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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Ζ θηιαλαγλσζία, ε πην απιά ε αγάπε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηα βηβιία, απνηειεί 

αληηθείκελν κειέηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ 

θηιαλαγλσζία ζρεηίδεηαη κε ηα εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνλ άλζξσπν ζηελ 

αλάγλσζε. Παξφιν πνπ ε θαιιηέξγεηά ηεο έρεη πνιιά νθέιε ζηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη πξέπεη λα μεθηλάεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία, είλαη αξθεηέο 

νη θνξέο πνπ δε δίλεηαη ε απαξαίηεηε ζεκαζία ζηελ θαιιηέξγεηά ηεο ή αθφκα δίλεηαη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε απνηέιεζκα ε ζεκαζία ηεο λα 

ππνβαζκίδεηαη. 

 Ζ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξείηαη ε πξνζθξνξφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο, δηφηη ηφηε πηνζεηνχληαη θαη 

εδξαηψλνληαη θάπνηεο βαζηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηνλ άλζξσπν 

ζε φιε ηνπ ηε δσή. Γηα ην ιφγν απηφ, έλα βαζηθφ θαζήθνλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα θέξνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηα βηβιία θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα αλαπηπρζεί κία θαιή ζρέζε 

αλάκεζα ηνπο.   

 Χζηφζν, ε έξεπλα πνπ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηα παηδηά, 

ηφζν ε μελφγισζζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ειιελφγισζζε είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη 

εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ γνλέσλ θαη 

παηδηψλ, ε νπνία είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα έξζεη 

ην παηδί ζε επαθή κε ην βηβιίν, αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη 

πσο απηή επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο.  

 Λφγσ ηεο έιιεηςεο πνπ ππάξρεη ζην ζέκα απηφ, απνθαζίζακε λα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, 

θαη εηδηθφηεξα λα πξνζεγγίζνπκε εξεπλεηηθά πσο νη ζηάζεηο θαη νη ζπλήζεηεο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε επηδξνχλ ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο ηνπο. Έλα άιιν ζέκα πνπ καο ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ είλαη κε βάζε 

πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ νη γνλείο βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο.   
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 Σψξα πνπ απηή ε εξγαζία έρεη νινθιεξσζεί, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαη κε θαζνδήγεζαλ κε ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

 Δπραξηζηίεο νθείισ πξσηίζησο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Οηθνλνκίδε 

Βαζίιεην, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πνπ κε ζπκβνχιεπε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζή 

ηνπ φηαλ ρξεηαδφκνπλ ηε βνήζεηά ηνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηα κέιε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θ. Μαλσιίηζε Γεψξγην,  Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαη 

ηελ θ. Ακπαξηδάθε Μαξία, Λέθηνξα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ληλαξδάθε 

Μηράιε, Λέθηνξα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξφζθεξε γηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Θα ήζεια αθφκα λα 

επραξηζηήζσ ηηο λεπηαγσγνχο πνπ δηέλεηκαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο θαζψο 

θαη φινπο εθείλνπο ηνπο γνλείο πνπ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά 

κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Έλα κεγάιν θνηλσληθφ πξφβιεκα, πνπ παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζηηο κέξεο 

καο, είλαη ν αλαιθαβεηηζκφο.  Ο αλαιθαβεηηζκφο απνηειεί κηα κεγάιε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αληζφηεηα, θιεξνλνκείηαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά θαη πιήηηεη 

ηδηαίηεξα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο γπλαίθεο. Ζ έξεπλα επηβεβαηψλεη φηη ν κηζφο 

πεξίπνπ πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο είλαη ππνεθπαηδεπκέλνο, αθνχ δελ θαηέρεη ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ε ίδηα ε πνιηηεία έρεη ζεζκνζεηήζεη. Απηνί νη 

άλζξσπνη δειψλνπλ φηη δε δηαβάδνπλ πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ βηβιία (Δζληθφ Κέληξν 

Βηβιίνπ, 1998). Θα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ην κεγάιν πνζνζηφ 

ππνεθπαηδεπκέλσλ ή αλαιθάβεησλ αλζξψπσλ ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε δεμηνηήησλ 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή αλεπαξθή δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην γξαπηφ ιφγν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Δζληθφ 

Κέληξν Βηβιίνπ, 1998).  

Γηα λα εμαιείςνπκε ή έζησ λα κεηψζνπκε ηα παξαπάλσ θαηλφκελα ζα πξέπεη 

λα ηα αληηκεησπίζνπκε απφ ηε βάζε ηνπο, πνπ βξίζθεηαη ζηα πξψηα ρξφληα θνίηεζεο 

ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε δε ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ψζηε λα ηνπ πξνθαιέζνπλ ηε δηάζεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα δηα βίνπ θηιηθή 

ζρέζε κε απηφ. Αληίζεηα, ε πξψηε επαθή ηνπ ζπκβαίλεη ζηε βάζε ελφο 

«πεηζαλαγθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο» (Νηειφπνπινο, 2005: 280-281). Απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ λα απσζείηαη απφ ηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κε - αλαγλσζηψλ. Οη ηειεπηαίνη 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο, ζηαζεξνπνηνχληαη ζηηο επφκελεο θαη ζην κέιινλ 

απνηεινχλ εθείλν ην κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ «δε δηαβάδνπλ» (Νηειφπνπινο, 

2005). 

Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα κεηψζνπκε ην παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη ε 

αλάπηπμε εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ γηα αλάγλσζε, δειαδή ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Ζ αλάγλσζε απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα, ε νπνία επηδξά ζηνπο 



 10 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Anderson, Hiebert, Scott & 

Wilkinson, 1994). Δίλαη, επίζεο, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί πξνζπάζεηα θαη 

θίλεηξα. Σν θίλεηξν είλαη έλαο παξάγνληαο – θιεηδί ζηελ αλαγλσζηηθή επηηπρία 

(Snow, Burns & Griffin, 1998). Αλαπηχζζνληαο ην παηδί κία θαιή ζρέζε κε ην βηβιίν 

απφ κηθξή ειηθία, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα θαιή κεηέπεηηα ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε, 

θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Ζ πην ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ε απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα παηδηά (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1994). 

Ζ θηιαλαγλσζία έρεη ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάγλσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε θηιηθήο ζρέζεο κε ηα ινγνηερληθά βηβιία. Χζηφζν, ηα νθέιε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο ζηελ πλεπκαηηθή θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη 

πνιιαπιά θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Αυηδεο, 2009). 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο, νη πξψηνη παηδαγσγνί ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη σο πξφηππα ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ κία 

θαιή ζρέζε κε ην βηβιίν.  

 Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε θηιαλαγλσζία γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηε ρψξα 

καο, αιιά θαη δηεζλψο είλαη πεξηνξηζκέλε, επεηδή ηα παηδηά δελ έρνπλ δηδαρζεί 

ζπζηεκαηηθά λα δηαβάδνπλ. ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, ε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο 

είλαη παξαγθσληζκέλε ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ηεο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, σζηφζν 

ππάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο, ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ινγνηερληθά βηβιία θαη λα ηα γλσξίζνπλ θαιχηεξα 

(Καηζίθε - Γθηβάινπ, Καινγήξνπ & Υαιθηαδάθε, 2008). ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ηε κεηέπεηηα ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

παηδηψλ.  

Χζηφζν, απηή ε πεξίνδνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο 

θαη ζα έπξεπε λα εξεπλάηαη πεξηζζφηεξν ην ζέκα απηφ. Οη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο αλάγλσζεο, φπσο ε 

αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Λφγσ 

ηεο έιιεηςεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζέκα απηφ θαη θξίλνληαο φηη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο ζα θαηλφηαλ ρξήζηκα ζε πνιινχο ηνκείο, επηιέμακε λα 

αζρνιεζνχκε κε ην πψο νη γνλείο βνεζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, κέζα απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ νη ίδηνη έρνπλ γηα ηελ 
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αλάγλσζε. Θεσξνχκε φηη αθφκα θη αλ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζεη, δε ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη ζα επηιέμεη λα ην θάλεη, αλ απφ κηθξή ειηθία δελ έρεη έξζεη ζε επαθή 

κε βηβιία θαη δελ έρεη αλαπηχμεη κία θαιή ζρέζε κε απηά.  

 Δπειπηζηνχκε ε έξεπλα απηή λα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζηνηρεία, φρη κφλν γηα 

ηνπο γνλείο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθήο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

κε ηελ αλάγλσζε, αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα φζνπο αζρνινχληαη κε 

ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θηιαλαγλσζίαο. Οη γνλείο είλαη ρξήζηκν λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ην πψο λα πξνζθέξνπλ αλαγλσζηηθά θίλεηξα ζηα παηδηά θαη πψο 

λα θάλνπλ ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηή δξαζηεξηφηεηεο 

ελδηαθέξνπζεο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη κία ζπλέρεηα αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ ζπηηηνχ θαη 

ζρνιείνπ, ψζηε ην παηδί λα έρεη ηα κέγηζηα νθέιε. Έηζη, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί 

λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δνπλ ηα παηδηά, ψζηε φζα ηνπο πξνζθέξνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Μία ηέηνηα έξεπλα ινηπφλ κπνξεί λα 

πιεξνθνξήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε, ψζηε λα δψζνπλ θη εθείλνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζηα παηδηά, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη θαη ζα 

απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ην ζπίηη.  

Αθφκα, φζνη αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θηιαλαγλσζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηα βηψκαηα 

ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη, ψζηε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνπλ λα πξνσζνχλ απηά πνπ 

έρνπλ βηψζεη ηα παηδηά ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο, αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ ηνπο. Ζ έξεπλα απηή ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα θαλεί ρξήζηκε ζε ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνπλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, ψζηε λα γξάςνπλ βηβιία πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο.  

Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο καο, ψζηε λα γλσξίδεη ν 

αλαγλψζηεο ηη πξφθεηηαη λα δηαβάζεη. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηα πξψηα 

έμη θεθάιαηα. ηα θεθάιαηα απηά γίλεηαη πνιιέο θνξέο αλαθνξά ζηελ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε θαη πψο απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη κία απφ ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
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γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε αλαθέξνληαη ζην ζέκα απηφ. πλεπψο, ήηαλ αλέθηθην λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο, ρσξίο λα 

αλαθέξνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Μέζα απφ απηέο ηηο έξεπλεο 

επηρεηξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εξεπλψλ πνπ ππάξρεη γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο.  

Ζ έξεπλά καο, ινηπφλ, απαξηίδεηαη απφ ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

ην δεχηεξν θεθάιαην δηαζαθελίδνληαη νη φξνη ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε ζηελ εξγαζία καο.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία θαη ην παηδηθφ 

ινγνηερληθφ βηβιίν. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ 

επηιέγνπλ βηβιία νη ελήιηθεο θαη ηα παηδηά. Γίλεηαη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, πνπ απνηεινχλ δχν απφ ηα θχξηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αηηηνινγείηαη ε ζεκαζία ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο 

ζηα κηθξά παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη παξνπζηάδνληαη νη αλαγλσζηηθέο 

ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο απηήο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην ζέκα απηφ. 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νη γνλείο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα 

παηδηά, γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, 

γηα ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο ησλ ίδησλ ηζηνξηψλ ζηα παηδηά. 

Αθφκα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο γνλείο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαγλσζηηθά πξφηππα γηα 

ηα παηδηά, γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

βηβιίσλ θαη γηα ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά.  

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά θαη πψο απηέο επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ θηλήηξσλ ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο 

ησλ γνλέσλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ 

παηδηψλ. 

ην έθην θεθάιαην, ην ηειεπηαίν ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, παξνπζηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Αλαιπηηθφηεξα, αζρνινχκαζηε κε ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηε 
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γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα. Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα 

αλαθέξνπκε φηη αλ θαη ζηελ έξεπλά καο αζρνινχκαζηε κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, αλαθέξνπκε θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ην ηειεπηαίν είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ δχν παξαπάλσ. Δπίζεο, γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο 

Διιάδαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

ην έβδνκν θεθάιαην δηαηππψλεηαη ν ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο 

καο, κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε. 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

Παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο, ην κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ καο θαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία 

ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε αλάκεζα  ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο θαη ζην δεχηεξν εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα θαη ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο γνλέσλ θαη παηδηψλ. 

ην δέθαην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, φπνπ αθνινπζείηαη ε δνκή ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, αλ βέβαηα ππάξρνπλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνπκε. 

Σέινο, ζην ελδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο, επηζεκαίλνληαη νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη πξνηείλνληαη 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο. Αθφκα, δηαηππψλνληαη θάπνηεο παηδαγσγηθέο 

πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πνξίζκαηα ηεο εξγαζίαο καο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν 

 

Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΦΗΛΑΝΑΓΝΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΣΡΟΤ, ΓΗΑΑΦΖΖ ΣΩΝ 

ΟΡΩΝ 

2.1 Ζ έλλνηα ηεο θηιαλαγλσζίαο  

 

Ζ θηιαλαγλσζία, πνπ ζηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε θαιείηαη «αλαγλσζηηθφ 

θίλεηξν», είλαη ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ ην σζεί λα αλαδεηήζεη 

αλαγλσζηηθφ πιηθφ, λα επηδνζεί ζηελ αλάγλσζε θαη λα επηκείλεη ζε απηήλ. Μνινλφηη 

ην θίλεηξν είλαη κία έλλνηα πνιχ κειεηεκέλε απφ ηελ Παηδαγσγηθή θαη ηελ 

Φπρνινγία, ην θίλεηξν γηα αλάγλσζε εηδηθφηεξα δελ έρεη εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ή 

ηνπιάρηζηνλ φζν ζα επέβαιιε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάγλσζεο σο πξάμε γλψζεο θαη 

δεκηνπξγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ (Μαιαθάληεο ζην Καηζίθε 

– Γθηβάινπ, Καινγήξνπ & Υαιθηαδάθε, 2008). 

θνπφο ηεο θηιαλαγλσζίαο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ κε ην 

βηβιίν θαη ε ζηαδηαθή εδξαίσζε κηαο θηιηθήο ζρέζεο κε απηφ. Απηή ε ζρέζε ζα 

βνεζήζεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ηε ζθέςε ηνπ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ, 

λα νμχλεη ηε θαληαζία ηνπ, λα θαιιηεξγήζεη ηε γισζζηθή ηνπ έθθξαζε θαη λα 

ζπγθξνηήζεη νιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Χζηφζν, θαηά ηε δηαδηθαζία 

θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο επηηπγράλεηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο 

απφιαπζεο θαη αλαπηχζζνληαη πιήζνο δεμηνηήησλ, φπσο ε πξνζεθηηθή αθξφαζε, ε 

αλαδηήγεζε ηζηνξηψλ, ε αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα, ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ε 

ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία, ε ιεηηνπξγία ζηελ νκάδα (Αυηδήο, 2011).   

Ζ πξναγσγή ηεο θηιαλαγλσζίαο απνηειεί βαζηθφ πεδίν κειέηεο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο ινγνηερλίαο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζθνπνχο ηεο αγσγήο είλαη ε πξναγσγή ηεο αγάπεο ηνπ λένπ θαη ε δηακφξθσζε 

θαιψλ αλαγλσζηψλ. Ο θαιφο αλαγλψζηεο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Linda Gambrell 

(1996), δηαθξίλεηαη απφ ηα εμήο ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: 

1.   Έρεη θίλεηξν: επηιέγεη λα δηαβάζεη γηα πνηθίινπο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε απφθηεζε 

θαηλνχξηαο γλψζεο, ε αλαςπρή, ε απφδξαζε. 

2.  Έρεη γλώζεηο: είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη λα 

δνκεί κηα θαηλνχξηα θαηαλφεζε κέζα απφ ην θείκελν, αληιεί πιεξνθνξίεο απφ απηφ 

θαη εθαξκφδεη ηηο γλψζεηο απηέο ζε δηάθνξα πιαίζηα. 
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3. Χξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο: ρξεζηκνπνηεί γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

απνθσδηθνπνηήζεη, λα εξκελεχζεη, λα ρεηξηζηεί θαη λα ξπζκίζεη ηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία. 

4.   Δπηδίδεηαη ζε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε: επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο, κνηξάδεηαη 

απηά πνπ δηάβαζε θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, αλαδνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θεηκέλνπ.  

Σν βηβιίν είλαη έλα απφ ηα ηδηφηππα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ. θνπφο ηνπ είλαη ε 

παξνρή γλψζεσλ ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ηνπ ρξεζηκεχζνπλ, αιιά θαη ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα γλσξίζεη ηηο νκνξθηέο ηνπ ιφγνπ, ψζηε λα θηάζεη ζε κία πλεπκαηηθή, 

εζηθή θαη αηζζεηηθή ηειείσζε. Σν είδνο, ε κνξθή, ε ζεξκφηεηα θαη ε έθηαζε ηεο 

ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην βηβιίν πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ηνπ επίπεδν θαη ην κέγεζνο ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ ιανχ 

(αθειιαξίνπ, 2003).  

Σν παηδί είλαη απαξαίηεην λα έξζεη ζε επαθή κε ην βηβιίν, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Τπάξρεη κία θπζηθή έιμε, θάπνηα δχλακε 

εζσηεξηθή πνπ ζπξψρλεη ην παηδί λα γλσξίζεη ην βηβιίν θαη λα ην βάιεη ζηε δσή ηνπ. 

Οη ελήιηθεο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ απφ κηθξή ειηθία ζην βηβιίν, θη 

απηφ γηαηί ην ηειεπηαίν ζεσξείηαη ην πξνζθνξφηεξν κέζν γηα ηελ πξναγσγή θαη ηε 

γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ θαη δηφηη ε παηδηθή ειηθία ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε γηα 

ηελ πην απνδνηηθή επαθή κε απηφ (αθειιαξίνπ, 2003). 

Ζ ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην βηβιίν άιιαμε ξηδηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε 

ηελ θπξηαξρία ηεο εηθφλαο ζηε θαζεκεξηλφηεηά καο, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ησλ πεξηνδηθψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην βηβιίν λα παξακεξίδεηαη 

θαη ε αλάγλσζε λα ζεσξείηαη κία αληαξή δξαζηεξηφηεηα. Δπεηδή φκσο ε εηθφλα δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα νθέιε ηεο αλάγλσζεο, θαζίζηαηαη κεγάιε αλάγθε ε 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί άξηηα ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε (Καηζίθε – Γθηβάινπ, 

Καινγήξνπ & Υαιθηαδάθε, 2008).   

 

2.1.1. Αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη γνλείο 

 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απφιαπζε 

ζηνλ αλαγλψζηε. Χο ζηφρνο είλαη κηα ζχλζεηε ππφζεζε θαη εμαξηάηαη απφ 
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θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο (Αυηδήο, 2008). 

Χζηφζν, ε αγάπε γηα ην βηβιίν δε κεηαδίδεηαη θιεξνλνκηθά, νχηε απνηειεί κηα 

έκθπηε ιεηηνπξγία. Αληίζεηα, απνθηάηαη κέζσ κηαο καθξνρξφληαο θαη ζπζηεκαηηθήο 

παηδείαο, πνπ δελ έρεη θαηαλαγθαζηηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη θαιιηεξγείηαη 

απφ κηθξή ειηθία, απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ελφο παηδηνχ, θπξίσο κε ην 

παξάδεηγκα ησλ γνλέσλ (Γηαλληθνπνχινπ, 1998). Ζ θηιαλαγλσζία πξέπεη λα 

εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ αγάπε γηα 

ην βηβιίν δελ πξνθχπηεη απζφξκεηα. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθφο ζην λα 

πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνχ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα 

κίκεζεο γηα απηά απφ κηθξή ειηθία θαη είλαη νη πξψηνη δάζθαινη ηνπο ζηελ 

αλάγλσζε. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ην βηβιίν είλαη νη γνλείο 

λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο επηλνεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο θαη φρη λα πξνζπαζνχλ λα ηα 

πείζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν επηρεηξήκαηα, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλνπλ 

ην αληίζεην (Αυηδήο, 2008).  

 Πσο κπνξνχλ νη γνλείο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα γίλνπλ δηα βίνπ 

αλαγλψζηεο; Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη αληηκεησπίζεη απηφ ην εξψηεκα κε ην 

λα εμεηάδεη ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη ηειεπηαίνη ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. Κξηηηθέο απηήο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε ζρεηίδνληαη θαη έρνπλ αηηηψδε επίδξαζε ζην 

αλαγλσζηηθφ ηνπο θίλεηξν θαη ζηελ απφδνζε (Baker, Scher & Mackler, 1997). 

Ο Ransbury (1973 ζην Wigfield & Asher, 1983) παξείρε αλεπίζεκα ζηνηρεία 

απφ ζπλεληεχμεηο κε παηδηά φηη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο πξνο ηελ αλάγλσζε ήηαλ 

κηα ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηε δηθή ηνπο αλαγλσζηηθή ζηάζε. Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ε γνληθή ζπκκεηνρή ζηελ αλάγλσζε ησλ παηδηψλ θαη ε παξνρή 

αλαγλσζηηθψλ πιηθψλ πξνβιέπεη ηε κεηέπεηηα αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ( Bing, 1963). 

Απηφ ην είδνο ζπκκεηνρήο έρεη έλα αξηζκφ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ. Απφ κηα γλσζηηθή 

πξννπηηθή, νη γνλείο πνπ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απμήζνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε δεμηφηεηεο ηνπο. Απφ κηα θνηλσληθή – 

θηλεηήξηα πξννπηηθή απηή ε ζπκκεηνρή ππνδειψλεη φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα 

επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα θαη παξέρεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ 

ζεηηθά κε ηνπο γνλείο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επράξηζηε αιιειεπίδξαζε ζα πξέπεη 

λα παξαθηλεί ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν. 
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Ζ νηθνγέλεηα επηδξά ζηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. Σα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ θνληά ζε ελειίθνπο πνπ ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε κία δηαζθεδαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ κηα πξνδηάζεζε λα δηαβάδνπλ 

ζπρλφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά ηα επφκελα έηε (Baker, Scher & Mackler, 

1997). Έρεη απνδεηρζεί φηη νη γνλείο πνπ ζεσξνχλ ην δηάβαζκα πεγή δηαζθέδαζεο 

έρνπλ παηδηά κε πην ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αλάγλσζε, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Μεηέπεηηα έξεπλεο ηεο 

Baker θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο έρνπλ παξάζρεη πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ην φηη είλαη 

ζεηηθφ νη γνλείο λα πηνζεηήζνπλ κηα πξννπηηθή δηαζθέδαζεο πξνο ηελ αλάγλσζε. 

Έηζη, ηα παηδηά παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν λα δηαβάδνπλ ληψζνληαο επραξίζηεζε, 

απνηίκεζε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηελ αλάγλσζε, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ νπνίσλ 

νη γνλείο πηνζεηνχλ ηελ πξννπηηθή ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (Baker & Scher, 2002). 

Απηά ηα επξήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζηνπο γνλείο θαη ζηελ 

αλάπηπμε νηθνγελεηαθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα ην γξακκαηηζκφ (Weigela, 

Martina & Bennett, 2006). Οη γνλείο ρξεηάδεηαη λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο  ηελ 

άπνςε φηη ε αλάγλσζε είλαη επράξηζηε θαη αμηφινγε, θαζψο νη νηθνγελεηαθέο 

εκπεηξίεο πνπ πξνσζνχλ ην εζσηεξηθφ θίλεηξν γηα αλάγλσζε είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο 

γηα ηνπο αλαγλψζηεο πνπ αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ (Csikzentmihalyi, 1991 ζην  Baker 

& Scher, 2002). 

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη επηξξνέο γνλέα - παηδηνχ είλαη ακθίδξνκεο. Οη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζα επεξεάζνπλ εθείλεο ησλ γνλέσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηηο κειινληηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Απηφ ην ακνηβαίν 

πξφηππν επίδξαζεο είλαη πηζαλφλ λα αζθεί ηζρπξή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θηλήηξνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα κηθξφ παηδί πνπ δηαβάδεη ζπρλά ίζσο λα αλαπηχμεη 

ηζρπξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάγλσζε. Απηφ ην ελδηαθέξνλ κεηαθέξεηαη ζηνπο γνλείο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπ παξέρνπλ εθηεηακέλα πιηθά γηα αλάγλσζε. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ πξνσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα πεξαηηέξσ 

ελαζρφιεζε κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Έλαο άιινο γνλέαο ίζσο μεθηλήζεη λα 

δηαβάδεη ζην παηδί ηνπ ζπρλά, αιιά ην παηδί είλαη αλήζπρν θαη απξφζπκν λα θαζίζεη 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα ηειεηψζεη ε ηζηνξία. Χο απάληεζε ζε απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά, ν γνλέαο δε ζα δηαβάδεη ζην παηδί ηφζν ζπρλά θαη ην παηδί πηζαλφλ λα 

αλαπηχμεη άιινπ είδνπο ελδηαθέξνληα (Baker, Scher & Mackler, 1997).  

Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη γνλείο 

ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ αλάγλσζε ζρεηίδεηαη κε ηα αλαγλσζηηθά 
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ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο. Οη ζεηηθέο κνξθέο 

αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ, 

ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάγλσζεο (Guthrie & Wigfield 2000) εκθαλίδνληαη λα απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα 

αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ. Οη πξσηνβνπιίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ έληππν ιφγν 

ζην ζπίηη είλαη ζεκαληηθνί δείθηεο ησλ αλαδπφκελσλ θηλήηξσλ γηα αλάγλσζε (Baker, 

Scher & Mackler, 1997). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ε αμία 

πνπ δίλνπλ νη γνλείο ζην γξακκαηηζκφ, ε πνηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ε ζπλνιηθή ππνζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε (Weigela, Martina & Bennett, 2006). 

 

2.1.2. Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη εκπεηξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο    

 

 Ο φξνο «νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο» είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο πνπ νη γνλείο, ηα παηδηά θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην γξακκαηηζκφ ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλσλία ηνπο. Ο νηθνγελεηαθφο 

γξακκαηηζκφο ιακβάλεη ρψξα θπζηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Παξαδείγκαηα νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη νη δσγξαθηέο ή 

ην γξάςηκν ησλ παηδηψλ γηα λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, ε ζχλζεζε ζεκεηψζεσλ ή 

γξακκάησλ, νη θαηαγξαθέο, ε θαηαζθεπή ιηζηψλ θ.ά. Ο νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ζθφπηκα απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή λα ζπκβεί ηαπηφρξνλα, 

θαζψο ηα παηδηά θαη νη γνλείο αζρνινχληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη γνλείο 

πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία (Anderson, Hiebert, Scott & 

Wilkinson, 1994). Οη δξαζηεξηφηεηεο νηθνγελεηαθνχ γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα 

αληαλαθινχλ ηελ εζληθή, θπιεηηθή ή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ησλ νηθνγελεηψλ  

(Morrow, 2005). 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά 

δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ ρσξίο άκεζε θαζνδήγεζε (Morrow, 1983; Teale, 1984). Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ κε ζπλέπεηα φηη ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

απηά ηα ζπίηηα. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά πνηθίια αλαγλσζηηθά 

πιηθά, ηα βνεζνχλ κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη ζπρλά επηζθέπηνληαη κε ηα 

παηδηά βηβιηνπσιεία θαη βηβιηνζήθεο (Morrow, 1983). Σα ζπίηηα απηά έρνπλ κεγάια 
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απνζέκαηα βηβιίσλ θαη γξαθηθνχ πιηθνχ, είλαη θαιά νξγαλσκέλα, κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαλφλεο θαη θαζήθνληα γηα ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ελειίθσλ θαη παηδηψλ είλαη 

θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη πλεπκαηηθά αγψγηκεο ζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ αλάγλσζε θαη ε γξαθή ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αληακείβνληαη θαη ηα βηβιία δηαβάδνληαη κε επραξίζηεζε 

(Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 1994). Οη νηθνγέλεηεο απηέο ηείλνπλ λα είλαη 

κηθξέο. Σα κέιε ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πξψηκε ηθαλφηεηα γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ δελ είλαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ, ην επάγγεικα ή ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, αιιά έλα 

πινχζην πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ. Σα παηδηά κε πξψηκν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή ηείλνπλ θαηά ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ λα γξάθνπλ ή λα δσγξαθίδνπλ θαη 

λα θνηηάλε βηβιία. ε απηά ηα ζπίηηα ππάξρνπλ θαλφλεο γηα επηιεθηηθή θαη 

πεξηνξηζκέλε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο. Σα παηδηά απηά βαζκνινγνχληαη απφ 

ηνπο δαζθάινπο ηνπο πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ζηηο ζπλήζεηεο εξγαζίαο θαη γεληθά ζηε ζρνιηθή 

απφδνζε (Morrow, 1983). 

Σξία ζηνηρεία επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη: νη 

δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο ή νη απφ θνηλνχ εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ κε ηα 

παηδηά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ή ηα πιηθά γξακκαηηζκνχ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

θηλεηήξην θιίκα ή νη ζπκπεξηθνξέο γξακκαηηζκνχ θαη νη πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα επίηεπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Leitcher, 1984 ζην Morrow, 2005). 

 Σα παηδηά πνπ έρνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο εκπεηξίεο κε ηνλ έληππν ιφγν είλαη 

πην πηζαλφ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο απηφλ ζηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ. 

Πνιινί γνλείο κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζπκπεξηθνξψλ αλαδπφκελνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλνπλ ηα αλαδπφκελα 

ελδηαθέξνληα ηνπο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη γνλείο ελζαξξχλνπλ, ζηεξίδνπλ θαη 

δίλνπλ αμία ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη πηζαλφ λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

ηφλσζε ηνπ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ  (Baker, Scher & Mackler, 1997). Οη γνλείο μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα παηδηά δηαβάδνπλ. Κάπνηνη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ 

αξρίδεη φηαλ ην κσξφ είλαη αθφκα ζηε κήηξα, κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα λα 

δηαβάδνπλ βηβιία ζην αγέλλεην παηδί ηνπο ζε κία πξνζπάζεηα λα αξρίζεη ε πξψηκε 

αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαη κηα δηα βίνπ αγάπε γηα ην δηάβαζκα (Fields & Fields 
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Emery, 2001). Πσο φκσο έλα παηδί εμειίζζεηαη ζε έλα ελήιηθν πνπ αγαπάεη ην 

δηάβαζκα; Έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο εμέηαζε ην δήηεκα απηφ κε ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη γνλείο ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάγλσζε. 

Πνιιέο εκπεηξηθέο εξγαζίεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ επηζπκεηφ ξφιν πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη γνλείο ζην λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ θαη άιια ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ αλάγλσζε πξηλ κπνπλ 

ζην ζρνιείν θαη ελψ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, παξά φηαλ 

βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ δεκνηηθνχ, ζην γπκλάζην ή ην ιχθεην. Ζ βηβιηνγξαθία 

αλαζθνπήζεθε δηεμνδηθά απφ ηνπο Baker, Scher & Mackler (1997). Βξέζεθε φηη 

πνιινί γνλείο πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην αξρηθφ θίλεηξν γηα αλάγλσζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ηνπο κε ην λα δεκηνπξγνχλ ζην ζπίηη πεξηβάιινλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη 

κεγάιε πνηθηιία αλαγλσζηηθψλ θαη γξαθηθψλ πιηθψλ θαη κε ην λα δηαβάδνπλ ζπρλά 

κεγαιφθσλα κε απηά, κε έλα δεζηφ, αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν. Τπάξρεη πξάγκαηη 

εκπεηξηθή απφδεημε φηη απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην 

αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ κηθξψλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζηηο πξψηκεο αλαγλσζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο (Baker & Scher, 2002; Baker, Scher, & Mackler, 1997; 

Sonnenschein, Baker, Serpell, & Schmidt, 2000). Έλα απφ ηα θχξηα επξήκαηα ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ήηαλ φηη ε ζπρλή ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ κε άιινπο ζην ζπίηη, φπσο ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη νη 

επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε, εκθαλίδεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

θαη ην θίλεηξν ηνπο γηα αλεμάξηεηε αλάγλσζε. Χζηφζν, νη ζρέζεηο πνπ βξέζεθαλ δελ 

είλαη πνιχ ηζρπξέο. Οη Baker, Scher & Mackler (1997) ππνζηήξημαλ φηη απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ.  

Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ δελ είλαη κφλν κία πηπρή ηνπ εγγξάκκαηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά πεξηζζφηεξν κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γλψζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλάγλσζεο. Αθφκα θαη ζε 

νηθνγέλεηεο κε κηθξφ αλαγλσζηηθφ θίλεηξν, ε ζπρλφηεηα ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ 

κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα. Υσξίο ηε γνληθή ππνζηήξημε, ηα παηδηά, πνπ δελ είλαη 

ζπκβαηηθνί αλαγλψζηεο, έρνπλ κφλν κεξηθψο πξφζβαζε ζηα βηβιία. Οη γνλείο πνπ 

δελ απνιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα ππνζηεξίμνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ηνπο γηα αλάγλσζε θαη νη γνλείο κε ρακειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ λα κελ είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ έλα βηβιίν θαηαλνεηφ ζε έλα 

αλαδπφκελν αλαγλψζηε (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995).  
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ηελ έξεπλα ηεο Morrow (1983) βξέζεθε φηη αλεμάξηεηα απφ ην πςειφ ή 

ρακειφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα βηβιία, πνπ 

θαηαγξαθφηαλ ζηηο παξαηεξήζεηο θαη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ γνλέσλ θαλέξσλαλ φηη ηα παηδηά πνπ 

ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν θνίηαδαλ ηα βηβιία ηνπιάρηζηνλ 2 κε 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε βηβιηνζήθε θαη ηνπο δηάβαδαλ θαζεκεξηλά ζην ζπίηη. 

Δπηπιένλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ έδεηρλαλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ήηαλ 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη πεξηζζφηεξα βηβιία ζην ζπίηη. Όηαλ 

έλα παηδί πνπ βαζκνινγνχληαλ πςειά ζην ηεζη αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο θαη είρε 

πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάγλσζε ζπγθξηλφηαλ κε έλα παηδί πνπ είρε 

βαζκνινγεζεί ρακειά ζην ηεζη αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο αιιά είρε πςειφ 

ελδηαθέξνλ, ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο θαη ζην ελδηαθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αλάγλσζε εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

φηη ην πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ, αλεμάξηεηα ηεο 

αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο πνπ ππάξρεη.  

 Ο ξφινο ησλ γνλέσλ πην ζπρλά γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηελ άπνςε ησλ πιηθψλ 

πφξσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ηνλ έληππν ιφγν. Ζ έξεπλα παξέρεη ζπγθιίλνπζεο απνδείμεηο φηη ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην 

γξακκαηηζκφ ζην ζπίηη, έρνπλ πην ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αλάγλσζε, δηαβάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη έρνπλ θαιχηεξε αλαγλσζηηθή απφδνζε 

(Whitehurst & Lonigan, 2001; Yaden, Rowe & McGillivray, 2000).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζηα 

παηδηά πνιιέο επθαηξίεο, ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηε γιψζζα, 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κε ην βηβιίν. 

Καζψο ζε απηή ηελ ειηθία κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε κεηέπεηηα ζηάζε ηνπ παηδηνχ 

απέλαληη ζηνλ θφζκν, ν ηξφπνο κεηαρείξηζεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ζα επηδξάζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ γισζζηθνχ 

θψδηθα. Μεηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ κε ηε γιψζζα ζα έξζεη ε πξψηε επαθή κε ην 

βηβιίν, φπνπ ζα πξέπεη λα γίλεη νκαιά θαη θπζηνινγηθά, ψζηε ην παηδί λα ην αγαπήζεη 

θαη λα ην θάλεη θηήκα ηνπ. Γηα λα γίλεη ζσζηά απηφ ζα πξέπεη νη γνλείο λα θέξνπλ ην 

παηδί ζε επαθή κε ηα θαηάιιεια βηβιία ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ην 

ζσζηφ ηξφπν (αθειιαξίνπ, 2003). Δπίζεο, έλα πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη αθζνλία 

αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ πςειήο πνηφηεηαο βνεζά ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα 
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αλάγλσζε ησλ παηδηψλ, θαζψο ηα ελζαξξχλεη λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). 

Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν, ηνπιάρηζηνλ σο αληηθείκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

παηρλίδη, επηδηψθεηαη λα μεθηλήζεη αξθεηά λσξίο. Σε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο κειινληηθήο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αλαγλσξίδνπλ θαη νη πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεσξίεο 

ηεο αλάγλσζεο, δηαθξίλνληαο έλα ζαθή ξφιν, ην ξφιν ηνπ «αλαγλψζηε σο παίθηε» 

γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δίλαη ε πεξίνδνο εθείλε θαηά ηελ νπνία ην 

παηδί, πνπ δελ είλαη αθφκα αλαγλψζηεο, αιιά αθξναηήο, καζαίλεη λα «παίδεη κε 

ζηγνπξηά ζε έλα θαληαζηηθφ θφζκν, φπνπ αληηθαηνπηξίδνληαη πξαγκαηηθφηεηεο, 

θφβνη θαη επηζπκίεο ζε κνξθέο πνπ ην παηδί ζηαδηαθά καζαίλεη λα μερσξίδεη θαη λα 

ειέγρεη (Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

Δίλαη θνηλά απνδεθηή ε άπνςε φηη ε δηακεζνιαβεηηθή παξνπζία ηνπ ελειίθνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν 

θαη επνκέλσο ν ξφινο ηνπ  είλαη θαζνξηζηηθφο. Ζ πξνζθνξά πινχζησλ, πνηθίισλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ εξεζηζκάησλ πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο γιψζζαο αλαδεηθλχεηαη ζε κηα 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ έξγσλ πνπ επηιέγνληαη, 

ζεκαζία έρεη ην παηδί λα ζπλαληεζεί κε θείκελα κε αλεπηπγκέλεο ζπληαθηηθέο δνκέο, 

πινχζην ιεμηιφγην θαη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο, πνπ ηνπνζεηνχλ ηηο 

γλσζηέο ή άγλσζηεο ιέμεηο ζε θαηλνχξηα ζπκθξαδφκελα (Αλαγλσζηνπνχινπ, 

Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

ηε λεπηαθή ειηθία, φηαλ ην βηβιίν ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πνιιά. Μπνξνχκε λα πξνσζήζνπκε ζηα λήπηα ηε θηιαλαγλσζία κέζα απφ 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο. ε απηή ηελ ειηθία αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ε κίκεζε 

πξνηχπσλ. πλεπψο, ζε έλα ζπίηη πνπ νη γνλείο έρνπλ θαιή ζρέζε κε ην δηάβαζκα, ην 

πηζαλφηεξν είλαη φηη θαη ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ θαιή ζρέζε κε απηφ. ε απηή ηε 

θάζε αλάπηπμεο εληείλεηαη ην δηάβαζκα βηβιίσλ απφ ηνπο ελειίθνπο. 

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο νη επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ ζε βηβιηνπσιεία θαη βηβιηνζήθεο 

καδί κε ην λήπην, ε δσγξαθηθή ή ε δξακαηνπνίεζε ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Οπζηαζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο απφ ηα λήπηα είλαη 

φηη ηα ηειεπηαία αθνχλε ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ απφ ηνπο ελήιηθεο θη χζηεξα 

κφλα ηνπο πξνζπνηνχληαη φηη δηαβάδνπλ ην θείκελν δείρλνληαο ηηο εηθφλεο 

(Παπαδάηνο, 2009).       
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Οη γνλείο κπνξνχλ κε δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 

βηβιίσλ, ηε δεκηνπξγία βηβιίνπ ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε βηβιία πνπ 

δηάβαζαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ εκπινθή ησλ εξψσλ βηβιίσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα λα θέξνπλ ην παηδί ζε «επηθνηλσλία» θαη «ζπλνκηιία» κε ηα θείκελα 

ησλ βηβιίσλ θαη λα κεζνιαβήζνπλ ψζηε λα αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη έλαο 

εμειηζζφκελνο αλαγλψζηεο, γηα ηνλ νπνίν ην βηβιίν ζα απνηειεί κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ (Παπαδάηνο, 2009). Άιιεο πξαθηηθέο, φπσο αθίζεο ζην 

δσκάηην ηνπ παηδηνχ ζρεηηθέο κε ην βηβιίν, απνθφκκαηα απφ εθεκεξίδεο γηα 

εθδειψζεηο βηβιίσλ, παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ εθπνκπψλ ζηελ ηειεφξαζε, 

αληαιιαγή βηβιίσλ, αθήγεζε παξακπζηψλ θαη ηζηνξηψλ είλαη πξαθηηθέο πνπ επλννχλ 

κηα θηιηθή αηκφζθαηξα πξνο ην βηβιίν, ψζηε λα γίλεη αβίαζηα απνδεθηφ απφ ην κηθξφ 

αλαγλψζηε. Αθφκα, ην παηρλίδη θαη άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Άιινη πξσηφηππνη ηξφπνη αλαγλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα αλαδπζνχλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα (Παπαδάηνο, 2009).    

Βέβαηα ηέηνηεο πξαθηηθέο πξνυπνζέηνπλ ππνςηαζκέλνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηα 

βηβιία, ηνπο ηξφπνπο αλάγλσζεο, ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη γεληθά γνλείο πνπ 

αγαπνχλ ην δηάβαζκα. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζε νηθνγέλεηεο φπνπ δηαβάδνπλ νη 

γνλείο ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα δηαβάδνπλ θαη ηα παηδηά Ζ νηθνγέλεηα 

ινηπφλ είλαη έλαο ζεκαίλσλ παξάγνληαο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ζρνιείν, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κηα πξψηε θαη νπζηαζηηθή αλαγλσζηηθή εκπινθή ηνπ κηθξνχ 

αλαγλψζηε κε ην βηβιίν. Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηνπ αλειίθνπ κε έλαλ ελήιηθν ζα 

νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ θξηηηθνχ αλαγλψζηε, αιιά θαη ζε 

παηδαγσγηθφηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

(Παπαδάηνο, 2009). 

   

2.2. Ζ έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ  

 

 Tν θίλεηξν κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Πεξηιακβάλεη, 

επίζεο, ηελ επηζηξνθή θαη ηε ζπλέρηζε κηαο εξγαζίαο κε ζηαζεξή ζπκκεηνρή ( 

Wittrock, 1986). Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην θίλεηξν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κάζεζε, φπνπ ζπρλά θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηθαλεηαθή θαη ηελ 
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εζσηεξηθεπκέλε θαη βαζηά κάζεζε (Gambrell, 1996). Σν θίλεηξν είλαη έλαο 

ζχλζεηνο, πνιπδηάζηαηνο παξάγνληαο θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί (Watkins & 

Goffey, 2004 ζην Morgan & Fuchs, 2007) 

 

          2.2.1. Σν αλαγλσζηηθό θίλεηξν  

 

 H αλάγλσζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα. Δπεηδή 

νη αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα ηελ θάλνπλ ή φρη, κπνξεί επίζεο λα 

ζεσξεζεί κία θηλεηήξηα δξαζηεξηφηεηα (Baker & Wigfield, 1999; Guthrie & 

Wigfield, 2000). πλεπψο, γηα λα γίλεη θάπνηνο ηθαλφο αλαγλψζηεο πξέπεη πξψηα λα 

κάζεη λα δηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ θαη λα γλσξίδεη φηη ν γξαπηφο ιφγνο πνιιέο θνξέο 

είλαη ελδηαθέξσλ θαη πιεξνθνξηαθφο (Anderson, Hiebert, Scott, & Wilkinson, 

1985/1994). «Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηελ αλάγλσζε είλαη ν πξσηαξρηθφο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ θαη ίζσο ν πξσηαξρηθφο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη κε αλαγλψζηεο δε δηαβάδνπλ» (Smith, 1988: 

177), ηα ζπλαηζζήκαηα δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε πξνθαινχλ ην παηδί 

λα πξνζεγγίζεη ή λα απνθχγεη κηα αλαγλσζηηθή θαηάζηαζε (Alexander and Filler 

1976 ζην Klauda, 2009). Όηαλ ε αλάγλσζε γίλεηαη κφλν γηα απφιαπζε κεηαηξέπεηαη 

ζε παηρλίδη (ludic reading) (Nell, 1988) ή ζε κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη νλνκαζηεί 

«ξνπο» (flow) (Csikszentmihalyi, 1990 ζην Μαιαθάληεο, 2006), θαηά ηελ νπνία ην 

παηδί ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη «μερληέηαη» κέζα ζηελ ίδηα ηελ απφιαπζε, κε 

κφλν ζηφρν λα νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε. 

