ 8,1 Μ 13,3 µ 20 ∆ 32,6 ι 11,9 Ε 21,5 
14 ω 8,1 Σ 13,3 ν 18,5 Τ 32,6 δ 11,1 Σ 19,3 
15 ξ 7,4 Ξ 11,9 φ 17 Σ 30,4 ν 11,1 Ω 19,3 
16 τ 7,4 ∆ 11,1 ζ 15,6 Φ 28,9 ξ 10,4 Λ 17,8 
17 υ 7,4 Ψ 11,1 η 14,8 Λ 27,4 ω 8,9 Π 17,8 
18 σ 6,7 Γ 10,4 σ 14,8 Ξ 26,7 σ 8,9 Η 16,3 
19 φ 6,7 Λ 10,4 ξ 14,8 Ψ 24,4 µ 8,9 Ξ 15,6 
20 ψ 6,7 Φ 9,6 θ 14,8 Γ 22,2 η 8,1 Ψ 14,1 
21 γ 5,9 Κ 8,9 γ 14,1 Ι 19,3 γ 7,4 Φ 11,9 
22 ζ 5,9 Τ 6,7 δ 11,9 Ω 17,8 φ 7,4 Ι 10,4 
23 θ 5,9 Θ 5,9 ω 8,1 Θ 15,6 θ 6,7 Υ 9,6 
24 δ 5,2 Π 5,9 υ 8,1 Υ 14,8 υ 2,2 Θ 6,7 
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Πίνακας 6. Σειρά κατάταξης και σχετικές συχνότητες του φωνηµικού ήχου, του συλλαβικού ήχου 

και της ονοµασίας των κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων από τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά.  

  
 Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει συνοπτικά τη σειρά κατάταξης και τις σχετικές 
συχνότητες των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων στο φωνηµικό ήχο, στο συλλαβικό 
ήχο και στην ονοµασία των γραµµάτων από τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Τα 
αποτελέσµατα του συγκεκριµένου Πίνακα έχουν σχολιαστεί ήδη στους Πίνακες 1, 2, 
3 και 4. 
 

 

 

6 ετών 

 Φωνημικός ήχος Συλλαβικός Ήχος  Ονομασία 

 Πεζά Κεφαλαί

α 

Πεζά Κεφαλαία Πεζά  Κεφαλαία 

  %  %  %  %  %  % 

1 ο 71,5 Α 80 χ 75,3 Α 80,5 χ 68,5 Χ 67,9 

2 α 67,7 Ο 71,5 ο 73,7 Χ 79,7 α 52,3 Α 67,1 

3 ε 50,1 Ε 62,7 α 68,8 Ο 72,9 β 48,8 Β 52,1 

4 ι 43 Η 61,1 κ 67,1 Β 70,1 κ 44,9 Κ 47,4 

5 η 41,6 Ι 37 ρ 66,3 Μ 67,4 ο 38,9 Ν 40,8 

6 ρ 32,9 Ω 36,4 β 65,5 Κ 67,1 ρ 37 Ζ 40,8 

7 χ 31,8 Ρ 35,1 π 61,4 Ρ 66,3 τ 32,6 Ο 39,7 

8 ω 31 Μ 31,8 ε 51,5 Ε 66,1 π 31,2 Γ 39,5 

9 β 29,9 Σ 31,5 λ 50,7 Π 63,6 ε 29,6 Σ 37,8 

10 υ 25,2 Ζ 31 τ 50,4 Η 63 λ 29,3 Δ 37,3 

11 λ 24,9 Ν 31 μ 45,5 Ζ 59,5 ζ 26,8 Ω 37 

12 μ 23 Υ 29 ψ 45,5 Σ 59,2 θ 26 Ρ 36,4 

13 ν 23,3 Χ 28 ι 44,7 Ν 57,5 ω 26 Τ 36,2 

14 ψ 23,3 Λ 27,7 η 43,3 Δ 54,2 ψ 25,8 Λ 35,6 

15 σ 22,5 Δ 27,4 θ 42,2 Λ 53,7 ν 25,2 Μ 34,2 

16 ξ 20,8 Β 26,3 ν 37,5 Τ 52,9 μ 24,9 Ξ 33,7 

17 κ 20,8 Ξ 25,8 φ 35,6 Γ 48,2 δ 24,7 Ε 32,2 

18 θ 20,8 Ψ 24,1 σ 34,8 Ψ 47,7 σ 24,4 Π 32,6 

19 ζ 19,2 Γ 23,6 ξ 34,5 Ξ 46,3 γ 22,5 Η 31,8 

20 γ 18,4 Κ 21,9 γ 34,2 Φ 42,2 ι 22,5 Ψ 26,3 

21 φ 18,4 Θ 20,5 ω 32,6 Θ 39,5 η 22,2 Θ 24,7 

22 δ 18,1 Φ 19,5 ζ 32,1 Ι 38,1 ξ 20,8 Ι 20,5 

23 π 16,7 Τ 15,3 δ 31,2 Ω 37,3 φ 18,4 Υ 19,2 

24 τ 14,5 Π 14,5 υ 26,6 Υ 39,9 υ 13,4 Φ 18,6 
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Πίνακας 7. Σύγκριση των µέσων όρων  των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων  ως προς την 
ηλικία των παιδιών(µεγάλα σε ηλικία παιδιά και µικρά σε ηλικία παιδιά).  
 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
df5 ετών=135, df 6 ετών  =365 
 
 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του Independent Samples T-

test που πραγµατοποιήθηκε για τις µεταβλητές για να εξακριβωθεί εάν τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά γνωρίζουν µεγαλύτερο αριθµό γραµµάτων από τα µικρά σε ηλικία 

παιδιά. Από τον Πίνακα 7 φαίνεται ότι οι διαφορές των µέσων όρων όλων των 

µεταβλητών είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 1‰. Οι µέσοι όροι των 

µεταβλητών των µεγάλων σε ηλικία παιδιών είναι µεγαλύτεροι από τους µέσους 

όρους των µεταβλητών των µικρών σε ηλικία παιδιών, εποµένως οι αρχικές 

υποθέσεις επαληθεύονται. Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά αναγνωρίζουν σε σηµαντικά 

υψηλότερο βαθµό τον φωνηµικό και το συλλαβικό ήχο 1 και 3  πεζών και κεφαλαίων 

γραµµάτων σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Επίσης οι επιδόσεις των µεγάλων 

σε ηλικία παιδιών ως προς τη γνώση τους για την ονοµασία των κεφαλαίων και των 

 Ηλικία   
 5 ετών 6 ετών  t 

Μεταβλητές  M Sd M Sd  
 Ονοµασία  Πεζών Γραµµάτων  3,8 5,19 7,37 7,39 6,04*** 
 Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων  3,27 4,70 7,09 7,11 6,95*** 
 Συλλαβικός 1 Ήχος των Πεζών Γραµµάτων  4,86 6,17 10,05 8,54 7,49*** 
 Συλλαβικός 3 Ήχος των Πεζών Γραµµάτων  6,27 6,59 11,51 8,20 7,37*** 
 Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 5,33 6,58 8,90 7,61 5,17*** 
 Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  4,36 5,36 8,13 7,01 6,40*** 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων 6,23 6,94 11,38 8,37 6,95*** 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  8,36 7,65 13,61 7,93 6,64*** 
 Ονοµασία και Ήχος Πεζών Γραµµάτων  7,07 9,13 14,46 13,31 7,04***  
 Ονοµασία  και Ήχος Κεφαλαίων  Γραµµάτων 9,68 10,74 17,03 13,10 6,38***  
 Ήχος των Πεζών & Κεφαλαίων Γραµµάτων 7,63 9,87 15,22 13,83 6,80***  
 Ονοµασία των  Πεζών  & Κεφαλαίων Γραµµάτων 
 9,13 11,63 16,27 14,78 5,65***  
  Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών Γραµµάτων 1,76 2,00 3,30 2,51 7,14*** 
 Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών Γραµµάτων 0,93 1,53 2,05 2,29 6,31*** 
 Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων Γραµµάτων 2,38 2,26 3,78 2,35 5,97*** 
 Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων Γραµµάτων 1,45 1,95 2,48 2,32 4,99*** 
 Ήχος των Συµφώνων των Πεζών Γραµµάτων  
 1,52 3,28 3,79 5,24 5,77*** 
 Ονοµασία των Συµφώνων των Πεζών Γραµµάτων 2,87 3,85 5,32 5,27 5,66*** 
 Ήχος των Συµφώνων των Κεφαλαίων Γραµµάτων  
 1,98 3,85 4,35 5,48 5,41*** 
 Ονοµασία των Συµφώνων των Κεφαλαίων Γραµµάτων 3,86 4,79 6,41 5,48 5,07*** 
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πεζών γραµµάτων του αλφάβητου , είναι σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες επιδόσεις των µικρών σε ηλικία παιδιών. Το ίδιο συµβαίνει και στον ήχο 

και την ονοµασία των φωνηέντων και των συµφώνων των πεζών και των κεφαλαίων 

γραµµάτων του αλφάβητου , όπου  οι µέσοι των µεγάλων σε ηλικία παιδιών είναι 

σηµαντικά υψηλότεροι από τους µέσους των µικρών σε ηλικία παιδιών.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις µεταβλητές οι µέσοι όροι των µεγάλων σε 

ηλικία παιδιών είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους µέσους όρους των µικρών σε ηλικία 

παιδιών. Γενικότερα τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά αναγνωρίζουν  µεγαλύτερο αριθµό 

γραµµάτων σε σύγκριση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Αυτό φαίνεται επίσης και από 

το Γράφηµα που ακολουθεί. 