Έλαο αλαγλψζηεο κε θίλεηξν επηιέγεη λα δηαβάδεη ζε ηαθηηθή βάζε θαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα επραξίζηεζε θαη πιεξνθφξεζε. Σν θίλεηξν είλαη 

έλαο παξάγνληαο – θιεηδί ζηελ αλαγλσζηηθή επηηπρία (Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Έλαο νξηζκφο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ πνπ βαζίδεηαη ζε δεθαεηίεο έξεπλαο απφ 

ζπκπεξηθνξηζηέο, αλζξσπηζηέο, γλσζηηθνχο θαη θνηλσληθνγλσζηηθνχο ςπρνιφγνπο 

είλαη ν παξαθάησ: «Σν θίλεηξν γηα αλάγλσζε νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα εκπινθήο 

ελφο αηφκνπ ζε έλα αλαγλσζηηθφ εγρείξεκα θαη ζπλέρηζεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

παξά ηηο πξνθιήζεηο» (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009: 23). Σφζν ε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα, φζν θαη νη εξεπλεηηθέο παξαηεξήζεηο, πξνηείλνπλ πνιινχο 

ζπλδπαζκνχο ζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξαθηλνχλ ηα παηδηά λα κάζνπλ 

(Maehr, 1976 ζην Neuman & Roskos, 1998).  
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Δίλαη απνδεθηφ φηη ην θίλεηξν είλαη κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο αλάγλσζεο. Αλ 

θαη ππάξρεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην γεληθφ ζέκα ηνπ θηλήηξνπ, ε 

πην ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε είλαη λεφηεξε θαη 

είλαη γλσζηά ιηγφηεξα ζρεηηθά κε απηφ (Oldfather & Wigfield, 1996 ζην 

Sonnenschein & Munsterman, 2002). Μεηά ην 1990, νη παξάγνληεο ηνπ θηλήηξνπ 

ηνλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ έξεπλα γηα ηελ αλάγλσζε (Wigfield, 1997). 

Kαηά ζπλέπεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλάηαη ε θχζε θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. Έλα κεγάιν κέξνο απηήο ηεο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηνπο 

Wigfield and Guthrie (1997), νη νπνίνη ζεκειίσζαλ ηελ έξεπλα γηα ην θίλεηξν ζε έλα 

ηνκέα κε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

Πνιινί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν είλαη 

πνιπδηάζηαην (Wigfield, 1997) θαη επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: ε 

απηναληίιεςε, ε αμία ηνπ έξγνπ, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ή νη πξνζδνθίεο γηα 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάγλσζε, ε πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο θαη 

ν εζσηεξηθφο ελαληίνλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Zhou & Salili, 2008). Οη 

Guthrie & Wigfield (1999), πνπ φξηζαλ ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν σο «ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ αηφκνπ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε» (ζ. 199), ππνζηήξημαλ 

φηη απηφ πνπ επεξεάδεη ηελ αλαγλσζηηθή ζπκκεηνρή είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ζε άιινπο ηνκείο. Ζ ζεσξία ηνπο γηα ην αλαγλσζηηθφ 

θίλεηξν πεξηιακβάλεη κηα γεληθή δηάζηαζε, φπνπ παξφκνηνη θηλεηήξηνη παξάγνληεο, 

φπσο νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ζηφρνη επεξεάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκκεηνρή. 

Χζηφζν, ζηελ άπνςε ηνπο δίλεηαη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη κνλαδηθνί 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο. Σα θίλεηξα γηα αλάγλσζε ζεσξνχληαη φηη είλαη 

ζεκαληηθά σο ζπλέπεηα ηεο αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο θαη σο έλαο δείθηεο ησλ 

κεηέπεηηα αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Oldfather & Wigfield, 1996; Scarborough & 

Dobrich, 1994 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002). 

Σν πφζν ζπρλά δηαβάδεη έλα παηδί εμεγείηαη απφ δχν παξάγνληεο: απφ ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπ επηηπρία ζηελ απφθηεζε αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη απφ ην 

θίλεηξν. Χζηφζν, είλαη δχζθνιν λα απνκνλσζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ίζσο 

επεξεάδνπλ ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ (Morgan & Fuchs, 2007). Οη 

έξεπλεο γηα ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν δείρλνπλ φηη νη θαινί θαη νη «θησρνί» 

αλαγλψζηεο δηαθέξνπλ φρη κφλν ζηε γλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, αιιά θαη ζην 

αλαγλσζηηθφ ηνπο θίλεηξν. Σν αλαγλσζηηθφ θίλεηξν εκθαλίδεηαη λα απμάλεη ηελ 

πνζφηεηα αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ θαη φζν πεξηζζφηεξν δηαβάδνπλ γηα ην ζρνιείν θαη 



 26 

ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ηφζν βειηηψλνληαη νη αλαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

(Guthrie et al., 1999). Ζ χπαξμε ζεηηθψλ θηλήηξσλ γηα αλάγλσζε έρεη ζπλδπαζηεί κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε επίηεπμε ηεο αλάγλσζεο ζε πςειφηεξν επίπεδν, ε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ε δηάζεζε γηα επηκνλή (Hidi, 1990, Tobias, 1994 

ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Αληίζεηα, ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αλάγλσζε 

κπνξεί λα θαλεί κέζα ζε έλα ρξφλν πεξίπνπ απφ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν 

(Lepola, Poskiparta, Laakkonen, & Niemi, 2005). 

 Τπάξρεη κηα ακθίδξνκε αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα ζηηο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ην θίλεηξν. Σα παηδηά ράλνπλ ην θίλεηξν γηα αλάγλσζε εμαηηίαο ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο απνηπρίαο ηνπο λα απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο 

(Aunola, Leskinen, Onatsu-Arvilommi, & Nurmi, 2002). Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ ηα απνζαξξχλνπλ απφ ην λα δηαβάδνπλ ζπρλά θαη ηα νδεγνχλ ζε κία 

νινέλα θαη ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ην ρακειφ θίλεηξν ελεξγεί σο ζπλέπεηα 

ηεο απφθηεζεο πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ θαη σο αηηία ηεο κεηέπεηηα αλαγλσζηηθήο 

απνηπρίαο (Guthrie & Wigfield, 1999).  

 

Η δνκή ηνπ αλαγλσζηηθνύ θηλήηξνπ  

 

Ζ δνκή ηνπ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε, φπσο πξναλαθέξζεθε,  

ζεσξείηαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηηο ζηάζεηο 

ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε, ηελ αίζζεζε ηνπο γηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηα σο 

αλαγλψζηεο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (Baker, Scher & Mackler, 1997; Sulzby & Teale, 1991). Παξά ηελ 

πνηθηιία ησλ αλαγλσζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο δελ έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηεί ηελ πνιπδηαζηαηηθφηεηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ. 

Σα παηδηά ίζσο παξαθηλνχληαη λα δηαβάζνπλ επεηδή ιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε σο κηα 

επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα, επεηδή λνκίδνπλ φηη ηνπο είλαη ρξήζηκε, επεηδή ηνπο 

παξέρεη κηα επθαηξία γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ή επεηδή επαηλνχληαη απφ άιινπο 

φηαλ δηαβάδνπλ. Απφ ηελ έξεπλα ησλ Καηζίθε – Γθηβάινπ, Καινγήξνπ & 

Υαιθηαδάθε (2008) πξνθχπηεη φηη νη κηθξνί καζεηέο δηαβάδνπλ γηα λα  

απνξξνθεζνχλ  κέζα  ζε  κηα  ηζηνξία,  γηα  ηελ  απφιαπζε  ηεο  πινθήο  θαη ηεο  

γιψζζαο,  απφ  πεξηέξγεηα  θαη  αληαγσληζκφ  θαη  γηα  πξνζσπηθή  αλάπηπμε  

θαη ακνηβή. 
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ γηα ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ζηα λεφηεξα 

παηδηά έρεη επηθεληξσζεί κφλν ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ ππφςε ζέκαηα φπσο ε 

ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο, ε ρξεζηκφηεηα ηεο ή νη πεπνηζήζεηο θαη νη επηδηψμεηο πνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν. Ζ απφδεημε ηεο 

πνιπδηαζηαηηθφηεηαο κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ εξεπλψλ ζε καζεηέο δεκνηηθνχ 

απφ ηνπο Baker & Wigfield (1999) θαη Wigfielg & Guthrie (1997), θαη κέζσ εξεπλψλ 

ζε κηθξφηεξα παηδηά απφ ηνπο Gambrell, Palmer, Codling & Mazzoni (1996). 

Αλ θαη πνιινί ζεσξεηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ 

θηλήηξνπ γηα ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο (Snow et al., 1998), κφλν 

ιίγνη έρνπλ εμεηάζεη ηη πξνθαιεί ηα αξρηθά θίλεηξα ησλ παηδηψλ (Gambrell & 

Morrow, 1996 ζην Wigfield & Guthrie, 1997). Γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθφ πιαίζην 

ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αλάγλσζε ππνηίζεηαη φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θηλήηξνπ (Snow et al., 1998). πλεπψο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

επράξηζηεο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ίζσο λα ελδηαθεξζνχλ λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κάζνπλ πψο λα δηαβάδνπλ. 

Έηζη, ηα θίλεηξα ηνπο γηα αλάγλσζε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην γξακκαηηζκφ, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ηνπο (Wigfield 

& Guthrie, 1997).  

Οη εξεπλεηέο, έρνπλ βξεη επίζεο, φηη νη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

επηινγή, πξφθιεζε, θνηλσληθή ζπλεξγαζία θαη επηηπρία είλαη πην πηζαλφ λα 

πξνσζνχλ ην θίλεηξφ ηνπο (Morrow, 2005). Παξέρνληαο ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα 

θάλνπλ επηινγέο, ληψζνπλ ππεπζπλφηεηα θαη απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο 

(Guthrie, 2002; Gaskins, 2003 ζην Morrow, 2005). Δπίζεο, ζα πξέπεη ηα παηδηά λα 

αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη πξφθιεζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, αιιά ζα πξέπεη θαη λα 

κπνξνχλ λα ηελ νινθιεξψζνπλ. Όηαλ ε δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη πνιχ εχθνιε, 

ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ελψ αλ είλαη πνιχ δχζθνιε, απνγνεηεχνληαη (McKenna, 

2001; Stahl, 2003 ζην Morrow, 2005). Σν θίλεηξν απμάλεηαη αθφκα κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ζπλεξγαζία. Σα παηδηά 

καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, φηαλ ε κάζεζε ζπληειείηαη ζε θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο, απ’ φηη αλ ζα κάζαηλαλ κφλα ηνπο (Guthrie, 2002 ζην Morrow, 2005). Ζ 

χπαξμε θηλήηξσλ εληζρχεηαη επίζεο φηαλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Αλ θαη πνιιέο θνξέο 
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θάλνπλ θάηη πνπ δελ είλαη εληειψο ζσζηφ, αλ ζεσξνχλ φηη πέηπραλ, ην εζσηεξηθφ 

ηνπο θίλεηξν εληζρχεηαη (Ritchie, James – Szanton & Howes, 2003 ζην Morrow, 

2005). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη αλαγλψζηεο λα καζαίλνπλ απφ κηθξή ειηθία  λα 

εκπιέθνληαη, λα παξαθηλνχληαη, λα απνθηνχλ γλψζεηο, ζηξαηεγηθέο θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά. Τπάξρνπλ πνηθίινη παξάγνληεο θηλήηξνπ. ε έξεπλεο έρεη 

βξεζεί φηη ην θίλεηξν ησλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ζπρλφηεηα, ηε ρξήζε αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Καηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη 

λα εληζρχζνπλ ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ γηα αλάγλσζε, ηνπιάρηζηνλ φπσο έρεη βξεζεί 

απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην δπηηθφ θφζκν, κπνξεί λα είλαη έλα πεξηβάιινλ 

πινχζην ζε βηβιία, δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θαη κηα αηκφζθαηξα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία (Cox & Guthrie, 2001 ; Meece & Holt, 1993 ; Schiefele, 

1992 ; Morrow, 1983 ; Turner, 1995 ; Gutman & Sulzby, 2000 ζην Zhou & Salili, 

2008). 

Δμαηηίαο ηεο ηζρπξήο επίδξαζεο πνπ παίδεη ην θίλεηξν ζηε κάζεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζην θίλεηξν θαη ζηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ θαη λα κάζνπλ πψο λα 

βνεζήζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί θαη δηα βίνπ αλαγλψζηεο 

(Gambrell, 1996). Μηα ζπρλή εξψηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη: «Πσο κπνξψ λα 

παξαθηλήζσ θάπνην καζεηή λα δηαβάζεη;». Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ 

ζεσξεηηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην θίλεηξν, φπσο νη Deci θαη Ryan (1985) θαη ν 

Lepper (1988 ζην Gambrell, 1996) ζεσξνχλ φηη ε πην θαηάιιειε εξψηεζε πνπ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη: «Πψο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν 

καζεηήο ζα παξαθηλεζεί λα δηαβάζεη;»   

 Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε θαη 

θίλεηξα, ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή φζν θαη γηα ηελ ςπραγσγηθή αλάγλσζε θαη 

δηαβάδνπλ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε κηθξφηεξα παηδηά θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο φηαλ ήηαλ 

κηθξφηεξα. Έλαο αξηζκφο κειεηψλ δείρλεη νκνίσο πηψζε ζηηο πηπρέο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ (Klauda, 2009). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ην αλαγλσζηηθφ 

θίλεηξν έρνπλ δηεμαρζεί ζε έλα αθαδεκατθφ πιαίζην κε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο 

(Gottfried, Fleming, & Gottfried, 1998). Τπάξρνπλ ιηγφηεξεο κειέηεο κε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο ε επίζεκε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο είλαη ζπάληα θαη 

ηα παηδηά δε δηαβάδνπλ ηφζν, φζν ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Παξ’ φια απηά, αθφκα θη αλ 
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ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δε δηαβάδνπλ ηφζν ζπρλά, κεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε, φπσο ε αθήγεζε ηζηνξηψλ, ε 

αλάγλσζε βηβιίσλ κε εηθφλεο θαη ε κάζεζε έκκεηξσλ πνηεκάησλ. Δπηπιένλ, νη 

ζεσξίεο γηα ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ ππνζηεξίδνπλ φηη ε απφθηεζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ είλαη αλαπηπμηαθά ζπλερήο θαη φηη ν ηειεπηαίνο αλαδχεηαη πξηλ ηα 

παηδηά δηδαρζνχλ επίζεκα λα δηαβάδνπλ. Οη έξεπλεο ζηα κηθξφηεξα παηδηά, πέξα απφ 

ηελ αθαδεκατθή θαηάζηαζε, ζα εκπινπηίζνπλ ηελ θαηαλφεζε καο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλαγλσζηηθνχ θίλεηξνπ ηνπο (Zhou & Salili, 2008).  

 Ζ γλψζε καο γηα ην πξψηκν αλαγλσζηηθφ θίλεηξν είλαη πεξηνξηζκέλε, ελ 

κέξεη, επεηδή ππάξρνπλ ιηγνζηά εξγαιεία θαηάιιεια γηα παηδηά πνπ δελ είλαη αθφκα 

ζπκβαηηθνί αλαγλψζηεο. Αληί γηα ηελ άκεζε αμηνιφγεζε ηνπ θηλήηξνπ πνιινί 

εξεπλεηέο έρνπλ ζηεξηρζεί ζηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 

(π.ρ. Mc Cormick & Mason, 1986) ή ζε ζπκπεξηθνξηθνχο δείθηεο ελδηαθέξνληνο, 

φπσο ε επηινγή ηνπ λα εμεηάζνπλ βηβιία (Morrow, 1983). Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εζηηάδνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο παξά ζην θίλεηξν 

(Baker & Scher, 2002). 

 

2.2.2. Δζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό αλαγλσζηηθό θίλεηξν  

 

Όπσο πξναλαθέξακε ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν είλαη πνιπδηάζηαηαην. Οη 

πηπρέο ηνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ελλνηνινγηθά θαη ε νκαδνπνίεζε ιακβάλεη 

εκπεηξηθή ππνζηήξημε κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα (Wigfield & Guthrie, 1997).  

Σν εζσηεξηθφ θίλεηξν (intrinsic motivation) αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε 

θηλήηξσλ θαη αξθεηήο πεξηέξγεηαο γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο. Έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο κηα 

θξίζηκε έλλνηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θηλήηξνπ (Deci, 1992). Θεσξείηαη 

φηη είλαη αξθεηά απηνπξνζδηνξηζηηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη ν ιφγνο γηα αλάγλσζε 

ζπλδέεηαη κφλν κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ ελψ δηαβάδεη. Σα επξήκαηα 

κεξηθψλ ζεκαληηθψλ εξεπλψλ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ ππφζεζε φηη ην 

εζσηεξηθφ θίλεηξν ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκκεηνρή, ηελ αλαγλσζηηθή 

πεξηέξγεηα, ηελ αλαγλσζηηθή ζπρλφηεηα θαη ην αλαγλσζηηθφ πνζφ. Απμαλφκελν 

δειαδή εζσηεξηθφ θίλεηξν έρεη ζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζην 

αλαγλσζηηθφ πιηθφ, πςειφηεξε αλαγλσζηηθή απφδνζε θαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

αλάγλσζεο (Wigfield & Guthrie, 1997). Οη δηαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα εζσηεξηθά 
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θίλεηξα είλαη ε αλαγλσζηηθή πεξηέξγεηα, ε αλαγλσζηηθή ζπκκεηνρή θαη ε ζεκαζία 

ηεο αλάγλσζεο. Ζ αλαγλσζηηθή πεξηέξγεηα είλαη ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα κάζεη γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ην ελδηαθέξεη. Ζ αλαγλσζηηθή ζπκκεηνρή είλαη ε 

απφιαπζε ηνπ λα απνθηάο εκπεηξίεο γηα δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε ή αλεπίζεκα 

θείκελα. Ζ ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ (Tercanlioglu, 2001). 

 Ζ δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ εμεηάδνπκε 

ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ην ζπίηη. Τπνζηεξίδεηαη φηη ην εζσηεξηθφ 

θίλεηξν εκθαλίδεηαη φηαλ νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα γηα δηθνχο 

ηνπο ιφγνπο θαη φρη γηα θάπνηεο εμσηεξηθέο αηηίεο. Ζ κφλε αληακνηβή γηα ζπκκεηνρή 

είλαη ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα (Csikszentmihalyi, 1991, Deci & Ryan, 1987 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997). Οηθνγελεηαθέο εκπεηξίεο πνπ πξνσζνχλ ην εζσηεξηθφ 

θίλεηξν γηα αλάγλσζε είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο λένπο αλαγλψζηεο. Ο 

Csikszentmihalyi ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ελειίθνπο πνπ 

δηαβάδνπλ γηα επραξίζηεζε ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη ε αλάγλσζε αμίδεη ηνλ θφπν. Όηαλ 

ηα παηδηά έρνπλ επράξηζηεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα βηβιία ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

εζσηεξηθή δηαζθέδαζε πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ ηελ αλάγλσζε (McKenna, 

1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηδξάζεηο, εηδηθφηεξα απηέο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηαζθεπή 

λνήκαηνο ζηελ αλάγλσζε, πνπ ζπλδέεηαη ζηελφηεξα κε ην εζσηεξηθφ θίλεηξν. Σν 

ελδηαθέξνλ κεηξηέηαη ηππηθά κέζσ ησλ γνλέσλ, κε απηναλαθνξέο ησλ παηδηψλ ζην 

ελδηαθέξνλ (π.ρ. δεηψληαο λα ηνπο δηαβάζνπλ) (McCormick & Mason, 1986) ή κε 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχο δείθηεο, φπσο ην λα επηιέγεη ην παδί λα δεη βηβιία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ή ηελ ψξα ηεο εζπρίαο (Morrow, 1983). Ίζσο 

απηή ε έκθαζε ζην ελδηαθέξνλ, ζε βάξνο άιισλ θηλήηξσλ, αληαλαθιά ηελ ππφζεζε 

φηη έλα παηδί δελ κπνξεί λα παξαθηλείηαη λα δηαβάδεη κέρξη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάδεη. Μία απφ ηηο αηηίεο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε καο γλψζε γηα ηα πξψηκα θίλεηξα 

είλαη φηη ππάξρνπλ ιίγα εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηα παηδηά πνπ δελ είλαη αθφκα 

ζπκβαηηθνί αλαγλψζηεο (Scher, 1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).   

 Σν εμσηεξηθφ θίλεηξν αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηελ απφθηεζε εμσηεξηθήο αλαγλψξηζεο, ακνηβψλ ή πξνθιήζεσλ. Σν εμσηεξηθφ 

θίλεηξν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ ε 

αλαγλσζηηθή ηνπο απφδνζε αμηνινγείηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ απφδνζε άιισλ. Οη 
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δηαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή 

αλαγλψξηζε, ηελ αλάγλσζε γηα βαζκνχο θαη ηνλ αλαγλσζηηθφ αληαγσληζκφ. Ζ 

αλαγλσζηηθή αλαγλψξηζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ λα ιακβάλεη θάπνηνο 

κηα κνξθή αλαγλψξηζεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζηελ αλάγλσζε. Ζ αλάγλσζε γηα 

βαζκνινγία είλαη ε επηζπκία θάπνηνπ λα αμηνινγεζεί ζεηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο 

αλαγλσζηηθφο αληαγσληζκφο είλαη ε επηζπκία λα μεπεξάζεη θάπνηνο ηνπο άιινπο ζηελ 

αλάγλσζε (Tercanlioglu, 2001). Οη πηπρέο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο βαζκνινγίαο 

εθιακβάλνληαη σο κέξε ηεο δνκήο ηνπ εμσηεξηθνχ θηλήηξνπ, επεηδή αλαθέξνληαη ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη θάπνηνο γηα απηφ πνπ ηνπ θέξλεη, παξά γηα δηθνχο ηνπ 

ιφγνπο. Ο αληαγσληζκφο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αληίιεςε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο 

ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ θηλήηξνπ (Wigfield & Guthrie, 1997).  

 Ζ δηακάρε ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα ζπλερίδεηαη. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε χπαξμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη ν 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο. Χζηφζν, ε ζρέζε εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη πνιχπινθε θαη δελ έρεη δηεξεπλεζεί αθφκα πιήξσο, νχηε 

έρεη γίλεη θαηαλνεηή (Deci, 1975 ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). 

 

2.2.3. πκπεξηθνξά, ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν 

 

 Αλ θαη νη φξνη ζπκπεξηθνξά (attitude), ελδηαθέξνλ (interest) θαη θίλεηξν 

(motivation) έρνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά ζηε 

βηβιηνγξαθία. Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ζπκπεξηθνξά» αμηνπνηνχλ 

ηελ θνηλσληθή - ςπρνινγηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο (Athey, 1982; 

Matthewson, 1994; McKenna, 1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). Έηζη, έλα 

παηδί πνπ έρεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ αλάγλσζε, φηαλ ζέιεη λα δηαβάζεη, 

ζα ζθεθηεί φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα επηζπκεηή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ζπκκεηάζρεη 

εζεινληηθά ζε απηήλ. 

 Πνιινί παξάγνληεο, φπσο ε ζρνιηθή απφδνζε, ε απηναληίιεςε, ην ζρνιηθφ 

θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

γέλνο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηα πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα, νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε σξίκαλζε θαη ε λνεκνζχλε επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Cothern & Collin, 1992 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997). Όπσο ζεκεηψλεη ν Mckenna (1994 ζην Baker, Scher & 
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Mackler, 1997) νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ αθφκα 

κφλα ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε «ππνθαηάζηαηεο» εκπεηξίεο, φπνπ νη άιινη ηνπο 

δηαβάδνπλ κεγαιφθσλα. Οη ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

φπνπ νη ελήιηθνη αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηελ αλάγλσζε θαη φπνπ ελδηαθέξνληα βηβιία 

δηαβάδνληαη κεγαιφθσλα (Saracho & Dayton, 1991 ζην Baker, Scher & Mackler, 

1997).  

 Δξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά αλαγλσζηηθά 

θίλεηξα θαη ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηηο ζηελφηεξεο δνκέο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Oldfather & Wigfield, 1996 ζην Baker, Scher 

& Mackler, 1997). Tα παηδηά κπνξεί λα παξαθηλνχληαη λα δηαβάδνπλ επεηδή 

ιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε σο κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα ή ζεσξνχλ φηη ηνπο είλαη 

ρξήζηκε, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ή επαηλνχληαη φηαλ 

δηαβάδνπλ. Άιια θίλεηξα είλαη ε αλάγλσζε γηα ζπκκεηνρή, γηα πεξηέξγεηα ή γηα 

πξφθιεζε (Guthrie, McGough, Bennett & Rice, 1996). Τπάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ην θίλεηξν θαη δηαθνξεηηθέο δνκέο θηλήηξσλ κέζα ζε απηέο 

ηηο ζεσξίεο (Wigfield & Guthrie, 1997). Οη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην θίλεηξν 

έρνπλ κειεηήζεη επίζεο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά 

θάλνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα θη αλ ηα άηνκα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηθαλά θαη 

απνηειεζκαηηθά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε απηή αλ δελ 

έρνπλ ζθνπφ λα ην θάλνπλ.  

Σν ελδηαθέξνλ νξίδεηαη σο κηα επηξξνή πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έλα πξφζσπν θαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαη απνηειεί έλα 

ηζρπξφ θίλεηξν. Ζ έλλνηα ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθέξεηαη ζε ζπδεηήζεηο θαη νξηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ θίλεηξν, δηφηη είλαη δχζθνιν λα κηιάκε γηα «εζσηεξηθά 

παξαθηλνχκελε» δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα πεξηγξάθνπκε αλζξψπνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα απηήλ. Σα παηδηά δηαζθεδάδνπλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα 

ελδηαθέξνπλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ γηα ηνλ θφζκν (Deci, 1992). Ζ Hidi 

(2001) ππνζηήξημε φηη ην ελδηαθέξνλ είλαη θεληξηθφ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο επηιέγνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε νξηζκέλα είδε πιεξνθνξηψλ θαηά 

πξνηίκεζε απφ άιια. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλνπλ φηη φια ηα 

είδε ελδηαθέξνληνο ηείλνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ 

αλαγλψζηε. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ αλζξψπνπ. Οη άλζξσπνη πξνηηκνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο 
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γηα ηηο νπνίεο έρνπλ έκθπηεο δπλαηφηεηεο θαη φζν ηζρπξφηεξεο είλαη νη δπλαηφηεηεο 

ηνπο, ηφζν πην πνιχ βξίζθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελδηαθέξνπζεο. Οη 

πξνηηκήζεηο επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη απφ ηα θνηλσληθά πιαίζηα. Όηαλ νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζεκειησδψλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ γηα ηθαλφηεηα, απηνλνκία θαη ζπλάθεηα, είλαη 

πηζαλφ λα δηαηεξήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ δηαξθή ελδηαθέξνλ γηα απηέο, ελψ φηαλ 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ αλαηξέπεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζα ράζνπλ ή ζα απνηχρνπλ λα αλαπηχμνπλ 

δηαξθή ελδηαθέξνληα (Deci, 1992).  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ινγνηερλία επεξεάδεη ηε δηά βίνπ αλάγλσζε, κηα 

ζπλήζεηα πνπ απνθηάηαη επθνιφηεξα αλ ην ελδηαθέξνλ αλαπηχζζεηαη ζε κηθξή 

ειηθία. Σν ελδηαθέξνλ θαίλεηαη φηη είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ (Kragler & Nolley, 1996; Mellon, 1990; 

Shafer, 2003 ζην Hidi, 2001).  

Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρνπλ δείμεη φηη ηφζν ηα 

θαζηεξσκέλα ελδηαθέξνληα ησλ αλαγλσζηψλ φζν θαη ηα πεξηζηαζηαθά ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο κάζεζεο. Έλαο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη δείμεη φηη 

ε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ, ε εμαγσγή ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

πξνζνρήο δηεπθνιχλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ (Asher, 1979). Δθηφο απφ 

ηελ πνζνηηθή αχμεζε ζηε κάζεζε εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα. Σν ελδηαθέξνλ δελ εληζρχεη απιά ην πνζφ ηεο ππελζχκηζεο 

πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο. 

Γειαδή, ην ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα παξαθηλεί ηνπο αλαγλψζηεο λα πξνρσξήζνπλ 

πέξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο θχξηεο 

ηδέεο θαη ζηα βαζηθά ηνπο λνήκαηα (Krapp, 1999 ζην Hidi, 2001). 

 Μία εξψηεζε πνπ δελ κπνξεί λα απαληεζεί εχθνια είλαη εάλ ην ελδηαθέξνλ 

πξνσζεί ηελ ηθαλφηεηα ή ε ηθαλφηεηα πξνσζεί ην ελδηαθέξνλ ή ακνηβαία επηδξνχλ ην 

έλα ζην άιιν. Σα καθξνρξφληα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα απαληήζνπλ 

απηή ηελ εξψηεζε είλαη ζπάληα. Χζηφζν, ν Thomas (1984 ζην Baker, Scher & 

Mackler, 1997 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) παξείρε θάπνηα έλδεημε γηα ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο. Οη πξνηηκήζεηο ζην παηρλίδη ησλ 4ρξνλσλ αλαγλσζηψλ 

δηέθεξαλ ζπζηεκαηηθά απφ εθείλεο ησλ κε αλαγλσζηψλ θαη απηέο νη δηαθνξέο 
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πξνεγήζεθαλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ζηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Οη γνλείο 

ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζηηο ειηθίεο ησλ 2, 3 θαη 

4 εηψλ ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν λα παίδνπλ κε παηρλίδηα «αλαγλσζηηθήο 

εηνηκφηεηαο», φπσο αιθαβεηηθνχο πίλαθεο, βηβιία, θαζέηεο κε ηζηνξίεο θαη πάδι 

γξακκάησλ. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ησλ δχν νκάδσλ παηδηψλ έκνηαδε αξθεηά. Οη 

κεηέξεο θαη ζηηο δχν νκάδεο δηάβαδαλ ζπρλά ζηα παηδηά ηνπο θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

  ε κία δεχηεξε ζρεηηθή έξεπλα, νη Scarborough, Dobrich θαη Hager (1991 

ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) αμηνιφγεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηα 

βηβιία ζηηο ειηθίεο ησλ 3, 3 ½ θαη 4 κε ην λα ξσηνχλ ηνπο γνλείο πφζν ζπρλά ην παηδί 

ηνπο δηαζθέδαδε κφλν ηνπ κε βηβιία. Σα παηδηά πνπ ήηαλ «θησρνί» αλαγλψζηεο 

δηάβαδαλ ιηγφηεξν κφλα ηνπο ζε φιεο ηηο ειηθίεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έγηλαλ θαινί 

αλαγλψζηεο. Πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο δελ ππάξρνπλ, 

σζηφζν, νη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαδξνκηθέο αλαθνξέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ αλάγλσζε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ήηαλ πην 

επηηπρεκέλνη αλαγλψζηεο ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Όηαλ ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη γηα έλα βηβιίν, παξνπζηάδνπλ πεξηέξγεηα ή 

ελδηαθέξνλ γηα απηφ. Απηφ ην ζπλαίζζεκα ηεο πεξηέξγεηαο παξέρεη έλα ιφγν γηα ην 

παηδί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα αθνχζεη ηελ ηζηνξία πνπ ηνπ δηαβάδνπλ. Ζ 

πεξηέξγεηα ιεηηνπξγεί σο έλαο ζεηηθφο παξαθηλεηήο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά 

ζηελ ηζηνξία θαη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπ βηβιίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη πνπ ηα παηδηά 

ζα βξνπλ ειθπζηηθή θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Απηφ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ην 

ζέκα ηνπ βηβιίνπ, αιιά θαη πσο παξνπζηάδεηαη ην βηβιίν (Justice & Ezell, 2005). 

 Παξφιν πνπ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε κπνξεί λα κεγαιψζεη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο απηά αλαπηχζζνληαη θαη σξηκάδνπλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπκε απηφ ην ελδηαθέξνλ λα αλαδπζεί φζν γίλεηαη πην ζχληνκα 

έηζη ψζηε λα κε ραζνχλ πνιχηηκεο επθαηξίεο λα απνθηήζνπλ γισζζηθέο έλλνηεο θαη 

έλλνηεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ. 

Δάλ απηέο νη δεμηφηεηεο δελ αλαπηπρζνχλ απηή ηε ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν, ηα 

παηδηά ζα κεηνλεθηνχλ φηαλ μεθηλήζνπλ ην ζρνιείν επεηδή ζα ρξεηαζηεί λα 

ζπαηαιήζνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαηαλνψληαο έλλνηεο πνπ ηα άιια ζα έρνπλ ήδε 

απνθηήζεη (Justice & Ezell, 2005).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

 

Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ  

 

3.1.   Ζ παηδηθή ινγνηερλία θαη ην παηδηθό ινγνηερληθό βηβιίν 

 

Παηδηθή ινγνηερλία είλαη έλα ζψκα γξαπηψλ έξγσλ θαη ησλ εηθνλνγξαθηψλ 

πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ηα  νπνία έρνπλ γξαθηεί γηα λα ςπραγσγνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ηα 

λεαξά άηνκα. Σν είδνο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα έξγσλ: αλαγλσξηζκέλα 

θιαζζηθά ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο, εηθνλνγξαθεκέλεο εθδφζεηο, απιέο ηζηνξίεο 

γξακκέλεο απνθιεηζηηθά γηα παηδηά, παξακχζηα, λαλνπξίζκαηα, κχζνπο, ιατθά 

ηξαγνπδάθηα θαη άιια αθφκε θείκελα πνπ έρνπλ ζσζεί πξνθνξηθά 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001). Οη εθδφηεο θαη νη βηβιηνζεθάξηνη 

νξίδνπλ ηελ παηδηθή ινγνηερλία σο ηηο ηζηνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά, 

ζρεηίδνληαη κε ην εχξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη γιψζζα 

πνπ θαηαλννχλ (Barratt – Pugh & Rohl, 2000). Ο φξνο «παηδηθή ινγνηερλία» 

παξακέλεη ξεπζηφο θαη επκεηάβιεηνο, θαζψο απφ ηε κία ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή, 

δειαδή ηε κεηαβαιιφκελε κέζα ζην ρξφλν έλλνηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη απφ ηελ 

άιιε νξίδεηαη ζπλήζσο ζπγθξηηηθά ζε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ησλ ελειίθσλ 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

Καηά ηνλ ηειεπηαίν κηζφ αηψλα, ε παηδηθή ινγνηερλία δηαδξακαηίδεη νινέλα 

θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, αθνχ κέζσ απηήο δηαβηβάδνληαη ζηα παηδηά νη ζηφρνη, νη 

θφβνη, νη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Landt 2006; Louie 2006). 

Έηζη, ηα παηδηά φρη κφλν εηζάγνληαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλφηεηαο πνπ δνπλ, αιιά 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ θαη άιινπο πνιηηηζκνχο (Barratt – Pugh & Rohl, 

2000). Ζ παηδηθή ινγνηερλία είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα 

αλαπηπρζνχλ πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, λα απνθηήζνπλ ζσζηή ζηάζε 

απέλαληη ζηε δσή, ηνπο γλσξίδεη ηελ ίδηα ηε δσή, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ηα βνεζάεη λα πινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο, ηε θαληαζία, ηηο ηδέεο ηνπο, λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο, λα θαιιηεξγεζνχλ αηζζεηηθά, λα κάζνπλ λα αγαπάλε φηη 

θαιφ, σξαίν θαη αιεζηλφ, πξνζθέξεηαη δειαδή σο κέζν γηα λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά 

πνιηηηζκηθέο αμίεο. Έηζη, ηα βηβιία θάλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα δηδάζθνπλ ηα 
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παηδηά. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα είδε 

ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο: ην παξακχζη, νη κχζνη, ε κπζνινγία, νη κηθξέο ηζηνξίεο, ε 

πνίεζε, ην ζέαηξν (θνπθινζέαηξν θαη ζεαηξηθφ παηρλίδη) (Ρψζζε – Εαίξε ζην 

Οηθνλνκνπνχινπ, 2002). Αθφκα, ε ινγνηερλία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά πνπ γλσξίδνπλ ηα νθέιε ησλ βηβιίσλ 

επηδεηνχλ λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ κφλα ηνπο, θάηη πνπ απνηειεί εμαηξεηηθφ θίλεηξν 

γηα λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ (Barratt – Pugh & Rohl, 2000).  

Ζ ινγνηερληθή αλάγλσζε νδεγεί ζηελ έθθξαζε πξνο ηελ θνηλσληθή νκάδα, 

ιεθηηθή θαη έμσ - ιεθηηθή, αιιά θαη εζσηεξηθά σο άλνηγκα ελφο ςπρηθνχ ρψξνπ, 

κέζα ζηνλ νπνίν ην παηδί κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα απνδερζεί θφβνπο, επηζπκίεο, 

αγσλίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη δηραζκνχο. Γηαβάδνληαο απηφ πνπ άιινη έδεζαλ ή 

θαληάζηεθαλ, εηζρσξψληαο ζηνλ θφζκν ηεο γξαθήο θαη ησλ δπζθνιηψλ ηεο, ην παηδί 

δεκηνπξγεί κηα πεξηζζφηεξν γφληκε ζχλδεζε κε ηε δσή, νξγαλψλνληαο ηελ εκπεηξία 

ηνπ. Σα πνηεηηθά ππνθείκελα, νη κπζηζηνξεκαηηθέο κνξθέο, νη ζρέζεηο ηνπο παξέρνπλ 

κηα αζχγθξηηε εκπεηξηθή αμία, έηζη ψζηε ν κηθξφο αλαγλψζηεο λα κπνξέζεη λα νξίζεη 

ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (Αλαγλσζηνπνχινπ, 

Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

Χζηφζν, ε παηδηθή ινγνηερλία ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζπληεξεηηθέο αμίεο 

κίαο θνηλσλίαο, θαζψο δε ζεσξνχληαη φια ηα ζέκαηα θαηάιιεια γηα ηα παηδηά. Αλ θαη 

νη ζπγγξαθείο γξάθνπλ βηβιία γηα ζχγρξνλα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά, 

δπζθνιεχνληαη λα ηα εθδψζνπλ, αλ νη εθδφηεο ληψζνπλ φηη θάπνηα κέιε ηνπ θνηλνχ 

ηνπο ζα ηα ζεσξήζνπλ πξνζβιεηηθά. Έηζη, πνιιά βηβιία κε ζέκαηα πνπ είλαη 

ζεκαληηθά γηα πνιιά παηδηά π.ρ. παηδηθή θαθνπνίεζε, βία, δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο 

θ.ά. είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εθδνζνχλ ζε ζρέζε κε ηζηνξίεο πνπ εθθξάδνπλ κία 

αζθαιή θαη ραξνχκελε φςε ηνπ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ (Barratt – Pugh & Rohl, 2000). 

Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν πξέπεη λα μεθηλά λσξίο, απφ πνιχ 

κηθξή ειηθία, έζησ θαη σο αληηθείκελν – παηρλίδη. Ζ δηακεζνιάβεζε ηνπ ελειίθνπ 

θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, επνκέλσο ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθφο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 

Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001). Ζ πξψηε κχεζε ζηε ινγνηερλία θαη ζην βηβιίν κπνξεί 

θάιιηζηα λα γίλεη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

εαπηνχ απφ ηνλ άιιν θαη δεκηνπξγνχληαη εθείλεο νη ςπρηθέο βαζκίδεο πνπ δίλνπλ ζην 

παηδί ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλεη, λα ζπκβνινπνηεί, λα πξνβάιιεη θαη λα 
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πξνβάιιεηαη, λα ηαπηίδεη θαη λα ηαπηίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαθξίλεη ην αιεζέο 

απφ ην αιεζνθαλέο. Δίλαη ε ηδαληθή πεξίνδνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ινγνηερληθνχ 

βηβιίνπ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν πξνζηαηεπηηθά φζν 

θαη απειεπζεξσηηθά - αθνχ ην βηβιίν είλαη έλα αληηθείκελν ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. 

Παξάγεη έλα πιήζνο δηαλνεηηθψλ αιιά θαη ςπρηθψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ 

ζην παηδί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξψηεο εηθφλεο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη κέζα ηνπ, 

λα αληηκεησπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο (Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & 

Πάηζηνπ, 2001).  

 Σα παηδηά ζ’ απηή ηελ ειηθία δε δηαβάδνπλ αθφκα, είλαη αθξναηέο – 

αλαγλψζηεο θαη νη ελήιηθνη πνπ αθεγνχληαη γίλνληαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απινί 

αθεγεηέο, γίλνληαη ην ίδην ην βηβιίν γηα ην παηδί.  Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε επαθή ηνπ 

παηδηνχ κε ην βηβιίν θαη λα ελδπλακσζεί, ρξεηάδεηαη λα κελ ππνβηβαζηεί ε αλάγλσζε 

ζε κηα αγγαξεία, αιιά αληίζεηα λα δεκηνπξγεζεί ζρέζε «ζπλελνρήο» αλάκεζα ζην 

παηδί – αθξναηή – αλαγλψζηε  θαη ζηνλ ελήιηθν – αθεγεηή – βηβιίν 

(Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

Ο Lev Vygotsky (1997) δηεμήγαγε κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπ κε κηθξά 

παηδηά θαη αλαθάιπςε φηη καζαίλνπλ κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Όηαλ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνπλ ζηα παηδηά, αλνίγνπλ 

ηελ πφξηα γηα κηα πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθνπνίεζεο. Ο Vygotsky (1997) 

φξηζε ηε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» γηα λα εμεγήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε. Σα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ κφλν απηά πνπ είλαη ζην 

επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο. Αλ ινηπφλ ηα βηβιία απνηεινχλ θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, 

κηα αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ελήιηθεο θαζνδεγνχλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί ζα επηιχζεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζην κέιινλ. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε παηδηθή ινγνηερλία, σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο, 

επεξεάδεη ηηο επθαηξίεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. ηελ έξεπλά ηεο 

ε Krips (1997) ηνλίδεη φηη ε αλάγλσζε απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

Σν βηβιίν απνηειεί κέγηζην πνιηηηζκηθφ αγαζφ. Γηα ην κηθξφ αλαγλψζηε έρεη 

δηπιή αμία: ηνλ ςπραγσγεί θαη κε έλα έκκεζν θαη αδηφξαην ηξφπν ηνλ δηαπαηδαγσγεί 

(Παπαδάηνο, 2009), ζε κία επνρή πνπ γίλεηαη αιφγηζηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο, πνπ απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά απφ ην βηβιίν θαη ηα 

θαηαθιχδνπλ κε αληηθαηηθά κελχκαηα θαη εηθφλεο (Οηθνλνκνπνχινπ, 2002). Με ηνλ 
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φξν «παηδηθφ βηβιίν» ή «βηβιίν γηα παηδηά» αλαθεξφκαζηε ζηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ 

ηα παηδηά θαη αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο «παηδηθφ βηβιίν γλψζεσλ» ή «βηβιίν γλψζεσλ 

γηα παηδηά» θαη «παηδηθή ινγνηερλία» ή «ινγνηερλία γηα παηδηά». Σα βηβιία γλψζεσλ 

(πιεξνθνξηαθά ή ελεκεξσηηθά βηβιία) απνηεινχλ κία κεγάιε θαηεγνξία ειιεληθψλ 

θαη μέλσλ κεηαθξαζκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ. Σα βηβιία απηά αλαθέξνληαη ζε πνιιέο 

επηζηήκεο θαη σο έλα κεγάιν βαζκφ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

(Παπαδάηνο, 2009). Παξά ηελ πνηθηιία ζην είδνο ησλ βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο 

πνπ ππάξρνπλ, πςειή ζέζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ έρνπλ νη 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο θαη ηα παξακχζηα (Κηηζαξάο, 1993).  

Σα βηβιία, σο εξέζηζκα, παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζε φια ηα ζηάδηα ζηε 

δσή ησλ παηδηψλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, φπνπ ε γισζζηθή, ε 

αληηιεπηηθή, ε θηλεηηθή θαη ε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε είλαη κεγαιχηεξε, 

ηα βηβιία επεξεάδνπλ φιεο ηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ησλ παηδηψλ ζεηηθά. Δπηπιένλ, 

πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά γηα ηε δσή θαη ζπκβάιινπλ ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο  (Hansen & Zambo, 2005 ζην Ahmetoglu & Ceylan, 2011). 

Ο ζπγγξαθέαο πνπ γξάθεη γηα παηδηά θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ. Σν βηβιίν πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχληνκν θαη ν ζπγγξαθέαο λα πξνηηκά ηελ ελεξγφ δξάζε απφ ηε 

ζηαζηκφηεηα, ηνπο δηαιφγνπο θαη ηα γεγνλφηα απφ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο αλαιχζεηο. 

Ζ γιψζζα ηνπ βηβιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε γιψζζα ηνπ παηδηνχ, ε 

δνκή ηνπ απιή θαη ε ζχλζεζε ηνπ λα εμππεξεηεί εζηθέο ή άιιεο δηδαθηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο (Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

Ζ παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν επεξεάδνληαο 

ηε δσή ησλ ζεκεξηλψλ παηδηψλ (Οηθνλνκνπνχινπ, 2002), θαζψο εμππεξεηεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μαο κεηαθέξεη καθξηά απφ κέξε, ρξεζηκεχεη σο κέζν 

ςπραγσγίαο, επηηξέπεη ζηα παηδηά ηελ εμεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, 

πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα πνηθίια ζέκαηα θαη ιεηηνπξγεί σο κέζν 

θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ (Fields & Emery, 2001). Δπίζεο, 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη γεληθφηεξα ζε κηα πην νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε 

(Οηθνλνκνπνχινπ, 2002) θαη λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ 

(Μαληνπβάινπ ζην Οηθνλνκνπνχινπ, 2002). Σν βηβιίν είλαη έλα θνηλφ, άκεζα 

δηαζέζηκν παξάδεηγκα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο γηα ην παηδί, ηεο επηδησθφκελεο 
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ζπκπεξηθνξάο θαη ηη είλαη θαηάιιειν θαη αθαηάιιειν ζηνλ θφζκν καο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηζρπξή δχλακε ζηε δσή ηνπ (Fields & Emery, 2001). 

Σν παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή σξίκαλζε θαη ηελ 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ. Μέζσ ηνπ θαινχ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ 

θαιιηεξγείηαη ε γιψζζα θαη ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ νξζφ ηξφπν γξαθήο ησλ 

ιέμεσλ δηαβάδνληαο πνιιά βηβιία. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

βηβιίσλ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ εθθξαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Δθηφο ηηο 

γισζζηθέο, εθθξαζηηθέο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην ινγνηερληθφ βηβιίν επηηειεί 

θαη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, θαζψο επηδξά κε πνιινχο ηξφπνπο ζηνλ ςπρηζκφ ησλ 

παηδηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλαπηχζζεη θη εθιεπηχλεη ην ζπλαίζζεκα, εληζρχεη θαη 

ηνλψλεη ηε βνχιεζε, επηδξά ιπηξσηηθά θαη θαζαξηηθά ζηελ ςπρή ηνπο, επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα, βνεζά ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ζηάζεηο δσήο. 

Δπηπιένλ, δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη 

πξνζσπηθέο κηθξνγξαθίεο θαη λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε ηνλ επξχ θφζκν (αθειιαξίνπ, 

2003).   

 Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε ηηο παηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, αθνχ ηα παηδηά πνπ δηαβάδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα βηβιία 

γίλνληαη θαινί ζπδεηεηέο ζηελ ηάμε θαη θαηαλννχλ θαη βνεζνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο, αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα θηιαλαγλσζίαο γηα 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αθφκα, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ βηβιίσλ νμχλεηαη 

ε θξίζε ησλ παηδηψλ θαη ε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, δηεπξχλνληαη νη ηδέεο ηνπο θαη 

γίλνληαη ελεξγνί αλαδεηεηέο ηεο γλψζεο. Σέινο, ην θαιφ παηδηθφ ινγνηερληθφ βηβιίν 

επηηειεί θνηλσληθέο θαη θαιαηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο (αθειιαξίνπ, 2003).   

Σα βηβιία ζηελ παηδηθή ινγνηερλία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κηα πνηθηιία εηδψλ 

(π.ρ. αιθαβεηάξηα, βηβιία αξίζκεζεο, βηβιία κε έκκεηξα ζηηράθηα γηα κηθξά παηδηά 

θαη πνηεηηθέο ζπιινγέο, εηθνλνβηβιία, λνπβέιεο, δηεγήκαηα), αιιά θαη άιια είδε, 

φπσο ηζηνξηθήο θαληαζίαο θαη θαληαζίαο, ινγνηερληθή θξηηηθήο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ, πνπ επίζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ 

(Saracho & Spodek, 2010).  Σα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηηο εηθφλεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζε βηβιία κφλν κε 

εηθφλεο, ζε βηβιία εηθνλνγξαθεκέλα κε κηθξφ ή κεγαιχηεξν θείκελν κε κεγάια 

ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζε βηβιία κε ηζηνξίεο θαη παξακχζηα πνπ ηα δηαβάδνπλ νη 
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κεγάινη ζηα παηδηά θαη έρνπλ πινχζηα εηθνλνγξάθεζε (Αλαγλσζηνπνχινπ, 

Καινγήξνπ & Πάηζηνπ, 2001).  

 

3.2. Ζ επηινγή παηδηθώλ βηβιίσλ από ηνπο γνλείο  

 

  Παξά ην φηη πνιιέο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ελειίθνπ – 

παηδηνχ, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ηα 

παηδηά απφ ηελ αλάγλσζε είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ (Kirby, 1996, 

Van Kleek, 2003 ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Ζ επηινγή θαηάιιεισλ βηβιίσλ 

απφ ηνπο γνλείο, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα παηδαγσγηθά θαη 

ςπρνινγηθά δεηήκαηα, φπσο θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ παηδηθνχ 

βηβιίνπ ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ. Χζηφζν, ν θάζε αλαγλψζηεο επεξεάδεηαη ζηελ 

επηινγή απφ ηελ ειηθία ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ην πνιηηηζηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηζηνξία, ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ηα βηψκαηά ηνπ, ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θάζε επνρήο 

(Παπαδάηνο, 2009). ήκεξα, ππάξρεη κηα πιεζψξα παηδηθψλ βηβιίσλ, ιφγσ ηεο 

εθδνηηθήο έθξεμεο βηβιίσλ γηα κηθξά παηδηά. Όκσο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

επσθεινχληαη ηα παηδηά απφ απηή ηελ πιεζψξα εμαξηάηαη απφ ηνπο ελειίθνπο. Γηαηί 

δηαβάδνπλ νη ελήιηθεο, πσο δηαβάδνπλ θαη ηη δηαβάδνπλ παίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ζηε κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο επίδνζε (Neuman 

and Wright 2007 ζην Dwyer & Neuman, 2008). 

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ελ κέξεη ππεχζπλα λα εηζάγνπλ ηα παηδηά ζηελ 

αλάγλσζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζε απηά ηε θηιαλαγλσζία. Γηα λα δηαιέμνπλ νη 

γνλείο ηα ζσζηά παηδηθά βηβιία, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηβιίσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα παηδηά 

ζε απηφ ην επίπεδν. Δίλαη γεληθά γλσζηφ φηη ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη ηζηνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή (Ahmetoglu & Ceylan, 

2011). Θα πξέπεη ινηπφλ λα πξνηηκψληαη απφ ηνπο γνλείο ηέηνηα βηβιία, πνπ λα 

ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. 

 Ζ επηινγή ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ είλαη δχζθνιε ππφζεζε, δεδνκέλνπ φηη 

θπθινθνξεί εηεζίσο κεγάινο αξηζκφο. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο είλαη ην ζηάδην 
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λνεηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ βξίζθεηαη ην παηδί, αιιά θαη ε ειηθία ηνπ, 

ηα ελδηαθέξνληα θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ γχξσ απφ ηα βηβιία. Κάζε παηδί έρεη ηε δηθή 

ηνπ αληαπφθξηζε ζηα βηβιία, επνκέλσο θάπνην βηβιίν πνπ κπνξεί λα ελζνπζηάδεη έλα 

παηδί κπνξεί λα θαίλεηαη αδηάθνξν ζε έλα άιιν. Δπίζεο, ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη απφ 

γεληά ζε γεληά. Σα αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα είλαη ηφζν μερσξηζηά φζν είλαη θαη ηα 

παηδηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαβάδνπκε βηβιία ζηα παηδηά πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη πνπ 

δελ έρνπλ ζπλαληήζεη μαλά, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπκε ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη λα 

ηνπο πξνζθέξνπκε λέεο ηδέεο θαη επθαηξίεο γηα λέα ελδηαθέξνληα (Barrat-Pugh & 

Rohl, 2000; Ezell θαη Justice, 2005). 

ηα πεξηζζφηεξα λήπηα αξέζνπλ ηα βηβιία κε δσεξφρξσκεο εηθφλεο θαη κηθξφ 

θείκελν. Σνπο αξέζεη λα αθνχλε ηζηνξίεο γχξσ απφ γλψξηκα ζέκαηα ή αληηθείκελα 

θαη ηαπηίδνληαη κε ηνλ ήξσα ηεο θάζε ηζηνξίαο. Δπνκέλσο, ηα βηβιία πνπ επηιέγνπκε 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ιέμεηο πνπ μερσξίδνπλ θαη είλαη ελδηαθέξνπζεο. Δπίζεο, βηβιία κε 

θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηήξεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα 

ππνδπζεί ξφινπο ή λα παίμεη θαληαζηηθά παηρλίδηα ζεσξνχληαη θαηάιιεια (Αυηδήο, 

2008). Ηδαληθφ είδνο ινγνηερλίαο γηα απηή ηελ ειηθία απνηεινχλ θαη νη κηθξέο 

ηζηνξίεο. Σν κηθξφ παηδί, έρνληαο πεξηνξηζκέλε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ιεμηιφγην, 

έρεη αλάγθε απφ έλα ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηηφηεηα 

έθθξαζεο, ιέμεηο λνεκαηηθά απιέο, ζχληνκεο θξάζεηο γεκάηεο αθαηξεηηθφηεηα ρσξίο 

παξεθβάζεηο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο (Ρψζζε – Εαίξε ζην Οηθνλνκνπνχινπ, 

2002). Ζ επηινγή αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ βηβιίσλ γηα ηα παηδηά ζα εληζρχζεη ηε 

δχλακε θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο αλάγλσζεο ηνπο (Dwyer & Neuman, 2008). 

 Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ππάξρνπλ αθφκα πνιινί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ελφο βηβιίνπ. Όια ηα βηβιία ινγνθξίλνληαη πξηλ 

θηάζνπλ ζηα παηδηά απφ ηνπο εθδφηεο πνπ απνθαζίδνπλ λα ηα εθδψζνπλ, ηνπο 

βηβιηνπψιεο πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ηα πξνσζήζνπλ, ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο θαη 

ηνπο γνλείο πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ηα αγνξάζνπλ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

εξγάδνληαη κε κηθξά παηδηά πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ηνπο ηα δηαβάζνπλ. Σα παηδηά 

έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ ζα ηνπο δηαβάζνπλ (Barratt – 

Pugh & Rohl, 2000). 

 Γηα ηελ επηινγή ελφο πνηνηηθνχ παηδηθνχ βηβιίνπ θαιφ είλαη λα δεηνχλ νη 

γνλείο ηε βνήζεηα αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηθά βηβιία. Γεδνκέλνπ φηη 

απνπζηάδνπλ νη ζνβαξέο θξηηηθέο απφ έγθπξνπο θξηηηθνχο βηβιίσλ, βαξχλνπζα 

κπνξεί λα είλαη ε γλψκε ηνπ βηβιηνπψιε ηεο γεηηνληάο, ελφο θίινπ πνπ αζρνιείηαη, 
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θάπνηνπ ζπγγξαθέα βηβιίσλ γηα παηδηά αλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, ηνπ 

βηβιηνζεθνλφκνπ ή βηβιηνζεθάξηνπ, ηνπ δαζθάινπ πνπ γλσξίδνπλ φηη πινπνηεί ζηελ 

ηάμε ηνπ πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη θπζηθά ε δηθή ηνπο κεηά 

απφ ζρεηηθή έξεπλα. εκαληηθή βνήζεηα κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη ηα εηδηθά βηβιία θαη 

πεξηνδηθά πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη πξνηείλνπλ παηδηθά βηβιία (Αυηδήο, 

2008).  

Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ε αλάγλσζε ινγνηερλίαο πςειήο 

πνηφηεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα παηδηά (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009).  Γηα λα 

ζεσξεζεί έλα βηβιίν πνηνηηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο: πξέπεη λα 

είλαη θαινγξακκέλν θαη κε γιψζζα πνπ ξέεη θαη ηα γεγνλφηα λα εμειίζζνληαη 

ζηαδηαθά θαη αβίαζηα. εκαληηθφ είλαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ 

θαη λα ην θξαηάεη ακείσην κέρξη ην ηέινο, φπσο επίζεο θαη λα απνηειεί αληηθείκελν 

θαη κέζν αηζζεηηθήο απφιαπζεο. Σα βηβιία ζα πξέπεη λα «κηινχλ» ζηα παηδηά κε 

εηιηθξίλεηα θαη ρσξίο αζάθεηεο, λα ηνπο πξνζθέξνπλ γλψζεηο θαη ζσζηά πξφηππα 

κίκεζεο θαη λα «αγγίδνπλ» ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Καιφ βηβιίν ζεσξείηαη ην βηβιίν εθείλν πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά γλψζεηο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπο θαη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, πνπ 

θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηε ζθέςε ηνπο, νμχλεη ηελ θξίζε ηνπο θαη ηα ηθαλνπνηεί 

ζπλαηζζεκαηηθά. Δπίζεο απηφ πνπ εκπινπηίδεη ηηο παξαζηάζεηο θαη ην ιεμηιφγην ησλ 

παηδηψλ θαη ηα βνεζάεη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο.  Έλα θαιφ βηβιίν κεηαδίδεη ζηα 

παηδηά ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο κηαο θνηλσλίαο, ηα βνεζάεη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

αδπλακίεο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ θάπνηεο πεπνηζήζεηο, ζπκβάιινληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Απνηειεί κέζν ςπραγσγίαο 

θαη «ζχληξνθν» ησλ παηδηψλ θαζψο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο κία άκεζε ζρέζε 

(Αυηδήο, 2008).  

  Σα θαιά παηδηθά βηβιία βνεζνχλ ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ επειημία ζηε 

ζθέςε, αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ θαη ηα 

βνεζνχλ λα βξνπλ απαληήζεηο. Σέηνηα βηβιία είλαη ηδαληθά γηα επαλαιακβαλφκελε 

αλάγλσζε θαη γη’ απηφ έρνπλ απιφ θαη επαλαιακβαλφκελν ιεμηιφγην κέζα ζε κία 

επαλαιακβαλφκελε γξακκαηηθή δνκή, πνπ είλαη ηδαληθή γηα λα εηζάγεη ηα παηδηά ζηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν έληππνο ιφγνο. Οη ηζηνξίεο απηέο είλαη πξνζθηιείο ζηα παηδηά 

αιιά θαη δηαλνεηηθά ελδηαθέξνπζεο. Μέζσ ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαη’ 

επαλάιεςε, ηα παηδηά θαιιηεξγνχλ ηνλ εαπηφ θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο, επεηδή, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Bateson, ε λνεηηθή καο δξαζηεξηφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζπλερή 
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απηννξγάλσζε θαη αλαδηνξγάλσζε. Ζ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα επηβεβαηψζνπλ απηά 

πνπ γλσξίδνπλ κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ λέα κνηίβα, ηα νδεγεί 

ζην λα δεηνχλ ηελ επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο (Witte – Townsend & 

DiGiulio, 2004).  

 χκθσλα κε ην Welsch (2008), ε επηινγή ησλ βηβιίσλ βαζίδεηαη ζε δχν θχξηα 

θξηηήξηα: βηβιία πνπ ηα παηδηά ζπκνχληαη ηελ πινθή ηνπο εχθνια ή έρνπλ 

επαλαιακβαλφκελα ζεκεία ή θάπνην ξεθξέλ θαη βηβιία φπνπ παξνπζηάδνληαη  

αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα ηελ πινθή. Απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε γιψζζα 

πξνθχπηεη θπζηθά ην παηρλίδη γχξσ απφ ηελ ηζηνξία. Σα αληηθείκελα πνπ είλαη 

ζεκαληηθά ζηελ πινθή ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηεξίγκαηα θαη εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζε 

εκπεηξίεο παηρληδηνχ ξφισλ. 

   Σα παξαθάησ θξηηήξηα ζπζηάζεθαλ απφ ηνπο Spodek θαη Saracho (2010), πνπ 

πξφηεηλαλ φηη κηα θαιή εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία θαη έλα παξακχζη ρξεηάδεηαη λα:   

- δηαβηβάδεη ηα ήζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ 

- βνεζάεη ηα παηδηά λα απνθηνχλ εκπεηξίεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

- είλαη ξεαιηζηηθφ θαη επθάληαζην, ψζηε λα θαιιηεξγεί ηελ πεξηέξγεηα θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. 

- παξέρεη επθαηξίεο λα κάζνπλ ηε γιψζζα, λα ηνπο ειεπζεξψλεη λα 

εμεξεπλήζνπλ ην λφεκα ηεο γιψζζαο θαη λα ηα παξαθηλεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πςειφηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. 

- ηα βνεζάεη λα ζθεθηνχλ γηα ηα λνήκαηα, λα βξνπλ ηηο ζρέζεηο, λα ζπκεζνχλ 

παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκβάληα θαη λα αλαπηχμνπλ έλλνηεο (Saracho & 

Spodek, 2010).   

Ζ Saracho (1994 ζην Saracho & Spodek, 2010)  ζπληζηά επίζεο φηη ε ηζηνξία 

πξέπεη λα έρεη: κνλαδηθή πξσηνηππία, θαζνξηζκέλε ζπλνκηιία, ζαθψο θαζνξηζκέλνπο 

ραξαθηήξεο, έλα απζεληηθφ θαη πξνβιέςηκν απνηέιεζκα, κηα θχξηα πινθή θαη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ ζπκπέξαζκα.  

 Τπάξρνπλ αθφκα δεθάδεο πεξηνδηθά πνπ εηδηθεχνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηα βνεζνχλ λα αξρίζνπλ λα αγαπνχλ ηελ αλάγλσζε ή 

αλαδσππξψλνπλ απηή ηελ αγάπε. Μπνξεί ινηπφλ ην παηδί λα γίλεη ζπλδξνκεηήο ζε 

έλα πεξηνδηθφ ηέηνηνπ ηχπνπ. Δπίζεο, κπνξνχλ νη γνλείο λα πάλε καδί κε ην παηδί 

βφιηα ζε κηα βηβιηνζήθε ή έλα βηβιηνπσιείν γηα λα δνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (Haas 

& Haas, 2000). 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα βηβιία πνπ επηιέγνπλ νη γνλείο γηα ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, 

ψζηε λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Καιφ είλαη πξηλ ηελ επηινγή βηβιίσλ λα 

γίλεηαη ζπδήηεζε κε ην παηδί ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνθιήζεηο θη έπεηηα λα 

αλαδεηεζνχλ βηβιία κε ραξαθηήξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα ζέκαηα. Δθφζνλ νη 

ηζηνξίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο δσέο ηνπο, ηα παηδηά ζα ηηο αθνχζνπλ 

θαη ζα σθειεζνχλ. Σν ηδαληθφ είλαη νη γνλείο λα δηαβάδνπλ απφ πξηλ βηβιία θαη λα 

επηιέγνπλ εθείλα πνπ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (Haas & Haas, 2000). 

Αθφκα, νη ελήιηθνη ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ βηβιία πνπ πξνθαινχλ ηα παηδηά 

ελλνηνινγηθά θαη πνπ ηα ελζαξξχλνπλ λα ζθέθηνληαη πέξα απφ ην άκεζν παξφλ ηνπο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη ζα 

εληζρπζεί ε γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε θαη νη δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Dwyer & 

Neuman, 2008). 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ε εμέιημε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο 

κειεηεηέο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο θαη θαηεγνξίεο βηβιίσλ πνπ ζπλαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ. Οη νκαδνπνηήζεηο απηέο, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηνπο 

ελειίθνπο, πξνυπνζέηνπλ κηα απζηεξή αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ θαη ζηελ έληαμε ηνπο ζε κηα απφ ηηο πέληε, έμη, επηά ή ηέζζεξηο πεξηφδνπο 

πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλαπνηεινχλ ηελ παηδηθή ειηθία (Αλαγλσζηνπνχινπ, Καινγήξνπ 

& Πάηζηνπ, 2001).  

ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, πνιιά παηδηά γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγκαηα γηα ηε 

γιψζζα θαη ηα γξαπηά θείκελα. Αλ θαη πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ κφλα ηνπο, ε 

αλάγλσζε απφ ηνπο ελήιηθεο είλαη αθφκα βαζηθή. Χζηφζν, θαιφ είλαη νη γνλείο λα 

επηιέγνπλ βηβιία πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο  ηνπο ραξαθηήξεο ζε δηαθνξεηηθά βηβιία. Καιφ είλαη, 

επίζεο, λα επηιέγνπλ βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ηζηνξίεο κε πνιιά επεηζφδηα θαη θαζαξή 

αθεγεκαηηθή δνκή, πιεξνθνξηαθά βηβιία, βηβιία πνπ μππλνχλ ηε θαληαζία θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο, βηβιία πνπ 

έρνπλ ελδηαθέξνπζα γιψζζα πνπ εηζάγεη ηα παηδηά ζε λέεο ιέμεηο κέζσ ιεθηηθψλ 

πξνηχπσλ, ξηκψλ θαη ξπζκψλ (Dwyer & Neuman, 2008). 

ε απηή ηελ ειηθία, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ραξαθηήξεο ζηηο ηζηνξίεο. Έλαο ηξφπνο γηα λα απνθηήζνπλ επαλαιακβαλφκελεο 
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εκπεηξίεο κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ήξσεο είλαη κέζσ ησλ βηβιίσλ ζεηξάο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά πιενλεθηνχλ απφ ηελ αθξφαζε θαη ηελ 

αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ φηαλ απεηθνλίδνληαη ζε απηά γλσζηνί ήξσεο, δηφηη ηα βνεζάεη 

λα δνκήζνπλ ζρήκαηα γηα ηηο ηζηνξίεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ ηελ 

απφδνζε. Κάηη άιιν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηαλ επηιέγνπκε βηβιία γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ην επίπεδν δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο  

(Dwyer & Neuman, 2008). Ηδαληθέο γηα απφ θνηλνχ αλάγλσζε είλαη θαη νη 

πξνβιέςηκεο ηζηνξίεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα καληέςνπλ ηη ζα γίλεη θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα πξνβιέςεηο. Σα βηβιία πνπ έρνπλ πξνβιέςηκε 

πινθή είλαη εμαηξεηηθά γηα ηα παηδηά πνπ αξρίδνπλ λα θαηαθηνχλ ηελ αλάγλσζε. Σν 

παηδί απνθηά επράξηζηεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, θαηαβάιινληαο ειάρηζηε 

πξνζπάζεηα (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). 

Οη γνλείο πξέπεη λα πξνζέρνπλ κε ηη είδνπο βηβιία έξρνληαη ζε επαθή ηα 

κηθξά παηδηά, ηα νπνία απφ ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ αξρίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ αλάγλσζε. Σα πξψηα βηβιία, πνπ ν γνληφο θαιφ είλαη λα ηνπο πξνζθέξεη ζηνπο 

έμη κε ελληά κήλεο, πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη λα έρνπλ εηθφλεο μεθάζαξεο θαη φρη 

θείκελν. Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ κπνξεί ηα βηβιία λα έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 

έλα αληηθείκελα ζε θάζε ζειίδα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κηα ζθελή 

απιή θαη νινθιεξσκέλε. Απφ ην ηξίην έηνο θαη κεηά νη ζθελέο κπνξεί λα είλαη θάπσο 

πην ζχλζεηεο  (αθειιαξίνπ, 2003). Αξρηθά, ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ηα βηβιία σο 

παηρλίδηα ή αληηθείκελα, πνπ ηνπο αξέζεη λα εμεξεπλνχλ. Έπεηηα, ζηελ ειηθία ελφο κε 

ηξηψλ εηψλ, αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ φηη νη εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία είλαη 

ζχκβνια ή αλαπαξαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. Βηβιία πνπ ελζσκαηψλνπλ 

ηξαγνπδάθηα, ξίκεο, ξπζκηθά κνηίβα θαη ιεθηηθά παηρλίδηα βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αξρίζνπλ λα αθνχλε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο ήρνπο. ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ αθήγεζε κίαο ηζηνξίαο θαη 

αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη πσο θάζε μερσξηζηή ζθελή ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή 

ηζηνξία (Dwyer & Neuman, 2008). 

 

3.2.1. Έξεπλεο γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ παηδηθώλ βηβιίσλ  

 

Παξφιν πνπ ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία, εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ 

(Καλαηζνχιε, 2002, 2000, 1994), ζηεξείηαη αληίζηνηρσλ κειεηψλ, δηεζλψο 
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θπθινθνξνχλ αξθεηέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ (Council on Interracial Books for Children, 

1980 ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). Κάπνηεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε ζην ζπίηη έρνπλ εμεηάζεη ηε ρξήζε ηζηνξηψλ, αιιά ην είδνο ησλ 

βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ζπλήζσο αγλνείηαη (Anderson, Anderson, 

Lynch & Shapiro, 2004 ζην Saracho & Spodek, 2010). Λίγεο έξεπλεο (π.ρ., Bus, van 

IJzendoorn & Pellegrini, 1995) έρνπλ εμεηάζεη ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ απφ ηνπο 

γνλείο ζηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε δχν είδε βηβιίσλ (πιεξνθνξηαθά θαη 

αθεγεκαηηθά θείκελα). 

            Οη Saracho θαη Spodek (2010) εξεχλεζαλ ηε ζπρλφηεηα θαη ηε θχζε ηεο 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζην ζπίηη θαη ηηο επηινγέο παηδηθψλ βηβιίσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

γηα αλάγλσζε κε ηα παηδηά. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά εθπαηδεπηηθνί, 

γνλείο θαη παηδηά απφ 5 ηάμεηο λεπηαγσγείσλ. Σα παηδηά πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη παξαθνινπζνχζαλ ηάμεηο γηα παηδηά ζε θίλδπλν. Γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

παξαθνινπζνχζαλ θαη εμαζθνχληαλ ζε ηερληθέο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. Οη γνλείο 

επέιεμαλ βηβιία πνπ ελδηέθεξαλ θαη ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη ήηαλ 

αλαπηπμηαθά θαηάιιεια. Πξηλ ηελ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε ζηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα απνηειέζκαηα έδσζαλ κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ γηα ην γξακκαηηζκφ, ηελ αλάγλσζε ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ. Απφ ηε ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο βξέζεθε φηη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ παηδηψλ, ην θίλεηξν θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην θείκελν αγλννχληαλ. Οη 

αλαδπφκελεο ζπκπεξηθνξέο αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ δε ιακβάλνληαλ ππφςε. Μεηά 

ηελ παξέκβαζε νη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ππήξραλ επθνιφηεξνη θαη πην 

επράξηζηνη ηξφπνη λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν κε ηα παηδηά ηνπο (Saracho & Spodek, 

2010).   

Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη φιεο νη νηθνγέλεηεο δηάβαδαλ ζηα παηδηά 

ηνπο. ε κεγαιχηεξν βαζκφ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ νη κεηέξεο 

(39%), νη γηαγηάδεο (30%) θαη αθνινπζνχζαλ νη κπακπάδεο (19%) θαη νη παππνχδεο 

(12%). Απηνί δηάβαδαλ ζηα παηδηά ζπρλά (66%) θαη θαζεκεξηλά (33%), ηα ελέπιεθαλ 

ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην βηβιίν πνπ δηάβαζαλ θαη ηνπο παξείραλ εκπεηξίεο πνπ 

ζπλφδεπαλ ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ. Σα βηβιία πνπ επηιέρζεθαλ λα δηαβαζηνχλ 

ζηα παηδηά θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά είδνο, κε ηε ζχγρξνλε κπζνπιαζία (βηβιία 

θαληαζίαο) λα είλαη ην πην δεκνθηιέο είδνο. Σα βηβιία απηά ζπρλά αλαθέξνληαλ ζε 
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ραξαθηήξεο δψσλ πνπ είραλ αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ηζηνξίεο κε δψα 

πξνηηκψληαη απφ ηα κηθξά παηδηά, επεηδή ηνπο είλαη νηθεία, ιφγσ ηεο παξνπζίαζεο 

ηνπο ζηελ ηειεφξαζε. Δπφκελνο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ήηαλ ζχγρξνλα ξεαιηζηηθά 

βηβιία κπζηζηνξηνγξαθίαο (fiction). Σα πιεξνθνξηαθά βηβιία θαη ε παξαδνζηαθή 

ινγνηερλία (ηα παξακχζηα) αλαπαξηζηνχλ έλα θάπσο κηθξφηεξν αξηζκφ, κε ηελ 

πνίεζε λα αλαπαξηζηά ηα ιηγφηεξα βηβιία πνπ επηιέγνληαη. Οη γνλείο δηάβαδαλ ζηα 

παηδηά ηνπο βηβιία πνπ ηα ελδηέθεξαλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέιεγαλ βηβιία πνπ ηνπο ζπλέζηεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη επίζεο δήηεζαλ απφ 

απηνχο βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ θαηάιιεια βηβιία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ελδηαθέξνλ ή θαηάζηαζε, φπσο ηα γελέζιηα, νη δηαθνπέο, έλα ρφκπη ή κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Μεξηθνί γνλείο αθφκα, επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν ή ηε δεκφζηα 

βηβιηνζήθε θαη έςαμαλ πξφζζεηα βηβιία. Απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ απηά ηα βηβιία γηα 

λα ηα δηαβάζνπλ καδί κε ηα παηδηά ζηελ πξαθηηθή. Οη επηινγέο ηνπο πεξηειάκβαλαλ 

κηα πνηθηιία εηδψλ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δελ είλαη εληειψο απξνζδφθεην, αθνχ 

ηα βηβιία πνίεζεο δελ είλαη θαη ηφζν δεκνθηιή βηβιία γηα ηνπο ελήιηθνπο, σζηφζν 

αλακελφηαλ φηη ζα ππήξρε κεγαιχηεξε επηινγή ησλ παξαδνζηαθψλ παξακπζηψλ. 

Ίζσο πνιιά απφ απηά ηα είδε λα κελ είλαη δηαζέζηκα ζηηο βηβιηνζήθεο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηα βηβιία απφ δεκνθηιέζηεξα είδε (Saracho & Spodek, 2010). 

Ο Pellegrini θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Pellegrini, Perlmutter, Galda, & Brody, 

1990 ζην Neuman, 1996) αλέθεξαλ φηη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ (π.ρ. 

αθεγεκαηηθφ θαη εξκελεπηηθφ) εκθαλίδνληαλ λα επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

παηδηψλ – κεηέξσλ, ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα εκθαλίδνληαλ. Δπίζεο, απφ 

απηή ηελ έξεπλα βξέζεθε φηη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ κπνξεί λα παξέρνπλ 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηε ζπκκεηνρή ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη 

παηδηά, εηδηθά ζε εθείλνπο ηνπο γνλείο πνπ είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί ζηελ αλάγλσζε απφ 

άιινπο.  

 

3.2.2.  Βηβιία ηζηνξηώλ θαη βηβιία βαζηθώλ δεμηνηήησλ  

 

 Μεξηθέο αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζε έξεπλα ησλ Baker & Scher 

(2002) ζηα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα, ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνλ έληππν ιφγν θαη 

ηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο. Σα βαζηθά βηβιία δεμηνηήησλ (π.ρ. ηα αιθαβεηάξηα) ήηαλ 
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ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηα παηδηά Ά ηάμεο ζηα 

ζπίηηα κε ρακειφ εηζφδεκα, παξά ζε εθείλα κε κεζαίν εηζφδεκα. Σα παξακχζηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ίζε ζπρλφηεηα απφ φιεο ηηο νηθνγέλεηεο. Χζηφζν, ηα παηδηά 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ πην πηζαλφ λα έρνπλ εκπεηξίεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο κε 

έλαλ ελήιηθν, ελψ ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα ήηαλ πην πηζαλφ λα 

έρνπλ εκπεηξίεο κε έλα άιιν παηδί. 

 Σα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα βηβιία ηζηνξηψλ θαη ηα βηβιία βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ επεμεγνχλ ηε ζεκαζία ηεο εμέηαζεο ηεο θχζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ 

ζηηο έξεπλεο ηνπ πεξηβάιινληνο γξακκαηηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ. Πξψηνλ, ππήξραλ 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ρξήζεο, κε ηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο λα αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε βαζηθψλ βηβιίσλ δεμηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Γεχηεξνλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ήηαλ 

δηαθνξεηηθνί. Σα παηδηά ήηαλ πην πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε έλα άιιν παηδί, 

φπσο ζα αιιειεπηδξνχζαλ θαη κε έλα ελήιηθν, ζε φιεο ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

νκάδεο, θαηά ηε ρξήζε βηβιίσλ δεμηνηήησλ. Χζηφζν, ζρεηηθά κε ηα βηβιία ηζηνξηψλ, 

νη νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο αλέθεξαλ ζπρλφηεξα φηη έλα άιιν παηδί δηάβαδε 

κε ην παηδί. Σξίηνλ, νη ζρέζεηο κε ην θίλεηξν δηέθεξαλ: ε αλάγλσζε βηβιίσλ ηζηνξηψλ 

δε ζρεηηδφηαλ κε ην θίλεηξν, νχηε πξνέβιεπε ην θίλεηξν. Ζ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ 

βηβιίσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ήηαλ ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά ζπζρεηηδφκελε κε ην 

ζπλνιηθφ θίλεηξν, ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ αμία. Ζ θνηλή ρξήζε ησλ βηβιίσλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ πξνέβιεπε κνλαδηθά ην ζπλνιηθφ θίλεηξν, ηελ επραξίζηεζε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα, έηζη ψζηε φζν πην ζπρλά αλέθεξαλ ηα παηδηά φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ 

απηά ηα βηβιία κε άιινπο, ηφζν ρακειφηεξα ήηαλ ηα επίπεδα ηνπ θηλήηξνπ ηνπο. Σα 

παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ βηβιία δεμηνηήησλ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

εκπεηξίεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ηζηνξηψλ κε ελήιηθνπο ζπλαλαγλψζηεο θαη νη γνλείο 

πνπ αλαγλψξηδαλ ηελ επραξίζηεζε σο έλα ιφγν γηα αλάγλσζε ήηαλ πην πηζαλφ λα 

αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο είραλ εκπεηξίεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ηζηνξηψλ κε 

ελειίθνπο (Baker & Scher, 2002). 

 Μαδί, απηά ηα κνηίβα δείρλνπλ φηη ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά βηβιία 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ δελ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα επράξηζηεο αιιειεπηδξάζεηο κε 

ελειίθνπο γχξσ απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ κε λφεκα. Χο εθ ηνχηνπ, ζα είλαη 

ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλα θαζψο κεγαιψλνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

απφιαπζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ζα έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα λα δηαβάζνπλ γηα λα 

ςπραγσγεζνχλ. Μηα άιιε εξκελεία ηεο αξλεηηθήο πξνγλσζηηθήο ζρέζεο αλάκεζα 
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ζην θίλεηξν θαη ζηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ βηβιίσλ δεμηνηήησλ είλαη φηη ηα παηδηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά βηβιία δεμηνηήησλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιηγφηεξν 

πξνλνκηνχρα ζηηο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ηνπο, παξά εθείλα πνπ δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζπρλά ή θαζφινπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο 

ζπλαλαγλψζηεο ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκεχεη γηα λα εληζρχζεη ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ σο 

ιηγφηεξν ηθαλψλ ζηελ αλάγλσζε, κηα εξκελεία ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ αξλεηηθή 

πξνγλσζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ βηβιίσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα (Baker & Scher, 2002). 

  

3.3.  Ζ επηινγή παηδηθώλ βηβιίσλ από ηα ίδηα ηα παηδηά  

 

Σν βηβιίν πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε αλαγλψζηε ην επηιέγεη ν ίδηνο, φηαλ κάζεη λα ην 

πξνζεγγίδεη θαη λα ην αγαπά, θπξίσο κέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ 

δηάθνξεο εκςπρψζεηο. Ζ αληηζηνίρηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ επηινγή βηβιίσλ θαη ηελ 

αλαγλσζηηθή πξνηίκεζε ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ παηδηνχ, φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ Piaget (Παπαδάηνο, 2009). Σν ηδαληθφ 

είλαη ε επηινγή βηβιίσλ λα γίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Πξηλ γίλεη φκσο απηφ ζα 

πξέπεη λα πεηζηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ βηβιίνπ, κέζα απφ ζπδήηεζε θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη δηαβάδνπλ ην βηβιίν πξψηα 

γηα λα ςπραγσγεζνχλ θη έπεηηα γηα λα κάζνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα 

παηδηά εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ, ζα πξέπεη νη ίδηνη νη γνλείο λα είλαη ηαθηηθνί αλαγλψζηεο, 

λα εθκεηαιιεχνληαη θαηάιιεια ηελ επηθαηξφηεηα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα πξνηείλνπλ ζηα παηδηά λα δηαβάζνπλ κφλα ηνπο ή καδί ηνπο έλα θαηάιιειν 

ζρεηηθφ βηβιίν (Παπαδάηνο, 2009).  

 Ο ξφινο ηεο επηινγήο, ζην θίλεηξν γεληθφηεξα θαη ζην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν 

εηδηθφηεξα, έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο (Spaulding, 1992 ζην Gambrell, 1996) θαζψο ε 

επηινγή ζπλδέεηαη κε ηα θίλεηξα. Ζ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ βηβιίνπ πνπ ζα δηαβάζεη 

ην παηδί, απμάλεη ην θίλεηξφ ηνπ γηα αλάγλσζε. Σα παηδηά επηιέγνπλ ηα βηβιία εθείλα 

πνπ ηα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο θαη ζθνπνχο (Gambrell 

& Morrow, 1996, Palmer, Codling & Gambrell, 1994 ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 

2009). Απφ ηελ αλάιπζε έληεθα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αλάγλσζε κεηά απφ 

πξνζσπηθή επηινγή, νη ελλέα έδεημαλ φηη νη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν λα 

δηαβάζνπλ φηαλ επέιεγαλ κφλνη ηνπο ηα βηβιία πνπ ζα δηάβαδαλ (Wiesendanger & 

Birlem, 1984 ζην  Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Ζ δχλακε ηεο επηινγήο είλαη έλα 
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ζπλεπέο εχξεκα ζε έξεπλεο ζε παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ έξεπλα γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ πιηθνχ ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά βξίζθνπλ πην ελδηαθέξνληα ηα βηβιία 

εθείλα πνπ επηιέγνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο αηηίεο θαη ζθνπνχο. Οη επθαηξίεο γηα επηινγή 

πξνσζνχλ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ηελ επειημία ησλ καζεηψλ, σο αλαγλψζηεο 

(Turner, 1995 ζην Gambrell, 1996).  

Γίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα επηιέγνπλ κφλα ηνπο ηα βηβιία πνπ ζα 

ηνπο δηαβάζνπλ, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα αζθήζνπλ θάπνην έιεγρν ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Απηφ επίζεο απνηειεί επθαηξία γηα ηα παηδηά λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηα βηβιία γεληθά. Αξρηθά, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ίζσο λα 

επηιέμνπλ έλα βηβιίν κε βάζε ηελ εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ, ε νπνία ππνδειψλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ή ίζσο λα επηιέμνπλ έλα βηβιίν πνπ ηνπο είλαη νηθείν δηφηη ην 

έρνπλ δηαβάζεη. Απηή ε ζηξαηεγηθή επηινγήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εμαηξεηηθά 

θαιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θνξέο πνπ απηή ε ζηξαηεγηθή δελ 

είλαη θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ηα παηδηά κπνξεί λα επηιέγνπλ βηβιία πνπ δελ 

ηνπο ειθχνπλ ή θάπνηα πνπ είλαη πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ελλνηνινγηθά. Σα 

παηδηά ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πξφζζεηνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιέγνπλ βηβιία 

θαη ζε απηφ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππα νη ελήιηθνη, κεγαιχηεξα παηδηά ή 

ηα αδέιθηα ηνπο. Άιιεο κέζνδνη είλαη ε εμέηαζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ βηβιίνπ, ε 

εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηζηνξίαο, ε αλαδήηεζε εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. 

ηξηζδηάζηαηα βηβιία) θαη ε πξνζνρή ζην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα  (Ezell & Justice, 

2005). 

 Οη ελήιηθνη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ βηβιίσλ 

ηζηνξηψλ κε ην λα ξσηνχλ ηα παηδηά ηη ηνπο αξέζεη ή δελ ηνπο αξέζεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. Δάλ ηα ηειεπηαία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εμεγήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα απηφ, ηφηε νη ελήιηθνη κπνξεί λα ηα βνεζήζνπλ άκεζα λα 

επηθεληξσζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Δάλ θάπνην βηβιίν δελ ηνπο αξέζεη  

επεηδή είλαη πνιχ κεγάιν, ηα παηδηά κπνξεί λα κάζνπλ λα δίλνπλ πξνζνρή ζην 

κέγεζνο ηεο ηζηνξίαο, απνθαζίδνληαο πφηε έλα βηβιίν είλαη πνιχ εθηελέο, πνιχ 

ζχληνκν ή απιά ζσζηφ. Όηαλ αξέζεη ζηα παηδηά ν θχξηνο ραξαθηήξαο ζε κηα ηζηνξία, 

νη ελήιηθνη κπνξεί λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

λα ηα βνεζήζνπλ λα βξνπλ άιια βηβιία γηα απηφ ην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ γξαθηεί 

απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα. Έηζη, αθφκα θη αλ ηα παηδηά δελ είλαη ηθαλά λα δηαβάδνπλ 

αθφκα, κπνξνχλ λα κάζνπλ κεξηθνχο ηξφπνπο λα επηιέγνπλ βηβιία πνπ ίζσο ηα 

ελδηαθέξνπλ φηαλ ηα δαλείδνληαη, ηα αγνξάδνπλ ή ηα επηιέγνπλ απφ κία ζπιινγή. 
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Σέηνηεο ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ, ηα βνεζνχλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θαη ηα ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

βηβιίσλ, κηα βάζε γλψζεσλ πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή ζηα παηδηά θαζψο 

κπαίλνπλ ζηηο πξψηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  (Ezell & Justice, 2005). 

 

3.4. Ζ εηθνλνγξάθεζε 

 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνξηψλ είλαη νη εηθνλνγξαθήζεηο 

ηνπο (Justice & Ezell, 2005). Οη εηθφλεο ζε έλα βηβιίν αληηθαζηζηνχλ έλα κεγάιν 

αξηζκφ ιέμεσλ θαη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ. Βνεζνχλ ην ζπγγξαθέα λα 

κεηαδψζεη ην κήλπκα ηνπ θαη ηνλ αλαγλψζηε λα ην θαηαλνήζεη θαιχηεξα. Οη εηθφλεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε θαη είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα παξαθηλεζεί 

ε κάζεζε (Brookshire, Scharff & Moses, 2002). Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ηνπ 

παηδηνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην βηβιίν, ηφζν κεγαιχηεξε ζεκαζία απνθηά ε 

εηθνλνγξάθεζε. Δηδηθφηεξα ζηα παηδηά πνιχ κηθξήο ειηθίαο, φπνπ ην θείκελν 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εηθφλα, ν εηθνλνγξάθνο  ζα πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δεμηνηερλία (Μελδξηλνχ, 1988). Ζ Beck (1984 

ζην Brookshire, Scharff & Moses, 2002) ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο κφλν αλ νη εηθφλεο ζπκθσλνχλ κε ην 

θείκελν. Αληίζεηα, εάλ νη εηθφλεο «κεηαθέξνπλ» έλλνηεο πνπ δε ζπλάδνπλ κε ην 

γξαπηφ θείκελν, ηφηε ε απφδνζε ησλ παηδηψλ παξεκπνδίδεηαη. Ο Fang (1996 ζην 

Brookshire, Scharff & Moses, 2002), επίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε εηθνλνγξάθεζε 

βνεζάεη ηα παηδηά λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, δηφηη ηα δειεάδεη λα δηαβάζνπλ θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θείκελν.  

Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν απνηειεί έλα παηδαγσγηθφ κέζν θαη 

πιηθφ γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε πνιχκνξθα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία (Γηαλληθνπνχινπ, 2003). 

Αλ παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο (Καινγήξνπ, 2003 ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Σα 

ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνηππία θαη παηγληψδε 

δηάζεζε φζνλ αθνξά ην θείκελν, ηελ εηθφλα θαη γεληθά ην ζηήζηκν ηνπο  

(Καλαηζνχιε, 1999). 
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Σν παηδί κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία απνθηά ηε 

βεβαηφηεηα φηη ην θείκελν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο εηθφλεο θαη δεκηνπξγεί λνεηηθέο 

εηθφλεο – ζχκβνια γηα ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ. Κσδηθνπνηεί θαη απνθσδηθνπνηεί ηα 

πξάγκαηα θαη ηα γεγνλφηα θαη νηθνδνκεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θφζκν.  Δζσηεξηθνπνηεί 

ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ζπγθξνηεί ην αηνκηθφ ηνπ ζχκπαλ, φπνπ ε παξάζηαζε ησλ 

εηθφλσλ παίδεη θπξίαξρν ξφιν. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηθνλνγξάθεζε ζπλδέζεθε πνιχ 

λσξίο κε ηα παηδηθά βηβιία θαη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν απέθηεζε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηα παηδηά. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θφζκν, ηνλ γλσξίδνπλ θαη εθθξάδνπλ απηφ ηνλ θφζκν σο 

πξνζσπηθφ ηνπο είδσιν (Γηαλληθνπνχινπ, 1996). 

Όζνλ αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε, πξέπεη λα απνθεχγνληαη αθεξεκέλεο ή 

αζαθήο εηθφλεο πνπ κπνξεί λα κπεξδεχνπλ ηα παηδηά. ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο 

ηζηνξίαο, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ είλαη ν θαιχηεξνο ζχκβνπινο. 