 

Γράφηµα 1. Σύγκριση των µέσων όρων  των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων  ως προς την 
ηλικία των παιδιών(µεγάλα σε ηλικία παιδιά και µικρά σε ηλικία παιδιά).  
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 V1= Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 
V2_1= Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων  
V2_2= Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 
V2_3= Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  
V3= Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 
V4_1= = Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  
V4_2= Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων  
V4_3= Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  
 V5= Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων  
V6= = Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων  
V7=  Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων  
V8= Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 
V9= Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 
V10= Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων  
V11= Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  
V12= Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  
V13= Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων  
V14= Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων  
V15=Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  
V16= Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  

 
 Στο Γράφηµα 1 παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση των µέσων όρων 

των µικρών και των µεγάλων σε ηλικία παιδιών που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 7. 
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Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά συγκεντρώνουν υψηλότερες µέσες επιδόσεις σε όλες τις 

µεταβλητές σε σύγκριση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά  µε τη διαφορά αυτή να είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1‰, όπως σχολιάστηκε  ήδη στον προηγούµενο 

πίνακα. 

 
Πίνακας 8 . Σύγκριση  µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων ως προς το φύλο  
για  τα µικρά σε ηλικία παιδιά  
 

Μεταβλητές 
Φύλο 

t Κορίτσια Αγόρια 
M Sd M Sd 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 3,51 5,15 4,09 5,25 0,65 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων (ήχος) 3,79 5,41 2,76 3,84 1,27 
Συλλαβικός 1 Ήχος Πεζών Γραµµάτων 5,36 6,67 4,37 5,64 0,93 
Συλλαβικός 3 Ήχος Πεζών Γραµµάτων 6,84 6,89 5,71 6,28 1,00 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 4,97 6,45 5,68 6,72 0,62 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων (ήχος) 5,10 6,03 3,62 4,53 1,62 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων(ήχος & «ου») 6,96 7,33 5,51 6,51 1,21 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων (ήχος & «ου»& 
συλλαβή) 9,03 7,97 7,69 7,32 1,02 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 7,3 9,89 6,85 8,37 0,28 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 10,07 11,41 9,29 10,12 0,42 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,90 11,24 6,38 8,19 1,48 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,48 11,48 9,76 11,82 0,64 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 1,94 2,19 1,57 1,80 1,06 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 0,84 1,50 1,01 1,56 0,68 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 2,73 2,34 2,03 2,14 1,82 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 1,42 1,90 1,49 2,01 0,2 
Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 1,85 3,75 1,19 2,74 1,17 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 2,67 3,78 3,07 3,94 0,61 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 2,37 4,37 1,59 3,24 1,19 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 3,51 4,58 4,21 4,99 0,85 

 
dfκορίτσια =67, dfαγόρια=68 
 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι µέσες επιδόσεις και οι τυπικές αποκλίσεις 

των  µικρών σε ηλικία κοριτσιών και των αγοριών στις µεταβλητές. Συνολικά 67 

ήταν τα µικρά σε ηλικία κορίτσια και 68 τα µικρά σε ηλικία αγόρια, από το σύνολο 

του δείγµατος.  Από τον Πίνακα 8 φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των µέσων 

όρων των µεταβλητών των µικρών σε ηλικία κοριτσιών και αγοριών, αλλά οι 

διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές  σε καµία µεταβλητή.  
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Πίνακας 9 . Σύγκριση των  µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων ως προς το 
φύλο  για  τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά  
 

Μεταβλητές 
Φύλο 

t 
Κορίτσια Αγόρια 
M Sd M Sd  

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 7,88 7,57 6,93 7,22 1,23 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων 7,92 7,34 6,39 6,85 2,07* 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 11,50 8,84 8,82 8,09 3,01** 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  12,70 8,50 10,49 7,82 2,57* 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,96 7,65 8,86 7,60 0,13 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  8,72 7,35 7,62 6,68 1,5 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων 12,53 8,58 10,40 8,08 2,44* 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  14,32 8,11 12,99 7,73 1,60 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 16,80 13,44 13,31 13,11 1,79 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 17,68 13,48 16,48 12,78 0,87 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 16,64 14,48 14,01 13,16 1,82 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 16,84 15,06 15,79 14,55 0,68 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 3,75 2,57 2,92 2,40 3,18** 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 2,28 2,32 1,85 2,26 1,78 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 3,98 2,33 3,60 2,37 1,53 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 2,60 2,35 2,39 2,29 0,84 
Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 4,17 5,48 3,47 5,02 1,28 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 5,60 5,44 5,08 5,13 0,95 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 4,74 5,89 4,02 5,11 1,24 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 6,34 5,48 6,46 5,49 0,21 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,    
Dfκορίτσια =168, dfαγόρια=197 
 

 Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι µέσες επιδόσεις και οι τυπικές αποκλίσεις 

στις µεταβλητές των  µεγάλων σε ηλικία κοριτσιών και των αγοριών . Από το σύνολο 

του δείγµατος , 168 ήταν τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια και 197 τα µεγάλα σε ηλικία 

αγόρια. Παρατηρείται ότι τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια γνωρίζουν µεγαλύτερο 

αριθµό πεζών γραµµάτων ως προς τον φωνηµικό ήχο ανεξάρτητα από τον τρόπο 

αξιολόγησης του ήχου(φωνηµικός ήχος ή συλλαβικός ήχος 1 και 3) σε σύγκριση µε 

τα µεγάλα σε ηλικία αγόρια, µε τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική. 

Επιπλέον τα  µεγάλα σε ηλικία κορίτσια γνωρίζουν µεγαλύτερο αριθµό  κεφαλαίων 

γραµµάτων στον φωνηµικό ήχο  και στο συλλαβικό ήχο 1 µε τη διαφορά αυτή να 

είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%. Ακόµη τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια 

υπερτερούν σε σχέση µε τα µεγάλα σε ηλικία αγόρια στην αναγνώριση του 

φωνηµικού ήχου των πεζών φωνηέντων µε τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 
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σηµαντική σε επίπεδο 1%. Οι υπόλοιπες διαφορές των µεγάλων σε ηλικία παιδιών 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικές.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω το φύλο των παιδιών δεν επηρεάζει  σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό την αναγνώριση των ήχων και της ονοµασίας των πεζών και των 

κεφαλαίων γραµµάτων για τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Από την άλλη πλευρά, στην 

περίπτωση των µεγάλων σε ηλικία παιδιών, τα κορίτσια γνωρίζουν στατιστικά 

µεγαλύτερο αριθµό γραµµάτων ως προς τον ήχο των πεζών γραµµάτων σε όλες τις 

µορφές αξιολόγησης (φωνηµικό ήχο, συλλαβικό ήχο 1 και 3) , τον  φωνηµικό ήχο 

των κεφαλαίων γραµµάτων στον συλλαβικό 3 ήχο και τον φωνηµικό ήχο των πεζών 

φωνηέντων σε σύγκριση µε τα αγόρια . 

 

Πίνακας 10 . Σύγκριση των µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων ως προς το 
τύπο   νηπιαγωγείου για  τα µικρά σε ηλικία παιδιά  
 

Μεταβλητές 
Τύπος  Νηπιαγωγείου 

t Κλασσικό  Ολοήµερο  
M Sd M Sd 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 2,67 3,96 4,58 5,79 2.27* 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων 2,47 4,72 3,83 4,63 1,65 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 3,25 5,19 5,96 6,57 2,67** 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  4,44 5,76 7,53 6,86 2,83** 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 4,25 5,81 6,06 6,99 1,58 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  3,42 5,05 5 5,49 1,70 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων 4,27 5,70 7,58 7,41 2,92** 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  6,18 6,75 9,85 7,91 2,89** 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 5,15 7,98 8,4 9,66 2,06* 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 7,67 973 11,06 1,24 1,82 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 5,89 9,61 8,83 9,92 1,71 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 6,93 9,58 10,64 12,68 1,93 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 1,24 1,76 2,11 2,09 2,55* 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 0,62 1,15 1,14 1,72 2,1* 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 1,87 2,06 2,73 2,34 2,18* 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 1,11 1,59 1,69 2,14 1,8 
Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 1,24 3,37 1,71 3,23 0,83 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 2,05 3,05 3,44 3,25 2,20* 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 1,55 3,73 2,28 3,92 1,08 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 3,09 4,36 4,39 5,02 1,56 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,    
Dfκλασσικό =55, dfολοήµερο=80 
 
 Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι µέσες επιδόσεις και οι τυπικές αποκλίσεις 

των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά και ολοήµερα 
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νηπιαγωγεία κατά την περίοδο της έρευνας. Συνολικά 55 µικρά σε ηλικία παιδιά 

φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία και 80 σε ολοήµερα. Τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία φαίνεται να υπερτερούν µε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά έναντι των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε 

κλασσικά νηπιαγωγεία στη γνώση της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων και στον 

συλλαβικό ήχο 1 και 3  των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων . Επιπλέον τα µικρά σε 

ηλικία παιδιά των ολοήµερων νηπιαγωγείων γνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον ήχο 

και την ονοµασία των πεζών γραµµάτων, τον ήχο και την ονοµασία των πεζών 

φωνηέντων, τον  φωνηµικό ήχο των κεφαλαίων φωνηέντων και την ονοµασία των 

πεζών συµφώνων σε σύγκριση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά των κλασσικών 

νηπιαγωγείων. Οι µέσες επιδόσεις των µικρών σε ηλικία παιδιών στις υπόλοιπες 

µεταβλητές δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα, τα µικρά σε ηλικία παιδιά που φοιτούν 

σε ολοήµερα νηπιαγωγεία φαίνεται να γνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον  

συλλαβικό ήχο και την ονοµασία των γραµµάτων σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία 

παιδιά που φοιτούν σε κλασσικά νηπιαγωγεία , µε τις διαφορές αυτές να είναι 

στατιστικά σηµαντικές στη γνώση ονοµασίας πεζών γραµµάτων, στο συλλαβικό ήχο 

1 και 3  των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων, στη γνώση ονοµασίας και  

συλλαβικού ήχου 1 & 3 των πεζών γραµµάτων, στη γνώση του  φωνηµικού ήχου των 

φωνηέντων πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων και στη γνώση της ονοµασίας των 

πεζών γραµµάτων τόσο για τα φωνήεντα όσο και για τα σύµφωνα. 
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Πίνακας 11 . Σύγκριση των  µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων ως προς το 
τύπο του  νηπιαγωγείου που φοιτούσαν τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά του δείγµατος  
 

Μεταβλητές 
Τύπος Νηπιαγωγείου 

t Κλασσικό Ολοήµερο 
M Sd M Sd 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 6,72 6,90 7,84 7,71 1,46 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων 6,65 7,09 7,42 7,12 1,03 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 9,25 8,49 10,65 8,54 1,55 
Συλλαβικός Ήχος 2 των Πεζών Γραµµάτων 10,65 8,29 12,14 8,10 1,72 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,48 7,4 9,21 7,77 0,91 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  7,57 7,02 8,54 6,98 1,31 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων  10,57 8,48 11,98 8,27 1,60 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  Γραµµάτων  12,5 8,33 14,42 7,53 2,26* 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 13,37 12,77 15,27 13,67 1,35 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 16,05 12,89 17,75 13,24 1,23 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 14,21 13,86 15,96 13,79 1,20 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 15,21 14,09 17,06 15,25 1,20 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 3,23 2,61 3,36 2,44 0,5 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 1,83 2,18 2,21 2,36 1,56 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 3,54 2,54 3,96 2,19 1,66 
 Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 2,38 2,27 2,56 2,36 0,74 
 Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 3,42 5,08 4,07 5,35 1,17 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 4,89 4,9 5,63 5,52 1,36 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 4,03 5,33 4,58 5,60 0,95 
 Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 6,08 5,29 6,65 5,61 0,98 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,    
Dfκλασσικό =155, dfολοήµερο=210 
 
 Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι επιδόσεις και οι τυπικές αποκλίσεις των 

µεγάλων σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά και ολοήµερα νηπιαγωγεία 

κατά την περίοδο της έρευνας. Συνολικά 155 µεγάλα σε ηλικία παιδιά φοιτούσαν σε 

κλασσικά νηπιαγωγεία και 210 σε ολοήµερα. Σύµφωνα µε την ανάλυση που 

πραγµατοποιήθηκε µε το t-test   για ανεξάρτητα δείγµατα η µόνη διαφορά µεταξύ των 

µεγάλων σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία και των 

µεγάλων σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία που είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5% είναι στη γνώση του συλλαβικού ήχου 3 των 

κεφαλαίων γραµµάτων. 

 Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι οι στατιστικά σηµαντικά διαφορές 

µεταξύ των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε  κλασσικά νηπιαγωγεία και 

των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία 

ισοσταθµίζονται όταν τα παιδιά γίνουν 6 ετών. Η µόνη στατιστικά σηµαντική 
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διαφορά που παραµένει στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά είναι στον  συλλαβικό ήχο 3 

των κεφαλαίων γραµµάτων. 

 
Πίνακας 12 . Σύγκριση των µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων ως προς το 
νοµό  φοίτησης για  τα µικρά σε ηλικία παιδιά  
 
 

Μεταβλητές 
Νοµοί 

F Ρέθυµνο Χανιά Ηράκλειο 
M Sd M Sd M Sd 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 3,09 4,57 3,79 5 4,63 6 0,98 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων 2,89 4,93 3,21 3,72 3,78 5,44 0,39 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 4,02 5,53 5,02 5,91 5,63 7,13 0,77 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  5,55 6,17 6,23 6,23 7,12 7,46 0,62 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 4,19 5,69 5,17 6,57 6,80 7,37 1,77 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  4,02 5,01 4,21 4,64 4,90 6,49 0,32 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων Γραµµάτων 5,30 5,92 6,23 6,88 7,29 8,03 0,90 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων  7,49 6,96 8,21 7,45 9,51 8,61 0,78 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 5,98 8,43 7 8,01 8,41 10,96 0,78 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,21 8,92 9,38 10,19 11,71 12,99 1,19 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 6,91 9,65 7,43 8,19 8,68 11,84 0,36 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων 
Γραµµάτων 7,28 10,07 8,96 11,47 11,44 13,24 1,42 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 1,49 1,90 1,77 1,82 2,05 2,30 0,85 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  
Γραµµάτων 0,79 1,46 0,83 1,36 1,20 1,78 0,92 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 2,13 2,21 2,36 2,11 2,68 2,49 0,66 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 1,21 1,86 1,17 1,71 2,05 2,20 2,84 
Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 1,40 3,54 1,45 2,42 1,73 3,87 0,12 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  
Γραµµάτων 2,30 3,35 2,96 3,84 3,44 4,37 0,98 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 1,89 3,74 1,85 3,23 2,22 4,63 0,12 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 3 4,07 3,96 4,99 4,73 5,23 1,46 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,    
DfΡέθυµνο =47, dfΧανιά=47, dfΗράκλειο=41 
 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των µεταβλητών της γνώσης 

των γραµµάτων ως προς το νοµό στο οποίο ανήκε το νηπιαγωγείο στο οποίο 

φοιτούσαν τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Στο νοµό Ρεθύµνου όπως και στο νοµό Χανίων 

φοιτούσαν αντίστοιχα 47 µικρά σε ηλικία παιδιά, ενώ στο νοµό Ηρακλείου 41 µικρά 

σε ηλικία παιδιά. Η ανάλυση των δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο 

one way ANOVA µε σκοπό τη σύγκριση των µέσων επιδόσεων των µικρών σε ηλικία 

παιδιών ανάλογα µε το νοµό στον οποίο φοιτούσαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
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έδειξε ότι οι διαφορές στις επιδόσεις τους, ανεξάρτητα από το νοµό στον οποίο 

φοιτούν, δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις 

µεταβλητές τους χαµηλότερους µέσους όρους στις επιδόσεις τους έχουν τα παιδιά 

που φοιτούν σε νηπιαγωγεία του νοµού Ρεθύµνου, ακολουθούν τα παιδιά από το  

νοµό Χανίων και έπονται τα παιδιά από το νοµό Ηρακλείου, που έχει τους 

υψηλότερους µέσους όρους σε σχέση µε τους υπόλοιπους νοµούς. 

 

Πίνακας 13 . Σύγκριση των  µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων  ως προς το 
νοµό που ήταν το νηπιαγωγείο φοίτησης των µεγάλων σε ηλικία παιδιών 
 

Μεταβλητές 

Νοµοί 
 

F 
Ρέθυµνο Χανιά Ηράκλειο 

M Sd M Sd M Sd 
Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων 6,81 7,02 8,96 8,38 7,01 7,05 2,52 
Φωνηµικός Ήχος Πεζών Γραµµάτων 7,19 7,31 8,54 7,92 6,1 6,2 3,05* 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων 9,52 8,46 11,43 9,33 9,81 8,08 1,41 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  10,8 8,15 12,91 8,72 11,44 7,89 1,78 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων 8,37 7,44 10,18 8,38 8,72 7,27 1,57 
Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων Γραµµάτων  8,02 7,12 9,54 7,72 7,38 6,31 2,46 
Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων 
Γραµµάτων 10,83 8,25 12,45 9,05 11,34 8,07 0,99 
Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων  12,78 7,91 14,45 8,18 14,01 7,75 1,45 
Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων 14 13,19 17,5 15,09 13,11 12,03 2,95 
Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων Γραµµάτων 16,39 12,93 19,72 14,9 16,1 11,95 2,26 
 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων 15,21 14,11 18,07 15,39 13,48 12,24 2,84 
Ονοµασία των Πεζών &  Κεφαλαίων 
Γραµµάτων 15,17 14,22 19,15 16,59 15,73 14,08 2,06 
Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων 3,20 2,55 3,70 2,67 3,17 2,35 1,31 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  
Γραµµάτων 1,82 2,15 2,71 2,57 1,90 2,21 4,49* 
Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 3,60 2,34 4,09 2,49 3,79 2,28 1,14 
Ονοµασία των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 2,26 2,18 3,09 2,61 2,37 2,23 3,7* 
Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων 3,99 5,27 4,84 5,82 2,93 4,69 3,64* 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  
Γραµµάτων 4,99 5,05 6,26 5,98 5,11 5,02 1,7 
Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 4,42 5,54 5,45 5,98 3,59 4,5 2,99 
Ονοµασία των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων 6,09 5,41 7,09 5,97 6,34 5,23 0,88 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,    
DfΡέθυµνο =149, dfΧανιά=82, dfΗράκλειο=134 
 
 Από το συνολικό δείγµα της έρευνας, 149 µεγάλα σε ηλικία παιδιά φοιτούσαν 

στο νοµό του Ρεθύµνου, 82 µεγάλα σε ηλικία παιδιά στο νοµό των Χανίων και 134 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά στο νοµό του Ηρακλείου. Η ανάλυση των δεδοµένων που 
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πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο One way ANOVA, έδειξε ότι τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία του νοµού Χανίων είχαν υψηλότερες επιδόσεις 

στην αναγνώριση του φωνηµικού ήχου των πεζών γραµµάτων , στην ονοµασία των 

πεζών και κεφαλαίων  φωνηέντων και στον ήχο των κεφαλαίων φωνηέντων, σε 

σύγκριση µε τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά που φοιτούσαν στους υπόλοιπους νοµούς, µε 

τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%. Οι διαφορές µεταξύ 

των υπόλοιπων µεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές.  

 

Πίνακας 14.  Σύγκριση  µεταξύ των µέσων όρων των µεταβλητών της γνώσης γραµµάτων   για 
τα µικρά σε ηλικία παιδιά  και  τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. 
 