Καζψο ην παηδί σξηκάδεη θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αλαπηχζζεηαη 

κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη βηβιία κε κεγαιχηεξν θείκελν (Ezell & Justice, 2005). 

Οη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ππέζεηαλ φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ απφ ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ρσξίο απηφ λα έρεη εμεηαζηεί. Ζ πξφζθαηε έξεπλα απέδεημε 

φηη ε κάζεζε απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία δελ είλαη δεδνκέλε. Σα παηδηά ζα 

κπνξνχζαλ λα κάζνπλ γεγνλφηα απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, αιιά νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ξεαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε θαη ηα εηθνληθά ζχκβνια, 

πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαιχηεξα απφ άιια (Simcock and DeLoache, 2006 ζην 

Friedman, 2011). Οκνίσο, ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα 

βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρεηξαγσγνχλ ηε 

ζθέςε (Tare, Chiong, Ganea & DeLoache, 2010 ζην Friedman, 2011). Απφ απηά ηα 

επξήκαηα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία φηαλ ε εηθνλνγξάθεζε είλαη άθξσο ξεαιηζηηθή θαη απνζπά 

ιηγφηεξν ηελ πξνζνρή (Friedman, 2011).  

 Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά ειηθίαο 

5-6 θαη 8-9 εηψλ ζε δχν ηνπηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Σέμαο, ην έλα απφ αζηηθή θαη 

ην άιιν απφ αγξνηηθή πεξηνρή, ψζηε λα ππάξρνπλ καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα. Δπηιέρζεθαλ απηέο νη ειηθίεο, δηφηη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ 

βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη νη εηθνλνγξαθήζεηο απνηεινχλ ζπρλά κέξνο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ ηνπο πιηθνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην 

θξηηήξην αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Βξέζεθε φηη ηα παηδηά πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ 
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βηβιία ζηα νπνία ππάξρεη εηθνλνγξάθεζε ξεαιηζηηθή θαη κε θσηεηλά ρξψκαηα, ελψ 

πξνηηκνχλ ιηγφηεξν ηελ αθεξεκέλε εηθνλνγξάθεζε θαη κε κνπληά ρξψκαηα. Σν ζηπι 

ινηπφλ ηεο εηθνλνγξάθεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ απηψλ 

ησλ ειηθηψλ, νπφηε κπνξεί λα επεξεάδεη ηα παηδηά φηαλ επηιέγνπλ κφλα ηνπο βηβιία. 

Αθφκα ππάξρεη ε ηάζε ηα πεξηζζφηεξα πξνηηκνχκελα ζηπι εηθνλνγξάθεζεο λα 

νδεγνχλ ηα παηδηά ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ βηβιίνπ. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηθνλνγξάθεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην θείκελν, ελψ θάπνηνη άιινη πηζηεχνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξνχλ εηθφλα θαη 

θείκελν επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ ηζηνξία 

(Brookshire, Scharff, Moses, 2002).  

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θεηκέλνπ – κνξθήο, 

εηθνλνγξάθεζεο, γιψζζαο, ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ζέκαηνο παίδνπλ 

έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηα βηβιία. Αλ ηα βηβιία είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ, δε ζα εμαζθαιηζηεί κφλν κία εκπεηξία κε απηά πνπ ζα ηα αληακείςεη, αιιά 

θαη κηα επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία πνπ ζα ηα βνεζήζεη λα κάζνπλ γηα ηηο ραξέο ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γλψζεο πνπ ηνπο πεξηκέλεη (Dwyer & Neuman, 2008). 

 ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε «κεζνδνινγία εληνπηζκνχ ηνπ 

καηηνχ» (eye-tracking methodology), πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο κε ηνλ 

νπνίν ηα ηεηξάρξνλα θαη ηα πεληάρξνλα παηδηά παξαηεξνχλ ην γξαπηφ ιφγν ζηα 

παξακχζηα, ελψ ηνπο δηαβάδνπλ βηβιία κε εηθφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην θείκελν, 

βξέζεθε φηη ηα παηδηά ζπάληα ζηαζεξνπνηνχλ ην βιέκκα ηνπο ζην γξαπηφ θείκελν 

(Justice, Skibbe, Canning θαη Lankford, 2005). Ζ δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ζην 

γξαπηφ θείκελν ήηαλ ιηγφηεξν απφ ην 6 %  ηνπ ρξφλνπ ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ 

ζην βηβιίν θαη ιηγφηεξν απφ 5 δεπηεξφιεπηα ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο δίιεπηεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο. Απηφ ίζρπε γηα θαζέλα ζχληνκν βηβιίν, κεξηθά απφ ηα νπνία 

ελζσκάησλαλ ζην γξαπηφ θείκελν ηελ εηθνλνγξάθεζε ή πεξηείραλ κεγάια, 

δηαθνζκεκέλα, πνιχρξσκα γξάκκαηα. Απηά ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ζηήξημαλ 

πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ γίλεη ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο θαη έδεημαλ φηη ηα παηδηά ζπάληα ζρνιηάδνπλ ην γξαπηφ θείκελν ( 

van Kleeck, 2003). Δπίζεο, ζε πεξηγξαθηθή έξεπλα κε ηεηξάρξνλα παηδηά βξέζεθε φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο παξακπζηψλ, νη απζφξκεηεο εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ηα 

παηδηά ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο εηθφλεο, ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ιέμεσλ 
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θαη  ιηγφηεξν κε ηε γξαθηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ (Yaden θ.ά., 1993 ζην Evans, 

Williamson & Pursoo, 2008).   

ε έξεπλα ησλ Evans, Williamson & Pursoo (2008) ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

ιηγφηεξν ηερληθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ πνπ ηα παηδηά θνηηνχλ ζην γξαπηφ 

θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο παξακπζηψλ κε ηνπο ελήιηθεο, 

ζε ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο (Justice et al., 2005). Σα επξήκαηα ηεο ζπκθσλνχλ κε ηηο 

πξναλαθεξφκελεο έξεπλεο. Σα παηδηά φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ (3-5 εηψλ) 

θνηηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ παξά ην θείκελν, ελψ ε 

παξαηήξεζε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ απφ ηα παηδηά είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
  

 

Ζ ΑΝΑΓΝΩΖ ΗΣΟΡΗΩΝ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 

ΖΛΗΚΗΑ - ΟΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ 

ΣΩΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΩΝ ΣΟΤ 

 

Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε είλαη έλα κνλαδηθφ καζεζηαθφ πιαίζην γηα ηα κηθξά 

παηδηά πνπ πεξηιακβάλεη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή καηηά ζηηο εηθφλεο. 

Δίλαη κηα πξαθηηθή φπνπ νη νηθνγέλεηεο ζπδεηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, ηηο 

εηθφλεο θαη ηνλ έληππν ιφγν, ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα 

θαηαλνήζνπλ ην βηβιίν (Hammett, van Kleek & Huberty, 2003 ζην Saracho & 

Spodek, 2010). Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο. 

Δίλαη κία πνιχ δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε πνιιέο 

νηθνγέλεηεο. Πνιινί γνλείο παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηα βηβιία 

ιίγν θαηξφ κεηά ηε γέλλεζε ηνπο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε βηβιία ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ θεληξηθφ κέξνο ησλ νηθνγελεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο (Taylor & Dorsey – Gaines, 1988). Σα βηβιία παξέρνπλ ζηα παηδηά 

πξφζβαζε ζε έλα θφζκν εηθφλσλ, ήρσλ θαη ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζρνιείν ηνπο 

(Justice & Ezell, 2005).   

 Μέζσ ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ πιήζνο 

ελλνηψλ. Οη ηζηνξίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα, αλζξψπνπο 

θαη δψα κε έλαλ ελδηαθέξνληα θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Έηζη, δνκείηαη ε γλψζε ησλ 

παηδηψλ γηα ηνλ θφζκν θαη ην βαζηθφ ηνπο ιεμηιφγην. Σα παηδηθά βηβιία πεξηέρνπλ 

εηθφλεο πνπ πξνζειθχνπλ θαη δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη βνεζνχλ ηε 

δηήγεζε ηεο ηζηνξίαο, παξέρνληαο ζεκαληηθή νπηηθή ππνζηήξημε γηα ηε κάζεζε. Ζ 

γξαπηή γιψζζα ησλ βηβιίσλ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ έληππνπ ιφγνπ θαη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο 

θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ εγείξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο κεηαμχ 

ελειίθσλ θαη παηδηψλ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηα παηδηά λα κάζνπλ θαη λα 
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εμαζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο. Σέινο, ηα 

βηβιία ηζηνξηψλ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ζχληνκα, θάηη πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε πξνζνρή ησλ παηδηψλ. Δλ ζπληνκία, ηα κηθξά παηδηά απνθηνχλ 

ζεκαληηθέο γλψζεηο θάζε θνξά πνπ νη ελήιηθνη ηνπο δηαβάδνπλ ηζηνξίεο (Ezell & 

Justice, 2005).  

 

4.1. Ζ ζεκαζία ηεο από θνηλνύ αλάγλσζεο ηζηνξηώλ ζηα κηθξά παηδηά  

 

Ζ αλάγλσζε ηζηνξηψλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά έρεη ζεσξεζεί εδψ θαη 

θαηξφ κηα πνιχηηκε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη κπνξεί λα απνηειέζεη γηα ηα παηδηά 

κηα εμαηξεηηθά πινχζηα εκπεηξία. Θεσξείηαη φηη εληζρχεη ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, παξέρεη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν θαη 

ζπκβάιιεη ζηε κεηέπεηηα επηηπρία ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε (Evans, Williamson & 

Pursoo, 2008). Πέξα απφ ηε ραξά θαη ηελ επραξίζηεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη, ηα βνεζά 

λα αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα βηβιία, λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν, λα 

θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ αλάγλσζε 

θαη ηε γξαθή θαη λα θαηαθηήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Teale, 1981 ; 

Snow & Ninio, 1986). Ζ πξψηκε απφ θνηλνχ αλάγλσζε έρεη ζπλδεζεί κε ηε κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηελ επηηπρία ζηελ αλάγλσζε θαη νη κειεηεηέο ηεο πξψηκεο 

παηδηθήο ειηθίαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αλάγλσζεο ησλ γνλέσλ ζηα παηδηά (Ortiz, 

Stowe and Arnold, 2001 ζην Dever & Burts, 2002). 

Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ βνεζάεη ηα παηδηά λα κνξθσζνχλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ηα βηβιία έρνπλ δνκή θαη έλα ζχλνιν ζπκβάζεσλ πνπ  

αλαπαξηζηνχλ κηα δηαθνξεηηθή κνξθή επηθνηλσλίαο απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  ε πην 

πξφζθαηεο έξεπλεο (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995; Ezell and Justice 2005) 

ηνλίδεηαη ε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε ρξήζε πην εμειηγκέλσλ 

ιέμεσλ ζην ιφγν ησλ παηδηψλ. Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ παξέρεη κηα ηζρπξή πεγή γηα ηε 

γισζζηθή θαη ιεμηινγηθή αλάπηπμε, εμαηηίαο  ησλ πνηθίισλ ηχπσλ πξνηάζεσλ, ηεο 

ζχλζεηεο ζχληαμεο θαη ηνπ αζπλήζηζηνπ ιεμηινγίνπ πνπ πηζαλφλ λα αθνχζνπλ ηα 

παηδηά φηαλ ηνπο δηαβάδνπλ (Girolametto and Weitzman, 2002).  πδεηήζεηο, πνπ 

είλαη πξνζεθηηθά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ, ηα βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ πινπζηφηεξεο θαη εθηελέζηεξεο γισζζηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο (Whitehurst et al. 1988 ζην Dwyer & Neuman, 2008). 
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 Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ βνεζά ηα κηθξά παηδηά λα κάζνπλ γηα ηηο δνκέο ηεο 

ηζηνξίαο, ηα ζρήκαηα θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο ινγνηερλίαο, ε γλψζε ησλ νπνίσλ είλαη 

ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο εηζάγεη ηα παηδηά ζηε γξαπηή 

γιψζζα (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995). Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά 

είλαη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία γηα λα κνηξαζηεί θάπνηνο ρξφλν καδί ηνπο, λα ηνπο 

παξνπζηάζεη ηδέεο, γισζζηθέο έλλνηεο πνπ κπνξεί λα είλαη θαηλνηφκεο, δηαθνξεηηθέο 

θαη πην πεξίπινθεο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ γνλέα - παηδηνχ (Senechal and Young 2008 ζην Saracho & Spodek, 

2010).  

χκθσλα κε ηελ Teale (1984) ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα βηβιία ηα βνεζά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ξφιν ηεο γξαπηήο γιψζζαο, λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο γηα απηά, ηελ αλάγλσζε θαη γεληθά γηα ηε γξαπηή γιψζζα, λα θαζνξίζνπλ ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ αλάγλσζε θαη λα  κάζνπλ λα πξνζεγγίδνπλ έλα θείκελν. 

Σα λήπηα παξαηεξψληαο ηα βηβιία αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ θελνχ ησλ 

ιέμεσλ, λα γλσξίδνπλ πψο παξνπζηάδεηαη θαη πψο πξνρσξά ε ηζηνξία απφ ζειίδα ζε 

ζειίδα, λα αλαγλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζέζε ηνπ ηίηινπ (Γηαλληθνπνχινπ, 

1996).  

 Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε, 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη θαηαθηνχλ βαζηθέο έλλνηεο 

ηεο αλάγλσζεο (π.ρ. ηε θνξά ηεο αλάγλσζεο, ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε πεδά θαη 

θεθαιαία γξάκκαηα θ.ά.) (Σάθα, 2001). Ζ θαηάθηεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ ζπκβαίλεη 

εληειψο απξνζρεδίαζηα θαη έπεηηα απφ ηελ επαλεηιεκκέλε αλάγλσζε ηζηνξηψλ θαη 

θαίλεηαη φηαλ ηα παηδηά πξνζπνηνχληαη φηη δηαβάδνπλ έλα παξακχζη (Σάθα, 2001). ε 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Νέα Εειαλδία ην 1990, φπνπ καγλεηνζθνπήζεθαλ δέθα γνλείο 

λα δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο γηα πεξίπνπ έμη εβδνκάδεο, δηαπηζηψζεθε φηη αλ 

θαη νη γνλείο ππέβαιιαλ πεξηζζφηεξν εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηεο ππφζεζεο ηεο 

ηζηνξίαο, ηα παηδηά θαηέθηεζαλ πνιιέο απφ ηηο έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Phillips & 

McNaughton, 1990 ζην Σάθα, 2001).  

Ζ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε κηθξά παηδηά ζην ζπίηη είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, ησλ δεθηηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ γισζζηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ (Saracho & Spodek, 2010). Ο Neuman (1997ζην Dever & Burts, 2002) 

ηζρπξίδεηαη φηη ην λα εκπιέθνπκε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ζε απφ θνηλνχ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηφ, κπνξεί λα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα ηελ 
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ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξψηκνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο. Ζ έξεπλα ππνδεηθλχεη 

φηη ηα παηδηά πνπ ηνπο δηαβάδνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο είλαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπίηηα φπνπ ε αλάγλσζε είλαη ιηγφηεξν 

εκθαλήο δξαζηεξηφηεηα (Oglan and Elcombe ζην Dever & Burts, 2002).  

Ζ αλαδπφκελε αλάγλσζε ζπκβαίλεη ζπρλά κεηά απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε 

αλάγλσζε ηνπ αγαπεκέλνπ βηβιίνπ ηζηνξηψλ κε ηελ νηθνγέλεηα ή κε ην άηνκν πνπ 

πξνζέρεη ην παηδί. Απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαηά ηελ ψξα 

ηνπ χπλνπ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ αλαγλψζηεο. Mαζαίλνπλ γηα 

ηα βηβιία θαη ηελ αλάγλσζε, κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ελειίθνπο πνπ ηνπο δηαβάδνπλ. Οη ελήιηθνη πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ηθαλφηεηεο ηνπο. Ζ αλάγλσζε κεγαιφθσλα ζηα παηδηά έρεη ζρεηηζηεί 

απφ θαηξφ κε ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο (Cox & Zarrillo, 1993).  

Δξρφκελα ηα παηδηά ζε επαθή κε ηα βηβιία απφ κηθξή ειηθία θαη βιέπνληαο 

ηνπο ελειίθνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ή κεγαιχηεξα παηδηά λα δηαβάδνπλ, 

εμνηθεηψλνληαη θαη απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ αλάγλσζε. Απηφ ηα δηεπθνιχλεη 

λα θαηαθηήζνπλ γλψζεηο πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ αλάδπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Klesius & Griffith, 1996 · Hockenberger, Goldstein & 

Haas, 1999). Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε 

ησλ αλαγλσζηηθψλ θηλήηξσλ. Αλ κάιηζηα ππάξρεη ζεηηθφ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ 

θιίκα θαη ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε, ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηε ζεσξνχλ δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ( 

Sonnenschein, Baker et al., 2000).   

Σα κηθξά παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ έληππν ιφγν κφιηο αξρίδνπλ λα 

θαηαλννχλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, ζπλεηδεηνπνηνχλ πνιιά γχξσ απφ ηε γξαπηή 

γιψζζα θαη ηελ θαηαθηνχλ θπζηθά θαη αβίαζηα. Έλαο βαζηθφο ηξφπνο επαθήο ηνπο 

κε ηε γξαπηή γιψζζα είλαη ε αλάγλσζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο ελειίθνπο. 

Απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ γλσξίδνπλ κέζα απφ απηή ηελ επαθή είλαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλάγλσζεο. Απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο αλάγλσζεο, ηα βηβιία θαη ηε ινγνηερλία γεληθφηεξα θαη δηακνξθψλνπλ 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο. Ζ αλάγλσζε ελφο θαινχ βηβιίνπ επραξηζηεί ηα λήπηα θαη ηα 

ηειεπηαία αλαγλσξίδνπλ ην θχξνο πνπ πξνζδίδεη απηή ε δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, 

αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ζεηηθά ην δηάβαζκα θαη λα νηθνδνκνχλ κε ηα βηβιία κηα ζρέζε 

δσήο (Γηαλληθνπνχινπ, 1996). Αθφκα, ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ δίλεη ηελ επθαηξία ζηα 
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παηδηά λα γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, δηάθνξα ινγνηερληθά έξγα 

θαη λα δηακνξθψζνπλ ηδέεο γηα δηάθνξα ινγνηερληθά είδε, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη ζηάζεηο θαη λα βειηηψζνπλ ηε γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε, 

θαζψο εμνηθεηψλνληαη κε ην ιεμηιφγην θαη ηε ζχληαμε ηεο γξαπηήο γιψζζαο (Teale, 

1984). Μέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε βηβιία 

θαίλεηαη λα ηνπο παξέρνληαη επθαηξίεο λα κάζνπλ λα θαηαλννχλ ηζηνξίεο θαη λα 

απνθηήζνπλ πξφηππα ηεο γιψζζαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ δνκψλ ηεο, πνπ ζπρλά δε 

βξίζθνληαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν. Δπίζεο, ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαιψλ ηζηνξηψλ 

κε ηα παηδηά, ηνπο δίλεη επθαηξίεο λα κάζνπλ λα κηινχλ γηα ηηο ηζηνξίεο θαη λα ηηο 

θαηαλννχλ κε επηδησθφκελνπο ηξφπνπο. Αθφκα, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δνκνχλ ην 

λφεκα ηεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο (Neuman & Roskos, 

1998).  

Ζ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε κηθξά παηδηά θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ζηε 

δεκηνπξγία καζεηψλ κε ιηγφηεξα αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα. ε έξεπλα ηνπ ν Wells 

(1985) δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

επηάρξνλσλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο κε 

ηζηνξίεο πνπ ηνπο δηάβαδαλ πξηλ πάλε ζρνιείν. Αλ θαη άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ε επαθή ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηα βηβιία δελ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε 

βηβιία επεξεάδεη ζεηηθά ηε κεηέπεηηα επίδνζή ηνπο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη 

θαζνιηθά απνδεθηή, αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Μάιηζηα, ε αλάγλσζε ή 

ε αθήγεζε ηζηνξηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ άιιεο ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γηαλληθνπνχινπ, 1996).    

Ναηνπξαιηζηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ πνπ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο 

βεβαηψλνπλ ηελ αμία ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνλ έληππν ιφγν. Οη γνλείο παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα 

γηα ηηο αλαδπφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνζαξκφδνληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ηα πξφηππα ηεο αλάγλσζεο ησλ 

ηζηνξηψλ αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ, ηε γλψζε θαη  ηελ εκπεηξία (Sulzby & Teale, 1991). Παξά ηηο αιιαγέο απηέο, 

ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ παξακέλεη κηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζέηεη ηηο βάζεηο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηε ζπκκεηνρή βηβιίσλ, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ησλ εκπιεθφκελσλ αλαγλσζηψλ ζηα ζρνιηθά ρξφληα (Guthrie, 

McGough, Bennett & Rice,1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).   
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χκθσλα κε ηνλ Bloom (1964 ζην Morrow, 2001), νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ παηδηψλ αλαπηχζζνληαη λσξίο ζηε δσή. Απφ ηελ έθηε ηάμε ν ηχπνο ηνπ 

αλαγλψζηε έρεη ήδε θαζηεξσζεί. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη επηζπκεηφ λα κειεηψληαη ηα 

κηθξά παηδηά φηαλ απηέο νη ζπλήζεηεο δηακνξθψλνληαη. Παξφιν πνπ ηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζεκαληηθά κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ. Σν 

ηειεπηαίν, γηα ηα κηθξά παηδηά δελ έρεη ηχρεη κεγάιεο πξνζνρήο απφ ηνπο εξεπλεηέο.  

 Ο Lomax (1976 ζην Morrow, 2001) εξεχλεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξναλαγλσζηψλ πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζηε ινγνηερλία. ε απηή ηελ έξεπλα δε 

βξέζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε παηδηά νκάδσλ πςεινχ θαη ρακεινχ ελδηαθέξνληνο 

ζηε ζρνιηθή απφδνζε. Σα παηδηά πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηα βηβιία πξνηηκνχζαλ 

ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή θαη δξαζηεξηφηεηεο θνπήο θαη πξνέξρνληαλ απφ ζπίηηα 

πνπ ηα βηβιία ήηαλ δηαζέζηκα θαη νη γνλείο ηνπο δηάβαδαλ ζπρλά. Σα παηδηά κε 

ρακειφ ελδηαθέξνλ πξνηηκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν αιιά γηα κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα. Απηά ηα παηδηά δελ 

πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο πνπ έδηλαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηα βηβιία. Χζηφζν, 

απηή ε έξεπλα έιαβε ρψξα ζε έλα κηθξφ δείγκα 28 ηξίρξνλσλ θαη ηεηξάρξνλσλ 

παηδηψλ απφ έλα κφιηο λεπηαγσγείν ζηε θσηία. Ζ αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ παηδηά πςεινχ θαη ρακεινχ 

ελδηαθέξνληνο ζηε ινγνηερλία ήηαλ αβέβαηε.  

 Οη Scher θαη Baker, (1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997)  πήξαλ 

ζπλέληεπμε απφ γνλείο παηδηψλ Ά δεκνηηθνχ. Ληγφηεξν απφ ην 4% ησλ γνλέσλ 

απάληεζαλ φηη ζηα παηδηά ηνπο δελ αξέζεη λα ηνπο δηαβάδνπλ θαη έλα άιιν 7 % 

αλέθεξε φηη ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ κφλα ηνπο. ηελ εξψηεζε ηη αξέζεη ζηα παηδηά 

θαηά ηελ αλάγλσζε, νη απαληήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ νηθνγέλεηα, β) ε ξνπηίλα ηνπ λα ηνπο δηαβάδνπλ θαη γ) ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο ή ησλ εηθφλσλ. Οη γνλείο κε ρακειφ εηζφδεκα  ηνλίδνπλ ηελ 

πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ θαη δίλνπλ ιηγφηεξε πξνζνρή 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ή ζηε ξνπηίλα. Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο 

ήηαλ πην ηζνξξνπεκέλεο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο θαη ήηαλ πηζαλφηεξν λα αλαθέξνπλ 

φηη άξεζε πεξηζζφηεξν ζηα παηδηά ηνπο ε ξνπηίλα ηεο αλάγλσζεο, απφ φηη νη γνλείο κε 

ρακειφ εηζφδεκα. Απηή ε δηαθνξά ίζσο λα αληαλαθιά ην ζρεηηθά πην ζπρλφ 

θαηλφκελν ηεο ξνπηίλαο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ, φηαλ ην παηδί πεγαίλεη γηα χπλν, 

ζηηο νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη απφ άιινπο (π.ρ. Heath, 
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1983). Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ηη αξέζεη ζην παηδί λα ηνπ δηαβάδνπλ 

ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Σν παηδί α) δεηάεη λα ηνπ δηαβάζνπλ, β) δείρλεη 

φηη επηζπκεί λα αθνχζεη, γ) αληαπνθξίλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ ηζηνξία θαη δ) 

αιιειεπηδξά ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά φηαλ ηνπ δηαβάδνπλ.  

   

4.2.   Λόγνη πνπ νη γνλείο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο  

 

Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα παηδηά επηηπγράλεη δηαθνξεηηθνχο αλαπηπμηαθνχο 

ζηφρνπο ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. Δηδηθφηεξα, έρεη απνδεηρζεί φηη ε αλάγλσζε ζε 

λήπηα απμάλεη ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηε κεηέπεηηα ιεθηηθή ηνπο απφδνζε. 

Αθφκα, ε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε βηβιίσλ ζην παηδί, πνπ μεθηλάεη φζν πην λσξίο 

γίλεηαη είλαη ε πην επηζπκεηή επηινγή (Raban & Nolan, 2006). 

 Απψηεξνο ζηφρνο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν είλαη 

ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γη’ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο. Πξέπεη ινηπφλ λα ξπζκίδνπκε ηηο ελέξγεηέο καο έηζη ψζηε λα κελ 

θαηαζηξέθνπκε ηελ έθεζε ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε θαη γλσξηκία ηνπ θφζκνπ. Πξέπεη 

θάζε θνξά λα ιακβάλνπκε ππφςε καο φηη ε πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ δελ 

αθνινπζεί κηα επζεία γξακκή θαη ην θάζε παηδί έρεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ αλάπηπμεο. 

εκαληηθφ είλαη ινηπφλ λα κελ θαηαπηέδνπκε νχηε λα αγρψλνπκε ην παηδί, δηφηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί γλψζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζρέζε 

αγάπεο. Πξέπεη λα ελεξγνχκε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ λα 

είλαη ειεχζεξε θαη θπζηθή θαη λα γίλεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή (αθειιαξίνπ, 2003).  

 Όιε απηή ε δηαδηθαζία έρεη ζηφρν ην παηδί λα βιέπεη ην βηβιίν σο πεγή 

επραξίζηεζεο ή θαη δηαζθέδαζεο θαη λα θαηαιάβεη φηη κέζα απφ ηα βηβιία κπνξεί 

άκεζα λα απνθνκίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ηνλ θφζκν. Δπίζεο, κέζα απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία ην παηδί ζα ληψζεη φηη ζηα βηβιία θξχβεηαη ε γνεηεία θαη ε νκνξθηά θαη 

ζα απνθηήζεη επαηζζεζία απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

γχξσ ηνπ (αθειιαξίνπ, 2003). 

 Ζ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα λα θαιιηεξγήζνπλ νη 

γνλείο ηε θηιαλαγλσζία ζηα παηδηά ηνπο. Σα ηειεπηαία έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ην ιφγν, ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο έρεη εκπινπηηζηεί, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηα 

ρέξηα ηνπο, απμάλεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπο θαη κεγαιψλεη ε πεξηέξγεηα ηνπο γηα ηα πξάγκαηα. Όιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο 
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θαη ηηο ηάζεηο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ νη γνλείο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε 

θηιαλαγλσζία. ηε θάζε απηή, φπνπ ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηα βηβιία, νη 

γνλείο δηαβάδνπλ καδί ηνπο, δείρλνληαο κε ην δάρηπιφ ηνπο. Σα παηδηά αξρίδνπλ λα 

θαηαλννχλ φηη ην βηβιίν απνηειεί πεγή πιεξνθνξηψλ θαη λα ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηελ πεγή απηή. Αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ζην βηβιίν ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηηο εηθφλεο θαη παξαθηλνχληαη λα ζέινπλ λα 

κάζνπλ λα δηαβάδνπλ (αθειιαξίνπ, 2003). 

 Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ νη γνλείο ελζαξξχλνληαη λα δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά 

ηνπο είλαη γηα λα πξνσζήζνπλ ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αλάγλσζε, κέζσ επράξηζησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Σέηνηεο αιιειεπηδξάζεηο ίζσο λα «ζξέθνπλ» ην 

θίλεηξν ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε (Baker, Scher & Mackler, 1997). Χζηφζν, αλ ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δελ είλαη επράξηζηε, ηφηε ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ κπνξεί λα 

έρεη απξφβιεπηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε κεηέπεηηα θιίζε ηνπ παηδηνχ ζηελ 

αλάγλσζε (Bus & van IJzendoorn, 1995 ζην Baker, Mackler, Sonnenschein & 

Serpell, 2001). 

 Οη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο δε δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ην φηη έλαο ιφγνο αλάγλσζεο είλαη ε επραξίζηεζε. Οη γνλείο πνπ 

ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε σο πεγή δηαζθέδαζεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

έρνπλ παηδηά κε πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη επραξίζηεζε γηα ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο, 

ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ηεο επραξίζηεζεο ηεο αλάγλσζεο ζπκβάιιεη κνλαδηθά ζην 

αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ (Baker & Scher, 2002). 

  

4.3.   Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ από θνηλνύ αλάγλσζε ζην                    

ζπίηη  

 

  Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα 

αλάγλσζεο γηα απηά, ηνπο παξέρνπλ πιηθά αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη ηα 

ελζαξξχλνπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηα παξαπάλσ (Gillanders and Jiménez, 2004 

ζην Saracho, 2007). Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα γίλνπλ θαινί 

αλαγλψζηεο, αιιά δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ην πψο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα ην επηηχρνπλ (Richardson, 

Miller et al, 2008). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε 

ζρνιηθή, αιιά θαη ζηε κε ζρνιηθή κάζεζε επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία ησλ 

παηδηψλ (Bernal et al. 2000 ζην Saracho, 2007). Ο ξφινο απηνχ πνπ θξνληίδεη ην παηδί 
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ζηηο απφ θνηλνχ αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη πεξηγξαθεί σο κεζνιαβεηηθφο 

αλάκεζα ζην παηδί θαη ηε γξαπηή γιψζζα (Sulzby, 1986), θάηη πνπ ν  Vygotsky 

νλφκαζε «δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» (Pellegrini, Perlmutter, Galda & Brody, 

1990) ή παξέρεη «δηάινγνπο – ζθαισζηέο» (Bruner, 1985; DeLoache & DeMondeza, 

1987 ζην Yarosz & Barnett, 2001). Οη αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ, δηφηη ηνπο παξέρνπλ επθαηξίεο 

λα εκπιαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γξακκαηηζκφ, 

φπσο ε αθξφαζε ηζηνξηψλ πνπ θάπνηνο ηνπο δηαβάδεη, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (Raban & Nolan, 2006). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηε κεηξηθή ζπλεηζθνξά (Ortiz, 

2004), επεηδή είλαη γλσζηφ φηη νη κεηέξεο είλαη απηέο πνπ θξνληίδνπλ αξρηθά ηα 

παηδηά θαη είλαη ππεχζπλεο λα ηα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ (Clark, 2005).  

Οη κεηαηνπίζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα 

πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ παηέξα. Αιιά 

αθφκα θαη νη παηέξεο πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη, πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ην ρξφλν λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο (Blankenhorn, 

1995 ζην Saracho, 2007). Χζηφζν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο, 

νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ θαη ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο 

επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα (Ortiz et al., 1999 ζην Saracho, 2007).  

Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ππάξρεη έιιεηςε αλδξηθψλ πξνηχπσλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ (Wragg et al., 1998 ζην Saracho, 2007). Μεξηθνί, 

σζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη νη παηέξεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, ακθηζβεηψληαο ην ππνηηζέκελν ζηεξεφηππν πνπ 

αθνξά ηελ έιιεηςε ηεο παηξηθήο ζπκκεηνρήο ζε κηα παξαδνζηαθή κεηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ην παηδί, φπσο απηή ηεο  αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Απηέο νη 

έξεπλεο ακθηζβεηνχλ επίζεο ηελ ππφζεζε φηη νη παηέξεο έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ αθαδεκατθή κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Saracho, 

2007). ε έξεπλα ησλ Anderson, Anderson, Lynch, and Shapiro (2004 ζην Phillips, 

Norris & Anderson, 2008) πνπ εμέηαζαλ δπάδεο γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ 

απφ θνηλνχ αλάγλσζε βξέζεθε επίζεο φηη νη παηέξεο ήηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πην 

αιιειεπηδξαζηηθνί κε ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο.  

Ο βαζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηέξσλ ζε γξακκαηηζηηθέο πξαθηηθέο κε ηα 

παηδηά ηνπο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη πξαθηηθέο ηνπο 
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πνηθίιινπλ. Κάπνηνη δηαβάδνπλ ζπάληα κε ηα παηδηά ηνπο, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο 

απηφ απνηειεί κία ζπλήζεηα (Ortiz, 2004). Ζ Karther (2002) ππνζηεξίδεη φηη νη 

παηέξεο παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ. Ο Ortiz (2000) βξήθε φηη νη παηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα 

αλαγλσζηηθά πιηθά θαη γξαθηθά ζηπι θαηά ηηο γξακκαηηζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο κέζα 

θαη έμσ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Οη Stile & Ortiz (1999) ππέδεημαλ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ παηέξσλ αζρνινχληαη εβδνκαδηαία κε γξακκαηηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, ελψ ηα 2/3 απηψλ δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα  

ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο.  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ ζεκαληηθά ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

κάιηζηα ν ξφινο ηνπο ζε απηήλ ζεσξνχληαλ ζεκαληηθφο (Pleck and Masciadrelli, 

2004 ζην Saracho, 2007). Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη νη παηέξεο κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, 

δηαβάδνληάο ηνπο θαηάιιεια βηβιία, ζπδεηψληαο καδί ηνπο γηα ηα βηβιία πνπ 

δηαβάδνπλ θαη ελζαξξχλνληάο ηα λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξν (Saracho, 2007). Οη 

Gillanders and Jiménez (2004 ζην Saracho, 2007) βξήθαλ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ξφινπ ηεο παηξηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη, νη 

νπνίεο έρνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζην γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ.   

Οη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηέξσλ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηα επίπεδα ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο επηινγέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα ελδπλακψζνπλ ην 

δεζκφ αλάκεζα ζε παηέξεο θαη παηδηά (Fisher et al., 1999 ζην Saracho, 2007). 

Μάιηζηα, θάπνηνη εξεπλεηέο (Ortiz, 2000, 2004 ; Saracho, 2002) αλαθέξνπλ φηη νη 

παηέξεο επεθηείλνπλ ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ηνπο πέξα απφ ηα βηβιία θαη ην 

ζρνιείν. Ο Gallimore θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1991 ζην Saracho, 2007) βξήθαλ φηη ε 

ζπρλφηεηα απαζρφιεζεο ησλ παηέξσλ κε δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ γηα δηθή 

ηνπο ρξήζε επηδξά ζηα αθαδεκατθά αλαγλσζηηθά ηεζη ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο, φια 

ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη παηέξεο εθηηκνχλ ηε ζεκαζία ηνπ λα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο 

εκπεηξίεο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο, αιιά ηνπο ιείπεη ην 

θίλεηξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

έληππν ιφγν (Clark, 2005). Δπίζεο, νη ηειεπηαίνη έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά πξνηηκνχλ λα 
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έρνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε ελδηαθέξνπζεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ (Ortiz, 2004; 

Stile & Ortiz, 1999; Saracho, 2002). 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν έρεη βξεζεί φηη ηα  παηδηά  έρνπλ  σο  πξφηππν  

αλαγλψζηε  ηε  κεηέξα  θαη  φρη  ηνλ   παηέξα. Οη κεηέξεο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ινγνηερληθά βηβιία ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο, ηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαγλσζηηθή ηνπο ζπλήζεηα απφ ην ζρνιείν, θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν αλαγλψζηε 

γηα ηα  παηδηά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο παηέξεο (Σειφπνπινο, 2004). 

Καηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη βξεζεί φηη ηα κεγαιχηεξα 

αδέιθηα ζπρλά αλαιακβάλνπλ έλα δηδαθηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα αδέιθηα 

ηνπο (Azmitia θαη Hesser, 1993). Γεληθφηεξα, ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν έλα ξφιν θχιαμεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά, ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ 

εηζφδεκα πνπ δνπλ ζε βηνκεραλνπνηεκέλεο πφιεηο ή ζε νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζε κε 

βηνκεραλνπνηεκέλεο πφιεηο (Heath, 1983). Γε θαίλεηαη λα αθηεξψλεηαη κεγάιν 

εξεπλεηηθφ κέξνο ζηηο επηπηψζεηο ηεο αλάγλσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ κε ηα 

κηθξφηεξα αδέιθηα ηνπο. Χζηφζν, πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ππφζεζε, φηη ηα 

κεγαιχηεξα αδέιθηα κπνξνχλ κε επηηπρία λα δηαβάζνπλ κε ηα κηθξφηεξα, θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ηα θαζνδεγνχλ λα αζρνινχληαη κε απηά, ζε νηθνγέλεηεο φπνπ νη 

γνλείο δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο ή ην ρξφλν λα δηαβάζνπλ κε ηα κηθξά παηδηά ηνπο.  

ηελ έξεπλα ησλ Sonnenschein & Munsterman (2002), φπνπ νη γνλείο δήισζαλ πνηνο 

δηάβαδε πεξηζζφηεξν κε ην παηδί, κεξηθέο νηθνγέλεηεο αλαγλψξηζαλ ηα κεγαιχηεξα 

αδέιθηα σο θχξηνπο αλαγλψζηεο. Γπζηπρψο, πνιχ ιίγεο νηθνγέλεηεο αλαγλψξηζαλ ηα 

αδέιθηα σο ηνλ θχξην αλαγλψζηε, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξηζνχλ 

ζηαηηζηηθά ηα αδέιθηα κε ηηο δπάδεο ελήιηθνπ – παηδηνχ. Δπίζεο, έλα άιιν εχξεκα 

ήηαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα κηαο αιιειεπίδξαζεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο 

ήηαλ θησρφηεξε φηαλ έλαο κεγαιχηεξνο αδειθφο ήηαλ ην πξφζσπν πνπ δηάβαδε ζην 

παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο, παξά φηαλ ν αλαγλψζηεο ήηαλ ε κεηέξα ηνπ 

(Sonnenschein & Munsterman, 2002).  

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Αλαηνιηθή Καξνιίλα ζε 400 παηδηά 4 έσο 12 

εηψλ, απφ φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη φισλ ησλ ηθαλνηήησλ βξέζεθε 

φηη ηα κηθξά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ην δηάβαζκα θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηφ 

δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο απφ ηηο αλαγλσζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλέπηπζζαλ 

εμαξηηφληαλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ αλάγλσζε. Αλ 

είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο ήηαλ πηζαλφηεξν λα απνθηήζνπλ κηα δηα βίνπ εθηίκεζε 

(appreciation) ηεο αλάγλσζεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είραλ ζεηηθέο εκπεηξίεο 
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αλάγλσζεο ζην ζπίηη, φπνπ ηνπο δηάβαδαλ θπξίσο νη κεηέξεο ηνπο, άιια θαη άιια 

πξφζσπα φπσο ν παηέξαο, νη παππνχδεο θαη ηα αδέιθηα. Κάπνηα παηδηά αλέθεξαλ φηη 

ηνπο δηάβαδαλ θαζεκεξηλά, θαη ζπρλφηεξα ηελ ψξα ηνπ χπλνπ ή ηηο βξνρεξέο κέξεο. 

Κάπνηα είραλ επθαηξίεο αλάγλσζεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 

δελ είρε ηέηνηεο εκπεηξίεο ζην ζπίηη. ηα κεγαιχηεξα παηδηά δε δηάβαδαλ ζην ζπίηη 

(Mellon, 1992). 

Όηαλ ηα παηδηά ξσηήζεθαλ γηαηί ηνπο αξέζεη λα ηνπο δηαβάδνπλ, απάληεζαλ 

φηη ήηαλ πην ραιαξσηηθφ θαη ελδηαθέξνλ, θπξίσο φηαλ ν ελήιηθνο πνπ δηάβαδε ήηαλ 

εθθξαζηηθφο. Κάπνηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ηνπο αξέζεη ε θνηλσληθή εκπεηξία ηεο 

αθξφαζεο κίαο ηζηνξίαο, είηε ιακβάλεη ρψξα ζε κία ηάμε είηε ζην ζπίηη, φπνπ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε ελφο πξνο έλα. Σα κεγαιχηεξα παηδηά δηαθξίλνληαλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηηο εκπεηξίεο αλάγλσζεο. Αλ θαη ηνπο άξεζε λα αθνχλε λα ηνπο δηαβάδνπλ, σζηφζν ε 

επηινγή ηνπ βηβιίνπ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα θάλεη ην βηβιίν ελδηαθέξνλ 

ηνπο αλεζπρνχζε. ηελ ειηθία ησλ 8 – 11 εηψλ ηα παηδηά πξνηηκνχζαλ λα δηαβάδνπλ 

κφλα ηνπο (Mellon, 1992). Οη ελήιηθνη παξαθηλνχζαλ ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ 

παξνπζηάδνληάο ηνπο ην αλαγλσζηηθφ πιηθφ θαη ιεηηνπξγψληαο σο πξφηππα 

αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα παηδηά αλέθεξαλ πνηθίια αλαγλσζηηθά πιηθά πνπ 

ππήξραλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο έπαηδαλ ην ξφιν ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ πξνηχπνπ, κε ηα παηδηά λα παξαηεξνχλ ζπρλφηεξα ηε κεηέξα λα 

δηαβάδεη. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη, ελψ ηα κηθξφηεξα παηδηά αληηκεηψπηδαλ ηελ 

αλάγλσζε σο επραξίζηεζε, ηα κεγαιχηεξα ζπρλά ηε ζπλέδεαλ κε ηε κάζεζε 

(Mellon, 1992).  

 

4.4. Ζ ζπρλόηεηα αλάγλσζεο θαη ε επαλάιεςε ηζηνξηώλ ζηα παηδηά  

 

 Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

νη γνλείο δηαβάδνπλ ηζηνξίεο ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηε κειινληηθή επίδνζε απηψλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Σάθα, 2001). Ο Wells (1987 ζην Σάθα, 2001) κεηά απφ 

πνιπεηή έξεπλα δηαπίζησζε φηη φζν πην ζπρλά δηάβαδαλ νη γνλείο ηζηνξίεο ζηα παηδηά 

ηνπο θαη φζν πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπο δηάβαδαλ, ηφζν πςειφηεξε επίδνζε 

παξνπζίαδαλ απηά ζηηο κεηέπεηηα καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, ηα παηδηά απηά 

είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995).  
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Ζ ζπρλφηεηα ηεο αλάγλσζεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εκθαλίδεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείθηεο ηνπ κεηαγελέζηεξνπ θηλήηξνπ: ηελ πνζφηεηα 

ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη έλα παηδί ζηε κεηέπεηηα αλεμάξηεηε αλάγλσζε θαη ζην 

ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη γηα ηελ αλάγλσζε (Morrow, 1983). Οη έξεπλεο έρνπλ 

ζηεξίμεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπρλφηεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζην ζπίηη θαη 

ζηελ επίδξαζε ηεο ζην γξακκαηηζκφ (Saracho & Spodek, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Sulzby θαη Teale (1991) ππάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ πνζφηεηα ησλ παξακπζηψλ πνπ δηαβάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε, ζην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ζηε κεηέπεηηα επηηπρία ηνπο ζηελ 

αλάγλσζε. Ζ κεγάιε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ ζην ζπίηη 

είλαη βνεζεηηθή γηα ηα παηδηά, δηφηη ηα θαζηζηά έηνηκα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

επίζεκε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν, λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

θείκελν, ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη ηνλ έληππν ιφγν θαη ηα παξαθηλεί λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ (Robinson, Larson and Haupt, 1995; 1996 ζην Dever & 

Burts, 2002). Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηζηνξηψλ κπνξεί λα είλαη σθέιηκε φρη κφλν 

επεηδή δηδάζθεη ζηα παηδηά ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθνί αλαγλψζηεο, αιιά θαη ζην εάλ ζα επηιέμνπλ αξγφηεξα λα δηαβάδνπλ 

ή φρη. Δίλαη θαιά ηεθκεξησκέλν φηη ε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

πξνβιέπεη ηελ αλαγλσζηηθή επίδνζε (Snow et al., 1998).  