Μεταβλητές 
t µικρά σε ηλικία 

παιδιά 
t µεγάλα 
σε ηλικία 
παιδιά 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων - Γνώση Φωνηµικού Ήχου Πεζών Γραµµάτων  1,59 0,91 
Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων - Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων -2,62* -8,89*** 
Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων - Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων  -6,34*** -14,80*** 
Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων  - Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων 
Γραµµάτων  

2,11* 2,28* 

Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων  - Συλλαβικός Ήχος 1 των Κεφαλαίων 
Γραµµάτων 

-1,65 -7,31*** 

Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων  - Συλλαβικός Ήχος 3 των Κεφαλαίων  
Γραµµάτων  

-5,83*** -14,97*** 

Ονοµασία Πεζών Γραµµάτων - Ονοµασία Κεφαλαίων Γραµµάτων -7,82*** -11,34*** 
Γνώση Φωνηµικού Ήχου Πεζών Γραµµάτων - Φωνηµικός Ήχος Κεφαλαίων 
Γραµµάτων  

-6,16*** -6,94*** 

Συλλαβικός Ήχος 1 των Πεζών Γραµµάτων- Συλλαβικός Ήχος 1 των 
Κεφαλαίων Γραµµάτων 

-7,13*** -10,49*** 

Συλλαβικός Ήχος 3 των Πεζών Γραµµάτων Συλλαβικός Ήχος 3 των 
Κεφαλαίων  Γραµµάτων  

-9,1*** -13,81*** 

Ονοµασία και  Ήχος Πεζών Γραµµάτων - Ονοµασία  &  Ήχος  Κεφαλαίων 
Γραµµάτων 

-8,82*** -11,25*** 

 Ήχος  Πεζών &  Κεφαλαίων Γραµµάτων - Ονοµασία των Πεζών &  
Κεφαλαίων Γραµµάτων 

-1,95 -1,70 

Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων - Ονοµασία των Φωνηέντων 
των Πεζών  Γραµµάτων 

6,17*** 12,73*** 

Ήχος των Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων - Ονοµασία των 
Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

5,31*** 13,07*** 

Ήχος των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων - Ήχος των Φωνηέντων των 
Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

-6,62*** -6,72*** 

Ονοµασία των Φωνηέντων των Πεζών  Γραµµάτων - Ονοµασία των 
Φωνηέντων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

-6,07*** -8,26*** 

Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων - Ονοµασία των  Συµφώνων 
των Πεζών  Γραµµάτων 

-4,92*** -6,17*** 

Ήχος των  Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων - Ονοµασία των  
Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

-5,07*** -7*** 

Ήχος των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων - Ήχος των  Συµφώνων των 
Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

-3,46** -4,44*** 

Ονοµασία των  Συµφώνων των Πεζών  Γραµµάτων  - Ονοµασία των  
Συµφώνων των Κεφαλαίων  Γραµµάτων 

-7,12*** -10,85*** 

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
df5 ετών=134, df6 ετών =364 
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 Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του t-test για εξαρτηµένα δείγµατα για την 

ανάλυση των δεδοµένων και συγκεκριµένα για να πραγµατοποιηθούν συγκρίσεις 

µεταξύ των µεταβλητών για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά και τα µικρά σε ηλικία 

παιδιά, δηµιουργήθηκε ο Πίνακας 14.  

Ο Πίνακας 14 έδειξε ότι η  σύγκριση µεταξύ της ονοµασίας και του 

φωνηµικού ήχου των πεζών γραµµάτων δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας . Επιπλέον η γνώση του ήχου σε 

σύγκριση µε τη γνώση της ονοµασίας των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική ούτε για τα µικρά σε ηλικία παιδιά, ούτε για τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά. Ακόµη  για τα µικρά σε ηλικία παιδιά η γνώση της ονοµασίας των 

κεφαλαίων γραµµάτων σε σύγκριση µε την γνώση του συλλαβικού ήχου 1 των 

κεφαλαίων γραµµάτων δεν είναι στατιστικά σηµαντική σε αντίθεση µε τα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά όπου είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1‰. Όλες οι υπόλοιπες 

συγκρίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές τόσο για τα µικρά σε ηλικία παιδιά όσο και 

για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Το αρνητικό πρόσηµο στον παραπάνω Πίνακα 

υποδηλώνει ότι η δεύτερη µεταβλητή υπερτερεί σε σχέση µε την πρώτη. 

 Από τον Πίνακα 14 διαπιστώνεται ότι τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά αναγνωρίζουν τον συλλαβικό ήχο 1 των πεζών γραµµάτων σε  σηµαντικά 

µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε την ονοµασία τους. Όταν όµως η αξιολόγηση του 

ήχου των πεζών γραµµάτων είναι αυστηρή(φωνηµικός ήχος), φαίνεται ότι τα παιδιά 

αναγνωρίζουν περισσότερο την ονοµασία, αλλά η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική.  

 Το ίδιο συµβαίνει και στα κεφαλαία γράµµατα. Τα παιδιά αναγνωρίζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση µε τον 

φωνηµικό ήχο µε τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική. Συγκρίνοντας τις 

γνώσεις των παιδιών στην ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων και στην ελαστική 

αξιολόγηση του ήχου τους(συλλαβικό ήχο 1 και 3), διαπιστώνεται ότι τα παιδιά 

αναγνωρίζουν περισσότερο τον ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων σε σηµαντικό βαθµό. 

Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά σε ηλικία παιδιά , στα οποία όταν γίνεται σύγκριση του 

συλλαβικού ήχου 1 µε την ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων, εάν και φαίνεται να 

αναγνωρίζουν καλύτερα τον ήχο, η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 Τόσο τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά όσο και τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

αναγνωρίζουν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό την ονοµασία των κεφαλαίων 

γραµµάτων σε σχέση µε την ονοµασία των πεζών γραµµάτων. Ακόµη τα 



65 
 

παιδιά(µικρά και µεγάλα σε ηλικία παιδιά) αναγνωρίζουν σε σηµαντικά  µεγαλύτερο 

βαθµό τον ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση µε τον ήχο των πεζών 

γραµµάτων σε όλες τις µορφές αξιολόγησης του ήχου(αυστηρή και ελαστική). 

Συγκρίνοντας συνολικά την ονοµασία και τον ήχο των πεζών και των κεφαλαίων 

γραµµάτων, τα µεγάλα και τα µικρά σε ηλικία παιδιά  αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό την ονοµασία και τον ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων, µε τη διαφορά αυτή να 

είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1‰. 

 Όταν γίνεται σύγκριση του ήχου και της ονοµασίας των φωνηέντων των 

πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων φαίνεται ότι όλα τα παιδιά αναγνωρίζουν σε 

στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό τον ήχο συγκριτικά µε την ονοµασία των 

φωνηέντων. Το αντίθετο συµβαίνει στα σύµφωνα. Τα παιδιά φαίνεται να 

αναγνωρίζουν σε στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό την ονοµασία των 

συµφώνων των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων έναντι του ήχου τους. 

 Επιπρόσθετα, ο ήχος και η ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά από τον ήχο και την ονοµασία των πεζών γραµµάτων τόσο για 

τα φωνήεντα όσο και για τα σύµφωνα για όλα τα παιδιά, δείχνοντας ότι 

αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον ήχο και την ονοµασία των κεφαλαίων 

γραµµάτων έναντι των πεζών(φωνήεντα και σύµφωνα). 

 Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό την ονοµασία των πεζών γραµµάτων σε σχέση µε τον ήχο τους όταν αυτός 

αξιολογείται αυστηρά, εάν και θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ η ονοµασία πεζών 

συµφώνων υπερτερεί έναντι του ήχου τους, στα φωνήεντα συµβαίνει το αντίθετο- ο 

ήχος των πεζών φωνηέντων υπερτερεί έναντι της ονοµασίας τους. Το ίδιο «µοτίβο» 

παρατηρείται και στα κεφαλαία γράµµατα, όταν γίνεται σύγκριση µεταξύ του ήχου 

και της ονοµασίας τους.  

 Όταν όµως η αξιολόγηση της γνώσης του ήχου των κεφαλαίων και πεζών 

γραµµάτων είναι ελαστική και συγκρίνοντάς την µε την γνώση της ονοµασίας τους 

από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η γνώση του ήχου διαφέρει σε µεγαλύτερο βαθµό 

σε σχέση µε τη γνώση της ονοµασίας τους. 