Σα παηδηά δεηνχλ πνιιέο θνξέο απφ ηνπο ελειίθνπο λα ηνπο δηαβάζνπλ μαλά 

θαη μαλά ηελ αγαπεκέλε ηνπο ηζηνξία. Φαίλεηαη φηη νη αλαδηεγήζεηο ησλ αγαπεκέλσλ 

ηζηνξηψλ ησλ παηδηψλ ζπρλά αθνινπζνχλ ην ίδην πξφηππν ησλ αλαδηεγήζεσλ ησλ 

ελειίθσλ. Οη αλαδηεγήζεηο ησλ παηδηψλ ζα πιεζηάζνπλ ζηαδηαθά ηε «γιψζζα» ηνπ 

θεηκέλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα κηθξφηεξα παηδηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ έληππν ιφγν 

θαη ηελ εηθφλα γηα λα δηεγεζνχλ ηελ ηζηνξία. ηαδηαθά, ζα αξρίζνπλ λα   

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έληππν ιφγν σο πεγή πιεξνθνξηψλ. χληνκα, ζα αξρίζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ νιφθιεξν ην βηβιίν σο κία ζπλερφκελε ηζηνξία, παξά λα ζεσξνχλ 

ηελ θάζε ζειίδα κία «δηαθξηηή κνλάδα». Σα βηβιία πνπ έρνπλ κηα μεθάζαξε αξρή, 

κέζε θαη ηέινο εμηηάξνπλ ηνπο λένπο αθξναηέο (Dwyer & Neuman, 2008).  

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλαδηήγεζε ηζηνξηψλ. Ζ ηζηνξία 

γίλεηαη γλσζηή ζηα παηδηά θαη ηνπο πξνθαιεί επραξίζηεζε. Πέξα απφ απηφ, ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ έλλνηεο γηα ηηο ιέμεηο, ηνλ έληππν ιφγν θαη ηα βηβιία (Morrow & 

Gambrell, 2004), καζαίλνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαη πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ην 
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θείκελν (Cornell, Senechal & Broda, 1988 ζην Σάθα, 2001). ηαδηαθά ην 

απνκλεκνλεχνπλ θαη αξρίδνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο έκπεηξνη αλαγλψζηεο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο κε ζρφιηα 

θαη παξαηεξήζεηο, ελψ κεηψλνληαη νη παξεκβάζεηο ησλ ελειίθσλ (Morrow & 

Gambrell, 2004).  Σέηνηνπ  είδνπο ηειεηνπξγηθά ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή 

λνήκαηνο απφ ηα παηδηά, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

κεγαιφθσλα (Wittrock 1974) θαη απνθηνχλ θαη ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο ηα βηβιία 

(Saracho 1987 ζην Saracho & Spodek, 2010). Δπηπιένλ, ε αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο 

βνεζάεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ έληππνπ ιφγνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ, ηνπο ηχπνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ, πσο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ (Smith, 2006). Ζ αλαδηήγεζε βνεζά ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζηνξία θαη λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο. Ζ 

αλαδηήγεζε πξνζθέξεη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε κηα εκπεηξία γξακκαηηζκνχ πνπ 

βνεζά ην παηδί λα αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δνκέο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο δνκήο ηεο ηζηνξίαο (Ritchie, James-Szanton & Howes, 2003 ζην 

Morrow, 2005). Ζ αλαδηήγεζε δελ είλαη θάηη εχθνιν γηα ηα παηδηά, αιιά κε ηελ 

εμάζθεζε γξήγνξα βειηηψλεηαη.  

Με ηελ επαλεηιεκκέλε αλάγλσζε ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ απμάλεηαη ε νηθεηφηεηα 

κε απηφ αιιά θαη ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην γξαπηφ ιφγν θαη 

ηελ εηθνλνγξάθεζε. ηελ έξεπλά ηνπο νη de Jong and Bus (2002 ζην Evans, 

Williamson & Pursoo, 2008) αλέθεξαλ φηη παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ επηθεληξψλνληαη 

ζην θείκελν ηνπ βηβιίνπ θαη πξνζπαζνχλ λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο, φηαλ 

ηνπο δεηάλε λα «δηαβάζνπλ» έλα γλσζηφ ζε απηά βηβιίν, παξά έλα άγλσζην. Οη 

εξεπλεηέο απηνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη επαλαιακβαλφκελεο αλαγλψζεηο ηνπ ίδηνπ 

βηβιίνπ παξάγνπλ κία εζσηεξίθεπζε ησλ γξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν.  

Δπίζεο, θαηά ηελ αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο έρνπλ ηελ επραξίζηεζε λα 

γλσξίδνπλ ηη ζα ζπκβεί παξαθάησ, λα πξνβιέςνπλ ηα θαιά κέξε ηεο ηζηνξίαο: ηηο 

δηαζθεδαζηηθέο θσλέο, ην ζεκείν ηεο έθπιεμεο, ην ζεκείν ηνπ θφβνπ, ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηζηνξία. Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο. Μαζαίλνπλ λα γπξίδνπλ ηηο ζειίδεο, θαηαλννχλ ηε ζρέζε 

ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εηθφλεο θαη πσο δηαβάδνπκε απφ αξηζηεξά ζηα δεμηά θαη απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ. Δίλαη ρξήζηκν ν ελήιηθνο λα ρξεζηκνπνηεί ην ρέξη ηνπ γηα λα 

δείρλεη ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεη. Κάπνηα κέξα ηα παηδηά ζα κηκεζνχλ ηνλ ηξφπν πνπ 
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δηαβάδεη ν ελήιηθνο. Θα δηαβάδνπλ ηα βηβιία κφλα ηνπο, απφ ηελ επαλάιεςε, ηε 

κλήκε θαη ηηο ζπλδέζεηο πνπ ζα έρνπλ ζρεκαηίζεη (Haas & Haas, 2000 ζ.107). 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο λέεο ηδέεο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ νη 

ελήιηθεο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ γλσζηψλ βηβιίσλ ησλ παηδηψλ, δελ πξέπεη λα 

δηζηάδνπλ λα δηαβάδνπλ λέα βηβιία κε ηα παηδηά. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ 

ηα παηδηά αλάκεζα ζε έλα παιηφ αγαπεκέλν ηνπο βηβιίν θαη ζε έλα λέν ηεο 

πξνηίκεζεο ηνπο. Καηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ, ε αλάγλσζε κπνξεί λα 

γίλεη αιιειεπηδξαζηηθά, παξά ν ελήιηθνο λα δηαβάδεη θαη ην παηδί λα αθνχεη 

παζεηηθά. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Όηαλ ν ελήιηθνο 

θαηαλνήζεη πσο ιεηηνπξγεί ην παηδί, κπνξεί λα επηλνήζεη πνιχ δηαζθεδαζηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί αλαπηπμηαθά νθέιε ή 

δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, θάζε αλάγλσζε, αιιά θαη 

ε ζπδήηεζε ή ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί κεηά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνχ, ζηε δηαλνεηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη ζηελ επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο (Haas & Haas, 2000). 

 ε κηα έξεπλα κε ηεηξάρξνλα παηδηά, ε κία νκάδα άθνπζε ηξεηο θνξέο ηελ ίδηα 

ηζηνξία θαη ε άιιε νκάδα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο. ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηηο ηζηνξίεο βξέζεθε φηη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

ζηελ νκάδα πνπ νη ηζηνξίεο επαλαιακβάλνληαλ ήηαλ κεγαιχηεξεο ζε αξηζκφ, πνηθηιία 

θαη  πνιππινθφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία δηαβάδνληαλ 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο θάζε θνξά. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο 

ήηαλ πεξηζζφηεξν εξκελεπηηθέο, πξνέβιεπαλ απνηειέζκαηα θαη έθαλαλ ζπλδέζεηο, 

δηαηχπσλαλ θξίζεηο θαη ζρφιηα. Σα παηδηά επίζεο άξρηζαλ λα αθεγνχληαη ηζηνξίεο 

φπσο ηηο δηάβαδε ν δάζθαινο, επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζηνηρεία ηνπ 

έληππνπ ιφγνπ θαη ξσηνχζαλ ιέμεηο θαη γξάκκαηα πνπ ππήξραλ ζην θείκελν. Αθφκα, 

ηα παηδηά πνπ είραλ ρακειή ηθαλφηεηα θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαλ πεξηζζφηεξν κε 

ηα επαλαιακβαλφκελα αλαγλψζκαηα ζε ζρέζε κε κία απιή αλάγλσζε (Morrow, 

1987; Pressley & Hilden, 2002 ζην Morrow & Gambrell, 2004).  

 

4.5. Σξόπνο αλάγλσζεο ησλ ελειίθσλ. Γνλείο – πξόηππα  

 

Σν παηδί ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

εξεζίζκαηα απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηα νπνία ζα ην βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμεη κηα βηβιηναλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο ξφινο ησλ ελειίθσλ ζε απηφ είλαη 
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θαζνξηζηηθφο. Ζ θνηλσληθνπνηεηηθή – παηδαγσγηθή ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 

νπζηψδεο γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ. Ο γνλέαο απνηειεί παηδαγσγηθφ 

παξάδεηγκα θαη πξφηππν γηα ην παηδί ηνπ (Παπαδάηνο, 2009).  

 Οη γνλείο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ηε 

γιψζζα θαη ην βηβιίν θαη λα ηα ελζαξξχλνπλ λα ηα κηκνχληαη. Καιφ είλαη νη 

ηειεπηαίνη λα δεκηνπξγνχλ κηα αηκφζθαηξα νηθεηφηεηαο κέζσ ηεο αθήγεζεο θαη λα 

εκπινπηίδνπλ θαηάιιεια ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, ψζηε απηά λα 

αθνκνηψλνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη λα δηεπξχλνπλ ηα γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα. Ζ αθήγεζε 

θαη ε αλάγλσζε πνιιψλ ζχληνκσλ θεηκέλσλ ζηα βξέθε, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

θαηάιιεισλ βηβιίσλ εθιακβάλεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν απφ απηά, ηα νπνία κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη «θνηλσληθά» ελζηηθηψδεηο ζεαηέο – αθξναηέο (Παπαδάηνο, 2009).  

ην έξγν – νξφζεκν «Becoming a Nation of Readers», ε ζπγγξαθέαο 

ζεκεηψλεη φηη ε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα  

επηηχρνπλ ζηελ αλάγλσζε είλαη λα ηνπο δηαβάδνπκε κεγαιφθσλα (Anderson, Hiebert, 

Scott and Wilkinson, 2000). ε πνιιά ζπίηηα ε αλάγλσζε κεγαινθψλσο ιακβάλεη 

ρψξα θαζεκεξηλά. Πξηλ αξρίζνπλ ηα παηδηά λα κηινχλ, νη γνλείο θξαηνχλ ην κσξφ 

ηνπο ζηελ αγθαιηά θαη ηνπ δηαβάδνπλ, θάηη πνπ απνηειεί κνλαδηθφ ζπκβάλ (Wittrock 

1974). Αθφκα θαη πξηλ λα αξρίζεη ην παηδί λα κηιάεη θαηαλνεηά εκπιέθεηαη ζε 

πξσηφηππεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ γχξσ απφ έλα βηβιίν. Μπνξεί λα 

θάλεη παξαηεξήζεηο, ζρφιηα, λα ξσηά θαη λα απαληά ζε εξσηήζεηο. Ζ ελεξγή 

γισζζηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, θαη ηδηαίηεξα ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ηα βηβιία είλαη απφ ηηο πην επεξγεηηθέο πηπρέο ηεο αλάγλσζεο 

κεγαινθψλσο (Flood, 1977 ζην Dever & Burts, 2002). 

Δπηπιένλ, νη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη ηα βηβιία θαη ε αιιειεπηδξαζηηθή 

αλάγλσζε αλάκεζα ζηνπο ελειίθνπο θαη ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθή (Adams, 2000; 

Bus, van IJzendoorn and Pellegrini, 1995) θαη  ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Neuman, 1996). Ζ αλάγλσζε ελφο 

βηβιίνπ πξνζθέξεη έλα ζέκα γηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά, 

ζπλεπψο θαη επθαηξία γηα επηθνηλσλία. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα εθηηκήζνπλ απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζέζε γηα ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Έηζη, ηα παηδηά ζα 

αλαπηχμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ζα κηιήζνπλ κε ηνπο 

γνλείο, παξά ην φηη δνχκε ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ (Haas & Haas, 2000).  
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Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, απηφ φκσο εμαξηάηαη θαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ νη ελήιηθνη, θαη θπξίσο νη γνλείο, δηαβάδνπλ ηηο ηζηνξίεο (Wells, 1987· 

Teale & Sulzby, 1989 · Kirby, 1993 ζην Σάθα, 2001). Ο γνλέαο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

σο πξφηππν, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ζπκπεξηθέξνληαη σο αλαγλψζηεο 

(Wells, 1987 · Phillips & McNaughton, 1990 · Kirby, 1992 · Weinberger, 1996 · 

Miller, 1996 ζην Σάθα, 2001). Οη γνλείο πνπ δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο απνηεινχλ 

γηα απηά πεγή γλψζεο φζνλ αθνξά ηνλ έληππν ιφγν, ηα γξάκκαηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαπηήο γιψζζαο γεληθά.  Απνηεινχλ αθφκα δείθηε γηα έλα επξχ 

θάζκα άιισλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ πξψηκε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

πνιχ πξηλ απηά πάλε ζην ζρνιείν (Raban & Nolan, 2006).    

Καηά ηελ αλάγλσζε, ηα παηδηά δελ πξέπεη λα θάζνληαη παζεηηθά ζηελ 

αγθαιηά ηνπ γνλέα θαη λα αθνχλε ηελ ηζηνξία, αιιά λα ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή λα ζρνιηάδνπλ ηηο 

εηθφλεο, λα παξαηεξνχλ ζηνηρεία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε 

γηα ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ην ζπγγξαθέα θαη ηνλ εηθνλνγξάθν (Σάθα, 2001). Δπίζεο, 

γηα λα θαηαλνήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ παίδεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ε έθηαζε θαη ε πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ελειίθνπ θαη παηδηνχ 

θαη φρη ηφζν ε αλάγλσζε κεγάινπ αξηζκνχ βηβιίσλ ( Justice & Ezell, 2005).  

Ο Otto (2007 ζην Zeece, 2008) θαη άιινη εξεπλεηέο απέδεημαλ απφ ηελ έξεπλα 

γηα ηνλ αλαδπφκελν γξακκαηηζκφ φηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ηα 

παηδηά ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ινγνηερλία επεξεάδνπλ ηε γλψζε πνπ 

δνκνχλ. O Adams (1990) ππνζηεξίδεη φηη νη ηξφπνη απηνί κπνξεί λα είλαη ηππηθνί γηα 

πνιινχο κηθξνχο αλαγλψζηεο. Οη ελήιηθεο πξέπεη λα ζπκνχληαη φηη αθφκα θαη αλ 

δηαβάζνπλ γηα κεξηθά ιεπηά ηελ ηζηνξία κε ηα παηδηά, ε θαζεκεξηλή επαθή ηνπο κε 

ηα βηβιία έρεη κηα ζπζζσξεπηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Adams 1990; 

Otto 2007 ζην Zeece, 2008). 

Σα λήπηα αξρηθά παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο ελψ νη γνλείο ηνπο δηαβάδνπλ ην 

θείκελν. Αξγφηεξα, επαλαιακβάλνπλ θάπνηεο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία θαη νη γνλείο δηαβάδνπλ ηα ππφινηπα. Μεηά απφ αξθεηφ θαηξφ 

«δηαβάδνπλ» ην θείκελν θαη νη γνλείο βνεζνχλ φπνπ ρξεηάδεηαη, κέρξη λα κπνξνχλ λα 

ηα θαηαθέξνπλ ρσξίο βνήζεηα (Γηαλληθνπνχινπ, 1996). ε απηή ηελ ειηθία, νη γνλείο 

δε δηαβάδνπλ πάληα ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο θαηά ιέμε, αιιά ηείλνπλ λα δηαβάδνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, ψζηε λα είλαη 
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πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ζηα παηδηά. Καζψο ην παηδί εμνηθεηψλεηαη κε ην θείκελν, νη 

γνλείο πξνζζέηνπλ θαηλνχξηα ζηνηρεία. Αξρίδνπλ απφ ηε βαζηθή θαηαλφεζε 

θαηαιήγνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην πσο ε ηζηνξία ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ηνπ 

παηδηνχ (Bus και vanIJzendoorn 1995 ζην Dwyer & Neuman, 2008). Οη ελήιηθνη 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηα παηδηά εξσηήζεηο θαη δειψζεηο ψζηε λα ηα βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, λα πξνβιέςνπλ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη λα 

θάλνπλ ζπλδέζεηο κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Dwyer & Neuman, 2008).  

ρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε ζην ζπίηη, πνιινί γνλείο αλαθέξνπλ φηη ζηεξνχληαη 

απφ αλαγλσζηηθά πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη απφ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη έηζη είλαη αλίθαλνη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλσζηηθή 

επηηπρία ησλ παηδηψλ ηνπο (Brock and Dodd, 1994 ζην Dever & Burts, 2002). Γηα ηελ 

απφ θνηλνχ αλάγλσζε φκσο ζεκαζία δελ παίδεη κφλν ην αλαγλσζηηθφ πιηθφ, αιιά θαη 

θάπνηα άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

θπζηθή δηεπζέηεζε ζην ρψξν. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θαη νη δχν 

πξφζβαζε ζην βηβιίν θαη ην πεξηβάιινλ λα είλαη θαηάιιειν  γηα ην ζθνπφ απηφ (κε 

άλεηεο ζέζεηο, εζπρία θαη επαξθή θσηηζκφ) (Justice & Ezell, 2005). Αθνινπζεί ην 

ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Κάζε θνξά πνπ έλαο ελήιηθνο δηαβάδεη έλα 

βηβιίν κε ην παηδί, παξνπζηάδεηαη κηα επθαηξία γηα θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Όηαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, είλαη πηζαλφηεξν νη 

εκπεηξίεο λα ηνπο επραξηζηήζνπλ θαη λα επηδηψμνπλ θαη ζην κέιινλ λα εκπιαθνχλ ζε 

απηέο. Οη ελήιηθνη ζα πξέπεη ινηπφλ λα θάλνπλ ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε κηα 

επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή 

άπνςε γηα ηα βηβιία θαη ηελ αλάγλσζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

φπσο: λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηα παηδηά γηα ζπδήηεζε, λα επαηλνχληαη φηαλ απαληνχλ 

ζε εξσηήζεηο ή θάλνπλ ζρφιηα, ψζηε λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη λα ππάξρεη κηα 

αηκφζθαηξα απνδνρήο, φπνπ ηα παηδηά ζα ληψζνπλ άλεηα λα ξηζθάξνπλ γηα ηελ 

απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη ζσζηή επηινγή ησλ πιηθψλ, 

δειαδή βηβιία πνπ λα ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Πξέπεη αθφκα λα δνζεί πξνζνρή ζην αλαγλσζηηθφ ζηπι, ηελ έθθξαζε δειαδή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθνη φηαλ δηαβάδνπλ κηα ηζηνξία ζηα παηδηά, δηφηη κπνξνχλ κε 

ηελ θαηάιιειε έθθξαζε λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σέινο, κηα 

απνηειεζκαηηθή απφ θνηλνχ αλάγλσζε πεξηιακβάλεη θαη ην κέξνο ηεο ζπδήηεζεο 

(Justice & Ezell, 2005), γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο παξαθάησ. 
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 O βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα παηδηά ηνπο 

πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην ζρνιείν πνηθίιιεη θαη κπνξεί λα είλαη απφ κεδακηλφο έσο 

ηεξάζηηνο. Οη Hannon θαη James (1990 ζην Neuman & Roskos, 1998) βξήθαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα εθηηκνχζαλ ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αιιά ζπρλά δελ ηελ έρνπλ. εκαληηθφ είλαη λα 

δνζεί βνήζεηα ζηνπο γνλείο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλάγλσζεο 

ζην ζπίηη. ην παξειζφλ έρνπλ εθαξκνζηεί πνιιά ηέηνηα πξνγξάκκαηα, φπνπ 

παξέρνληαη βηβιία γηα αλάγλσζε θαη δίλνληαη νδεγίεο ζηνπο γνλείο γηα θαιχηεξε 

πξαθηηθή ζην ζπίηη. Αθφκα, πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζε ζπίηηα ή ζπλαληήζεηο 

ζε ζρνιεία. Οη ιέζρεο βηβιίσλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο σο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε (Neuman & Roskos, 1998). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ, ν Epstein 

(1995) ππνζηήξημε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο, ε κάζεζε ζην ζπίηη, πεξηιακβάλεη 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη πιηθψλ ζηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ κε ηα 

παηδηά ηνπο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ αλαπηχμεη 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ζην ζπίηη (Barbour, 1998-99; Burts and Dever, 2001; Dever, 

2001; Fisher, 1998; Kokoski and Patton, 1997 ζην Dever & Burts, 2002).  

 

4.5.1. Ζ δηαινγηθή αλάγλσζε  

 

Ζ δηαινγηθή αλάγλσζε (dialogic reading) είλαη κηα απνδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ πνπ έρεη πεξηγξαθεί θαη ηεθκεξησζεί απφ ηνπο 

Zevenbergen θαη Whitehurst (2003). Απνηειεί έλα ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο κε παηδηά πνπ δελ θαηέρνπλ 

αθφκα λα δηαβάδνπλ. Οη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ελεξγή εκπινθή ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ θαη ελζάξξπλζε απηψλ λα εθθξάδνληαη κε ιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο.  

Ο ζηφρνο ηεο δηαινγηθήο αλάγλσζεο είλαη λα γίλνπλ ηα παηδηά ν αθεγεηήο θαη 

νη ελήιηθνη λα δηεπθνιχλνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθθξάζεηο 

ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, απηνί πνπ δηαβάδνπλ δηαινγηθά κε ηα παηδηά πξέπεη λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, λα επαλαιακβάλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, λα 

παξέρνπλ βνήζεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, λα ηα επαηλνχλ θαη λα ηα 

ελζαξξχλνπλ, λα αθνινπζνχλ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη λα δηαζθεδάδνπλ καδί ηνπο. 
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.Αθφκα, ζα πξέπεη λα είλαη πην αιιειεπηδξαζηηθνί θαηά ηελ αλάγλσζε κε ηα παηδηά 

κέζσ εξσηήζεσλ θαη  πξνηξνπψλ. Σέινο, έλαο ζηφρνο ηεο δηαινγηθήο αλάγλσζεο 

είλαη λα θάλεη δηαζθεδαζηηθή ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ε νπνία ζα επεξεάζεη 

αξγφηεξα ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ.  Καηά ηελ αλάγλσζε, νη γνλείο 

ζρνιηάδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηα παηδηά απζφξκεηα ζρνιηάδνπλ, ξσηνχλ ή κνηξάδνληαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Έηζη, ε αλάγλσζε ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα κέξε θαη δηαπιέθεηαη 

κε ηελ νκηιία (Klesius & Griffith, 1996). 

Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ (π.ρ. εξσηήζεηο, ζρφιηα) ζηηο εκπεηξίεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αξρηθά, νη εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηα ζρφιηα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ 

εηθνλνγξάθεζε. ηελ αξρή, νη γνλείο πξνβιέπνπλ φηη ηα παηδηά ζα ηνπο δηαθφπηνπλ 

θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ ηζηνξηψλ. Θα πξέπεη φκσο λα απνδερηνχλ ην δηάινγν θαη ηα 

εξσηήκαηα ησλ παηδηψλ. Αλακέλεηαη φηη ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ ηα παηδηά ζα 

κπνξνχλ λα αθνχζνπλ κηα ηζηνξία θαη λα κάζνπλ απφ απηήλ (Saracho & Spodek, 

2010b). 

Ο Whitehurst θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) δηεμήγαγαλ κηα ζεηξά απφ θαιά 

ειεγρφκελεο εξεπλεηηθέο κειέηεο δηεξεπλψληαο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαινγηθήο αλάγλσζεο ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζε πεξηβάιινληα θχιαμεο παηδηψλ 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ήηαλ φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά είλαη θξίζηκνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ ηνπο  (Bloom – Hoffman, O’ Neil – Pirozzi & Cutting, 

2006). Ζ δηαινγηθή ή έλα – πξνο-έλα αλάγλσζε απνθέξεη κεγάια νθέιε. Καηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ελειίθνπ – παηδηνχ, παξέρνληαη άκεζα πιεξνθνξίεο ζην παηδί. Ο 

ελήιηθνο έρεη ηε δηνξαηηθφηεηα ψζηε λα θαηαιάβεη ηη γλσξίδεη θαη ηη ζέιεη λα κάζεη 

ην παηδί θαη ηνπ παξέρεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). 

Ζ αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ελειίθνπ πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο βαζίδεηαη ζηηο εξσηήζεηο, 

ζηνλ δηάινγν – ζθαισζηά θαη ζηηο απαληήζεηο, ζηελ πξνζθνξά επαίλνπ ή ζεηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ζηε ρνξήγεζε ή επέθηαζε πιεξνθνξηψλ, ζηε δηεπθξίληζε 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ επηβεβαίσζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπδήηεζεο, ζην 

κνίξαζκα πξνζσπηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ κε ηηο εκπεηξίεο 

ηεο δσήο (Morrow, 1988 ζην Saracho & Spodek, 2010b). 

χκθσλα κε ην Flood (1977 ζην Saracho & Spodek, 2010b), ε αλάγλσζε ηεο 

ηζηνξίαο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 1)εξσηήζεηο πξηλ ηελ αλάγλσζε 
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πνπ ζα πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά γηα ηελ ηζηνξία, 2) γισζζηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

αλάκεζα ζηνπο ελειίθνπο θαη ηα παηδηά πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ ηζηνξία κε νηθείεο 

εκπεηξίεο γηα ην παηδί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, 3) εξσηήζεηο κεηά ηελ 

αλάγλσζε, πνπ απνζπνχλ απαληήζεηο αμηνιφγεζεο θαη 4) ζεηηθή ελίζρπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ.  

Ο Ninio θαη ν Bruner (1978 ζην Saracho & Spodek, 2010b) θαζφξηζαλ ηε 

δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ: 

1) δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε ηελ πξνζνρή  ηνπ παηδηνχ 

2) εξσηήζεηο 

3) επηζήκαλζε θαη απάληεζε απφ πιεπξάο ησλ ελειίθσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ δελ είλαη 

ηθαλά ηα παηδηά λα απαληήζνπλ, νη νπνίεο ζα ηα πξνεηνηκάζνπλ γηα ηηο κειινληηθέο 

απαηήζεηο. Οη ελήιηθνη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ ηα παηδηά, ψζηε λα 

ηα βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο, ψζηε λα επηηχρνπλ ζηηο 

κειινληηθέο απαληήζεηο. Όηαλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα απαληήζνπλ, κεηψλεηαη ε 

βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο  

4) αλαηξνθνδφηεζε. 

 

4.5.2  Ση ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη κεηά ηελ αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ ζην 

ζπίηη  

 

Σν αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη ηφζν απνηέιεζκα ηεο 

αλάγλσζεο βηβιίσλ φζν θαη πξνυπφζεζε. Σα παηδηά κε πξψηκε εκπεηξία αλάγλσζεο 

βηβιίσλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα αλάγλσζε ζπγθξηλφκελα κε 

παηδηά πνπ ηνπο ιείπεη απηή ε πξψηκε εκπεηξία (Arnold, Lonigan, Whitehurst & 

Epstein, 1994 ζην McKeough, Phillips, Timmons, Lupart, 2006). Γηα ηα κηθξά παηδηά 

είλαη θαιχηεξν λα αθνχλε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία, κε κηθξέο δηαθνπέο, ηελ πξψηε 

θνξά πνπ ηνπο ηε δηαβάδεη θάπνηνο ελήιηθνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο κέζσ ηεο αθξφαζεο, ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα 

ηε δηθή ηνπο αλεμάξηεηε αλάγλσζε (Barratt – Pugh & Rohl, 2000).  

  Οη γνλείο απφ πνηθίια πεξηβάιινληα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα φηαλ δηαβάδνπλ 

έλα βηβιίν ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηνπο, ηα νπνία βνεζνχλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε ελειίθνπο θαη παηδηά ζηε κάζεζε. Απηά είλαη ε 

ζπδήηεζε κε ην παηδί ψζηε λα θαηαλνήζεη πεξηζζφηεξν ηελ ηζηνξία, ε πξφζζεζε 
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λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε φζα ήδε μέξνπλ ηα παηδηά, ε επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, ε 

επεμήγεζε ηεο ηζηνξίαο φηαλ δηαθξίλνπλ πξφβιεκα θαηαλφεζεο, ε αθξφαζε ησλ 

παηδηψλ θαη ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπο (Cox & Zarrillo, 1993). πκπεξηθνξέο 

ησλ γνλέσλ, φπσο ε αλάγλσζε ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ 

ρξφλσλ, νη επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε, ε παξνρή αθαδεκατθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επνπηεπφκελε εξγαζία αλαγλσξίδνληαη σο πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο γλσζηηθήο θαη αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ε 

απφδνζε πςειήο αμίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά, 

επίζεο ζρεηίδνληαη κε αλψηεξε απφδνζε ζην ζρνιείν (Christian, Morrison & Bryant, 

1998). 

Οη αλαγλψζηεο ηεο ηζηνξίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

βηβιίνπ. Απηνί θαηεπζχλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο, παξαηεξνχλ ηη θαηαλννχλ ηα 

παηδηά θαη ρηίδνπλ γέθπξεο αλάκεζα ζε φζα θαηαλννχλ θαη ζε πην νινθιεξσκέλα θαη 

πνιχπινθα λνήκαηα. Πνιιέο θνξέο κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζε φζα θαηαλννχλ ηα παηδηά, ηξνπνπνηψληαο ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ, αθεγνχκελνη ηελ ηζηνξία, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ αθήγεζε ιέμεηο απφ 

ην θείκελν ή ηξνπνπνηψληαο ιέμεηο ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ηε δηαβάδνπλ (Altwerger. 

Diehl – Faxon & Dockstader – Anderson, 1985, Cochran – Smith, 1984 ζην Neuman 

& Roskos, 1998). Παξαδφμσο, κεξηθέο θνξέο νη γνλείο δελ αιιάδνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ φηαλ δηαβάδνπλ ζηα κηθξά παηδηά ηνπο. Αληίζεηα, παξαηεξνχλ φηη ηα παηδηά 

γνεηεχνληαη απφ ηε γιψζζα θαη ηα ζχλζεηα ινγνηερληθά κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζε 

πνηνηηθά ινγνηερληθά θείκελα. Αθφκα, νη αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ θαη ρεηξνλνκίεο, ψζηε λα παξέρνπλ πξφζζεηεο ελδείμεηο ζην λφεκα ηεο 

ηζηνξίαο. Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ψζηε ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη λα επεθηαζνχλ πέξα απφ ηα γλσζηά, κε ην 

λα επηδεηθλχνπλ πην εμειηγκέλεο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Snow, 1983). 

  Ζ δηαδξαζηηθή αληαιιαγή (interactive sharing) είλαη κηα ελεξγή αληαιιαγή 

αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ην παηδί. Οη ελήιηθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδξαζηηθή 

αληαιιαγή γηα λα ζηεξίμνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα λνήκαηα πνπ θηηάρλνπλ ηα παηδηά 

απφ ηε ινγνηερλία. Οη αλαγλψζηεο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο, θαιψληαο ηα λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, 

θάλνληαο εξσηήζεηο, δηαβάδνληαο κε δξακαηηθφ ηξφπν, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, 

δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαη παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ θαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. Σα 
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παηδηά κπνξνχλ λα αλαδηεγεζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, λα κηιήζνπλ γηα ζρεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηε δσή ηνπο ή γηα άιιεο ηζηνξίεο, λα αλαιχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ 

ραξαθηήξεο θαη γεγνλφηα, λα κνηξαζηνχλ πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα, λα εηζάγνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζηελ ηζηνξία κε ηε δξακαηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ή λα ζπλζέζνπλ ηα 

δηθά ηνπο γεγνλφηα ή κία λέα ηζηνξία (Sipe, 1996 ζην Neuman & Roskos, 1998). Σν 

θιεηδί ζηε δηαδξαζηηθή αληαιιαγή είλαη φηη ηα παηδηά δνκνχλ ην λφεκα φρη κφλν απφ 

ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ε ηζηνξία δηαβάδεηε κεγαιφθσλα, αιιά θαη απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο  

ηελ δηαδξαζηηθή αλάγλσζε, ην παηδί κπνξεί λα αγγίμεη, λα ζπξψμεη, λα 

ηξαβήμεη, λα δνθηκάζεη. Τπάξρνπλ βηβιία πνπ βγάδνπλ ήρνπο ή έρνπλ παηρλίδηα 

παξαηήξεζεο. Σν παηδί καδί κε ηνλ ζπλαλαγλψζηε ηνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηηο 

ιέμεηο θαη ηηο ηδέεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη δηαζθεδαζηηθφ, λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο 

εηθφλεο, λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο εξκελείαο ησλ εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ, 

λα παξαζθεπάζνπλ έλα θαγεηφ κε αθνξκή κία ηζηνξία, λα πξνζθαιέζνπλ έλα θίιν 

ηνπο – ραξαθηήξα ηνπ βηβιίνπ, λα παίμνπλ παηρλίδη ξφισλ, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πνίεκα κε βάζε ηελ ηζηνξία, λα θάλνπλ έλα πάξηη καζθέ ληπκέλνη κε βάζε ηνπ ήξσεο 

ελφο βηβιίνπ (Haas & Haas, 2000). 

 

4.5.2.1 πδήηεζε γηα ην βηβιίν 12 

PE 

 Οη γνλείο ζήκεξα ελζαξξχλνληαη λα δηαβάδνπλ ζηα κηθξά παηδηά ηνπο. Έρεη 

βξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ ιάκβαλαλ ζπρλά κέξνο ζε ζπδεηήζεηο είραλ πεξηζζφηεξα 

θίλεηξα γηα αλάγλσζε (Campbell, Hombo & Mazzeo, 2000 ζην Σάθα & 

Μαλσιίηζεο, 2009). Σα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη ζπρλά ζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

αλάγλσζε κε θίινπο θαη κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν 

παξαθηλνχκελα θαη έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ αλαγλσζηηθή απφδνζε απφ ηα 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηέηνηεο αιιειεπηδξάζεηο (Mullis, Campbell & Farstrup, 1993 

ζην Gambrell, 1996). 

Τπάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ φηη ηα παηδηά πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη 

λα κηινχλ γηα ην δηάβαζκα θαη λα κνηξάδνληαη ην αλαγλσζηηθφ πιηθφ (Flippo, 2001 

ζην Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Ζ έξεπλα ησλ Baker, Mackler, Sonnenschein & 

Serpell (2001) επηθεληξψλεηαη ζηε θχζε ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ 

αλάγλσζε. Απηή ε ζπδήηεζε ζεσξείηαη πνιχηηκε, δηφηη ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα αληιήζνπλ γλψζε ζρεηηθά κε 



 78 

ηνλ θφζκν. Μεηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο, νη γνλείο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζηα παηδηά γηα λα αμηνινγήζνπλ ηη θαηάιαβαλ θαη ηη κπνξνχλ λα 

αλαθαιέζνπλ. Με ηνλ θαηξφ, νη εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ή ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο ζα γίλνληαη θαηαιιειφηεξα θαη πην πνιχπινθα.. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη αιιαγέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

πψο εζσηεξηθνπνηνχλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ. Οη Teale 

θαη Sulzby (1987 ζην Saracho & Spodek, 2010b) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά 

εζσηεξηθνπνηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη αλάκεζα ζε απηά θαη ζηνπο 

γνλείο ηνπο. Κάζε παηδί, αθνχγνληαο κία ηζηνξία ζα δνκήζεη ην δηθφ ηνπ λφεκα γηα 

απηήλ, πνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπ ελειίθνπ, θαζψο φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην 

δηθφ ηνπο ζχλνιν πεπνηζήζεσλ θαη θαηαλνήζεσλ γηα ηνλ θφζκν. Απηέο νη δηαθνξέο 

είλαη ζπλαξπαζηηθέο θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα πνηθίιεο ζπδεηήζεηο. Ζ ζπδήηεζε γηα 

ηηο ηδέεο θαη ε επεμεξγαζία ησλ λνεκάησλ ηεο ηζηνξίαο βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ πνιιά απφ ηα λνήκαηα ηεο ηζηνξίαο (Barratt – Pugh & Rohl, 2000).  

 H έθηαζε απηήο ηεο ζπλνκηιίαο θαίλεηαη λα είλαη ειάρηζηε, ηνπιάρηζηνλ φηαλ 

νη γνλείο αιιειεπηδξνχλ κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δε δηαβάδνπλ αθφκα 

(Baker, Fernandez-Fein, Scher & Williams, 1998 ζην Baker, Mackler, Sonnenschein 

& Serpell, 2001). Σα πνιχ κηθξά παηδηά (πξνλήπηα) κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπδεηήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζην ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα. Μία 

άιιε πξφηαζε είλαη ε αλάγλσζε αθφκα κίαο ηζηνξίαο, ε νπνία έρεη θνηλά ζηνηρεία κε 

ηελ πξψηε. Απηφ ζα βνεζήζεη ηα παηδηά λα δνπλ ηελ ηζηνξία ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην, ζπγθξίλνληαο ηα κελχκαηα ζηηο δχν ηζηνξίεο. Αθφκα, ε αλνηρηή ζπδήηεζε 

γηα επξχηεξεο έλλνηεο, φπνπ φιεο νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ εθιακβάλνληαη σο 

ζσζηέο, κπνξεί λα γίλεη πνιχ δεκηνπξγηθή θαη ζπλαξπαζηηθή γηα ηα παηδηά, θαζψο 

αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο (Barratt – Pugh & Rohl, 2000).  

Ζ ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, παξά ε θαηεπζείαλ αλάγλσζε 

ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη λα θάλεη ηελ αλάγλσζε κηα πην επράξηζηε εκπεηξία γηα ηα 

κηθξά παηδηά (Klauda, 2009).  

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξννπηηθή, ε Ada (1988 ζην 

Neuman, 1996) αλέπηπμε κηα παξέκβαζε, φπνπ ηζπαλφθσλνη γνλείο δηάβαζαλ 

ηζηνξίεο ζηα παηδηά ηνπο θαη ζπδήηεζαλ καδί ηνπο γηα ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο. Ζ Ada παξαηήξεζε φηη νη γνλείο πνπ ήηαλ αλαηξνθνδνηηθνί ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα “δηδάμνπλ” ηα παηδηά ηνπο πψο λα ζρεηίζνπλ ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο 4 εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ απηέο ηηο 
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ζρέζεηο, βξήθε φηη νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθέο 

ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά. Οκνίσο, ε Delgado-Gaitan (1994 ζην Neuman, 1996) βξήθε 

ζηελ παξέκβαζή ηεο φηη νη νκάδεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπδεηνχζαλ γηα ηα βηβιία 

παηδηθήο ινγνηερλίαο εζηηάδνληαλ ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, πνπ νδεγνχζαλ ζε 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ απηναληίιεςε ησλ γνλέσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

ζην λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε κάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη λα είλαη πην αιιειεπηδξαζηηθνί θαηά ηελ αλάγλσζε καδί ηνπο.  

 Ο Neuman (1996) εμέηαζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ νκηιία κεηαμχ γνλέσλ 

θαη παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε κία ιέζρε βηβιίνπ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ ηείλνπλ λα απνζπάζνπλ δηαθνξεηηθά 

πξφηππα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά. ην πνιχ πξνβιέςηκν 

θείκελν ζπκκεηείραλ γνλείο θαη παηδηά ζε ζπδεηήζεηο πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο ζην 

βηβιίν. Απφ ηελ άιιε, ην αθεγεκαηηθφ θείκελν θαίλεηαη φηη ελέπιεθε ηηο δπάδεο ζε 

νκηιίεο πεξηζζφηεξν γλσζηηθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ησλ ζπλδέζεσλ εληφο θαη πέξα απφ ην θείκελν. Βξέζεθε αθφκα φηη 

ηα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο δε δηάβαδαλ θαιά, ήηαλ πηζαλφηεξν λα εκπιαθνχλ ζε 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ εζηηάδνληαλ ζην βηβιίν, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ πεξηζζφηεξν ηθαλψλ αλαγλσζηψλ. Απηέο νη δπάδεο εζηηάδνληαλ πεξηζζφηεξν ζε 

δηαδξαζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαλ ζην λφεκα. Φάλεθε επίζεο λα ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ζην πνζφ ηεο νκηιίαο αλάκεζα ζηε δπάδα γνλέα παηδηνχ 

δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ αλάγλσζεο. Οη γνλείο ρακειήο ηθαλφηεηαο θαη ηα παηδηά 

ηνπο ζπδεηνχζαλ πεξηζζφηεξν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα άθξσο πξνβιέςηκα βηβιία, ελψ 

νη ηθαλνί αλαγλψζηεο αιιειεπηδξνχζαλ πεξηζζφηεξν φηαλ δηάβαδαλ ην αθεγεκαηηθφ 

θείκελν. Μαδί απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν ηχπνο θαη ε ζπρλφηεηα 

ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ βηβιίνπ θαη 

ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ. Γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ επάξθεηα ζηελ 

αλάγλσζε, ην άθξσο πξνβιέςηκν θείκελν κε ηελ επαλαιεπηηθή ηνπ γιψζζα θαη ηνλ 

έκκεηξν ιφγν θάλεθε λα ιεηηνπξγεί σο ζθαισζηά γηα ελεξγή ζπκκεηνρή κε ηα κηθξά 

παηδηά. Γηα ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ πην άλεηνη ζηελ αλάγλσζε κηα ηέηνηα ζθαισζηά 

ήηαλ πεξηηηή. Απηνί εκπιέθνληαλ ζε αιιειεπηδξάζεηο κε πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε κε 

ην αθεγεκαηηθφ θείκελν. Με κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ αλάγλσζε, απηέο νη δπάδεο 

θαίλνληαλ λα δεζκεχνληαη ιηγφηεξν ζην θείκελν απφ ηνπο ιηγφηεξν επαξθείο 

αλαγλψζηεο θαη ηα παηδηά (Neuman, 1996). 
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 Ζ ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο 

παξαηήξεζεο πνπ έθαλαλ νη γνλείο φηαλ δηάβαδαλ ζηα παηδηά ηνπο. Χζηφζν, ν ηχπνο 

ηεο νκηιίαο πνπ ιάκβαλε ρψξα θαηά ηηο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα 

αιιάμεη  αλάινγα κε ην πφζν εμνηθεησκέλν είλαη ην παηδί ή ν γνληφο κε ην βηβιίν 

(Sonnenschein & Munsterman, 2002). 

ε έξεπλα βξέζεθε φηη νη κεηέξεο πνπ δηέθνπηαλ ζπρλά ηελ αλάγλσζε γηα λα 

θάλνπλ ζρφιηα ή εξσηήζεηο είραλ παηδηά πνπ έηεηλαλ λα κηινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελψ νη κεηέξεο πνπ δηάβαδαλ βηβιία θάλνληαο ιίγεο δηαθνπέο γηα 

ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, έηεηλαλ λα έρνπλ παηδηά πνπ κηινχζαλ πνιχ ιίγν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα ζρφιηα θαη νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ 

ην εδψ θαη ηψξα. Σν ζέκα ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ζπρλά ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ή ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. Έλαο άιινο ηχπνο ζπδήηεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ή ησλ εηθφλσλ σο εθαιηήξην γηα 

αλακλήζεηο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, ζρνιίσλ ή εξσηήζεσλ γηα γεληθέο γλψζεηο ή γηα 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνβιέςεσλ. Απηφο ν ηχπνο ζπδήηεζεο ήηαλ ζρεηηθά 

ζπάληνο. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζε κεηέξεο θαη 

παηδηά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη κεηέξεο κηινχζαλ πεξηζζφηεξν κε ηα κηθξφηεξα 

παηδηά ηνπο, ελψ ν ρξφλνο απηφο κεησλφηαλ θαζψο ηα παηδηά κεγάισλαλ. Γη’ απηφ 

ππάξρνπλ δχν πηζαλέο εμεγήζεηο. Πξψηνλ, φηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξά νη κεηέξεο 

ηζεθάξνπλ ζπρλφηεξα ηη θαηάιαβαλ απφ ηελ ηζηνξία, ελψ θαζψο κεγαιψλνπλ απηφ 

δελ είλαη απαξαίηεην. Γεχηεξνλ, ε κεηέξα ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο γηα λα 

πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο, φκσο έλα 

κεγαιχηεξν παηδί απαληάεη ζσζηά ζπρλφηεξα, νπφηε ε κεηέξα δε ρξεηάδεηαη λα 

επαλαιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο ηφζν ζπρλά (DeTemple ζην Dickinson & Tabors, 

2001).   