 Συγκρίνοντας τη γνώση της ονοµασίας των πεζών γραµµάτων µε τη γνώση 

της ονοµασίας των κεφαλαίων γραµµάτων, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν 

σε µεγαλύτερο βαθµό την ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων. Τα ίδια 

αποτελέσµατα παρατηρούνται και στις υποκατηγορίες των γραµµάτων(των 

φωνηέντων και των συµφώνων).  
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 Τέλος  συγκρίνοντας τη γνώση του φωνηµικού ήχου των πεζών γραµµάτων µε 

τη γνώση του φωνηµικού ήχου των κεφαλαίων γραµµάτων, παρατηρείται ότι τα 

παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον 

φωνηµικό ήχο των κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση µε τον φωνηµικό ήχο των πεζών 

γραµµάτων. Το ίδιο ισχύει για όλες τις µορφές αξιολόγησης του ήχου(αυστηρή και 

ελαστική), καθώς και για τις κατηγορίες των φωνηέντων και των συµφώνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

 

 Η παρούσα µελέτη εξέτασε τη γνώση των παιδιών προσχολικής ηλικίας µε 

µητρική γλώσσα την ελληνική για την ονοµασία και τον ήχο των πεζών και των 

κεφαλαίων γραµµάτων του ελληνικού αλφάβητου και εάν οι γνώσεις τους 

επηρεάζονται από το φύλο των παιδιών, την ηλικία τους, το τύπο νηπιαγωγείου και το 

νοµό στον οποίο φοιτούν. 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε όλες τις µεταβλητές σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά µε τις 

διαφορές αυτές να είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι µέσοι όροι των επιδόσεων των 

µεγάλων παιδιών σε όλες τις µεταβλητές ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τους µέσους 

όρους των επιδόσεων των µικρών σε ηλικία παιδιών στις αντίστοιχες µεταβλητές. Τα 

µεγάλα σε ηλικία παιδιά αναγνωρίζουν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό σε σχέση µε 

τα µικρά σε ηλικία παιδιά τον φωνηµικό και το συλλαβικό ήχο 1 και 3 τόσο των 

πεζών όσο και των κεφαλαίων γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Επιπλέον οι 

επιδόσεις των µεγάλων σε ηλικία παιδιών ήταν σηµαντικά υψηλότερες ως προς τις 

γνώσεις τους στην ονοµασία των πεζών και των κεφαλαίων γραµµάτων του 

αλφάβητου. Οι γνώσεις των µεγάλων σε ηλικία παιδιών για τον ήχο και την ονοµασία 

των φωνηέντων και των συµφώνων των γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου ήταν 

στατιστικά υψηλότερες από τις γνώσεις των µικρών σε ηλικία παιδιών. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση της µελέτης µας ότι οι επιδόσεις των 

µεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών ως προς τη γνώση τους για τον ήχο και την ονοµασία 

των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων του αλφάβητου θα διαφέρουν σηµαντικά 

από τις επιδόσεις των µικρότερων σε ηλικία παιδιών. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συνάδουν µε άλλες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί τόσο στην 

Ελλάδα(Manolitsis & Tafa, 2009), όσο και στο εξωτερικό (Bouchiere et al, 2010, Foy  

& Mann, 2006, Treiman et al., 2006). Η γνώση των γραµµάτων αυξάνεται καθώς 

αναπτύσσονται τα παιδιά. 

Τα µικρά και τα µεγάλα παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική 

φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τα κεφαλαία γράµµατα παρά τα πεζά. Τα ευρήµατα 

της παρούσας µελέτης επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι τα παιδιά του 

δείγµατος ανεξάρτητα από την ηλικία τους θα αναγνωρίζουν σε σηµαντικά 
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υψηλότερο βαθµό τα κεφαλαία γράµµατα του αλφάβητου σε σχέση µε τα πεζά. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συνάδουν και µε άλλες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 

παιδιά µε µητρική γλώσσα την ελληνική (Manolitsis & Tafa, 2009,Τάφα, 2003) και 

σε παιδιά µε µητρική γλώσσα την αγγλική (Evans et al, 2006, Treiman et al, 1998, 

Treiman & Kessler, 2004).  Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι το σχήµα των 

κεφαλαίων γραµµάτων είναι πιο  ευδιάκριτο από το σχήµα των πεζών γραµµάτων και 

προσελκύει την προσοχή των παιδιών. Επιπλέον τα κεφαλαία γράµµατα εµφανίζονται 

συχνότερα και µε έντονους χαρακτήρες σε παιδικά βιβλία, τίτλους, καρτέλες και 

ονόµατα (Evans et al, 2006). Η  γνώση των κεφαλαίων γραµµάτων έναντι των πεζών 

από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ίσως οφείλεται στην εκπαίδευση τους. Τα παιδιά 

τείνουν στις πρώτες τους προσπάθειες γραφής να χρησιµοποιούν σχεδόν πάντα 

κεφαλαία(Hildreth, 1936,Τάφα, 2003). Γενικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (µικρά 

και µεγάλα παιδιά) αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την ονοµασία και τον ήχο σε 

όλες τις µετρήσεις (φωνηµικός, συλλαβικός ήχος 1 και 3) των κεφαλαίων γραµµάτων 

σε σχέση µε των πεζών µε τη διαφορά αυτή να ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Η αρχική υπόθεση της συγκεκριµένης µελέτης ότι οι επιδόσεις των παιδιών 

ως προς τη γνώση του ήχου των κεφαλαίων και των πεζών γραµµάτων θα είναι 

υψηλότερες από τις επιδόσεις τους ως προς τη γνώση της ονοµασίας των κεφαλαίων 

και των πεζών γραµµάτων τόσο στα µικρά όσο και στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα. Τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

φαίνεται να αναγνωρίζουν σε στατιστικά µεγαλύτερο βαθµό τον ήχο σε σχέση µε την 

ονοµασία των γραµµάτων  τόσο για τα πεζά όσο και για τα κεφαλαία γράµµατα όταν 

η µέτρηση του ήχου αξιολογείται ελαστικά (συλλαβικός ήχος 1 και 3). Μόνη 

εξαίρεση αποτελούν τα µικρά σε ηλικία παιδιά που αν και αναγνωρίζουν καλύτερα 

τον συλλαβικό ήχο 1 των κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση µε την ονοµασία των 

πεζών γραµµάτων, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα όταν η 

αξιολόγηση ήταν αυστηρή (φωνηµικός ήχος) τα παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται 

ότι γνώριζαν καλύτερα την ονοµασία των πεζών γραµµάτων σε σχέση µε τον 

φωνηµικό ήχο των πεζών γραµµάτων, αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων 

ερευνών που έχουν ως δείγµα παιδιά προσχολικής ηλικίας µε µητρική γλώσσα την 

αγγλική, καθώς εκείνα φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα την ονοµασία έναντι του 

ήχου των γραµµάτων (Evans et al, 2006, Foy & Mann, 2006, McBride-Chang, 1999, 

Treiman & Boderick, 1998) συµφωνούν όµως µε άλλες έρευνες που έχουν 
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πραγµατοποιηθεί σε παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική(Manolitsis & 

Tafa, 2009,Τάφα, 2003).  

Η διαφορά αυτή οφείλεται ίσως στα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά διαφανής ως προς την ανάγνωση, αφού 

έχει µεγάλο βαθµό συνέπειας στην αναπαράσταση των ήχων από τα γράµµατα. 

Επιπλέον ο ήχος κάθε γράµµατος ανταποκρίνεται στο αρχικό φώνηµα της ονοµασίας 

του γράµµατος. Έρευνες στην αγγλική γλώσσα έχουν δείξει ότι οι ήχοι των 

γραµµάτων που βρίσκονται στην αρχική θέση της ονοµασίας τους ήταν πιο εύκολο να 

αναγνωριστούν από τα παιδιά (Evans et al, 2006, McBride-Chang, 1999, Treiman et 

al, 1998). Τα παιδιά µε µητρική γλώσσα την ελληνική φαίνεται να κατανοούν τη 

συσχέτιση µεταξύ γραφήµατος και φωνήµατος και η ακριβής σχεδόν αντιστοιχία του 

ήχου µε το γράφηµα τα διευκολύνει να µάθουν πρώτα τον ήχο των γραµµάτων. Τα 

παιδιά κατανοούν ότι µαθαίνοντας τον ήχο των γραµµάτων τα βοηθά να διαβάσουν 

µε ευκολία τις λέξεις, γεγονός που ίσως τα «προτρέπει» να εστιάζουν περισσότερο 

στην µάθηση του ήχου σε σχέση µε την ονοµασία των γραµµάτων.  

Ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση του ήχου έναντι της 

ονοµασίας από τα παιδιά αποτελεί η άτυπη διδασκαλία των γραµµάτων από τους 

γονείς ή τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγµα για να γράψει ένα παιδί το όνοµά του 

στα αγγλικά, ο ενήλικος  συνήθως  εκφωνεί ένα-ένα τα γράµµατα µε την ονοµασία 

τους (Treiman & Boderick, 1998). Αντίθετα στην ελληνική γλώσσα όταν κάποιος 

ενήλικος γράφει µια λέξη στο παιδί για να το διδάξει, εκφωνεί συνήθως τον ήχο των 

γραµµάτων. Αν και στην έρευνα των Manolitsis, Georgiou, Stephenson & Parilla 

(2009) οι Έλληνες γονείς ανέφεραν ότι δίδασκαν στα παιδιά τους τον ήχο και την 

ονοµασία των γραµµάτων εξίσου πριν την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, ίσως αυτό 

να µην ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. Οι γονείς επικεντρώνονταν στην 

µάθηση του ήχου παρά της ονοµασίας των γραµµάτων από τα παιδιά, αφού 

αντιλαµβάνονται ότι τα παιδιά γνωρίζοντας τον ήχο των γραµµάτων διευκολύνονται 

στις πρώτες προσπάθειες που καταβάλλουν για να γράψουν και να διαβάσουν. Ακόµη  

το ∆ΕΠΠΣ(2003) αναφέρει ως εκπαιδευτικό στόχο του νηπιαγωγείου τη µάθηση από 

τα παιδιά ότι «στα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας αντιστοιχούν γράµµατα», 

γεγονός που ίσως ωθεί τους εκπαιδευτικούς να επικεντρώνονται στη µάθηση κυρίως 

των ήχων των γραµµάτων από τα παιδιά σε σχέση µε την ονοµασία. Τα παραπάνω 

ενισχύονται από τα αποτελέσµατα των ερευνών στην αγγλική γλώσσα που δείχνουν 

ότι η µάθηση των ήχων των γραµµάτων, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε τη 
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φωνολογική επίγνωση σχετίζεται µε την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών.(Ball & 

Blackmann, 1991, Defior & Tudela, 1994).  

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης διαπιστώνεται ότι τόσο τα µικρά 

όσο και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά γνώριζαν σε στατιστικά υψηλότερο βαθµό την 

ονοµασία των φωνηέντων και των συµφώνων των πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων 

σε σχέση µε τον φωνηµικό ήχο τους στην αυστηρή µέτρηση του ήχου. Επιπλέον 

παρατηρείται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας γνωρίζουν καλύτερα τον ήχο και την 

ονοµασία των συµφώνων και των φωνηέντων των κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση 

µε τον ήχο και την ονοµασία των πεζών σε στατιστικά υψηλότερο βαθµό.  