Οη ελήιηθνη κπνξνχλ λα εκπιέμνπλ ηα παηδηά ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην 

βηβιίν ρξεζηκνπνηψληαο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

(Girolametto & Weitzman, 2002). Έλα ζπρλφ θαηλφκελν είλαη ε ρξήζε εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνθηλήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Οη 

εξσηήζεηο απηέο δελ είλαη νη ηδαληθέο γηα λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά ζε αιιειεπηδξάζεηο 

θαη δηαιφγνπο. Οη ελήιηθνη ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εξσηήζεσλ γηα λα 

αλνίμνπλ ζπδήηεζε κε ηα παηδηά. Γηα λα πξνσζήζνπλ ηε ζπδήηεζε θαιφ είλαη λα 

θάλνπλ εξσηήζεηο φπσο πνπ, πφηε, πσο, γηαηί ή αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο 

νπνίεο απαηηείηαη ην παηδί λα ππνζέζεη, λα αηηηνινγήζεη ή λα πξνβιέςεη. Μία 
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πξφζζεηε ηερληθή γηα λα δηαηεξήζεη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη ε επαλάιεςε απηψλ 

πνπ ιέεη ην παηδί. Απηφ είλαη ρξήζηκν γηα λα δηαηεξεζεί ε ξνή ηεο ζπδήηεζεο, λα 

εκπιαθνχλ ηα παηδηά ζην δηάινγν, γηα λα επηβεβαησζεί φηη ν ελήιηθνο δε δηαηεξεί 

πάξα πνιχ ηνλ έιεγρν θαη γηα λα αλαγλσξηζηεί ε επηθνηλσληαθή ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ. Μία αθφκα ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελειίθνπ είλαη ε ρξήζε πξφηππεο 

γιψζζαο, ψζηε λα επεθηείλεη ηε γιψζζα θαη ην γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ. Ζ έξεπλα 

έρεη δείμεη φηη νη ελήιηθνη έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θαζνδεγεηηθνί κε ην λα ειέγρνπλ 

ην ξπζκφ εξγαζίαο, λα θάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, λα επηιέγνπλ ην 

ζέκα θαη λα κε ζηακαηνχλ γηα αξθεηφ θαηξφ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (Girolametto & Weitzman, 2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

 

ΠΩ ΟΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΚΑΗ 

ΟΗ ΠΔΠΟΗΘΖΔΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΔΠΗΓΡΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟ 

ΚΟΗΝΟΤ ΑΝΑΓΝΩΖ  

 

Ζ αλάγλσζε ηζηνξηψλ είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην γλσζηηθφ ηνκέα. Ζ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ 

γνλέα – παηδηνχ θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ηείλεη λα επεξεάδεη ηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πξνο ηελ αλάγλσζε θαη πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ γηα αλάγλσζε. Δπηπιένλ, ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην ελήιηθφ θαη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

επηδξά ζηε γξακκαηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Flood, 1977; Heath, 1982; Ninio, 

1980; Teale, 1981 ζην Saracho & Spodek, 2010b). 

 

5.1. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πνηόηεηα ησλ αλαγλσζηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ  

 

Όπσο ππνζηήξημε ε Snow (1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997), ε 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ δελ είλαη ηφζν κηα εθδήισζε απφ κφλε ηεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

έλα κηθξνπεξηβάιινλ ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ ζρεηηθέο εκπεηξίεο. Έηζη, δελ είλαη κφλν 

ε πξάμε ηεο αλάγλσζεο πνπ είλαη ζεκαληηθή, ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην είδνο ησλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ ζα έρεη ν αλαγλψζηεο κε ην παηδί, ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα 

απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηνλ 

έληππν ιφγν. Οκνίσο, φπσο ππνζηήξημαλ θαη νη Sulzby θαη Teale (1991) ηα παηδηά 

ζπάληα ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ κηα απιή πξνθνξηθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ, 

αθνχ νη ζπλνδεπηηθέο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλαγλψζηε 

κεηαθέξνπλ ζεκαληηθά δηδαθηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά κελχκαηα. Απηφ ππνδειψλεη 

φηη νη κεηξήζεηο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ απφ κφλε ηεο δελ είλαη 

πνιχ θαηαηνπηζηηθή. Υξεηάδνληαη θαη πνηνηηθέο αλαιχζεηο ηνπ ηη ζπκβαίλεη θαηά ηεο 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. 

Ζ έξεπλα πνπ επηθεληξψλεηαη εηδηθφηεξα ζηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε, αιιά είλαη έλα ζέκα 

ζην νπνίν δίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε (Bus & van Ijzendoorn, 1998). 
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ηνηρεία απφ έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα γχξσ απφ ηελ 

αλάγλσζε είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ πξνο ηελ 

αλάγλσζε. 

Όηαλ νη γνλείο δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο, ηνπο δείρλνπλ φηη αμίδεη λα 

δηαβάδνπλ θαη φηη ε αλάγλσζε είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα. Όπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Bus θαη van Ijzendoorn (1995 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) ην 

ελδηαθέξνλ γηα αλάγλσζε δελ είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, αιιά πξνθαιείηαη απφ ηελ 

επραξίζηεζε ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Σα παηδηά δείρλνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ εμαηηίαο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

γνλέσλ λα πξνθαιέζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην ελδηαθέξνλ  ηνπο.  

Τπάξρεη νκνθσλία ζην φηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ 

αλαδπφκελε γλψζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηηο ρξήζεηο ηεο. Οη Arnold θαη Whitehurst (1994 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997) ηνλίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο ηεο απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο βηβιίσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη πην ζεκαληηθφ απφ ηε βειηίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξναλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ην 

δηάβαζκα. Ζ αλάγλσζε ηζηνξηψλ παξέρεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα έρνπλ κία 

ζεξκή, ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζπρλά κε άλεηε θπζηθή επαθή 

(Wigfield & Asher, 1984). Σα παηδηά είλαη πην πηζαλφ λα δνπλ ηελ αλάγλσζε ζεηηθά, 

εάλ ζπλδέζνπλ ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ κε επράξηζηεο αιιειεπηδξάζεηο (Wigfield 

& Asher, 1984). Ζ ζεηηθή επίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

εμππεξεηεί φρη κφλν ηε δεκηνπξγία κηαο εκπεηξίαο ρσξίο άγρνο θαη κηα ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο κεηέπεηηα αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, αιιά κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο κνληέιν γηα ηα παηδηά, γηα ην πψο λα ελδηαθέξνληαη θαη λα 

αζρνινχληαη κε έλα θείκελν (Bettelheim & Zelan, 1982 ζην Baker, Scher & Mackler, 

1997).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ, ν ελήιηθνο θαη ην παηδί 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αληίιεςεο. Οη Hatfield, Cacioppo 

θαη Rapson (1994 ζην Moschovaki, Meadows & Pellegrini, 2007) επαλεμέηαζαλ έλα 

αξηζκφ εξεπλψλ, νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ε αλζξψπηλε ππνθεηκεληθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ην ππνθείκελν 

απφ ηελ απνκίκεζε ηνπ πξνζψπνπ, ηεο θσλήο, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο 

θίλεζεο θαη φηη νη άλζξσπνη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Με ηα κηθξά παηδηά απηφ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ 
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επεηδή δελ είλαη ηθαλά αθφκα λα ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

(Bugental, Lin, & Susskind, 1995 ζην Moschovaki, Meadows & Pellegrini, 2007). 

 Μηα άιιε δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο βηβιίσλ κε 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη απηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλαθνξάο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα κηθξά παηδηά βιέπνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ελειίθσλ. Απηέο νη αληηδξάζεηο ηα πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηάιιειε ζηάζε πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ θαη ηα βνεζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Έηζη, ηα 

παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ κεηέξσλ ηνπο κε ζθνπφ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηνλ θφζκν (Klinnert, Campos, Sorce, Emde, & 

Svejda, 1983; Stem, Hofer, Haft, & Dore, 1985 ζην Moschovaki, Meadows & 

Pellegrini, 2007).  

Καζψο ηα παηδηά δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ έλα γξαπηφ θείκελν 

κφλα ηνπο, κεζνιαβνχλ νη ελήιηθνη απινπνηψληαο ην, παξαιείπνληαο κέξε πνπ 

ζεσξνχλ δχζθνια λα ηα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά θαη ηνλίδνληαο νπηηθέο θαη ιεθηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε. Ζ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ αθεγεηή βνεζά 

ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. Ο Bruner (1985 

ζην Moschovaki, Meadows & Pellegrini, 2007) ππνζηεξίδεη φηη νη ελήιηθνη δξνπλ 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηα παηδηά. Έηζη, ν ηξφπνο πνπ ν ελήιηθνο παξνπζηάδεη ην 

θείκελν θαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζηάζε ζα θαζνξίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Αλ ν 

αθεγεηήο ην παξνπζηάζεη κε ελδηαθέξνληα ηξφπν θαη επράξηζηα είλαη πηζαλφηεξν φηη 

ζα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, νπφηε ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ 

ηελ εκπεηξία κηαο επράξηζηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαη ζα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ηνπ αλαγλψζηε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Moschovaki, Meadows & Pellegrini, 2007).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, φηαλ νη γνλείο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ ζεηηθά κε απηά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επράξηζηεο 

αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο (Bus, van IJzendoorn & Pellegrini, 1995). Παξφιν πνπ έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο ζεσξεηηθψλ έρνπλ ζπδεηήζεη γηα ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε, ιίγεο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ ηζηνξηψλ.  
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Ζ Bus (2001) αλαθέξζεθε ζην πσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα ηελ 

αλάγλσζε κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί απφ ηε θχζε ηεο εκπεηξίαο ηεο αλάγλσζεο 

βηβιίσλ. Ο γνλέαο παξέρεη ζην παηδί κηα επράξηζηε εκπεηξία αλάγλσζεο, θαηά ηελ 

νπνία γεθπξψλεη «ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη ζηνλ θφζκν ηνπ 

βηβιίνπ» (ζ. 182). Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ε θχζε 

ηεο νκηιίαο παίδεη ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αηκφζθαηξαο. Γηα παξάδεηγκα, νη Bus, 

Leseman, and Keultjes (2000 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002) αλέθεξαλ φηη 

νη γνλείο πνπ δε δηαβάδνπλ ζπρλά έρνπλ ιηγφηεξν ηελ ηάζε λα μεθηλνχλ ζπδεηήζεηο 

πνπ θάλνπλ ηα θείκελα επράξηζηα θαη θαηαλνεηά γηα ηνπο λένπο, άπεηξνπο 

αλαγλψζηεο.  

Έκκεζε ππνζηήξημε ηεο αληίιεςεο φηη νη επράξηζηεο αλαγλσζηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα θαιιηεξγήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα αλάγλσζε 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ησλ Baker, Mackler, Sonnenschein, and Serpell (2001), 

νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπαδηθψλ 

αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πξψηεο ηάμεο θαη ζηηο 

κεηέξεο ηνπο ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηά ηα παηδηά δηάβαδαλ 

βηβιία πνπ ρσξίδνληαλ ζε θεθάιαηα (chapter books) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

θαη ηεο ηξίηεο ηάμεο (second and third grade). Ζ αλάγλσζε βηβιίσλ κε θεθάιαηα, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, πξνέβιεπε κεηέπεηηα θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο. Αλ θαη ν Baker θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ δελ αμηνιφγεζαλ ηα αλαγλσζηηθά θίλεηξα, πξφηεηλαλ φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα κπνξεί λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζηελ 

αλαδήηεζε πην δχζθνισλ βηβιίσλ.   

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ε DeBaryshe (1995 ζην 

Sonnenschein & Munsterman, 2002) δε βξήθε ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

αλαγλσζηηθφ ζηπι ησλ γνλέσλ θαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. 

Χζηφζν, ε έξεπλα ηεο δελ πεξηιακβάλεη άκεζε παξαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

πνηφηεηαο, νχηε άκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, αιιά 

θσδηθνπνηεκέλνπο ηχπνπο ιεθηηθψλ ζρνιίσλ / εξσηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο θαη αλαθνξέο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία δήηεζαλ ηα παηδηά απφ ηηο 

κεηέξεο ηνπο λα ηνπο δηαβάζνπλ ή λα δηαβάζνπλ κφλα ηνπο. Ζ DeBaryshe είρε 

ππνζέζεη φηη νη κεηξηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ζα πξνβιέςνπλ πξαθηηθέο θνηλσληθνπνίεζεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

πξνβιέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε. Απηή ρξεζηκνπνίεζε δχν 
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μερσξηζηά δείγκαηα κεηέξσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Καη ζηα δχν 

δείγκαηα ππήξραλ θπξίσο Αθξνακεξηθάλεο, ζην έλα κε ρακειφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, ζην άιιν απφ νηθνγέλεηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αμηνινγήζεθαλ νη κεηξηθέο 

απφςεηο γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, ε ζεκαζία ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε, ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζηελ αλαγλσζηηθή αιιειεπίδξαζε 

θαη ζε κεξηθνχο άιινπο παξάγνληεο, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη αλαγλσζηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη κεηέξεο καγλεηνζθνπήζεθαλ θαηά ηελ 

αλαγλσζηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί. Οη θαηαγξαθέο θσδηθνπνηήζεθαλ ζηνπο 

ηχπνπο ηεο ζπλνκηιίαο πνπ έιαβε ρψξα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε θχζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ηνλ ηχπν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ δηλφηαλ ζην παηδί. Σν ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζχκθσλα κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

ησλ κεηέξσλ. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ είρε αξθεηή ζπλνρή ζηα δχν 

δείγκαηα. Παξφιν πνπ νη πεπνηζήζεηο ησλ κεηέξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ πξνέβιεπαλ αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, νη αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο δελ 

πξνέβιεπαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. Χζηφζν, νη κεηξηθέο 

πεπνηζήζεηο πξνέβιεπαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε.  

 Γελ απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηα βηβιία θαη 

ηελ αλάγλσζε λα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε έλα γελεηηθά θαζνξηζκέλν γλψξηζκα γηα ηελ 

εμεξεχλεζε αλεμεξεχλεησλ πεξηνρψλ θαη απνιαχζεσλ ηεο ιεθηηθήο δηέγεξζεο. Έηζη, 

ε αλάγλσζε βηβιίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππνπξντφλ κηαο βηνινγηθήο δηάζεζεο 

επλντθήο γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε. Τπάξρνπλ θαη άιιεο πηζαλέο εξκελείεο (Britto 

& Brooks, 2001). 

 Ζ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζην έληππν πιηθφ ζην ζπίηη εκθαλίδεηαη λα 

δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο «δηδαζθαιίαο» ησλ γνλέσλ θαη ησλ αλαγλσζηηθψλ ηνπο 

ζηπι. Οη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ ην έληππν πιηθφ σο πεγή δηαζθέδαζεο, γηα λα 

απνθηήζνπλ ηα παηδηά εκπεηξίεο ζρεηηθά κε κηα δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα κάζνπλ θαη 

σο έλα ελζσκαησκέλν πιηθφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ άκεζε δηδαζθαιία ηεο 

δεμηφηεηαο έρεη ζπγθξηζεί κε πην αλεπίζεκνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο γηα λα 

εμεηαζηνχλ νη ζπλέπεηέο ηεο ζηηο αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάγλσζε σο πεγή δηαζθέδαζεο θαίλεηαη λα έρνπλ πην ζεηηθή 

ζηάζε ζην δηάβαζκα θαη θαιχηεξεο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζπγθξηλφκελα κε ηα 

παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πην άκεζε δηδαζθαιία 
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δεμηνηήησλ ελψ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηνλ έληππν ιφγν (Baker, Scher, and 

Mackler, 1997). 

  

5.1.1 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο από θνηλνύ αλάγλσζεο ηζηνξηώλ θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηα αλαγλσζηηθά θίλεηξα   

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ είλαη ξεηά ζρεηηθέο κε ηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ, ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε εληφο ηνπ the Early Childhood 

Project (Munsterman, 1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). Παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο κε ην 

πξφζσπν πνπ ήηαλ πην πηζαλφ λα δηαβάδνπλ καδί ζην ζπίηη. Απηφ ην πξφζσπν ήηαλ ε 

κεηέξα ή άιινο ελήιηθνο ζηηο κηζέο πεξίπνπ δπάδεο. ηηο άιιεο κηζέο ππήξρε έλαο 

κεγαιχηεξνο αδειθφο ή έλα άιιν κεγαιχηεξν παηδί. Τπήξραλ 30 δπάδεο, 25 απφ ηηο 

νπνίεο είραλ ρακειφ εηζφδεκα. ε κηα πξνγελέζηεξε ζπλέληεπμε, φινη νη γνλείο είραλ 

αλαθέξεη φηη ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαζηαθά δηάβαδαλ απφ θνηλνχ βηβιία ηζηνξηψλ. Κάζε 

δπάδα δηάβαζε έλα άγλσζην βηβιίν ηζηνξηψλ θαη, αλ ήηαλ δηαζέζηκν, έλα γλσζηφ 

βηβιίν απφ ηε βηβιηνζήθε ησλ παηδηψλ. Οη αιιειεπηδξάζεηο βηληενζθνπήζεθαλ θαη 

θσδηθνπνηήζεθαλ. Οη θνηλσληθέο / ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ έθθξαζε ησλ αλαγλσζηψλ ελψ δηάβαδαλ, ηελ επαθή 

ηνπο κε ηα παηδηά, ηε ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ επαηζζεζία ζην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ επίζεο θσδηθνπνηήζεθε θαη νη 

βαζκνινγίεο αζξνίζηεθαλ γηα κία εληαία κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο. Απφ ηηο 

αλαιχζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ θάλεθε φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ πην ζεηηθφ 

αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα δηαβάζνπλ ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ. Σα 

απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη ε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ 

εμππεξεηεί ηελ αχμεζε ηεο επραξίζηεζεο ζηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία θαη ίζσο λα 

επεξεάδεη ηηο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε.  

Ο βαζκφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

εμαξηάηαη απφ ην άηνκν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. Ο Munsternam 

(1996) βξήθε φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ πην ζεηηθφ φηαλ ν αλαγλψζηεο 

ήηαλ ν γνληφο παξά έλαο κεγαιχηεξνο αδειθφο. Οη Pellegrini, Galda, Perlmutter θαη 

Jones (1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) ππνζηήξημαλ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο φηαλ ηα αδέιθηα εκπιέθνληαη ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 
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ηζηνξηψλ, κε απνηέιεζκα έλα ςπρξφ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε.  

Σα παηδηά πνπ δελ έρνπλ επράξηζηεο εκπεηξίεο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, 

ζπλήζσο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ πξνδηάζεζε λα δηαβάζνπλ. Σα 

δεδνκέλα ηεο νηθνινγηθήο θαηαγξαθήο πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην Early Childhood 

Project ππνδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο είλαη 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ κε ηα αδέιθηα ηνπο, ελψ ηα 

παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο κε 

ελειίθνπο (Sonnenschein & Munsterman, 1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). 

Αλ απηέο νη δηαθνξεηηθέο δνκέο ζπκκεηνρήο ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηέπεηηα δηαθνξέο 

ζην θίλεηξν ζηελ αξρή ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ είλαη κηα ζεκαληηθή εκπεηξηθή 

εξψηεζε. Χζηφζν, νη Scher θαη Baker (1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) δε 

βξήθαλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ζην θίλεηξν, ζηελ αξρή ηεο πξψηεο ηάμεο ή 

ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο.  

Ίζσο θάζε εξεπλεηήο θαη εθπαηδεπηηθφο πνπ ζρνιίαζε ζρεηηθά κε ηα νθέιε 

ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ησλ γνλέσλ ζηα κηθξά παηδηά ηνπο έρεη αλαθέξεη φηη απηφ 

βνεζάεη ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ απφςεσλ γηα ηελ αλάγλσζε θαη παξαθηλεί ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Όπσο ζεκεηψζεθε, νη εκπεηξηθέο 

απνδείμεηο είλαη ειάρηζηεο. Χζηφζν, είλαη μεθάζαξν φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ηζηνξηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ ζηελ αλάγλσζε (Baker, Scher & Mackler, 

1997).   

Ζ απφδεημε φηη νη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ παξέκβαζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Bus θαη van IJzendoorn (1995 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) «νη αλαπηπμηαθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ 

κία πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηερληθψλ απφ θνηλνχ αλάγλσζεο. Σα πηζαλά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ ζε κία δπζάξεζηε 

αιιειεπηδξαζηηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ ζπλέρηζε ηεο απφ 

θνηλνχ αλάγλσζεο ελαληίνλ ζην θίλεηξν ηνπ παηδηνχ ζα κπνξνχζε αθφκα θαη λα 

ζηεξενπνηήζεη ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πξνο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ην γξακκαηηζκφ.  
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Οη Scarborough θαη Dobrich (1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) επίζεο 

εμέηαζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ίζσο πξνθχςνπλ φηαλ ην παηδί πνπ δελ ηνπ αξέζεη ε 

απφ θνηλνχ αλάγλσζε αλαγθάδεηαη λα αζρνιεζεί κε απηή, επηθαινχκελνη ζηνηρεία 

απφ κηα έξεπλα πνπ έδεημε φηη ην 11% ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαίλεηαη λα 

κελ απνιακβάλνπλ θαζφινπ ή φρη ηφζν πνιχ ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε. Αλ ηα παηδηά 

έρνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, νη γνλείο ζα 

πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ην γξακκαηηζκφ. Μεξηθά παηδηά, ιφγσ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο, ίζσο λα 

κελ ζέινπλ λα βξίζθνληαη ζηελ αγθαιηά ησλ γνλέσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ ή λα κε ζέινπλ λα θάζνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

αθνχζνπλ νιφθιεξε ηελ ηζηνξία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή επραξηζηηνχληαη 

πεξηζζφηεξν λα αζρνινχληαη κφλα ηνπο κε ηνλ έληππν ιφγν παξά λα δηαβάδνπλ απφ 

θνηλνχ κε θάπνηνλ άιιν κηα ηζηνξία.  

Δίλαη εχινγν φηη ε δηαξθήο ζρέζε αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ. ε κηα ζεηξά εξεπλψλ, νη Bus θαη van Ijzendoorn (1988) 

εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθφιιεζεο κεηαμχ γνλέα θαη 

παηδηνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο. Γηα λα κεηξεζεί ε 

πνηφηεηα ηεο πξνζθφιιεζεο, ηα παηδηά εθηέζεθαλ ζε κία ζεηξά απφ κέηξηα 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα θαη αμηνινγήζεθε ν ηξφπνο πνπ αληέδξαζαλ. Βξέζεθε φηη ε 

αηκφζθαηξα θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ήηαλ πην ζεηηθή φηαλ ηα παηδηά είραλ 

αζθαιή πξνζθφιιεζε, νη κεηέξεο είραλ ιηγφηεξν πεηζαξρηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

παηδηά απφζπνληαλ ιηγφηεξν (Bus & van Ijzendoorn, 1988). 

Οη Bus & van Ijzendoorn (1995 ζην Britto & Brooks, 2001) επέδεημαλ φηη ε 

αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηζηνξίεο δελ είλαη κηα επράξηζηε θαη ζπκκεηνρηθή εθδήισζε 

φηαλ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ 

αζθαιή πξνζθφιιεζε. Απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζθφιιεζεο γνλέα – παηδηνχ, νη Bus 

θαη van IJzendoorn (1995, 1997 ζην Britto & Brooks, 2001) απέδεημαλ φηη νη κεηέξεο 

κε κε αζθαιή ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο εκπιέθνληαη ιηγφηεξν ζε απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζην ζπίηη θαη φηαλ δηαβάδνπλ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηχπνπο πεηζαξρίαο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ. Αθφκα, ηα 

παηδηά είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλα λα δηαβάδνπλ καδί κε ηε κεηέξα ηνπο. Οη Bus θαη 

van IJzendoorn ζπκπεξαίλνπλ φηη ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη κηα 



 90 

θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη φηη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ζρεηίδεηαη ελ κέξεη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο κεηέξαο – παηδηνχ.  

Οη Sonnenschein & Munsterman (2002), επίζεο, εξεχλεζαλ ηηο αλαγλσζηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 νηθνγέλεηεο. Ο κέζνο φξνο ησλ παηδηψλ ήηαλ 5 ½ εηψλ θαη 

ησλ κεηέξσλ 31 ρξφλσλ. Ο κέζνο φξνο ησλ ρξφλσλ πνπ νη κεηέξεο είραλ πάεη 

ζρνιείν ήηαλ 10 ρξφληα. Σα δεδνκέλα ζπιιέγεζαλ απφ ην θαινθαίξη πξηλ ηελ είζνδν 

ησλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν έσο ην θζηλφπσξν ηεο Α δεκνηηθνχ. Σα παηδηά 

βηληενζθνπήζεθαλ λα δηαβάδνπλ γλσζηά θαη άγλσζηα βηβιία, αμηνινγήζεθαλ 

αηνκηθά ζην ζρνιείν θαη εξσηήζεθαλ γηα ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο ηελ αλάγλσζε. Οη 

γνλείο επίζεο εξσηήζεθαλ γηα ηηο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα παηδηά 

θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. ηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηήζεθαλ νη ηχπνη ησλ θξάζεσλ 

πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηηο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

πνηφηεηα ηνπο θαη εμεηάζηεθε ε αλαγλσζηηθή ζπρλφηεηα θαη νη αλαδπφκελεο 

γξακκαηηζηηθέο δεμηφηεηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη δπάδεο ζπλήζσο 

ζπδεηνχζαλ γηα ην άκεζν πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, ελψ ππήξραλ ζρεηηθά ιίγα 

έκκεζα ζρφιηα ή δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο. Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ηέηνηεο δειψζεηο ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκβνχλ κε ηα γλσζηά παξά κε ηα άγλσζηα 

βηβιία. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ζηηο παξαηεξνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο ήηαλ 

αξθεηά πςειή. Δπηπιένλ, ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ησλ θηλήηξσλ 

ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. Σα δεδνκέλα έδεημαλ φηη νη αλαγλψζηεο κε 

αιιειεπηδξάζεηο πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο ήηαλ πξνζεθηηθνί φζνλ αθνξά 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηή ζην θείκελν θαη πξνζπαζνχζαλ λα αλαθαηεπζχλνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζην θείκελν, αλ απνζπνχληαλ.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπλεπή άιισλ εξεπλψλ, πξνηείλνπλ φηη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα νη γνλείο θαη ηα κηθξά παηδηά κηινχλ γηα ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ φηαλ 

δηαβάδνπλ ηζηνξίεο. πλήζσο δελ εκπιέθνληαη ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απμαλφκελε γλψζε γηα ηνλ έληππν ιφγν ή ηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο. Οη ζεσξεηηθνί 

έρνπλ ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο θχζεο ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηελ αλάγλσζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Ληγφηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πνηφηεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ή ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

ηελ αλάγλσζε. Όπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ παίδεη ξφιν ζην ππξνδνηνχκελν ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε. 
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Ζ έξεπλα απηή επηθεληξψζεθε επίζεο θαη ζε κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. Δίλαη πηζαλφ φηη ηα θίλεηξα γηα 

αλάγλσζε δελ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ αιιά 

έκκεζε. Ο Baker et al. (2001) ππνζηήξημαλ φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αλάγλσζε εληζρχεηαη κε κηα επράξηζηε αλαγλσζηηθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία νδεγεί 

ζε αχμεζε ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα ππάξρεη ακνηβαία ζρέζε 

αλάκεζα ζηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ηνπο. Γειαδή, ηα παηδηά πνπ είλαη θαιχηεξνη αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά αλαγλσζηηθά θίλεηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηδξάζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζην κεηέπεηηα επίηεπγκά ηνπο.   

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο αιιειεπίδξαζεο, κηα πηπρή 

ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, δελ είλαη παξά έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζηεχεηαη 

φηη δηεπθνιχλεη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε. Άιινη παξάγνληεο πνπ 

πηζηεχεηαη φηη πξνβιέπνπλ θίλεηξα γηα αλάγλσζε είλαη: ν ξφινο ηνπ παηδηνχ ζηελ 

επηινγή ηνπ θεηκέλνπ γηα αλάγλσζε θαη ην πφζν ελδηαθέξνλ θαη θαηαλνεηφ είλαη ην 

θείκελν (Gambrell & Morrow, 1996 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002). 

Γηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ 

αλάγλσζεο ηείλνπλ λα κειεηψληαη αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Χζηφζν, είλαη 

ινγηθφ λα ππνζέζεη θαλείο φηη θάπνηνη απφ απηνχο αιιειεπηδξνχλ. Δπηπιένλ, αλ θαη 

ην είδνο ηεο νκηιίαο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηηο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο δε 

ζρεηίδεηαη κε κεηέπεηηα αλαγλσζηηθά θίλεηξα ζε απηή ηελ έξεπλα, κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ην θείκελν δε γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ην 

παηδί. Οη παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ αλαγλσζηηθά θίλεηξα φηαλ ηα παηδηά είλαη ζην 

λεπηαγσγείν ή κφιηο μεθηλνχλ ην ζρνιείν κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ  εθείλνπο πνπ 

απνθηνχλ ζεκαζία θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ.  

Μηα άιιε έξεπλα απφ ηνπο Baker et al. (2001 ζην Sonnenschein & Munsterman, 

2002) θαλέξσζε ηελ αξλεηηθή ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηνλ έληππν ιφγν. Γειαδή, ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ήηαλ 

ρακειφηεξε φηαλ ππήξρε πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε γηα ηνλ έληππν ιφγν. χκθσλα κε 

ηνπο Scarborough θαη Dobrich’s (1994 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002), ηα 

αλαγλσζηηθά θίλεηξα ησλ παηδηψλ πξνβιέπνληαλ θαιχηεξα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σα παηδηά πνπ είραλ πεξηζζφηεξν 

ζεηηθέο εκπεηξίεο αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

λεπηαγσγείνπ αλέθεξαλ πην ζεηηθά θίλεηξα πξνο ηελ αλάγλσζε  φηαλ ήηαλ ζηελ 



 92 

πξψηε ηάμε.  Πνιινί γνλείο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ, πηνζεηνχλ κία πξνζέγγηζε πνπ θαζηζηά ηελ αλάγλσζε κηα δηαζθεδαζηηθή 

θαη ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ην παηδί παίδεη ξφιν ζηελ επηινγή 

δξαζηεξηνηήησλ (Baker, Scher & Mackler, 1997; Sonnenschein, Baker, Serpell, & 

Schmidt, 2000).  

 Δπίζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο Α΄ηαμεο θαη ζηηο κεηέξεο ηνπο πξνέβιεςε ηε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πιηθψλ φηαλ ηα παηδηά έθηαλαλ ζηελ Γ΄ηάμε (Baker, Mackler, 

Sonnenschein & Serpell, 2001). Απηέο νη ζρέζεηο δείρλνπλ φηη δελ είλαη ε ζπρλφηεηα 

ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ απαξαίηεηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ θαη 

ηεο κεηέπεηηα αλεμάξηεηεο αλάγλσζεο, αιιά νη εκπεξίεο πνπ απνθηνχληαη ζρεηηθά κε 

ηελ αλάγλσζε. Οη Baker, Scher & Mackler (1997), σζηφζν, ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη 

αξθεηά ηζρπξή απφδεημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο ηζηνξηψλ έρεη 

επηπηψζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηηο ρξήζεηο ηεο. Οη 

γνλείο θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν ιεηηνπξγψληαο σο κνληέια γηα ηα παηδηά ηνπο, ζην 

πψο λα ελεξγνχλ κε ην θείκελν θαη ζην λα δεκηνπξγνχλ έλα δεζηφ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θιίκα ελψ δηαβάδνπλ, πνπ σζεί ζε ζεηηθέο αληηδξάζεηο ηα παηδηά.  

 

5.2. Πσο νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ επηδξνύλ ζηελ από θνηλνύ αλάγλσζε θαη ηελ              

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο  

 

πρλά ππνλνείηαη φηη νη επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ νη γνλείο γηα γξακκαηηζκφ 

ζην ζπίηη αληαλαθινχλ ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Guthrie 

θαη Greaney (1991) ηζρπξίδνληαη φηη νη γνλείο πνπ εγγξάθνπλ ην παηδί ηνπο ζε κηα 

βηβιηνζήθε, ζαθψο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ γξακκαηηζκνχ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ην παηδί έκκεζα, κέζσ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο πξνο απηφ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεη ην παηδί επεηδή σο 

κέινο ηεο βηβιηνζήθεο ζρεηίδεηαη κε κηα πνηθηιία ζεηηθψλ αλαγλσζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαγλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη γνληθέο 

πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ίζσο λα επεξεάδνπλ ην παηδί θαη άκεζα, κέζσ ζαθνχο 

επηθνηλσλίαο κε ην παηδί, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα πηνζεηεί θαη ελεξγεί κε βάζε απηέο 

ηηο πεπνηζήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά 
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πξνο ηελ αλάγλσζε θαη απνζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην λα «ζπαηαινχλ ην 

ρξφλν ηνπο» κε βηβιία είλαη απίζαλν λα ελζαξξχλνπλ ηελ αγάπε γηα ην δηάβαζκα.  

 ηελ εξψηεζε «πνην πηζηεχεηε φηη είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα 

βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ», νη γνλείο έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

ελζάξξπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο (Early Childhood Project; Scher, 1996 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997). Ζ αλεζπρία απηή γηα ηε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο θαη 

ελζνπζηαζκνχ ήηαλ επίζεο εκθαλήο ζηελ έξεπλα ησλ Bruneau, Rasinski θαη Ambrose 

(1990 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997), πνπ πήξαλ ζπλέληεπμε ζε κία κηθξή 

νκάδα γνλέσλ παηδηψλ λεπηαγσγείνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, ηνπο νπνίνπο ξψηεζαλ 

γηα ην πψο λνκίδνπλ φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη ηη θάλνπλ ζην ζπίηη κε 

ην παηδί. Όινη νη γνλείο εμέθξαζαλ αλεζπρία γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε θαη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ηνπο σο αλαγλψζηεο 

πνπ αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ. Όπσο ζεκείσζαλ νη εξεπλεηέο, νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο ελζνπζηαζκνχ θαη αγάπεο γηα ηηο 

ηζηνξίεο. 

 Δκπεηξηθέο απνδείμεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο θαη ην θίλεηξν 

ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε είλαη ιηγνζηέο. Μηα ζρεηηθή κειέηε δηεμήρζε απφ ηελ 

DeBaryshe (1995 ζην Baker & Scher, 2002), πνπ εμέηαζε έλα αηηηψδεο κνληέιν ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηηο κεηξηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ παηδηψλ. Οη κεηέξεο πνπ ζεκείσζαλ πςειή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ησλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ αλέπηπμε ε DeBaryshe, ελέθξηλαλ ηδέεο φπσο: ε αλάγλσζε βηβιίσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη θηλεηήξηα θαη παηδνθεληξηθή, κηα εζηίαζε ζην λφεκα είλαη πην 

ζεκαληηθή παξά ε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή 

πεξίνδν, ηα παηδηά ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλά λα εθηίζεληαη ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ην βηβιίν. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πεπνηζήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα αλάγλσζε. Ζ DeBaryshe βξήθε φρη κφλν κηα 

αλακελφκελε άκεζε αηηηψδε δηάβαζε απφ ηηο κεηξηθέο πεπνηζήζεηο ζηηο 

αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, αιιά θαη κηα άκεζε αηηηψδε δηάβαζε απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

ζην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα αλάγλσζε. Ζ έξεπλα ηεο ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε 

φηη ε γνληθή έγθξηζε ηεο απφιαπζεο σο έλαο ιφγνο γηα αλάγλσζε ζπκβάιιεη 

αλεμάξηεηα ζην θίλεηξν ησλ παηδηψλ γηα αλάγλσζε.  
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 ε έξεπλα ηνπο νη Baker & Scher (2002) εμέηαζαλ ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν 

ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ ζην 

ζπίηη. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 65 εμάρξνλα παηδηά (Α’ ηάμεο) απφ δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη νη κεηέξεο ηνπο. Σα παηδηά ζπκπιήξσζαλ 

κία θιίκαθα γηα ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν πνπ αμηνινγνχζε κεξηθέο ζεσξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ. Οη γνλείο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνπο 

ιφγνπο αλάγλσζεο, γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε 

θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ ηνπο κε ηα 

έληππα πιηθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξέρνπλ πεξαηηέξσ απνδείμεηο γηα 

πνιπδηαζηαηηθφηεηα ζην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ θαη δείρλνπλ φηη απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα αθφκα θη φηαλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ λα 

δηαβάδνπλ (Baker & Wigfield, 1999; Gambrell et al., 1996). Σα απνηειέζκαηα 

θαλέξσζαλ φηη ηα παηδηά είραλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αλάγλσζε 

θαη δε δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζην θίλεηξν, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην επίπεδν 

εηζνδήκαηνο, ηελ εζληθφηεηα ή ην γέλνο. Οη γνλείο αλαγλψξηζαλ ηελ επραξίζηεζε σο 

έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα αλάγλσζε θαη αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά ηνπο είραλ ελεξγφ 

ελδηαθέξνλ ζην λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ.   

 Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο (84%) αλέθεξαλ φηη αξέζεη ζηα παηδηά 

ηνπο λα ηνπο δηαβάδνπλ θαη ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ κφλα ηνπο 

ζπγθιίλνπλ κε ηα γεληθά πςειά επίπεδα ηνπ απηφ-αλαθεξφκελνπ θηλήηξνπ γηα 

αλάγλσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ππήξραλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζην 

θίλεηξν. Ζ ζχλζεηε κέηξεζε πνπ αληαλαθινχζε έλα ελεξγφ ξφιν απφ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ ζηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο απνδείρζεθε πην πιεξνθνξηαθή. Απηή ε 

κέηξεζε ζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ζπλνιηθή θιίκαθα ηνπ θηλήηξνπ, θαζψο θαη κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο επραξίζηεζεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αμίαο. Ζ κέηξεζε απηή 

αληηπξνζψπεπε ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ ζηελ 

παιηλδξνκηθή αλάιπζε. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

αληηιακβάλνληαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη 

ιάκβαλαλ ελεξγά κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είραλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

αίζζεζε φηη ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη ηθαλνί αλαγλψζηεο, παξά ηα παηδηά πνπ νη γνλείο 

ηνπο αληηιακβάλνληαλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ή δελ 

αζρνινχληαη αθφκα κε ηνλ έληππν ιφγν θαηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα βηβιία. 

Απηή ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ γηα ελεξγφ ελδηαθέξνλ θαη ηηο 

αλαθνξέο ησλ παηδηψλ γηα ην θίλεηξν ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ Dickinson 



 95 

θαη DeTemple (1998 ζην Baker & Scher (2002)) φηη νη γνλείο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ηνπο.  

 Αληίζεηα ζηηο επηδηψμεηο ησλ εξεπλεηψλ, ε ζπρλφηεηα ηεο έθζεζεο ησλ 

παηδηψλ ζηα παξακχζηα, είηε κφλα ή ζε θνηλά πεξηβάιινληα δελ αθνξνχλ θακηά απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ. Οχηε νη επηζθέςεηο ζηε 

βηβιηνζήθε πξνέβιεπαλ ην θηλήηξνπ. Χζηφζν, απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα 

κε εθείλα ησλ Frijters, Barron θαη Brunello (2000 ζην Baker & Scher, 2002), νη νπνίνη 

βξήθαλ φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ δε δηάβαδαλ αθφκα, 

γηα ην γξακκαηηζκφ δε ζρεηίδνληαλ κε κηα ζχλζεηε κέηξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

γξακκαηηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο ζηελ παξνχζα κειέηε 

ππέδεημαλ φηη ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ιάκβαλε ρψξα ηαθηηθά ζηα ζπίηηα ηνπο.  

Οη απνδείμεηο φηη νη γνληθέο πεπνηζήζεηο ζπλδένληαη φρη κφλν κε πξαθηηθέο, 

αιιά θαη κε ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ νινέλα θαη απμάλνληαη. Οη γνλείο πνπ εγθξίλνπλ 

ηελ άπνςε ηεο ςπραγσγίαο σο ηξφπν γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ ηείλεη λα 

παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζην ζπίηη γηα ηα παηδηά, ψζηε λα απνθηήζνπλ απηή 

ηελ άπνςε θαη ηα ίδηα, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ άπνςε ησλ 

δεμηνηήησλ (Baker, Scher & Mackler, 1997).  

ε έξεπλα ηεο ε DeBaryshe (1995 ζην Weigela, Martina & Bennett, 2006) 

βξήθε φηη νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ήηαλ πνιχ πξνγλσζηηθέο φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν εθζέηνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γνλέα – παηδηνχ θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. Έλα 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ γνληθψλ πεπνηζήζεσλ γηα ηε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε κηθξά 

παηδηά (DeBaryshe & Binder, 1994 ζην Weigela, Martina & Bennett, 2006) 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε DeBaryshe (1995) γηα λα εμεηάζεη ην αηηηψδεο κνληέιν ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ κεηέξσλ, ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ ην γξακκαηηθφ 

επίπεδν γλψζεσλ ηεο κεηέξαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αλάγλσζε, 

αλάιπζε ηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ ζηπι γνλέα – παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα αλάγλσζεο 

βηβιίσλ, ζπρλφηεηα αλάγλσζεο θαη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα ηνπ παηδηνχ. 

Οη γνλείο κε πςειή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ησλ πεπνηζήζεσλ ελέθξηλαλ απφςεηο 

φπσο: ε αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θίλεηξν θαη λα είλαη 

παηδνθεληξηθή, ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζην λφεκα είλαη πην ζεκαληηθή απφ 
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δεμηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο πεξηφδνπ θαη ηα παηδηά 

ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλή έθζεζε θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην βηβιίν. Ο ζπγγξαθέαο 

ππέζεζε φηη ζα ππήξραλ αηηηψδε κνλνπάηηα απφ ηηο κεηξηθέο πεπνηζήζεηο ζηηο 

αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Απηά ηα κνλνπάηηα 

ήηαλ πξάγκαηη ζεκαληηθά. Τπέζεζε επίζεο φηη νη πεπνηζήζεηο ζα επεξέαδαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ έκκεζα, κέζσ νηθνγελεηαθψλ πξαθηηθψλ. Απξνζδφθεηα, νη 

πεπνηζήζεηο είραλ άκεζε επίδξαζε ζην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ (Baker, Scher & 

Mackler, 1997).  

 Σα επξήκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά επεηδή ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζε 

δηδαθηηθέο πηπρέο ηεο αλάγλσζεο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πξψηκε 

αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ θηλήηξσλ. Σα παηδηά ίζσο εθιάβνπλ ηελ αλάγλσζε σο 

βαξεηή θαη κε ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ έρνπλ θίλεηξν λα δηαβάζνπλ  

θαηά ηελ επίζεκε δηδαζθαιία πνπ αξρίδεη ζην ζρνιείν. Αληαπνθξηλφκελνη νη γνλείο 

ζε αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνβνπιία ησλ 

παηδηψλ, αλ θαη φηαλ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ή άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο, είλαη πηζαλφηεξν λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

αλαγλσζηηθψλ θηλήηξσλ (Baker, Scher & Mackler, 1997).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ 

ΤΝΖΘΔΗΔ ΚΑΗ ΣΑΔΗ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΗΓΗΩΝ ΣΟΤ 

 

Σν νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, πνπ είλαη κία ζχλζεζε απφ νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο, αθφκα θαη πξνζσπηθνχο παξάγνληεο, παίδεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην γξακκαηηζκφ θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε (Teale 1986). χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, κεγαιχηεξε 

επίδξαζε αζθεί ζηα παηδηά ην πξνζσπηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ. 

Απηά ηα δχν ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ παξέρνπλ ζηα παηδηά ηνπο  (Teale 1986).  

 

6.1.  Ζ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επίπεδνπ ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο γνλέσλ θαη παηδηώλ    

 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθέο, ηάμεηο φζνλ αθνξά ηα 

αλαγλσζηηθά πεξηβάιινληα ησλ ζπηηηψλ ησλ παηδηψλ.  Κάπνηα παηδηά αζρνινχληαη κε 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ελψ 

θάπνηα άιια έρνπλ ιηγφηεξεο εκπεηξίεο, θαη εηδηθφηεξα εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). Οη Briggs & 

Elkind (1977) θαη Sutton (1964 ζην Wigfield & Asher, 1983) ζεκείσζαλ φηη νη γνλείο 

ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ ήηαλ πην πηζαλφλ λα αλήθνπλ ζηε κεζαία ή ηελ αλψηεξε, 

παξά ηελ θαηψηεξε θνηλσληθή ηάμε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, θαζψο παξέρνληαη πινχζηεο επθαηξίεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζε φια ηα παηδηά (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). 

Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο θαη ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη γνλείο 

εκπιέθνληαη ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε κε ηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή ηάμε (McCormick & Mason, 1986).  

Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή ηάμε, σο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο παξαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ηε Νέα 
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Εειαλδία εμεηάζηεθαλ 1400 νηθνγέλεηεο, κε παηδηά ειηθίαο 5 – 15 εηψλ, φπνπ 

δηεξεπλήζεθαλ δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχληαλ φηη επζχλνληαη γηα ηε δηαθνξεηηθή 

απφδνζε ησλ παηδηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ηάμε. 

Καηαζθεπάζηεθε κία θιίκαθα βαζηζκέλε ζηα επαγγέικαηα ησλ δχν γνλέσλ, φπνπ 

θπκαηλφηαλ απφ επαγγεικαηίεο κέρξη εξγάηεο. Ζ έξεπλα εζηίαδε ζην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο κηαο νηθνγέλεηαο ζηα πξντφληα κηαο θνπιηνχξαο γξακκαηηζκνχ θαη ηηο 

ζρεηηθέο κε απηφ πξνηηκήζεηο, ελδεηθηηθέο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο  (Nash & Harker, 

1992 ζην McKeough, Phillips, Timmons, Lupart, 2006). Γηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν 

ηνπ γξακκαηηζκνχ πνηθίιιεη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο. ηελ εξγαηηθή ηάμε 

γηα παξάδεηγκα, ν γξακκαηηζκφο δελ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε, εηδηθά ζε γνλείο πνπ ζηα 

επαγγέικαηά ηνπο απαηηείηαη ε αλάγλσζε ζε κηθξφ βαζκφ. Αληίζεηα, νη 

επαγγεικαηίεο απαηηείηαη λα έξρνληαη ηαθηηθά ζε επαθή κε ηνλ γξακκαηηζκφ, ιφγσ 

ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαζίαο ηνπο (professional literature). Ζ αλάγλσζε θαηαιακβάλεη 

ινηπφλ κεγάιν ρψξν, φρη κφλν ζηηο εξγαζίεο ησλ επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη ζην ζπίηη, 

φπνπ ν γξακκαηηζκφο εθηηκάηαη θαη αζθείηαη. Οη επαγγεικαηίεο θαίλεηαη φηη 

αλαπηχζζνπλ ζθφπηκα ζηα παηδηά ηνπο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη «αίζζεζε ραξάο 

γηα ηε γιψζζα». Οη δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηά ηα 

ζπίηηα ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ βξέζεθαλ ζηα παηδηά πνπ είλαη 

πξψηκνη αλαγλψζηεο.  

Μηα νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε κειέηεο γηα ην γξακκαηηζκφ πξνζδηφξηζε 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπίηη θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

πξψηκεο αλαγλσζηηθήο επηηπρίαο θαη εκπινθήο κε ηελ αλάγλσζε σο κηα αλαδήηεζε 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Κάπνηεο θχξηεο κεηαβιεηέο κεηαμχ άιισλ είλαη θαη νη 

παξαθάησ: 

α) ηα παηδηά πνπ έρνπλ πξψηκεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηα βηβιία ηείλνπλ λα έρνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάγλσζε θαη αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ λσξίο. 

β) έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη 

γ) είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο βηβιία, 

δ) ππάξρεη ηαθηηθή παξνρή ρψξνπ θαη επθαηξίεο γηα αλάγλσζε ζην ζπίηη 

ε) νη γνλείο ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα δηάβαζκα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ελεξγψληαο έηζη θαη σο πξφηππα (McKeough, Phillips, Timmons, Lupart, 2006).   

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε πνιηηεία ηεο Απζηξαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

γλσζηέο νη πξαθηηθέο αλάγλσζεο βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη γνλείο ζε κε 

πξνλνκηνχρα πεξηβάιινληα, εμεηάζηεθαλ νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπο κε ηα 
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ηξίρξνλα παηδηά ηνπο. Παξφιν πνπ νη νηθνγέλεηεο απηέο είραλ ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, παξαηεξήζεθε έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 

πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο είραλ εχθνιε πξφζβαζε 

ζηηο βηβιηνζήθεο θαη δηάβαδαλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία θαζεκεξηλά. Δπίζεο, νη γνλείο 

ππνζηήξηδαλ φηη ζηα παηδηά αξέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ραξηί, κνιχβη θαη βηβιία. Σν 

κφλν αξλεηηθφ ήηαλ φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο γνλείο ηνπ δείγκαηνο εμέθξαζαλ 

δπζθνιία ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ησλ παηδηψλ ηνπο  (Raban & Nolan, 2006).    

 ε κηα εζληθή έξεπλα ζηελ Ακεξηθή βξέζεθε φηη ζπρλφηεξα δηαβάδνπλ ζηα 

παηδηά νη γνλείο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πηπρίν αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ή ηζνδχλακν 

κε απηφ, παξά νη γνλείο κε θαηψηεξε εθπαίδεπζε (U.S. Department of Education, 

2006 ζην Rodriguez, Hines, Montiel, 2009). Απηέο νη δηαθνξέο ζηηο πξψηκεο 

εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

αληζνηήησλ ζηε κεηέπεηηα αλαγλσζηηθή ηνπο απφδνζε. Οη ππεχζπλνη ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη νη εξεπλεηέο ππνδεηθλχνπλ φηη ην ράζκα ηεο απφδνζεο μεθηλά λα 

αλαπηχζζεηαη πξηλ απφ ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν.  Μηα κεξηθή ιχζε γηα 

ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κπνξεί λα πξνθχςεη αθνχ θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηηο 

πξψηκεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθφηεηα θαη ην 

θννηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

Ο Gönen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004 ζην Ahmetoglu & Ceylan, 2011) 

βξήθαλ φηη ππήξρε δηαθνξά αλάκεζα ζην αλψηεξν θαη ην θαηψηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε, αθνχ νη γνλείο κε αλψηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ιεηηνπξγνχζαλ ζπρλφηεξα σο αλαγλσζηηθά πξφηππα 

γηα ηα παηδηά ηνπο. ε κηα άιιε έξεπλα ζηελ Διιάδα δηαπηζηψζεθε φηη νηθνγέλεηεο 

απφ αλψηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν αγφξαδαλ θαη δηάβαδαλ πεξηζζφηεξα 

βηβιία ζηα παηδηά, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ (Natsiopoulou et al., 2006 ζην Ahmetoglu & Ceylan, 2011). Μεηέξεο 

κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ είραλ πην ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηχπνπ «λαη / φρη» απφ ηηο νκφινγέο ηνπο 

ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, φηαλ δηάβαδαλ γηα ηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

παηδηά ηνπο (Rodriquez et al., 2009). 

Ο White (1982) ππνζηήξημε φηη κφλν ηνπ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

είλαη έλαο αδχλακνο δείθηεο, φηαλ κειεηάηαη μερσξηζηά απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο White (1982 ζην Hay & Fielding-



 100 

Barnsley, 2007) ππνζηήξημε επίζεο φηη κεηξήζεηο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

φπσο ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ θαη ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη νη θχξηνη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ αλαγλσζηηθή απφδνζε ησλ παηδηψλ, αιιά 

κάιινλ είλαη νη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο, πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ηελ 

αλάγλσζε κεγαιφθσλα θαη ηε ζπδήηεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηα παηδηά 

(Hewison & Tizard, 1980; Raz & Bryant, 1990; Teale & Sulzby, 1986; Scarborough 

& Dobrich, 1994 ζην Hay & Fielding-Barnsley, 2007). 

 

6.1.1.  Δκπεηξίεο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληππν 

ιόγν ζην ζπίηη: απνδείμεηο ησλ αλαδπόκελσλ θηλήηξσλ γηα αλάγλσζε θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν 

  

 Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηδξάζεηο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζθέξνπλ πεληρξέο πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνλ έληππν ιφγν θαη ηα 

αλαγλσζηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, αθνχ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα ηίζεληαη ζε ζχλζεηε κέηξεζε θαη είλαη δχζθνιν λα μερσξίζνπκε ηηο πηπρέο 

ησλ αλαδπφκελσλ θηλήηξσλ, πνπ ίζσο είλαη πξντφλ άιισλ νηθνγελεηαθψλ εκπεηξηψλ 

(Baker, Scher & Mackler,1997). 

 Ζ ζεκαζία ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο βηβιίσλ είλαη επξέσο απνδεθηή απφ 

ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο εηδηθνχο. ε έγγξαθν πνπ εμέδσζε ε Γηεζλήο Έλσζε 

Αλάγλσζεο (International Reading Association (IRA) θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Μηθξψλ Παηδηψλ (National Association for the Education of 

Young Children) (NAEYC; 1998 ζην Rodriguez, Hines, Montiel, 2009) ζρεηηθά κε 

ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, αλέθεξε φηη «ε πην 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο θαηαλφεζεο θαη ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο αλάγλσζεο θαίλεηαη λα είλαη ε 

αλάγλσζε ζηα παηδηά κεγαιφθσλα» (ζ. 198). Δπηπιένλ, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, πνπ ηνπο δηαβάδνπλ ζπρλά νη γνλείο ηνπο, ηα αδέιθηα ηνπο ή άιια πξφζσπα 

ζην ζπίηη ηείλνπλ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζηα βηβιία (Teale, 1984).  
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 ηελ εξψηεζε αλ ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη λα ηνπο δηαβάδνπλ, νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο απαληνχλ θαηαθαηηθά θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα απηνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρακειά θαη κεζαία εηζνδήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο παηδηψλ ηνπ 

Head Start πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνπο McCormick θαη Mason (1986) απάληεζαλ φηη 

ηα παηδηά ηνπο ελδηαθέξνληαη αξθεηά γηα ηελ αλάγλσζε, κε ην 71% λα θνηηάδεη 

αλαγλσζηηθά πιηθά θάζε κέξα θαη 76% λα δεηάεη λα ηνπ δηαβάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα. Οη  Scher θαη Baker (1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) 

βξήθαλ φηη κφλν 4% απφ ην πνηθίιν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ δείγκα ησλ γνλέσλ  

ππέδεημε φηη δελ αξέζεη ζηα παηδηά ηνπο (Α ηάμεο) λα ηνπο δηαβάδεη θάπνηνο.  

 Τπάξρεη κηα απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ  ξφινπ πνπ παίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε ζηελ απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. ε κηα 

πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη Baker, Scher, θαη Mackler (1997) 

ππέδεημαλ φηη νη επθαηξίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα 

αιιειεπίδξαζε κε ην έληππν πιηθφ, αθφκα θαη πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, 

κπνξεί λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

παξαπάλσ εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη ηα παηδηά ζα δείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάγλσζε αλ ζπλδέζνπλ ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ κε ζεηηθέο, δηαζθεδαζηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ άκεζα ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θαη ηηο πνηθίιεο πηπρέο ηεο απφθηεζεο γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ.  

ε άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ηα επίπεδα θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ δε δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηηο 4 θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο (Αθξνακεξηθάλνη ρακεινχ θαη 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη Ακεξηθάλνη επξσπατθήο θαηαγσγήο ρακεινχ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο). Θα πεξίκελε θαλείο φηη ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, 

κε πην πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο πιηθνχο πφξνπο θαη επθαηξίεο, λα έρνπλ 

ρακειφηεξν θίλεηξν γηα αλάγλσζε (Baker & Scher, 2002). Χζηφζν, ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ζπκπιεξψλνπλ εθείλα άιισλ κειεηεηψλ (DeBaryshe, 1995; Greaney & 

Hegarty, 1987; Neuman, 1986 ζην Baker & Scher, 2002) ζην λα απνδείμνπλ φηη απηφ 

πνπ ιέλε θαη θάλνπλ νη γνλείο είλαη πην ζεκαληηθφ ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ 

θηλήηξνπ, παξά ην επίπεδν εηζνδήκαηνο. Με ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξέο ησλ 

εζληθνηήησλ, ν McKenna θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1995) βξήθαλ φηη νη 

Αθξνακεξηθαλνί καζεηέο είραλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο πξνο ηελ αθαδεκατθή αλάγλσζε, 

αιιά φρη ζηελ αλάγλσζε γηα ςπραγσγία, παξά ηνπο ιεπθνχο καζεηέο.  
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 Ζ έξεπλα γηα ην θίλεηξν ζε παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο εζληθφηεηαο θαη 

εηζνδήκαηνο είλαη αλεπαξθήο. Ζ ζπκβαηηθή άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε ηζηνξηθά θησρή 

απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ησλ κεηνςεθηψλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ελ κέξεη ζηελ έιιεηςε θηλήηξνπ, αιιά απηή ε άπνςε δελ έρεη 

ππνζηεξηρζεί εκπεηξηθά. Πξάγκαηη, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά Αθξνακεξηθάλσλ 

εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα απφ ηα ιεπθά παηδηά θαη παηδηά απφ ζπίηηα κε ρακειφ εηζφδεκα θαίλεηαη 

λα παξαθηλνχληαη φπσο εθείλα απφ πινπζηφηεξεο νηθνγέλεηεο (Baker & Wigffield, 

1999). Χζηφζν, νη Saracho θαη Dayton (1991 ζην Baker & Scher, 2002) βξήθαλ 

πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε παηδηά Αθξνακεξηθαλψλ παξά Ακεξηθάλσλ 

πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ Δπξψπε ή Ηζπαλψλ. Παξακέλεη αλνηθηή εξψηεζε αλ νη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ ζην θίλεηξν ησλ αλαγλσζηψλ πνπ 

μεθηλνχλ ηελ αλάγλσζε.  

Ο Miller (1969 ζην Wigfield & Asher, 1983) πήξε ζπλέληεπμε απφ κεηέξεο 

γηα ηηο πξναλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο. ε ζχγθξηζε κε κεηέξεο 

θαηψηεξεο ηάμεο, νη κεηέξεο ηεο κεζαίαο ηάμεο αλέθεξαλ φηη δηάβαδαλ ζηα παηδηά 

ηνπο πεξηζζφηεξν θαη είραλ πεξηζζφηεξε επαθή κε βηβιία θαη κε άιια πιηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε ζην ζπίηη. Απηά ηα είδε εκπεηξηψλ πηζαλφλ λα παξέρνπλ 

ζηα παηδηά κεζαίαο ηάμεο πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηελ αλάγλσζε. Παξφιν 

πνπ ε θνηλσληθή ηάμε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, θαίλεηαη φηη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αλάγλσζεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν θαιχηεξνο δείθηεο 

ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ πξνο ηελ αλάγλσζε παξά ε θνηλσληθή ηάμε. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Hansen (1969 ζην Wigfield & Asher, 1983) κέηξεζε 4 πηπρέο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ αλαγλσζηηθνχ πεξηβάιινληνο – ηε δηαζεζηκφηεηα αλαγλσζηηθνχ 

πιηθνχ, ην πνζφ ηεο αλάγλσζεο κε ηα παηδηά, ην πνζφ ηεο θαζνδήγεζεο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ ελζάξξπλζε θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο ιεηηνπξγνχζαλ σο 

αλαγλσζηηθά πξφηππα. Απηή ε ζχλζεηε κέηξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 4
νπ

 επηπέδνπ παξά κε κία 

κέηξεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηνπ γνλέα.  

 Παξφκνηα επξήκαηα αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο Krus θαη Ruben. Απηά ηα 

επξήκαηα έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα. Με ηελ 

ελζάξξπλζε γηα αλάγλσζε θαη κε ηελ αλάγλσζε ζηα παηδηά, πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ 

γηα ηνπο γνλείο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηελ αλάγλσζε θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 
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αλαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Πξάγκαηη, ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη λα θάλνπλ ηνπο γνλείο ρακεινπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ λα 

ζκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

αθαδεκαηθήο απφδνζεο ησλ παηδηψλ (βιέπε Chilman, 1973; and Horowitz & Paden, 

1973 ζην Wigfield & Asher, 1983). 

 Έλαο πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο γηα ην νηθνγελεηαθφ αλαγλσζηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη φηη επηθεληξψλεηαη ζην πσο νη κεηέξεο επηδξνχλ ζην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

ηνπο γηα αλάγλσζε, ελψ ε επίδξαζε ηνπ παηέξα είηε έρεη παξακειεζεί ή ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη φηη νη παηέξεο έρνπλ κηθξή επηξξνή. Χζηφζν, άιια ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη νη παηέξεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε, εηδηθά ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε 

ησλ γησλ ηνπο. Ζ εξγαζία ηνπ Radin (Radin, 1972, 1973; Radin & Epstein, 1975 ζην  

Wigfield & Asher, 1983) δείρλεη φηη ε γνληθή αλαηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηε βαζκνινγία 

απφδνζεο ζηα ηεζη ησλ αγνξηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη Mutimer, Laughlin, θαη 

Powell (1966) βξήθαλ φηη ηα αγφξηα ειηθίαο 8-12 εηψλ πνπ δηαβάδνπλ θαιά 

πξνηηκνχλ λα είλαη κε ηνπο παηέξεο ηνπο. Ο Biller (1974 ζην Wigfield & Asher, 1983) 

είρε αλαζθνπήζεη πνιιέο έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη ε απνπζία ηνπ παηέξα ζε 

θαηψηεξεο ηάμεο παηδηά βαζκνινγνχληαλ πνιχ ρακειφηεξα ζε ηεζη λνεκνζχλεο, 

παξά ζε απηά πνπ ν παηέξαο παξνπζηαδφηαλ.  Ζ απνπζία ηνπ παηέξα ζε παηδηά 

κεζαίαο ηάμεο δελ επεξεαδφηαλ αξλεηηθά, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο 

δεμηνηεηεο. ε γεληθέο γξακκέο, ινηπφλ, απηή ε έξεπλα δείρλεη πσο ε απφδνζε ησλ 

παηδηψλ ηεο θαηψηεξεο ηάμεο φπνπ απνπζηάδεη ν παηέξαο επεξεάδνληαη δπζκελψο.  

 ην Early Childhood Project (Baker et al., 1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 

1997) εμεηάζηεθαλ νη εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη. Σν παξαπάλσ 

project πξφθεηηαη γηα κηα καθξνρξφληα έξεπλα,  ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε παηδηά απφ κηα πνηθηιία θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ θαη πεξηιακβάλεη κία επξεία ζεηξά κεηξήζεσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ εκπεηξηψλ, 

ησλ γνληθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ. Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη ηα ζρεηηθά πιαίζηα (ζπίηη, ζρνιείν θαη θνηλσλία) θαη νη 

αιιεινζπλδέζεηο ηνπο (Sonnenschein, Brody & Munsterman, 1996 ζην Baker, Scher 

& Mackler, 1997).  ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 41 πξνλήπηα (ην 1992-1993), πνπ 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία θαη νη ελήιηθνη πνπ ηα θξφληηδαλ (θπξίσο νη 

κεηέξεο ηνπο). 10 απφ απηά πξνέξρνληαλ απφ ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

θαη ηα άιια απφ κεζαίν. Σν 1994-1995 ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη άιια παηδηά 
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πξψηεο ηάμεο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζε νηθνινγηθή θαηαγξαθή ησλ πεγψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην γξακκαηηζκφ, παξαηεξήζεηο, εκεξνιφγηα θαη 

ζπλεληεχμεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην γξακκαηηζκφ.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη γνλείο παξείραλ 

επθαηξίεο ζηα παηδηά λα κάζνπλ ηελ αμία ηεο αλάγλσζεο. Οη γνλείο θαζφξηδαλ ηε 

ζπρλφηεηα ηεο ελαζρφιεζεο κε πνηθίινπο ηχπνπο έληππνπ πιηθνχ. Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά είραλ επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ 

ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαίσο, ελψ νη αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο ηχπνπο έληππνπ ιφγνπ 

ήηαλ ιηγφηεξν ζπρλέο. Ο αξηζκφο ησλ γνλέσλ πνπ αλέθεξαλ φηη ην παηδί ηνπο 

αιιειεπηδξνχζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα ηχπν βηβιίνπ θάζε κέξα ή ζρεδφλ θάζε κέξα 

δηέθεξε σο ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν 90% ησλ γνλέσλ κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο αλέθεξε φηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ ήηαλ κηα θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα, 

ελψ 52% ησλ γνλέσλ κε ρακειφ εηζφδεκα αλέθεξε θάηη ηέηνην. Γηαθνξέο ζρεηηθά κε 

ην εηζφδεκα βξέζεθαλ επίζεο ζηε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζηε βηβιηνζήθε, 

επλνψληαο ηηο νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ ηα παηδηά 

ζην ζπίηη αλαγλσξίζηεθαλ ηξία θχξηα είδε γξακκαηηζκνχ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

ηξία γεληθά πνιηηηζηηθά ζέκαηα: ν γξακκαηηζκφο σο πεγή δηαζθέδαζεο, σο ζχλνιν 

δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζθφπηκα θαη σο έλα εζσηεξηθφ πιηθφ 

πνπ παξνπζηάδεηαη επδηάθξηηα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαζθέδαζεο ππάξρνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, 

αλεμάξηεηε αλάγλσζε, παηρλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έληππν ιφγν, ηπραία έθζεζε 

ζηνλ έληππν ιφγν θαη επηζθέςεηο ζε βηβιηνζήθεο. ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ 

ππάξρνπλ νη θαηεγνξίεο ηεο εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη ηεο πξαθηηθήο. 

 Οη νηθνγέλεηεο ζπγθξίζεθαλ ψζηε λα θαζνξηζηεί εάλ ππήξραλ δηαθνξέο 

ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα. Ζ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαζθέδαζεο, φπνπ πεξηζζφηεξν νη γνλείο κεζαίνπ, απ’ φηη νη γνλείο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά φηη ην παηδί ηνπο αιιειεπίδξαζε κε 

βηβιία, αλεμάξηεηα ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία (78% έλαληη 34%). Δπίζεο δηαθνξέο 

ζην εηζφδεκα βξέζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληππν ιφγν.  Οη νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο έδεηρλαλ 

κεγαιχηεξε ππνζηήξημε ζην πνιηηηζηηθφ ζέκα ηνπ γξακκαηηζκνχ σο πεγή 

δηαζθέδαζεο, ελψ νη νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο έδηλαλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

ζην ζέκα ηνπ γξακκαηηζκνχ σο δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη ζθφπηκα. 
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Μέρξη πξφζθαηα, ε έξεπλα πνπ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο γνλέσλ – παηδηνχ 

είρε επηθεληξσζεί πξσηίζησο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Ακεξηθάλσλ κεζαίαο ηάμεο πνπ 

θαηάγνληαη απφ ηελ Δπξψπε, ελψ ππάξρεη θελφ ζηελ έξεπλα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο 

θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Λαηίλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (Rodriguez, Hines, Montiel, 2009). Σα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ ην ζψκα έξεπλαο ήηαλ φηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ αξρίδεη ελψ 

ηα παηδηά είλαη πνιχ κηθξά, ζπκβαίλεη ζπρλά θαη νη κεηέξεο ζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ην λα ζεζπίζνπλ θνηλέο ξνπηίλεο δξάζεο, 

ξσηνχλ έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ εξσηήζεσλ ηνπ ηχπνπ ηη, γηαηί, πφηε, πνπ θιπ. 

θαη ηξνπνπνηνχλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο. Χζηφζν, νη πξαθηηθέο αλάγλσζεο βηβιίσλ είλαη γλσζηφ 

φηη δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε νηθνγέλεηεο κε κεζαίν θαη ρακειφ εηζφδεκα θαη ζε 

νηθνγέλεηεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ππφβαζξα (Rodriguez, Hines, Montiel, 2009). 

 Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη 

πνηθίιινπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (Heath, 1983; Teale, 

1986), ελ κέξεη επεηδή πνιινί γνλείο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη κεηνςεθίεο δελ 

πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηα κέζα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (Edwards, 1994; Neuman, 

Hagedorn, Celano & Daly, 1995 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). Δμάιινπ, 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα είδε ησλ δηαζέζηκσλ βηβιίσλ. Οη Elliot θαη 

Hewison (1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) βξήθαλ φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ 

αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε είραλ κηα ζεηξά ελδηαθέξνλησλ βηβιίσλ ηζηνξηψλ «πνπ 

πηζαλφ λα αχμαλαλ ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν θαη λα ελίζρπαλ ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αξρήο φηη είλαη πηζαλφ λα δηαβάδνπκε γηα επραξίζηεζε» (ζ. 216), ελψ πνιιέο απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα ζηελ έξεπλά ηνπο είραλ κε ελδηαθέξνληα 

αλαγλσζηηθά πιηθά δηαζέζηκα ζην ζπίηη. Όπσο ζρνιηάδεη ν Snow (1994 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997), ηα θαιά ινγνηερληθά βηβιία είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο 

ζην λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ γνλέσλ θαη παηδηψλ θαη λα ηνπο δεζκεχζεη λα 

δηαβάζνπλ: κπνξεί λα «αηρκαισηίζεη ηε θαληαζία θαη λα εκπλεχζεη αθνζίσζε» (ζ. 

270).   

Πνιιέο θνηλφηεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα έρνπλ δηαζέζηκα ζην ζπίηη ηνπο ή ζηα 

θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ ειάρηζηα αλαγλσζηηθά πιηθά. Οη McCormick and Mason 

(1986), γηα παξάδεηγκα, αλέθεξαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ έληππσλ 

πιηθψλ γηα ηα παηδηά ζηα ζπίηηα ησλ νηθνγελεηψλ κε ρακειφ θαη κεζαίν εηζφδεκα. Ζ 

έιιεηςε πξφζβαζεο ζε βηβιία ζπλεπάγεηαη φηη πνιιά παηδηά δελ εθηίζεληαη ζην 
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γλσζηηθφ θαη γισζζηθφ πινχην ηεο νκηιίαο, ν νπνίνο παξέρεηαη κε ηελ επαθή κε ηα 

βηβιία.  Έηζη, νη δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε ζηα βηβιία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην πνζφ 

ηεο έθζεζεο θαη ηηο επθαηξίεο γηα ηα κηθξά παηδηά λα αζρνιεζνχλ κε ην πιηθφ 

γξακκαηηζκνχ θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηηο κειινληηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ ησλ νηθνγελεηψλ ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο.  

 Οη πιηθέο θαη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο ηνπ. Έλα παηδί πνπ δεη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε αλάγλσζε 

είλαη ε θχξηα πξαθηηθή ηνπ, ζα απνδίδεη αμία ζηελ αλάγλσζε θαη ζα έρεη σο 

αλαγλσζηηθά πξφηππα ηνπο γνλείο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζα ηαπηίδεηαη θαη ζα 

απνθηήζεη ην δηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ γηα αλάγλσζε. Έηζη εξκελεχεηαη θαη γηαηί ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ γνλείο κε αλψηεξν θνηλσληθν-επαγγεικαηηθφ επίπεδν επηιέγνπλ πην 

ζπρλά ηελ αλάγλσζε σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα θάλνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  

  Αλάκεζα ζηηο αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

αλάγλσζε γηα δηαζθέδαζε. Ο Βάκβνπθαο (1990) ζε έξεπλά ηνπ ζε παηδηά δεκνηηθνχ 

βξήθε φηη φζν πην επλντθφ είλαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλήθεη ην 

παηδί, ηφζν ζπρλφηεξα δηαβάδεη γηα επραξίζηεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρακειφ θνηλσληθφ επίπεδν πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ ηειεφξαζε ή λα 

παίδνπλ, ελψ παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειφ θνηλσληθφ επίπεδν πξνηηκνχλ λα 

δηαβάδνπλ ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν. Ζ επηινγή ηεο αλάγλσζεο σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία επηδξνχλ θαη 

θαζνξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο παξψζεζεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ αλάγλσζε. 

 Ζ έξεπλα γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

έρεη δείμεη φηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή ζηηο νηθνγέλεηεο κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο, αιιά είλαη ιηγφηεξν θνηλή ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. Αθφκα 

θαη φηαλ ειέγρνληαη νη δηαθνξέο ζηελ αλαγλσζηηθή ζπρλφηεηα, εκθαλίδνληαη 

δηαθνξέο ζηε θχζε ή ηε ζπρλφηεηα ησλ ζρνιίσλ, αθνχ πνιιέο νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα εκπιαθνχλ ζε ηχπνπο ζπδεηήζεσλ πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηε κεηέπεηηα απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Χζηφζν, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη είλαη ζπλεζηζκέλν λα ζπγθξίλνληαη νηθνγέλεηεο 

ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ζαλ λα είλαη νκνηνγελείο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
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ππάξρεη κεηαβιεηφηεηα εληφο ηεο νκάδαο ζηε ζπρλφηεηα θαη ηε θχζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ (Sonnenschein & Munsterman, 2002). 

 

6.1.2.  Ζ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ επηπέδνπ ζηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο 

γηα ηελ από θνηλνύ αλάγλσζε  

 

 H Bus, van IJzendoorn & Pellegrini (1995) βξήθαλ φηη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ 

απφ θνηλνχ αλάγλσζε γνλέα – παηδηνχ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, νη νηθνγέλεηεο δηαθέξνπλ αηζζεηά σο πξνο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ αλάγλσζε ζηα κηθξά παηδηά. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην γξακκαηηζκφ σο δηαζθέδαζε θαη 

ζε εθείλνπο πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο δεμηφηεηα. H DeBaryshe (1995 ζην Weigela, 

Martina & Bennett, 2006) ππνζηήξημε φηη νη  ζπλήζεηεο γξακκαηηζκνχ ησλ γνλέσλ, 

θαζψο θαη ηα θνηλσληθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπηηηνχ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ην γξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Όζν πην πςεινχ επηπέδνπ είλαη νη ζπλήζεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ γνλέσλ, φπσο θαη 

ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηφζν πην ππνζηεξηθηηθέο είλαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ 

DeBaryshe (1995 ζην Weigela, Martina & Bennett, 2006) δηαπίζησζε φηη νη γνληθέο 

πεπνηζήζεηο ήηαλ πνιχ πξνβιέςηκεο θαη γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο εμέζεηαλ 

ηα παηδηά ηνπο ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. 

 Οη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην πσο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ θηλήηξσλ ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

είλαη ζεκαληηθή. Γηαθέξνπλ φκσο ζην πσο ζα θνηλσληθνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 

λα δερζνχλ απηή ηε κφξθσζε (Heath, 1983; Teale, 1986). Οη γνλείο ρακεινχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο σο θαηάιιειεο γηα ηα κηθξά παηδηά (Phillips 

& Lonigan, 2009). Άιιεο εξεπλεηηθέο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη γνλείο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο εγθξίλνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο πξψηκεο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, φπσο ηε γλψζε γξακκάησλ θαη αξηζκψλ, ζεκαληηθέο γηα ηε 

ζρνιηθή εηνηκφηεηα (Phillips & Lonigan, 2009). 



 108 

 Οη γνλείο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ άζθεζε θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ αλαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, παξά ζηηο πεξηζζφηεξν αλεπίζεκεο θαη παηρληδηάξηθεο επθαηξίεο γηα ηε 

κάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Heath, 1983). Όπσο ηζρπξίζηεθαλ ν Goldenberg θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1992 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997), νη γνλείο απηνί πηζηεχνπλ 

φηη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη κία δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη άιισλ δεμηνηήησλ, φρη κηα δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγείηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηα γξαπηά θείκελα θαη λα έρνπλ επθαηξίεο γηα ζπρλή 

αιιειεπίδξαζε κε ηα βηβιία. Οκνίσο, νη McLane θαη McNamee (1990 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997) ππνζηεξίδνπλ φηη νη Αθξνακεξηθαλέο κεηέξεο ηνπ Head 

Start δε θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα ή λα ληψζνπλ άλεηα κε ηηο παηγληψδεηο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Αληίζεηα, νη γνλείο νξγαλψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε ηα παηδηά ηνπο, νη νπνίεο κνηάδνπλ κε ηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη Fitzgerald, Spiegel θαη Cunningham (1991) αλέθεξαλ φηη 

νη γνλείο ρακεινχ γξακκαηηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ελέθξηλαλ ηε 

ρξήζε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ελψ γνλείο κε 

πςειφηεξν γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ είραλ πην παηδνθεληξηθέο απφςεηο. Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε έκθαζε ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο εθιακβάλεηαη απφ ηνπο 

γνλείο ρακεινχ εηζνδήκαηνο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

επηηχρνπλ ζην ζρνιείν. 

Οη Sonnenschein, Baker, Serpell θαη Schmidt (2000) ππέζεζαλ φηη νη γνλείο 

πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε 

γξακκαηηζκνχ, ίζσο ην θάλνπλ επεηδή έρνπλ νη ίδηνη πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ θαη ρακειφ γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ. Δπηπιένλ, ην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ γνλέσλ ηνπο αθήλεη «εππαζήο ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

θνπιηνχξαο». Απηφ ζπκβάιιεη ζην λα ζέινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε 

ηνπο θαλφλεο θαη λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα επηβηψζνπλ αθαδεκατθά. 

Παξφιν πνπ νη γνλείο απηνί ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα είλαη έηνηκα γηα ην ζρνιείν, θαίλεηαη λα έρνπλ κηα ξερή άπνςε γηα 

ην γξακκαηηζκφ  θαη κηα πεξηνξηζκέλε αληίιεςε φζνλ αθνξά ηελ εηνηκφηεηα. Έηζη, 

δελ ελζαξξχλνπλ ηελ παηγληψδε φςε ηεο αλάγλσζεο ή ην εζσηεξηθφ θίλεηξν.  

Οη γνλείο κε ρακειά εηζνδήκαηα δίλνπλ έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο 

γηα γξακκαηηζκφ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα πιαίζην πνπ ν ηειεπηαίνο ζεσξείηαη 
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επράξηζηνο. Ζ αλάγλσζε ινηπφλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή φρη κφλν γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε γλψζε ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη σο πεγή δηαζθέδαζεο. 

Παξφιν πνπ νη νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ, επηθεληξψλνπλ αξρηθά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζηε δηαζθέδαζε. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο, παξά ζε απνκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ (Stipek, Milburn, Clements & Daniels, 1992 ζην Roskos & Christie, 

2000). ε εξγαζία ηνπο νη Spiegel, Fitzgerald θαη Cunningham (1993 ζην Roskos & 

Christie, 2000) αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ρακεινχ θαη πςεινχ γξακκαηηθνχ επηπέδνπ 

γλψζεσλ είραλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηνί νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη αθφκα θαη ζηα 

πην θησρά ζπίηηα, ηα παηδηά θαη νη γνλείο εκπιέθνληαλ ζπρλά ζε γεγνλφηα 

γξακκαηηζκνχ. Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ρακεινχ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

έδεημαλ φηη εθηηκνχζαλ ηε ρξήζε αιθαβεηάξησλ, θαξηψλ, παξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παηρληδηνχ ζην ζρνιείν.  

Οη γνλείο πνπ ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε σο δηαζθέδαζε εγθξίλνπλ ην λα κηινχλ 

ζηα παηδηά ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε, πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο δηαβάδνπλ ηζηνξίεο θαη εκπιέθνληαη ζε παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ έληππν ιφγν. Οη γνλείο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο ηηο δεμηφηεηεο αλαθέξνπλ φηη ε απφθηεζε γξακκαηηζκνχ είλαη δχζθνιε 

ππφζεζε. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ζθφπηκα έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ. Οη 

γνλείο απηνί κηινχλ γηα ηελ αλάγθε λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ηνπο άκεζα, κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαξηέιεο ή θχιια εξγαζίαο (Sonnenschein, Baker et al., 1996; 

Sonnenschein et al., 1997 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). 

 Ζ επαηζζεζία ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλάγλσζε σο πεγή επραξίζηεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε σο πεγή δηαζθέδαζεο, 

άζρεηα κε ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο (DeBaryshe, 1995; Scher & Baker, 1996 ζην 

Baker, Scher & Mackler, 1997). Ζ γνληθή ελζάξξπλζε γηα ηελ αλάγλσζε ησλ παηδηψλ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πξνο ηελ αλάγλσζε, αθφκα θαη φηαλ νη 

ζπλέπεηεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ειέγρνληαη (Neuman, 1986). Απηέο νη 

ζρέζεηο ελδπλακψλνπλ ηελ ηδέα φηη απηφ πνπ ιέλε θαη θάλνπλ νη γνλείο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ ελίζρπζε ζεηηθψλ θηλήηξσλ, απφ φηη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν 

(Spiegel, 1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).  Δπεηδή ε απνιαπζηηθή αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ έρεη πνιχηηκεο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα, νη γνλείο πξέπεη λα 
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παξέρνπλ ηα κέζα θαη ηηο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά ηνπο γχξσ απφ 

ηα βηβιία. 

 Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ρξεηάδεηαη λα 

αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη επηδξάζεηο νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ 

είλαη πηζαλφ λα είλαη ζπλεξγαηηθή ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ. Όηαλ θαη νη δχν 

γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θνηλνπνηνχλ φηη ε αλάγλσζε είλαη ελδηαθέξνπζα, 

δηαζθεδαζηηθή θαη πνιχηηκε, ην παηδί ζα πξέπεη λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα. Όηαλ ηα 

κελχκαηα είλαη αζπκβίβαζηα, σζηφζν, κπνξεί λα πξνθχςνπλ δπζθνιίεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηελ ελίζρπζε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ γηα ηελ αλάγλσζε. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη 

γνλείο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο επεηδή ν έγθαηξνο ζρεκαηηζκφο ηεο 

πεπνίζεζεο είλαη θξίζηκνο (McKenna, 1994 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηαηξηάδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία ζηελ χπαξμε 

κηαο ζεκαληηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζπίηη, φζνλ αθνξά ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πξνζψπνπ πνπ θξνληίδεη ην παηδί θαη ην εηζφδεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πιαίζηα είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο θαη ιηγφηεξν γξακκηθέο  

απ’ φηη ππνηίζεηαη κεξηθέο θνξέο.  Ζ εζηίαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο 

πξνβάιιεηαη ζπρλά αξλεηηθά, σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γνλέσλ κε ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν (Phillips & Lonigan, 2009). Οη πνιηηηζκηθέο αμίεο επηδξνχλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ γνλέσλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπίηη 

(Farver et al., 2006; Goldenberg, 1987; Zea, Quezada, & Belgrave, 1994 ζην Phillips 

& Lonigan, 2009).  Μεξηθνί γνλείο, εηδηθά εθείλνη απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

πιαίζηα, ηείλνπλ ζηηο γξακκαηηζηηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα παηδηά, λα δίλνπλ 

ππεξβνιηθή βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε βάξνο ηεο απφιαπζεο θαη ηεο 

δηαζθέδαζεο (Baker et al., 1994; Elliot & Hewison, 1994; Goldenberg et al., 1992 ζην 

Baker, Scher & Mackler, 1997). Ζ ηππηθή δηδαζθαιία απφ ηνπο γνλείο ίζσο λα είλαη 

αληηπαξαγσγηθή εάλ θάλεη ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο λα κνηάδεη κε εξγαζία παξά κε 

παηρλίδη. Οη Goldenberg et al. (1992 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997) ππνζηήξημαλ 

φηη «νη πξνζπάζεηεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψηκνπ 

γξακκαηηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη πηζαλφλ πην 

νπζηψδεηο, φηαλ βαζίδνληαη ζηηο θαηαλνήζεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην πψο ηα 

παηδηά καζαίλνπλ λα γίλνληαη εγγξάκκαηα» (ζ.530). 
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 Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ εξεπλεζεί κφλν δχν παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ πεξηβάιινληνο γξακκαηηζκνχ, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ/εζληθφ ππφβαζξν. Χζηφζν, έλα ζέκα πνπ έρεη αξρίζεη 

λα αλαδχεηαη είλαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ζηα πξφηππα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζαθψο νχηε ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, νχηε ζην πνιηηηζκηθφ/ εζληθφ ππφβαζξν (Anderson & Stokes, 1984; 

Teale, 1986). Γειαδή, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα πξφηππα νηθνγελεηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ κέζα ζηα επηιεγκέλα θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα, θαζψο θαη κεηαμχ 

ηνπο.  

 

6.2.  Σν επίπεδν γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ  

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζεκαληηθά ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε είλαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ην νπνίν επεξεάδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηφζν ηεο 

ζπρλφηεηαο, φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο αλάγλσζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο 

νηθνγέλεηεο. Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα κεηξεζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο, αιιά νη  πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κε ζέκα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε γνλέα – 

παηδηνχ, έρνπλ σο δείθηε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο θαη/ή ηε κεηξηθή αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα (Yarosz&Barnett, 2001). Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δείθηε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο, 

κε ηηο ιηγφηεξν κνξθσκέλεο κεηέξεο λα δηαβάδνπλ ιηγφηεξν ζηα παηδηά ηνπο απφ ηηο 

πην κνξθσκέλεο (Yarosz & Barnett, 2001). Τπνζηεξίδεηαη αθφκα φηη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπίηηα κε 

ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπίηηα κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (π.ρ. Heath, 

1983). Όκσο, αθφκα θαη ζε νηθνγέλεηεο ηνπ ίδηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

ππάξρεη κεηαβιεηφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά. Ζ Neuman (1996 ζην Currenton & Justice, 2008) πνπ 

δηαπίζησζε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηελ αλαγλσζηηθή πνηφηεηα γνλέα – παηδηνχ 

κέζα ζην ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δείγκα ηεο, βξήθε φηη νη γνλείο 

πνπ είλαη πνιχ θαινί αλαγλψζηεο εκπιέθνληαη ζε ζπδεηήζεηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

κε ηα παηδηά ηνπο, φπσο επαλεμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ή ηνπ ζέκαηνο θαη ζχλδεζε ησλ 
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γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο κε ηηο δσέο ησλ παηδηψλ. Ζ Neuman ππνζηήξημε φηη νη γνλείο 

πνπ είλαη πην θαινί αλαγλψζηεο είλαη πην άλεηνη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη είλαη 

επθνιφηεξν γηα απηνχο λα εκπιαθνχλ ζε ζπδεηήζεηο. Αθφκα, ζε κία κειέηε κε 72 

Αθξνακεξηθαλέο κεηέξεο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ βξέζεθε κηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ θαη ηε 

κεηξηθή επαηζζεηνπνίεζε θαηά ηελ αλάγλσζε, ε νπνία απνηειεί κία κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο (Roberts et al., 2005 ζην Currenton & Justice, 

2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηξηθή επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηδφηαλ κε πην πξνεγκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο 

επεξεάδεη ην θιίκα γξακκαηηζκνχ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά. 

Πνιινί κνξθσκέλνη γνλείο ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο, 

θαζψο ηνπο δηαβάδνπλ βηβιία θαη ζπδεηνχλ καδί ηνπο (Heath, 1986 ζην 

Κνπηζνπξάθε, 2003). Έηζη, ηα παηδηά απηά εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο θαη καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γίλνληαη δειαδή πξψηκνη αλαγλψζηεο. ε έξεπλα ηεο ε Κνπηζνπξάθε 

(2001) εμέηαζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνσζνχλ ηνλ πξψηκν γξακκαηηζκφ. Βξέζεθε φηη νη πξψηκνη αλαγλψζηεο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο αλψηεξνπ θαη κεζαίνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ, ελψ νη κε πξψηκνη θπξίσο απφ κεζαία ζηξψκαηα. Οη κεηέξεο ηνπο 

δηαζέηνπλ αλψηεξν γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ. Χζηφζν, απνηειέζκαηα απφ άιιεο 

κειέηεο έξρνληαη ζε αληίθαζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία φζνλ αθνξά 

ηε ζρέζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο πξψηκεο 

θαηάθηεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. Κάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, αθνχ νη πξψηκνη 

αλαγλψζηεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα ζηξψκαηα θαη θπξίσο ηα κεζαία (Durkin, 

1966, Ellis, 1975 ζην Κνπηζνπξάθε, 2003), ελψ άιιεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξψηκνη 

αλαγλψζηεο αλήθνπλ ζε αλψηεξν θνηλσληθφ επίπεδν (King &Friesen, 1972, Giasson 

et al., 1985 ζην Κνπηζνπξάθε, 2003). Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

κεηέξεο ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ είλαη ζπλήζσο αλψηεξνπ γξακκαηηθνχ επηπέδνπ 

γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ κε πξψηκσλ αλαγλσζηψλ (Durkin, 1966, King 

& Friesen, 1972, Giasson et al., 1985 ζην Κνπηζνπξάθε, 2003) θαη δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο (Ellis, 1975, Durkin, 

1966 Clark, 1976 ζην Κνπηζνπξάθε, 2003).  
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Δπίζεο, δηαθέξνπλ νη αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ γνλέσλ ησλ δχν νκάδσλ 

θαη νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε ζηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο ησλ 

πξψηκσλ αλαγλσζηψλ απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ην δηάβαζκα θαη πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα βνεζνχλ ηα παηδηά ηνπο λα θαηαθηνχλ ηελ αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Θεσξνχλ επίζεο φηη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηά ησλ παηδηψλ 

γηα ην γξαπηφ ιφγν, θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ κε βηβιία απφ λσξίο είλαη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο  γηα ηελ πξψηκε αλάγλσζε. Αθφκα, πηζηεχνπλ ιηγφηεξν 

ζηελ επηξξνή ησλ κεγαιχηεξσλ αδειθψλ. Σν πξφηππν θαη ε  ζηάζε ηνπ ελειίθνπ 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά θαη θαζνξίδεη ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηα βηβιία (Βάκβνπθαο, 

1991, Thomas, 1981 ζην  Κνπηζνπξάθε, 2003). Άιιεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζην πεξηβάιινλ πξψηκσλ θαη κε πξψηκσλ αλαγλσζηψλ είλαη ζηε ζπρλφηεηα αγνξάο 

βηβιίσλ γηα ηα παηδηά, κε ηνπο γνλείο ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ λα δηαβάδνπλ 

ζπρλφηεξα βηβιία ζηα παηδηά ηνπο θαη κάιηζηα λα επηιέγνπλ ζπρλφηεξα βηβιία 

εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ. Δπίζεο, νη γνλείο ησλ πξψηκσλ αλαγλσζηψλ ηα 

παξνηξχλνπλ ζπρλφηεξα λα αζρνιεζνπλ κε ηνλ έληππν ιφγν θαη αξρίδνπλ ηελ 

αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζηα παηδηά λσξίηεξα (Κνπηζνπξάθε, 2003).  