Τα γράµµατα που γνωρίζουν καλύτερα ως προς τον ονοµασία των πεζών 

γραµµάτων ήταν τα γράµµατα χ, κ, β και α και τα κεφαλαία Χ, Α, Β και Κ. Τα 

γράµµατα αυτά ήταν τα πιο γνωστά ως προς την ονοµασία τόσο για τα µικρά όσο και 

για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Σύµφωνα µε την θεωρία του µαρκαρίσµατος, οι 

λιγότερο αµαρκάριστες συλλαβές είναι οι συλλαβές ΣΦ και ακολουθούν οι συλλαβές 

ΦΣ, αφού σε σχέση µε τις ΣΣΦΣ, ΣΣΦ και ΣΦΣ συλλαβές αποτελούνται από 

µικρότερο αριθµό τεµαχίων και έχουν πιο απλή δοµική συνθετότητα (Βαρλόκωστα & 

Τζακώστα,2006). 

 Τα γράµµατα που γνώριζαν περισσότερο τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά (χ, κ, β και α) είναι σχετικά απλά ως προς τη συλλαβική τους δοµή σε σχέση 

µε άλλα γράµµατα που συγκεντρώνουν µικρότερα ποσοστά ως προς την γνώση της 

ονοµασίας τους (π.χ. γιώτα, ύψιλον).  Απ’ την άλλη πλευρά γράµµατα όπως  τα θ και 

φ που είναι  εξίσου απλά µε τα γράµµατα χ, κ, β(τα πιο γνωστά γράµµατα στην 

ονοµασία) στη συλλαβική τους δοµή συγκεντρώνουν πολύ µικρά ποσοστά στην 

ονοµασία των γραµµάτων.  

Ο Πόρποδας (2002) υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι πιθανόν να γνωρίζουν 

καλύτερα τα γράµµατα που εµφανίζονται συχνότερα στο λεξιλόγιό τους. Η 

συχνότητα εµφάνισης των γραµµάτων µπορεί να επηρεάσει το βαθµό ευκολίας ή 

δυσκολίας αναγνώρισης των γραµµάτων από τα παιδιά. Τα γράµµατα κ, ρ, τ, σ(ς), ν 

και π αποτελούν τα έξι σύµφωνα που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη συχνότητα 

παρουσίας στις λέξεις του βιβλίου «Η γλώσσα µου» της πρώτης τάξης του δηµοτικού 

σχολείου(Πόρποδας, 2002). Το γράµµα χ που σύµφωνα µε τον Πόρποδα (2002) δεν 

εµφανίζεται µε µεγάλη συχνότητα στο συγκεκριµένο βιβλίο, φαίνεται να το 

γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση µε άλλα γράµµατα. Τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας , τουλάχιστον ως προς τις γνώσεις των παιδιών για την ονοµασία 
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των γραµµάτων, δε συνάδουν µε τους ισχυρισµούς του Πόρποδα (2002) σχετικά µε 

τη συχνότητα εµφάνισης των γραµµάτων στο λεξιλόγιο τους και το βαθµό ευκολίας 

αναγνώρισής τους από τα παιδιά. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το βιβλίο 

αναφέρεται στην πρώτη τάξη του δηµοτικού και πιθανόν τα παιδιά που φοιτούν σε 

νηπιαγωγεία να χρησιµοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο, όπου παρουσιάζονται 

συχνότερα διαφορετικά γράµµατα. Επιπλέον το βιβλίο ανάγνωσης της πρώτης 

δηµοτικού έχει πλέον αλλάξει και κατά συνέπεια έχει αλλάξει και το περιεχόµενό του 

(λέξεις) που υπάρχουν σε αυτό.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το γράµµα χ συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα 

ποσοστά από όλα τα υπόλοιπα γράµµατα ως προς την γνώση της ονοµασίας του. 

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο γράµµα χρησιµοποιείται σε 

παιδικά παιχνίδια (Evans et al, 2006). Το γράµµα χ φαίνεται να είναι από τα 

γράµµατα που µαθαίνουν πρώτα τα παιδιά και σε άλλες έρευνες (Νικολουδάκη, 2011, 

Evans et al, 2006,Τάφα, 2003). Σύµφωνα µε τους Evans και συνεργάτες, (2006), τα 

παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τα πεζά γράµµατα των οποίων η γραφική αναπαράσταση 

ήταν παρόµοια για τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα. Στη παρούσα µελέτη 

παρατηρείται ότι τα πιο γνωστά γράµµατα στην ονοµασία των πεζών και κεφαλαίων 

γραµµάτων έχουν παρόµοια γραφική αναπαράσταση(Κ,κ, Χ, χ, Β, β, Ρ, ρ, Ο,ο). Όµως 

παρατηρείται ότι και άλλα γράµµατα που έχουν παρόµοια γραφική αναπαράσταση 

(Φ,φ, Θ, θ) αποτελούν τα λιγότερα γνωστά γράµµατα ως προς την ονοµασία τους. 

 Ένας ακόµη παράγοντας που ίσως επηρεάζει τη γνώση των παιδιών για τα 

γράµµατα είναι η θέση των γραµµάτων στην αλφαβητική αλυσίδα. Από τα 

αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι το γράµµα α ήταν ένα από τα γνωστά γράµµατα 

τόσο ως προς την ονοµασία όσο και ως προς τον ήχο του για τα µικρά και τα µεγάλα 

παιδιά, όπως και το β αλλά µόνο ως προς την ονοµασία του. Τα γράµµατα αυτά 

βρίσκονται στην αρχή της αλφαβητικής αλυσίδας και µάλιστα η ονοµασία τους 

(άλφα-βήτα) αντιστοιχεί στην ονοµασία του ελληνικού αλφαβήτου, γεγονός που 

διευκολύνει τα παιδιά να θυµούνται την ονοµασία τους αν και η δοµή της ονοµασίας 

τους δεν είναι τόσο απλή όσο άλλα γράµµατα, αφού αποτελούνται από δυο συλλαβές 

και όχι µια όπως για παράδειγµα το µι ή το ξι. 

Τα λιγότερο γνωστά γράµµατα ως προς την ονοµασία των πεζών ήταν τα 

γράµµατα  υ , θ, γ, φ για τα µικρά παιδιά και υ, φ, ξ και η για τα µεγάλα παιδιά. Για 

την ονοµασία των κεφαλαίων γραµµάτων τα λιγότερο γνωστά γράµµατα ήταν κοινά 

και για τα µικρά και για τα µεγάλα παιδιά και ήταν τα γράµµατα Θ, Υ, Ι, Φ. Τα 
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γράµµατα αυτά ήταν λιγότερο γνωστά ίσως επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί 

(Πόρποδας, 2002), δεν εµφανίζονται τόσο συχνά όσο άλλα γράµµατα στο λεξιλόγιο 

των παιδιών. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι η γραφή της ελληνικής γλώσσας 

είναι φωνολογικά ηµιδιαφανής, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία ένα 

προς ένα µεταξύ φωνηµάτων και γραφηµάτων. Έτσι για τα γράµµατα υ, η και ι ενώ 

έχουν κοινό ήχο, η ονοµασία τους είναι διαφορετική και το γράµµα ξ ενώ γράφεται 

µε ένα γράµµα, φωνολογικά αντιστοιχούν δυο /ks/ (Νέσπορ, 1999, Nikolopoulos et 

al, 2006). Αν και οι ασυνέπειες που παρατηρούνται υπόκεινται σε κανόνες και η 

µάθησή τους θεωρείται εύκολη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ίσως δεν έχουν 

κατακτήσει πλήρως τους κανόνες αυτούς, γεγονός που τα δυσκολεύει στην µάθηση 

των ονοµάτων των συγκεκριµένων γραµµάτων. Ακόµη όπως ήδη αναφέρθηκε κάποια 

από αυτά τα γράµµατα(υ, ι) έχουν πιο σύνθετη συλλαβική δοµή σε σχέση µε  κάποια 

άλλα (χ, β), γεγονός που ίσως δεν διευκολύνει την µάθησή τους από τα παιδιά. Αν 

προσθέσουµε και το γεγονός ότι συχνά τα ι, υ, η δεν αναφέρονται µε την ονοµασία 

τους στα παιδιά από τους ενηλίκους αλλά ως π.χ. το ι του ιπποπόταµου ή το η του 

ήλιου, τα παιδιά δεν εξοικειώνονται τόσο εύκολα µε την ονοµασία των 

συγκεκριµένων γραµµάτων όσο µε κάποια άλλα.  

 Τα γράµµατα που γνώριζαν περισσότερο τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά ως προς τον φωνηµικό ήχο (αυστηρή µέτρηση) για τα πεζά ήταν τα ο, α, ε, ι 

και για τα κεφαλαία τα Α, Ο, Ε και Η. Παρατηρείται ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας αναγνωρίζουν περισσότερο τα φωνήεντα ως προς τον ήχο των γραµµάτων 

τόσο στα πεζά όσο και στα κεφαλαία γράµµατα. Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι 

τα φωνήεντα αποτελούν τους πρώτους ήχους που πραγµατώνουν αρθρωτικά τα 

παιδιά (Tager-Flusberg, 2002), αφού η δοµή τους φωνολογικά είναι πιο απλή από 

αυτή των συµφώνων, γεγονός που τα διευκολύνει στην µάθηση των ήχων τους. 

Σύµφωνα µε τον Πόρποδα (2002) τα φωνήεντα α, ι, ο και ε εµφανίζονται µε τη 

µεγαλύτερη συχνότητα στο βιβλίο «Η γλώσσα µου» της πρώτης τάξης του δηµοτικού 

σχολείου. Άλλωστε αν ληφθεί υπόψη η φύση της συλλαβής της ελληνικής γλώσσας, 

η οποία συνήθως αποτελείται από ένα σύµφωνο και ένα φωνήεν είναι λογικό τα 

φωνήεντα να εµφανίζονται συχνότερα σε σχέση µε τα σύµφωνα. Ίσως λοιπόν η 

συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων γραµµάτων στο λεξιλόγιο των παιδιών να 

επηρεάζει την ευκολία µάθησής τους. 

Τα λιγότερο γνωστά γράµµατα ως προς τον φωνηµικό ήχο  στα πεζά ήταν τα 

γράµµατα δ, γ, ζ, και θ για τα µικρά σε ηλικία παιδιά και τα γράµµατα τ, π, δ, φ, και γ 
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για τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Τα λιγότερο γνωστά γράµµατα ως προς τον 

φωνηµικό ήχο για τα κεφαλαία ήταν τα γράµµατα Π, Τ, Θ, Φ τόσο για τα µικρά όσο 

και για τα µεγάλα παιδιά. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν ως ένα βαθµό τη 

θεωρία του µαρκαρίσµατος, αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί τα τριβόµενα (f, v, δ, γ, z, 

θ) είναι τα πιο µαρκαρισµένα και εποµένως πιο δύσκολα στην πραγµάτωσή τους σε 

σχέση µε τα κλειστά (p, t, k). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά στην αυστηρή 

µέτρηση του ήχου, δεν µπορούσαν να προφέρουν µε ευκολία το φωνηµικό ήχο επειδή 

είναι δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αποµονώνουν ένα 

συγκεκριµένο ήχο ενός γράµµατος. Σύµφωνα µε τον Πόρποδα (2002), κατά τη 

µάθηση της ανάγνωσης ενός αλφαβητικού συστήµατος, ο αναγνώστης πρέπει να 

µάθει τον τρόπο µε τον οποίο τα φωνήµατα του προφορικού λόγου συνδέονται µε τα 

γράµµατα. Το γεγονός ότι ο φθόγγος δεν έχει σηµασιολογικό περιεχόµενο και ότι, 

επιπλέον δεν είναι εύκολο να προφερθεί χωρίς την συµπροφορά κάποιου άλλου 

φθόγγου έχει ως συνέπεια τη δυσκολία αποµόνωσης κάθε φθόγγου χωριστά. Πιο 

συγκεκριµένα, ενώ ο ήχος ενός φωνήεντος µπορεί εύκολα να διακριθεί και να 

αποµονωθεί, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τον ήχο ενός συµφώνου. Συνήθως 

καθώς προφέρεται ο ήχος ενός συµφώνου συνδέεται και προφέρεται µαζί και κάποιος 

ήχος φωνήεντος. Για το λόγο αυτό, γράµµατα όπως το τ και το π, παρόλο που στο 

φωνηµικό ήχο συγκεντρώνουν πολύ χαµηλά ποσοστά, στο συλλαβικό ήχο 

συγκεντρώνουν πιο υψηλά ποσοστά, τόσο που το γράµµα π βρίσκεται ανάµεσα στα 

πιο γνωστά γράµµατα στον συλλαβικό ήχο. 

Τα γράµµατα α, χ, ο, π, κ, ρ και β συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά τόσο στα 

κεφαλαία όσο και για τα πεζά γράµµατα στον συλλαβικό ήχο  3 (ελαστική µέτρηση 

του ήχου) για τα µικρά και τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά. Το π [+ συµφωνικό],[-

κλειστό], [-άηχο], όπως επίσης και το κ [+συµφωνικό], [-κλειστό], [-άηχο] 

συγκεντρώνουν λιγότερα θετικά χαρακτηριστικά από το γ [+συµφωνικό], 

[+υπερωικό], [+τριβόµενο], [+ηχηρό] και το δ [+συµφωνικό], [-οδοντικό], [+ ηχηρό]. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του µαρκαρίσµατος όσο λιγότερα θετικά χαρακτηριστικά 

συγκεντρώνει ένα τεµάχιο τόσο πιο εύκολο είναι στη πραγµάτωσή του και ίσως στη 

µάθησή του από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αν βέβαια επιβεβαιωνόταν η θεωρία 

του µαρκαρίσµατος τότε τα φωνήεντα που είναι πιο απλά στη πραγµάτωσή τους σε 

σχέση µε τα σύµφωνα θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πιο υψηλά ποσοστά σε 

σχέση µε οποιοδήποτε σύµφωνο. Επιπλέον το χ το οποίο είναι πιο χαρακτηρισµένο 

[+συµφωνικό], [+τριβόµενο], [+υπερωικό], [-άηχο] σε σχέση µε το κ θα έπρεπε να 
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συγκεντρώνει πιο χαµηλά ποσοστά από αυτό,  που δεν συµβαίνει. Τα γράµµατα που 

συγκέντρωσαν τα πιο χαµηλά ποσοστά στο συλλαβικό ήχο 3 για τα κεφαλαία ήταν τα 

γράµµατα Ι, Θ, Ω και Υ και για τα πεζά ήταν τα γράµµατα γ, δ, ω, και υ για όλα τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρατηρείται ότι τα σύµφωνα που συγκεντρώνουν τα 

µικρότερα ποσοστά στο συλλαβικό ήχο (γ, δ, θ) είναι πιο χαρακτηρισµένα σε σχέση 

µε άλλα σύµφωνα που όπως έχει ήδη αναφερθεί σύµφωνα µε τη θεωρία του 

µαρκαρίσµατος είναι πιο δύσκολο να πραγµατωθούν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

θεωρία του µαρκαρίσµατος αναφέρεται στην κατάκτηση της φωνολογίας και όχι στην 

κατάκτηση της γραφής όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Αντίστοιχα τα φωνήεντα 

που συγκεντρώνουν τα πιο χαµηλά ποσοστά (ω, υ) δεν εµφανίζονται πολύ συχνά στο 

καθηµερινό λεξιλόγιο των παιδιών. Γενικά παρατηρείται ότι τα µεγάλα παιδιά δίνουν 

ως απάντηση το συλλαβικό ήχο 3 τόσο στα κεφαλαία όσο και στα πεζά γράµµατα πιο 

συχνά σε σχέση µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά.  

 Σύµφωνα µε τις στατιστικές αναλύσεις που έγιναν, τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

δε παρουσίαζαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των 

µεταβλητών ως προς το φύλο. Αν και παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές, µε τα 

κορίτσια να υπερτερούν στον φωνηµικό και συλλαβικό ήχο στα κεφαλαία και πεζά 

γράµµατα έναντι των αγοριών και τα αγόρια να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην 

ονοµασία πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων σε σχέση µε τα κορίτσια, οι διαφορές 

αυτές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές για τα µικρά σε ηλικία παιδιά. Γενικά 

παρατηρείται ότι τα µικρά σε ηλικία κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις στην 

αναγνώριση του ήχου σε όλες τις µεταβλητές (φωνηµικός ήχος, συλλαβικός ήχος 1 

και 3, πεζά, κεφαλαία, φωνήεντα, σύµφωνα) σε σχέση µε τα αγόρια. Αντίστοιχα τα 

µικρά σε ηλικία αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις µεταβλητές 

αναγνώρισης της ονοµασίας των γραµµάτων(πεζά, κεφαλαία, σύµφωνα, φωνήεντα). 

Αντίθετα στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ως προς το φύλο. Πιο συγκεκριµένα τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια είχαν 

καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τα µεγάλα σε ηλικία αγόρια σε όλες τις µεταβλητές, 

εκτός από τη γνώση της ονοµασίας των συµφώνων των κεφαλαίων γραµµάτων όπου 

υπερτερούσαν τα αγόρια χωρίς όµως η διαφορά αυτή να ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Τα µεγάλα σε ηλικία κορίτσια αναγνώριζαν σε στατιστικά µεγαλύτερο βαθµό τον 

φωνηµικό και το συλλαβικό ήχο 1 και 3 των πεζών γραµµάτων σε σχέση µε τα 

µεγάλα σε ηλικία αγόρια, όπως επίσης τον συλλαβικό ήχο 1 των κεφαλαίων 

γραµµάτων και τον ήχο των φωνηέντων των πεζών γραµµάτων.  Τα αποτελέσµατα 
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αυτά επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση αφού από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι 

οι  επιδόσεις των παιδιών ως προς τη γνώση τους για τον ήχο των κεφαλαίων και των 

πεζών γραµµάτων διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το φύλο τους στα µεγάλα σε 

ηλικία παιδιά, µε τα κορίτσια να έχουν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε τα αγόρια. 

Από την άλλη πλευρά για τα µικρά σε ηλικία παιδιά η υπόθεση αυτή δεν 

επιβεβαιώνεται αφού οι διαφορές που βρέθηκαν στις γνώσεις των µικρών σε ηλικία 

παιδιών ως προς την ονοµασία ή τον ήχο των γραµµάτων , ανάλογα µε το φύλο τους, 

όπως επίσης και στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά ως προς την ονοµασία των γραµµάτων, 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Στην έρευνα των Treiman, Levin & Kessler (2006), 

που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλα σε ηλικία παιδιά στην εβραϊκή γλώσσα βρέθηκε 

ότι τα κορίτσια γνώριζαν περισσότερα γράµµατα σε σύγκριση µε τα αγόρια. Τα 

αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Bouchiere, Ponce & Foulin 

(2010) που πραγµατοποιήθηκε σε γαλλόφωνα παιδιά, όπου έδειξαν ότι τα κορίτσια 

υπερτερούσαν σε σχέση µε τα αγόρια στη γνώση των κεφαλαίων γραµµάτων. 

Ο τύπος του νηπιαγωγείου (κλασσικό ή ολοήµερο) φαίνεται να επιδρά κυρίως 

στα µικρά σε ηλικία παιδιά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µικρά σε ηλικία παιδιά 

που φοιτούσαν σε ολοήµερα νηπιαγωγεία παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση 

µε τα µικρά σε ηλικία παιδιά που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία σε όλες τις 

µεταβλητές. Οι διαφορές µεταξύ των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε 

ολοήµερα νηπιαγωγεία ήταν στατιστικά σηµαντικές στη γνώση της ονοµασίας και 

του συλλαβικού ήχου  1 και 3 των πεζών γραµµάτων, στη γνώση του συλλαβικού 

ήχου 1 και 3 των κεφαλαίων γραµµάτων, στην ονοµασία και τον ήχο των φωνηέντων 

των πεζών γραµµάτων, στον ήχο των φωνηέντων των κεφαλαίων γραµµάτων και 

στην ονοµασία των συµφώνων των πεζών γραµµάτων, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες 

γνώσεις των µικρών σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία. Οι 

µέσοι όροι των επιδόσεων των µικρών σε ηλικία παιδιών στις υπόλοιπες µεταβλητές 

δεν παρουσίαζαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  

Οι µέσοι όροι των επιδόσεων των µεγάλων σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν 

σε ολοήµερα νηπιαγωγεία ήταν υψηλότερες σε σχέση µε τις επιδόσεις των µεγάλων 

σε ηλικία παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά νηπιαγωγεία σε όλες τις µεταβλητές, 

χωρίς οι διαφορές αυτές να ήταν στατιστικά σηµαντικές. Η µόνη µεταβλητή που 

εξακολουθούσε να έχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα µεγάλα σε ηλικία παιδιά 

των ολοήµερων νηπιαγωγείων ήταν στη γνώση του συλλαβικού ήχου 3 των 

κεφαλαίων γραµµάτων. Οι διαφορές (στατιστικά σηµαντικές ή µη) ανάµεσα στις 
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γνώσεις των παιδιών που φοιτούσαν σε κλασσικά και ολοήµερα νηπιαγωγεία για τη 

γνώση των γραµµάτων οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 

ηµερήσιου προγράµµατος του ολοήµερου νηπιαγωγείου, εξαιτίας του διευρυµένου 

ωραρίου δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό να εστιάσει σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη γνώση των γραµµάτων (π.χ. φωνολογικές 

ασκήσεις, δραστηριότητες γραφής κ.τ.λ.)  ή να εστιάσει την προσοχή του σε παιδιά 

που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες σε σχέση µε τα κλασσικά νηπιαγωγεία, 

όπου το ωράριο λειτουργίας είναι περιορισµένο (Ντολιοπούλου, 2003). 

Η ανάλυση των δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο One Way 

ANOVA για την επίδραση του νοµού φοίτησης των παιδιών στη γνώση των 

γραµµάτων, έδειξε ότι οι επιδόσεις των µικρών σε ηλικία παιδιών δεν παρουσίαζαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε  το νοµό στον οποίο φοιτούσαν. Αν και 

τα παιδιά που φοιτούσαν στο νοµό Ηρακλείου είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους νοµούς (ακολουθούσε ο νοµός Χανίων και ο νοµός Ρεθύµνου), οι 

διαφορές στους µέσους όρους των µεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές.  

Τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά που φοιτούσαν στο νοµό Χανίων είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση µε τα µεγάλα σε ηλικία παιδιά που φοιτούσαν στους υπόλοιπους 

νοµούς ως προς τη γνώση των γραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα τα µεγάλα σε ηλικία 

παιδιά που φοιτούσαν στο νοµό Χανίων γνώριζαν σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό 

τον φωνηµικό ήχο των πεζών γραµµάτων, την ονοµασία των φωνηέντων των πεζών 

και κεφαλαίων γραµµάτων και τον ήχο των συµφώνων των πεζών γραµµάτων σε 

σχέση µε τα µεγάλα παιδιά που φοιτούσαν στους υπόλοιπους νοµούς. Αυτό οφείλεται 

ίσως στο γεγονός ότι τα παιδιά που εξετάστηκαν πρώτα φοιτούσαν στο νοµό 

Ρεθύµνου και τα παιδιά που εξετάστηκαν τελευταία φοιτούσαν κάποια στο  νοµό 

Ηρακλείου και κάποια άλλα στο νοµό Χανίων. Η έρευνα διήρκησε τρεις περίπου 

µήνες και µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τα παιδιά που φοιτούσαν στους νοµούς 

που εξετάστηκαν αργότερα ίσως είχαν την ευκαιρία να µάθουν περισσότερα 

γράµµατα σε σχέση µε τα παιδιά που εξετάστηκαν νωρίτερα. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη µάθηση των γραµµάτων που γνωρίζουν 

λιγότερο τα παιδιά τόσο ως προς τον ήχο όσο και ως προς την ονοµασία, µε 

κατάλληλες δραστηριότητες.  Κατά την  αρχή του σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να συµπεριλαµβάνουν στις δραστηριότητες που οργανώνουν στη τάξη τα 

γράµµατα που γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά και µε την πάροδο του σχολικού έτους 
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να επικεντρώνονται στη µάθηση των γραµµάτων που ήταν λιγότερο γνωστά στα 

παιδιά. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διευκολύνουν τα παιδιά να µάθουν την 

ονοµασία των γραµµάτων, που φαίνεται να µην υποστηρίζεται σε τόσο βαθµό όσο η 

µάθηση των ήχων των γραµµάτων. Οι εκπαιδευτικοί  αλλά και οι γονείς µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τα ονόµατα των παιδιών για να διευκολύνουν τη µάθηση των 

γραµµάτων από τα παιδιά , αφού αυτά φαίνεται να εστιάζουν την προσοχή τους στα 

γράµµατα του ονόµατός τους όπως έχουν δείξει άλλες έρευνες(Both-deVries & Bus, 

2009, Justice et al, 2006, Nuttin , 1985,Τάφα, 2003, Treiman & Boderick, 1998). 

 Στην παρούσα µελέτη υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές έρευνες. Καταρχήν τα παιδιά που συµµετείχαν στη 

συγκεκριµένη µελέτη φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία των τριών νοµών της Κρήτης 

(Ρέθυµνο, Χανιά, Ηράκλειο) και τα αποτελέσµατά της δεν µπορούν να γενικευτούν 

στο πληθυσµό της Ελλάδας, τα αποτελέσµατα εντούτοις συµφωνούν µε άλλες 

µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (Manolitsis & Tafa, 

2009, Nικολουδάκη, 2011, Τάφα, 2003,). Επιπλέον τα δεδοµένα συλλέχθηκαν κατά 

το τέλος του σχολικού έτους και εποµένως οι γνώσεις των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας για τα γράµµατα που ξεκινούν τη σχολική χρονιά ίσως ήταν πιο 

περιορισµένες από τα αποτελέσµατα που φάνηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη.  

Παρόλα αυτά τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα, είναι ενδεικτικά των γνώσεων που 

έχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η γνώση 

της ονοµασίας και του ήχου των γραµµάτων αποτελούν διαφορετικές ικανότητες και 

θα πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατάλογος Νηπιαγωγείων  

Νηπιαγωγεία Νοµού Ρεθύµνου 

3ο Κλασσικό 
7ο Κλασσικό 1 
7ο Κλασσικό 2 
7ο Ολοήµερο 
8ο Κλασσικό  
8ο Ολοήµερο 1 
8ο Ολοήµερο 2 
9ο Κλασσικό 1 
9ο Κλασσικό 2 
9ο Ολοήµερο 
10ο Ολοήµερο 1 

10ο Ολοήµερο 2 
11ο Κλασσικό 1 
11ο Κλασσικό 2 
11ο Ολοήµερο 
13ο Κλασσικό 
Ρουσσοσπίτιου Ολοήµερο 
2ο Ατσιπόπουλου Κλασσικό 
2ο Ατσιπόπουλου Ολοήµερο 
Γάλλου Ολοήµερο 
Καλονύχτη Κλασσικό 

 
 

Νηπιαγωγεία Νοµού Χανίων 

1ο Ν.Κυδωνίας Κλασσικό 
1ο Ν.Κυδωνίας Ολοήµερο 
2ο Ν.Κυδωνίας Ολοήµερο 
4ο Ν.Κυδωνίας Ολοήµερο 
2ο Κουνουπιδιανών Κλασσικό 
2ο Κουνουπιδιανών Ολοήµερο 
3ο Κουνουπιδιανών Ολοήµερο 1 

3ο Κουνουπιδιανών Ολοήµερο 2 
4ο Κουνουπιδιανών Κλασσικό 
4ο Κουνουπιδιανών Ολοήµερο 
1ο Αρωνίου Κλασσικό 
2ο Αρωνίου Κλασσικό 
2ο Αρωνίου Ολοήµερο 

 
Νηπιαγωγεία Νοµού Ηρακλείου 

2ο Κλασσικό   
8ο  Ολοήµερο 
19ο  Ολοήµερο 1 
19ο Ολοήµερο 2 
30ο  Ολοήµερο 1 
30ο Ολοήµερο 2 
31ο Ολοήµερο  
32ο Κλασσικό   

32ο Ολοήµερο  
43ο Κλασσικό   
43ο Ολοήµερο  
45ο Κλασσικό 1  
45ο Κλασσικό 2 
74ο Ολοήµερο 
7ο  Ν. Αλικαρνασσού Κλασσικό  
7ο Ν. Αλικαρνασσού Ολοήµερο  

 

 

 



Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις νηπιαγωγούς που δίδασκαν στα νηπιαγωγεία τα οποία 
επισκέφτηκα και µου επέτρεψαν να πραγµατοποιήσω την έρευνά µου και τους 

καθηγητές µου για την κατανόησή τους.  

 

 

 

 

 

 

 