ε φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνγέλεηεο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, θπιήο, θνηλσληθήο 

ηάμεο, γξακκαηηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

παξαηεξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Teale, 

1986). Όζνλ αθνξά ην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηεί ην είδνο ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Καηά 

ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο νη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη γνλείο θαίλεηαη λα 

εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη θάλνπλ καδί ηνπο ζπδεηήζεηο πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ (Heath, 1986 ζην Σάθα, 2001). Δπίζεο, φηαλ ηα παηδηά βιέπνπλ ηνπο γνλείο 

ηνπο λα δηαβάδνπλ βηβιία γηα ηνπο ίδηνπο ζην ζπίηη, ε ζπλήζεηα απηή θαίλεηαη λα ηα 

επεξεάδεη ζην λα επηδίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Wells, 1987 

ζην Σάθα, 2001).  

Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη 

ν ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο θάπνηνπ παηδηνχ. ε 

κειέηεο επξείαο θιίκαθαο έρεη βξεζεί ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζην 

ζπίηη θαη ζηελ πξψηκε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζην ζρνιείν (Wells, 1985). Οη γνλείο 

ελζηαιάδνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ζηα παηδηά ηνπο. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη γνλείο κε 

έλα πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν πξνεηνηκάδνπλ πην εχθνια ηα παηδηά ηνπο 

γηα ην ζρνιείν, ζπγθξηλφκελνη κε γνλείο πνπ έρνπλ έιιεηςε ζε απηφ (Teale 1986). 
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Δπίζεο, εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζην ζπίηη είλαη κία 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ κέζσ απηήο ηα παηδηά απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα κάζνπλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζε αιιειεπηδξάζεηο αλάγλσζεο 

βηβιίσλ (Snow & Ninio ζην Grainger, 2004).  Χζηφζν, απφ παιηφηεξεο θαη λεφηεξεο 

έξεπλεο έρεη επηβεβαησζεί φηη δελ θαζνξίδεη ηελ αλάδπζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο νχηε ην επάγγεικα, νχηε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, νχηε 

θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο, αιιά ν ηξφπνο πνπ νη ηειεπηαίνη νξγαλψλνπλ 

θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπιέθνπλ ζε απηέο ηα παηδηά ηνπο. Σν θάζε παηδί, 

αθφκα θαη παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε, βηψλεη θαη επεμεξγάδεηαη 

δηαθνξεηηθά ηηο θαζεκεξηλέο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη (Σάθα, 

2001).  

Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρνιηθή απφδνζε έρεη δείμεη επαλεηιεκκέλσο φηη ην 

γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη ζεκαληηθφ ζηελ πξφβιεςε ηεο 

απφδνζεο ησλ παηδηψλ (Klebanov, Brooks-Gunn, & Duncan, 1994; Haveman & 

Wolfe, 1995; Smith, Brooks-Gunn, & Klebanov, 1997 ζην Davis – Kean, 2005 ). Οη 

κεραληζκνί γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο επίδξαζεο φκσο δελ έρνπλ κειεηεζεί 

επαξθψο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα εμειηθηηθά κνληέια ηεο νηθνγέλεηαο (family process 

models) έρνπλ εμεηάζεη πσο νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ θαη ε δνκή ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο επηδξνχλ ζηα απνηειέζκαηα απφδνζεο ησλ παηδηψλ. 

Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο αλαηξνθήο (Conger 

et al., 2002; Mistry, Vanderwater, Houston, & McLoyd, 2002 ζην Davis – Kean, 

2005). Τπήξμε ιηγφηεξε εξγαζία ζην πσο παξάγνληεο, φπσο νη πεπνηζήζεηο ησλ 

γνλέσλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζχλδεζκνη αλάκεζα ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο. Οη έξεπλεο 

πνπ ππάξρνπλ επηθεληξψλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε παηδηά νηθνγελεηψλ κε ρακειφ 

εηζφδεκα ή πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη εζηηάδνληαη ζε κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ην 

εηζφδεκα σο θχξηεο κεηαβιεηέο  γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο. Έηζη, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ πνιχ κηθξή θαηαλφεζε ηνπ πσο ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ 

ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο (Davis – Kean, 2005).  

 Ζ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ιάκβαλαλ νη γνλείο ηνπο, φηαλ ήηαλ παηδηά. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη 

ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ο Teale (1986 ζην Gratz, 2006) βξήθε ζηηο κειέηεο 
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ηνπ φηη ηα παηδηά βηψλνπλ ην γξακκαηηζκφ πξσηίζησο σο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Οη γνλείο επεξεάδνπλ έληνλα απηή ηε κάζεζε επεηδή 

έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη γνλείο πνπ έρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαπηζηψλεηαη φηη αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά ηνπο απφ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ηειεηψζεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πνιινί ιηγφηεξν κνξθσκέλνη γνλείο έρνπλ πεξηζζφηεξν 

αλεμέιεγθην άγρνο ζηε δσή ηνπο, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη ηηο 

επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα παηδηά ηνπο (Sclafani, 2004 ζην Gratz, 2006). Δίλαη 

δπζάξεζην ην γεγνλφο φηη νη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη γνλείο έρνπλ ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Glickman, 2004 

ζην Gratz, 2006). Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γνλείο κε ρακειφ εηζφδεκα, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ σζηφζν θαηέρεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο επαξθείο, 

ηνπιάρηζηνλ, δεμηφηεηεο πξψηκνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηε γλψζε γηα λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα εγγξακκαηηζηνχλ (Neuman & Dickinson, 2002).  

Οη Fitzgerald, Spiegel θαη Cunningham (1991) εμέηαζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ 

ηνπο θαη εξεχλεζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηε ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ηνπο. Οη γνλείο ήηαλ 

πνιχ ζεηηθνί ζην φηη ε κάζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα μεθηλήζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ. Σα πιηθά θαη νη εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά. Χζηφζν, ππήξμε κηα 

ζεκαληηθά αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ 

γξακκαηηζκνχ. Οη γνλείο κε ρακειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ πίζηεπαλ φηη 

ηα αληηθείκελα θαη νη εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ ήηαλ αθφκα πην ζεκαληηθά, απ’ φηη νη 

γνλείο κε πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Δπηπιένλ, νη γνλείο ρακεινχ 

θαη πςεινχ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έηεηλαλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηκνπ γξακκαηηζκνχ. Οη 

γνλείο κε ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έηεηλαλ λα δίλνπλ αμία ζε πιηθά θαη 

γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη θπζηθά (ραξηί, κνιχβη, αλάγλσζε), θαζψο θαη ζε εθείλα 

πνπ ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθά ή πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

(αιθαβεηάξηα, θάξηεο, παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο). Οη γνλείο κε 

πςειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ελζηεξλίδνληαλ ηα θπζηθά πιηθά θαη ηηο 
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εκπεηξίεο, αιιά απνδνθίκαδαλ ηα πιηθά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Οη γνλείο κε ρακειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έλησζαλ φηη ην πξφηππν ηνπ ελειίθνπ ήηαλ ζεκαληηθφ, αιιά 

ζεσξνχζαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζην 

παηδί, ελψ νη γνλείο κε πςειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έηεηλαλ λα ιακβάλνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηνπο ελήιηθνπο θαη απηέο πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζηα παηδηά ίζεο ζεκαζίαο.  

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γνληθήο πξνδηάζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πινχζηνπ πεξηβάιινληνο γξακκαηηζκνχ κπνξεί λα είλαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο κε ρακειφ γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ κπνξεί λα 

απνδίδνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ή λα 

ληψζνπλ αδπλακία λα θαιιηεξγήζνπλ απηή ηελ αλάπηπμε ή πξάγκαηη δελ κπνξνχλ λα 

ηελ θαιιηεξγήζνπλ. Απφ ηελ άιιε, νη γνλείο πςειφηεξνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ κπνξεί λα έρνπλ βηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην 

γξακκαηηζκφ, κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Δπεηδή νη ίδηνη είλαη εγγξάκκαηνη, κπνξεί λα 

ληψζνπλ ηθαλνί λα παξέρνπλ εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ θαη ζηα παηδηά ηνπο. Όκσο, δελ 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα καο πιεξνθνξνχλ γηα ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ κε ρακειφ 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ (Fitzgerald, Spiegel θαη Cunningham, 1991). 

Οη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ γηα ηε θπζηθή θαη ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε δεμηφηεηεο αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ ηη είλαη 

γξακκαηηζκφο. Οη γνλείο κε ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ είλαη πην πηζαλφ 

λα ζεσξνχλ ην γξακκαηηζκφ σο έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ. Μηα ηέηνηα αληίιεςε ησλ 

γνλέσλ ηείλεη λα θαλεξψλεη φηη ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ιακβάλεηαη 

ππφςε σο έλα «ζρνιηθφ παηρλίδη» (Resnick's phrase, 1987, ζ. 15 ζην Fitzgerald, 

Spiegel θαη Cunningham, 1991). 

Οη γνλείο κε πςειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ απφ ηελ άιιε, ζεσξνχλ ην 

γξακκαηηζκφ σο κηα πνιηηηζκηθή πξαθηηθή, φπνπ ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή 

εθιακβάλνληαη πξσηίζησο σο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο (Fitzgerald, Spiegel 

θαη Cunningham, 1991). 

Οη γνλείο κε ρακειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ 

φηη νη βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηαθηψληαη πξηλ ηελ είζνδν 
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ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Απηνί νη γνλείο ληψζνπλ φηη πιηθφ φπσο ηα βηβιία κε θχιια 

εξγαζίαο θαη θάξηεο αλάγλσζεο είλαη ζεκαληηθά παηρλίδηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα 

παηδηά. Όζν απμάλνληαη νη δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ησλ γνλέσλ, νη ηειεπηαίνη είλαη 

πηζαλφηεξν λα ληψζνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζα αλαπηχμνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ρσξίο πίεζε  (Fitzgerald, Spiegel, & Cunningham, 1991). 

Καηά κέζν φξν, νη γνλείο παηδηψλ ειηθίαο 2-5 εηψλ πηζηεχνπλ φηη νη ζηφρνη ηεο 

κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί αγάπε γηα ηε ινγνηερλία, φηη ηα 

παηδηά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά  ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη φηη ε 

δηδαζθαιία δεμηνηήησλ θσδηθνπνίεζεο δελ είλαη αθφκα θαηάιιειε (DeBaryshe, 

1995; DeBaryshe & Binder, 1994 ζην DeBaryshe, Binder & Buell, 2000). 

Χζηφζν, ε δηαθνξά ζηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κεγαιφθσλεο αλάγλσζεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο βηβιίσλ ζην 

ζπίηη, ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη, ηελ ειηθία πνπ αξρίδνπλ νη 

γνλείο λα δηαβάδνπλ ζην παηδί θαη ην γισζζηθφ θαη γλσζηηθφ πινχην ηεο 

αιιειεπίδξαζεο γνλέα – παηδηνχ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε.  Απηέο νη 

ζπζρεηίζεηο ηζρχνπλ αθφκα θαη φηαλ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ην 

εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ειέγρνληαη. Δπίζεο, απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ην γξακκαηηζκφ έρνπλ ζπλέπεηεο ζην ηη 

θάλνπλ θαη ηη καζαίλνπλ ηα παηδηά (DeBaryshe, 1995; DeBaryshe & Binder, 1994 ζην 

DeBaryshe, Binder & Buell, 2000). 

ε έξεπλα ησλ Yarozs & Barnett (2001) βξέζεθε φηη ε ζπρλφηεηα αλάγλσζεο 

ζηα παηδηά δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα, ηελ νκηινχκελε γιψζζα ζην ζπίηη, 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ην αξηζκφ ησλ αδειθηψλ θαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ηεο κεηέξαο. Σν εηζφδεκα θαη ν αξηζκφο ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη δε βξέζεθε 

λα επεξεάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπρλφηεηα, φηαλ ειέγρνληαλ νη παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο. Όηαλ ειέγρνληαλ ην εηζφδεκα, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ  θαη ην 

κέγεζνο θαη ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθνηήησλ.  

Απηή ε έξεπλα απέδεημε φηη ε αλάγλσζε ζηα κηθξά παηδηά ζρεηίδεηαη θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξν κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, παξά κε ην εηζφδεκα. Φπζηθά, ην επίπεδν 

ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη ηζρπξά θαη αηηηνινγηθά κε ην 

εηζφδεκα.   
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6.2.1. Σν επίπεδν γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ηεο κεηέξαο  

 

 Ηδηαίηεξα ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα γλσζηηθά, γισζζηθά, αλαγλσζηηθά θαη αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (Britto & Brooks-Gunn, 2001) θαη είλαη 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αλαγλσζηηθφ επίπεδν 

ησλ παηδηψλ θαη γεληθφηεξα ηε ζρνιηθή απφδνζε (Ann, 1993 ζην Gratz, 2006). Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή, ζηεξενηππηθά, ε κεηέξα εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ παηδηνχ θαη έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε απηφ. Δπίζεο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

κεηέξεο κε πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ κέλνπλ ζην ζρνιείν 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ κεηέξεο κε ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ (Ann, 1993 ζην Gratz, 2006). Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο 

εξεπλεηηθέο κειέηεο.   

ε δηαρξνληθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε λεπηαγσγεία πνπ αθνινπζνχζαλ ην 

πξφγξακκα Headstart βξέζεθε φηη ηα παηδηά ησλ κεηέξσλ κε πςειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έρνπλ πινπζηφηεξν ιεμηιφγην θαη ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο 

γξακκάησλ – ιέμεσλ, απφ φηη ηα παηδηά ησλ κεηέξσλ κε ρακειφηεξν επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Ζ κεηξηθή εθπαίδεπζε, σζηφζν, δελ παίδεη ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλαγλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ ζην ηέινο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. Μπνξεί απηφ λα ζπκβαίλεη δηφηη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ εμηζψλεη 

ην απνηέιεζκα ηεο κεηξηθήο εθπαίδεπζεο, φηαλ ην παηδί κπαίλεη ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Έηζη, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ κεγαιχηεξε εθπαίδεπζε δελ 

ήηαλ πιένλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε (Hammer, Farkas & Maczuga, 2010). 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο θαη αξλεηηθά κε ηε θηψρεηα. Παξά ην ρακειφ 

εηζφδεκα θαη ην ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, πνιινί γνλείο ρακειήο 

θνηλσληθήο ηάμεο παξέρνπλ έλα πινχζην, ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

γξακκαηηζκνχ ζηα παηδηά ηνπο (Christian et al., 1998; Drummond & Stipek, 2004; 

Payne et al., 1994; Purcell-Gates, 1996 ζην Phillips & Lonigan, 2009). Άιιεο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ (π.ρ. Baker, Scher,& Mackler, 1997).  
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          6.2.1.1. Ζ επηξξνή ησλ κεηξηθώλ πεπνηζήζεσλ ζηελ από θνηλνύ αλάγλσζε  

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ρακειήο πνηφηεηαο ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ζε 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνπο γνλείο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε δνκή ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο, ζπγθξηλφκελνη κε ηηο 

πεπνηζήζεηο πην κνξθσκέλσλ γνλέσλ. Οη δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε κπνξεί λα εμεγήζνπλ ηα επξήκαηα ηνπ Roberts et al.’s (2005 ζην 

Currenton & Justice, 2008) φζνλ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ηεο κεηέξαο θαη ηε κεηξηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο κε ηα λήπηα.  

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη κεηέξεο κέζα ζε κία θνηλσληθνπνιηηηζηηθή 

νκάδα κπνξεί λα πνηθίιινπλ ζεκαληηθά ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηνπο ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηειηθά ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο (Bennett et al., 2002; Hammer, Miccio, & Wagstaff, 2003 ζην Currenton 

& Justice, 2008).Οη γνληθέο πεπνηζήζεηο βαζίδνληαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ γνλέσλ φηαλ 

ήηαλ παηδηά (McGillicuddy - DeLisi, 1982 ζην Currenton & Justice, 2008). Αλ θαη 

αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζπκβνιή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εκπεηξηψλ ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ, ιίγεο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ζπγθεθξηκέλα πσο νη κεηξηθέο πεπνηζήζεηο γηα 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνγξακκαηηζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ  

Οη Currenton θαη Justice (2008) εμέηαζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ κεηέξσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο απφ θνηλνχ 

αλάγλσζεο, ζε 45 νηθνγέλεηεο Ακεξηθάλσλ κε επξσπατθή θαηαγσγή, νη νπνίνη 

θαηνηθνχζαλ ζε κηα απνκνλσκέλε, κηθξή, αγξνηηθή θνηλσλία θαη είραλ ρακειφ 

εηζφδεκα. Οη κεηέξεο κε αλψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ είραλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ζηηο κεηξήζεηο ησλ γνληθψλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηέξεο κε ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Χζηφζν, νη 

αλαθνξέο ησλ κεηέξσλ γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ήηαλ ίδηα θαη 

γηα ηηο δχν νκάδεο. Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη νη κεηξηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ιεηηνπξγνχζαλ σο δηακεζνιαβεηήο γηα 
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ηε ζχλδεζε ηνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηα παηδηά. Έλα εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ παηδηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν γηα θησρέο πξν-

γξακκαηηζκηθέο δεμηφηεηεο. Χζηφζν, βξέζεθε φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ κεηέξσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ζε δχν πεξηνρέο: ηελ θαηαλφεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο 

ζπκβάζεηο θαη ην λφεκα ηνπ έληππνπ ιφγνπ. Σα παηδηά ησλ κεηέξσλ κε πςειφηεξν 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ παξνπζίαδαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε απηέο ηηο 

δχν πεξηνρέο απφ ηα παηδηά κεηέξσλ κε ρακειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη κεηέξεο κε πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλεο λα ηνλίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλάγλσζεο, ελψ δηαβάδνπλ απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά βηβιία ηζηνξηψλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έληππνπ ιφγνπ ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν κέγεζνο 

ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ αληηζέζεσλ είλαη κεγάιν, ππνδειψλνληαο φηη ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ κεηέξεο κε εθπαίδεπζε κεγαιχηεξε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα, είραλ βαζκνινγίεο 

πνπ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ παηδηψλ κε κεηέξεο απφ 

ρακειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Έηζη, ην πςειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ βξέζεθε λα είλαη έλαο εμέρσλ παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ απηνχ ηνπ δείγκαηνο.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ επζχλεηαη γηα ηηο δηαθνξέο ζε απηφ ην δείγκα είλαη φηη 

νη κεηέξεο κε πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο λα εκπιέμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο κε ρακειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. 

Παξά ηελ ίδηα ζπρλφηεηα πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ ζην ζπίηη, νη κεηέξεο κε 

πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ είραλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε. Έηζη, ην πςειφηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ δε ζρεηίδεηαη 

κε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά, αιιά ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη κεηέξεο 

δηαβάδνπλ βηβιία κε ηα παηδηά ηνπο, κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο πεπνηζήζεηο 

λα αληηζηνηρνχλ ζε απφςεηο φπσο: ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε είλαη κηα επράξηζηε 

δξαζηεξηφηεηα, φπνπ ην παηδί κπνξεί λα εκπιαθεί (Currenton & Justice, 2008).  

Αθφκα θη αλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ αθνξά ηελ άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε 

ησλ παηδηψλ (Jimerson, Egeland, & Teo, 1999; Kohn, 1963; Luster, Rhoades, & Haas, 

1989 ζην Davis – Kean, 2005), ε βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη επεξεάδεη επίζεο ηηο 
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πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ, έρνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο λένπο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε έλα δεζηφ, θνηλσληθφ θιίκα ζην ζπίηη. Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ θαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απνηεινχζαλ ζεκαληηθνί 

δείθηεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ζην ζπίηη, αιιά 

κφλν ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ ήηαλ πξνγλσζηηθφ ηεο γνληθήο 

δεζηαζηάο (Davis – Kean, 2005). Οκνίσο, ν Smith θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1997 ζην 

Davis – Kean (2005) βξήθαλ φηη ε ζπζρέηηζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ κε ην αθαδεκατθφ επίηεπγκα ησλ 

παηδηψλ κεζνιαβνχληαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ήηαλ ηζρπξφηεξν γηα ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο κεηέξαο 

παξά γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Έηζη νη παξαπάλσ ππνζηήξημαλ φηη ην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

απφδνζεο ζην ζπίηη (π.ρ. αλάγλσζε, παηρλίδη).  

 Ζ Davis – Kean (2005) εμέηαζε ηε δηαδηθαζία ηνπ πσο ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη ηδηαίηεξα ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη 

ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ, ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ 

παηδηψλ, κέζσ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ. Αξρηθά νη 

γνλείο απάληεζαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, ρνξεγήζεθε ζηα 

παηδηά έλα ηεζη απφδνζεο θαη παξαηεξήζεθε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Δμεηάζηεθαλ θαη άιια ζηνηρεία γηα λα πξνζδηνξίζνπλ αλ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ 

πξφζζεηνη δείθηεο γηα αλαγλσζηηθή ή γλσζηηθή ελζάξξπλζε. Ζ εξεπλήηξηα ππέζεζε 

φηη απηφο ν έκκεζνο ζχλδεζκνο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ, ηελ αλάγλσζε, ην παηρλίδη θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη έξεπλεο ζην παξειζφλ εζηίαζαλ κφλν ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη έδσζαλ ιίγε πξνζνρή ζην ξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

παίμεη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απφ κηα εζληθή, ζπγρξνληθή κειέηε πνπ πήξαλ απφ ην PSDI. 

Σν PSDI είλαη κηα εζληθή, αληηπξνζσπεπηηθή, καθξνρξφληα βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα έξεπλαο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ πεξίπνπ 8000 νηθνγέλεηεο. ηε 

κειέηε ζπκκεηείραλ 868 παηδηά 8-12 εηψλ, ίζα ρσξηζκέλα αλάινγα κε ην θχιν. Σν 

49% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ κε ηζπαλφθσλα παηδηά Ακεξηθάλσλ πνπ θαηάγνληαλ απφ ηελ 

Δπξψπε θαη ην 47% αθξνακεξηθάλνη. 
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 Σα ρξφληα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ είραλ κία κέηξηα ζρέζε κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηδηψμεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είραλ κέηξηα άκεζε ζρέζε 

κε ηε ζρνιηθή απφδνζε ησλ παηδηψλ, ππνδεηθλχνληαο φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Σα ρξφληα 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ην πψο απηνί δνκνχλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη πσο αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο. Έηζη, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη κηα νηθνγέλεηα, εάλ νη γνλείο παξέρνπλ έλα ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξφ 

θαη κε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Παξφιν πνπ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

απηήο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ, ιφγσ ηεο ρξήζεο 

ζπγρξνληθψλ δεδνκέλσλ (ζε έλα ζεκείν ηνπ ρξφλνπ). Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

εμεηαζηνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαηά κήθνο ρξφλνπ, ψζηε λα παξέρνπλ κηα θαιχηεξε 

δνθηκή ηεο αηηηψδνπο ππφζεζεο (Davis – Kean, 2005). 

 

6.3.  Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα θαη ε επίδξαζή ηεο ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ 

 

 Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ 

θαηνίθσλ ηεο. Αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, κία πεξηνρή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

αγξνηηθή (1 – 1999 θάηνηθνη), εκηαζηηθή (2000-9999 θάηνηθνη) ή αζηηθή (10000 θαη 

πιένλ θάηνηθνη) (Δζληθή ηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.), 1991 ζην 

Οηθνλνκίδεο, 2003α). ε πην πξφζθαην δειηίν ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαηαλέκνληαη κφλν ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ αζηηθή θαη ηελ 

αγξνηηθή (κε ίζν αξηζκφ πιεζπζκνχ), ελψ νη εκηαζηηθέο πεξηνρέο πεξηιακβάλνληαη 

θαη απηέο ζηελ θαηεγνξία «αγξνηηθή» (Δ..Τ.Δ., 2009). Οη εξεπλεηέο επηθεληξψλνπλ 

ην ελδηαθέξνπλ ηνπο θπξίσο ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο ιφγσ ησλ έληνλσλ 

δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζά ηνπο, ηφζν ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ, φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαίλεηαη λα έρνπλ 

πνιιά θνηλά γλσξίζκαηα κε εθείλα ησλ αγξνηηθψλ, ελψ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

δηαθνξέο κε εθείλα ησλ αζηηθψλ (Οηθνλνκίδεο, 2003α). Χζηφζν, ζα επηιέμνπκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα καο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, γηαηί είλαη πηζαλφ λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ πνπ 

δνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, θαηά ηελ αλάγλσζε κε ηα παηδηά ηνπο, ζε ζρέζε κε 
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απηνχο ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, νπφηε ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

δνχκε ηα απνηειέζκαηα κε ην ζέκα καο θαη ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο.  

 Δίλαη εκθαλέο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, κε 

φηη άιιεο δηαθνξέο απηφ ζπλεπάγεηαη. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη φρη κφλν ζην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζην γεσγξαθηθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν, αιιά θαη 

ζηελ απφζηαζε απφ ην πινπζηφηεξν αζηηθφ θέληξν ηνπ λνκνχ. Δπνκέλσο, δηαθνξέο 

παξαηεξνχληαη φρη κφλν ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ, αιιά θαη ζε πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία (Μπισλά, 1982 

ζην Οηθνλνκίδεο, 2003α). 

Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα, παξαηεξνχληαη 

κεγάιεο δηαθνξέο ζε αξθεηνχο ηνκείο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, φπνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη θαηψηεξν ζε ζρέζε κε ηηο 

αζηηθέο. Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε δελ είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλάινγε 

κε απηή ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε απνηέιεζκα ην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ λα 

παξακέλεη ρακειφ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπλππάξρνπλ καδί κε ην ρακειφ 

γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ θαη ην ρακειφ εηζφδεκα, ιφγσ ησλ αζρνιηψλ ησλ 

θαηνίθσλ πνπ δελ απνθέξνπλ πςειά θέξδε, νπφηε θαη ην ρακειφ επαγγεικαηηθφ 

status, αιιά θαη νη αξλεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο (Σζαθξή, 1970 ζην 

Οηθνλνκίδεο, 2003α). Όια ηα παξαπάλσ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πλεπκαηηθή 

ηθαλφηεηα, ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ αθαδεκαηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (Καζζσηάθε, 1979; Μηρέιε, 1988; Μπισλά, 1982; Καζζσηάθε, 

1981; Κπξίδε, 1997; Γαλαζζή-Αθεληάθε, 1988; Κηηζαξά, 2001 ζην Οηθνλνκίδεο, 

2003α).  

Τπάξρεη έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ειιελφγισζζεο φζν θαη μελφγισζζεο, 

ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ζηελ νπνία κέλνπλ. Χζηφζν, ε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ην 

επξχηεξν ζέκα ησλ αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζε 

ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κπνξεί λα καο θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ επαιήζεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο. 

ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα αλαγλψζκαηα ησλ γνλέσλ καζεηψλ Γεκνηηθνχ φηαλ 

ήηαλ παηδηά, θαηά ηε δεθαεηία ’60  θαη  ’70  βξέζεθε φηη αγαπνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε 

ινγνηερλία ηα παηδηά πνπ έκελαλ ζε αζηηθά θέληξα ζε ζρέζε κε απηά πνπ έκελαλ ζε 

εκηαζηηθά θαη αγξνηηθά (94, 79 θαη 73% αληίζηνηρα) (Καηζίθε - Γθίβαινπ, 
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Καινγήξνπ & Υαιθηαδάθε, 2008). Πξφζθαηε έξεπλα (Σδνπξβάθαο, 2005) έδεημε φηη 

ε κε αλάγλσζε βηβιίσλ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (57,5), ελψ 

απφ φζνπο δηαβάδνπλ πξαθηηθά βηβιία, έλα πνζνζηφ 48,1% θαη απφ φζνπο δηαβάδνπλ 

βηβιία πιελ ησλ πξαθηηθψλ, έλα πνζνζηφ 44,2%, δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Έξεπλα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2009) εμέηαζε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνδεηθλχεη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ καζεηψλ κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπο, θαζψο νη 

καζεηέο αζηηθψλ πεξηνρψλ δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξα εμσζρνιηθά ινγνηερληθά βηβιία 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο εξγαηηθψλ (δηαθνξά 6 %) θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

(δηαθνξά 4,92%). Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη αζρέησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, νη 

καζεηέο δε ζπλεζίδνπλ λα δηαβάδνπλ ινγνηερληθά θείκελα εθηφο ζρνιείνπ, εθηφο απφ 

έλα κηθξφ πνζνζηφ (25%). ηελ έξεπλα απηή παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο  

ζεηηθέο  απαληήζεηο δίλνληαη απφ ηνπο καζεηέο αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηάζε πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηε θηιαλαγλσζία ησλ καζεηψλ 

κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαη ηελ 

θνηλσληθή ηάμε (Σειφπνπινο, 2004, Καηζίθε – Γθίβαινπ, Καινγήξνπ & 

Υαιθηαδάθε, 2008).  

Ο Μαιαθάληεο (2005) ζθηαγξαθεί ην αλαγλσζηηθφ πξνθίι καζεηψλ η’ 

δεκνηηθνχ κε βάζε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη κε 

βάζε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο. Βξέζεθε ινηπφλ φηη ηα παηδηά απφ αλψηεξν 

θνηλσληθννηθνλκηθφ επίπεδν, ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κέζνπ θαη θαηψηεξνπ,  

δηαβάδνπλ κε ζθνπφ ηελ απφιαπζε θαη ηελ σθέιεηα, πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ βηβιία 

παξά πεξηνδηθά θαη δηαβάδνπλ βηβιία πνπ βξίζνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπο ή 

πξνκεζεχνληαη απφ βηβιηνπσιείν ή θάπνηα πνπ ηνπο θάλνπλ δψξα, ελψ δελ 

εμαξηψληαη απφ ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

απνζπάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, φπσο 

παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, δελ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζπρλά, φζν ζηα παηδηά απφ ην θαηψηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ηα παηδηά απηά δέρνληαη κεγαιχηεξε βνήζεηα 

απφ ηνπο θίινπο, ηα αδέιθηα ή ην δάζθαιφ ηνπο. Αληηζέησο, ηα παηδηά θαηψηεξνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν γηα απφδνζε θαη 

αλαγλψξηζε θαη ιηγφηεξν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, θαηά ηνλ νπνίν αζρνινχληαη κε 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά επηζθέπηνληαη πην ζπρλά κηα βηβιηνζήθε.   
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Άιια επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηακνλήο είλαη φηη παηδηά Γ΄- Δ΄ 

Γεκνηηθνχ πνπ κέλνπλ ζε παλεπηζηεκηαθέο πφιεηο έρνπλ πην ζεηηθή αλαγλσζηηθή 

ζηάζε απφ ηα παηδηά πνπ κέλνπλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ηα παηδηά ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ έρνπλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ ηα παηδηά ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ (Ross & Fletcher, 1989 ζην Μαιαθάληεο, 2005).     

ρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζελ αλάγλσζε θαη ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζε ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή εκθαλίδνληαη 

αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Μεξηθνί γνλείο πνπ δηακέλνπλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ παηδηνχ ζην 

ζπίηη, ελψ άιινη είλαη πνιχ θαινί αλαγλψζηεο, δηαβάδνπλ ζπρλά κε ηα παηδηά ηνπο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν (Taylor 

& Dorsey-Gaines, 1988; Teale, 1986 ζην Mathangwane & Arua, 2006). Δλψ δειαδή 

ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο αλαπηχζζνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά απφ αζηηθέο 

πεξηνρέο, απηφ δελ είλαη απφιπην, θαζψο κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε, ηα παηδηά 

απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο. 

ε έξεπλα ηνπ Οηθνλνκίδε (2003β) δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα αθήγεζεο 

ηζηνξηψλ ζε γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πεξηζζφηεξνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ νη γνλείο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πην 

απαηηεηηθφ πξφγξακκα εξγαζία θαη πην απζηεξά σξάξηα. Σν πιενλέθηεκα απηφ ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη 

άιιεο δηαθνξέο (επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, εηζνδήκαηνο, πνιηηηζηηθψλ 

εξεζηζκάησλ) πνπ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, αλ βέβαηα ν ειεχζεξνο ρξφλνο αμηνπνηείηαη κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα 

παηδηά. Απηφ απνδείρζεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Perez (2007), ν νπνίνο  εμέηαζε 453 

παηδηά, ειηθίαο 7-10 εηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα πξνσζεηηθφ αλαγλσζηηθφ 

πξφγξακκα, κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ ηα αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληά θαη νη ζπλήζεηέο 

ηνπο, θαζψο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαηά ηελ επηινγή βηβιίσλ. Δλδηαθέξνληα ήηαλ 

ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηακνλήο, αθνχ βξέζεθε φηη ηα παηδηά αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ πξνηηκνχλ θπξίσο ηελ αλάγλσζε ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο, ε έξεπλα έδεημε φηη ην 70% ησλ παηδηψλ 

δηάβαδε θαηά κέζν φξν έλα βηβιίν ηελ εβδνκάδα θαη κάιηζηα ην 82% ησλ παηδηψλ 

πξνέρνληαλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ έδεημαλ φηη έλα πςειφ 
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πνζνζηφ παηδίσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε, ηα παηδηά φκσο 

απηά έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα πξνψζεζεο ηεο αλάγλσζεο, ηνπο έρνπλ δνζεί 

δειαδή ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζηάζεσλ. 

Οη Mathangwane θαη Arua (2006) εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ ζε 2 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. Οη γνλείο ήηαλ 

εκηεγγξάκκαηνη ή αλαιθάβεηνη, φκσο είραλ πνιχ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηελ αλάγλσζε, 

γλψξηδαλ ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ελζάξξπλαλ ηα παηδηά ηνπο λα δηαβάδνπλ 

ηα θείκελα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ αηηία γηα απηή ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη φηη ήζειαλ ηα 

παηδηά ηνπο λα επηηχρνπλ εθπαηδεπηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηθά. Χζηφζν, 

ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ ζηελ αλάγλσζε ησλ ζρνιηθψλ θεηκέλσλ είλαη 

αλεζπρεηηθφ. Ο ζθνπφο θάζε δξαζηεξηφηεηαο γξακκαηηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο ζπλήζεηεο ηεο δηα βίνπ αλάγλσζε. Φαίλεηαη 

φκσο φηη νη εξσηεζέληεο θάλνπλ αλππνιφγηζηε δεκηά ζηα παηδηά ηνπο, αλαγθάδνληαο 

ηα λα δηαβάδνπλ κφλν θείκελα γηα ην ζρνιείν. Ζ ζηάζε ηνπο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

ζσζηή, γηαηί αλ θαη ε εθπαηδεπηηθή επηηπρία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, είλαη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ αγάπε γηα ηελ αλάγλσζε. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ 

φηη ε αγάπε γηα αλάγλσζε είλαη κηα θαιή έλδεημε ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο.     

  Άιια ελδηαθέξνληα επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

παηδηψλ θαη απφ ηηο δχν αγξνηηθέο πεξηνρέο απάληεζε φηη ηνπ αξέζεη ε αλάγλσζε, 

ελψ κφλν νη γνλείο απφ ηε κία αγξνηηθή πεξηνρή αγαπνχλ ην δηάβαζκα ζε ηφζν 

κεγάιν πνζνζηφ (Thamaga, 76,6% θαη Lethakeng, 56,7%). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζην φηη ην Letlhakeng έρεη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην θχξην αζηηθφ θέληξν, 

δειαδή φζν πην απνκαθξπζκέλε είλαη ε πεξηνρή δηακνλήο απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή, 

ηφζν ιηγφηεξν αζρνινχληαη νη άλζξσπνη κε ηελ αλάγλσζε. Δπίζεο, ζηηο πεξηνρέο 

απηέο ηα παηδηά πνπ δε δηαβάδνπλ ζην ζπίηη είλαη εθείλα ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ ηα 

ελζαξξχλνπλ λα ην θάλνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ δηαβάδεη ζην ζπίηη θαη 

ζηηο δχν αγξνηηθέο πεξηνρέο ην θάλεη επεηδή νη γνλείο ηα ελζαξξχλνπλ ή ηνπο ην 

δεηνχλ θαη γηαηί ηα ελδηαθέξεη ε αλάγλσζε. χκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ησλ δχν 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, δελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ παξαδνζηαθά ή θνηλσληθά 

ζέκαηα πνπ λα αληηζηξαηεχνληαη ηελ αλάγλσζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, σζηφζν 

θάπνηνη αλαθέξνπλ ηε βνήζεηα γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, ηε θηψρεηα, ηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πάληξεκα ησλ θνξηηζηψλ ζε κηθξή ειηθία 

σο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάγλσζε ζην ζπίηη (Mathangwane & Arua, 

2006). 
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Ζ Lone (2011) εξεχλεζε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θνηηεηψλ ηεο πεδηάδαο 

ηνπ Kashmir, ζηε Νφηηα Ηλδία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλαγλσζηηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο, νη ζθνπνί θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο. 11 απφ απηνχο πξνέξρνληαλ απφ 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 9 απφ αζηηθέο. Απφ ηα δεδνκέλα απνθαιχθζεθε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ απνιακβάλεη ηελ αλάγλσζε, θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

νη θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ αζηηθέο πεξηνρέο. Απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε πνιιέο αηηίεο, φπσο ε έιιεηςε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζε 

απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν αλάγλσζεο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ απφ αγξνηηθέο 

πεξηνρέο δηάβαδε 1-2 ψξεο ηε κέξα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ αζηηθέο 

πεξηνρήο δηάβαδαλ 2-3 ψξεο. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο 

ιφγνπο, φπσο ην ρακκειφ επίπεδν γξακκαηηζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε έιιεηςε 

«πγηνχο» αλαγλσζηηθήο παξάδνζεο θαη νχησ θαζεμήο. Απφ ηα δεδνκέλα είλαη ζαθέο 

φηη νη θνηηεηέο αλέπηπμαλ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο κφλνη ηνπο νη 

πεξηζζφηεξνη ή κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. Οη γνλείο ησλ 

θνηηεηψλ απφ αζηηθέο πεξηνρέο έπαημαλ θαιχηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο απφ αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Οη θνηηεηέο δήισζαλ φηη δηαβάδνπλ θπξίσο γηα ηα καζήκαηά ηνπο, έπεηηα 

γηα πιεξνθφξεζε θαη γηα ςπραγσγία. Ο θνηηεηέο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο δηαβάδνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηα καζήκαηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο απφ αζηηθέο πεξηνρέο, 

νη νπνίνη δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν γηα πιεξνθφξεζε θαη ςπραγσγία. Χζηφζν, νη 

θνηηεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ δελ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάγλσζε 

γηα δηαζθέδαζε, αθνχ ε πιεηνςεθία απηψλ δηαβάδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη απφ ηελ πίεζε πνπ ηνπο αζθείηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο απφδνζε. Οη αλαγλσζηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ θνηηεηψλ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

επαιεζεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε αλαγλσζηηθή θνπιηνχξα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλε ζε αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ αζηηθέο πεξηνρέο, ζε ζρέζε κε 

απηνχο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο (Lone, 2011).  

 Σα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο έρνπλ σο καθξνρξφληα ζπλέπεηα ηε ζρνιηθή 

δηαξξνή ησλ καζεηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή 

κειέηε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (ΤΠΔΠΘ, 2007), ε ζρνιηθή δηαξξνή απμάλεηαη γξακκηθά 
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θαζψο πξνρσξάκε απφ ηηο αζηηθέο ζηηο εκηαζηηθέο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Αληίζεηα, δελ δηαπηζηψλεηαη γξακκηθή εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην επίπεδν αζηηθφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, αλ θαη νη αζηηθέο 

πεξηνρέο δηαθξίλνληαη απφ πςειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ε επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκεο. Έρνπλ 

αλαθεξζεί αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ καζεηέο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρνπλ ζεκεηψζεη 

πςειφηεξεο βαζκνινγίεο. Χζηφζν, ε γεσγξαθηθή ζέζε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο 

παξάγνληα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, αιιά ζπληειεί ζε απηή 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλαγθψλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχλ 

ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Ζ Κξήηε, ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα θαη ε δηθή καο έξεπλα, 

παξνπζηάδεη ηε δπζκελέζηεξε εηθφλα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, θαηαγξάθνληαο 

πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο πςειφηεξα ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ ζε φιεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ηχπνπο ζρνιείνπ (ΤΠΔΠΘ, 2007). 

 

6.4. Σν αλαγλσζηηθό θνηλό ηεο Διιάδαο  

 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ αλαγλσζηηθνχ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηε ζέζε ηνπ ζηελ απαζρφιεζε, ην ρψξν δηακνλήο 

θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. ρεηηθά κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ, απφ απηνχο πνπ δελ δηαβάδνπλ θαζφινπ ην 71,7% είλαη θαηψηεξεο 

εθπαίδεπζεο, ελψ φζνη δηαβάδνπλ πξαθηηθά βηβιία έρνπλ ζε πνζνζηφ 59,4% αλψηεξε 

εθπαίδεπζε, φπσο θαη φζνη δηαβάδνπλ βηβιία πιελ ησλ πξαθηηθψλ ζε πνζνζηφ 68,9%. Ζ 

κε αλάγλσζε βηβιίσλ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σν 57,5% ησλ 

κε αλαγλσζηψλ δεη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ απφ φζνπο δηαβάδνπλ πξαθηηθά βηβιία, 

έλα πνζνζηφ 48,1% θαη απφ φζνπο δηαβάδνπλ βηβιία πιελ ησλ πξαθηηθψλ, έλα πνζνζηφ 

44,2%, δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σέινο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλαγλσζηκφηεηαο θαη 

αλψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ην πνζνζηφ ηνπ 61% ησλ κε αλαγλσζηψλ 

αλήθνπλ ζηα θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ελψ έλα πνζνζηφ 65,2% απφ 

απηνχο πνπ δηαβάδνπλ πξαθηηθά βηβιία θαη έλα πνζνζηφ 68,8% απφ απηνχο πνπ 

δηαβάδνπλ άιια βηβιία εθηφο ησλ πξαθηηθψλ, αλήθνπλ ζηα αλψηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Σν 65,8% ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ζηελ Διιάδα 

καζαίλεη γηα ηα βηβιία απφ θίινπο, ελψ ην 60,6% απφ επηζθέςεηο ζε βηβιηνπσιεία θαη 

έλα 34,2% ελεκεξψλεηαη απφ ζπγγελείο. Γηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν νη λένη άλζξσπνη, 
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γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνπ δνπλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ πςειή 

κφξθσζε θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη άλζξσπνη απηνί επηζθέπηνληαη 

ζπρλά ηα βηβιηνπσιεία, αιιά επεξεάδνληαη θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 

απφ ηε γλψκε ζπγγελψλ θαη θίισλ, θαζψο θαη απφ θξηηηθέο πνπ δηαβάδνπλ 

(Σζνπξβάθαο, 2005).  

Ζ πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ εζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ (2010) δείρλεη φηη ην 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ 

πξαθηηθψλ αλάγλσζεο, κε ηνπο απφθνηηνπο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο λα αζρνινχληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν κε  ην δηάβαζκα  βηβιίσλ  απφ απηνχο θαηψηεξνπ επηπέδνπ. 

Βαζηθφο παξάγνληαο επίδξαζεο ηεο αλάγλσζεο ησλ αηφκσλ κε αλψηεξν επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ είλαη ε αζηηθφηεηα. Οη θάηνηθνη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ  

δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ απηνχο ησλ αγξνηηθψλ θαη επηπιένλ νη γπλαίθεο θάηνηθνη 

αζηηθψλ θέληξσλ δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο θαηνίθνπο αζηηθψλ 

θέληξσλ. Γηα φζνπο αλήθνπλ ζην κέζν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, ην θχιν 

δηαδξακαηίδεη θχξην ξφιν, κε ηηο γπλαίθεο λα δηαβάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηνπο άλδξεο. Σα βηβιία ηα αγνξάδνπλ νη ίδηνη νη αλαγλψζηεο ή ηα δαλείδνληαη απφ 

ζπγγεληθά πξφζσπα, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πξνκεζεχεηαη ηα βηβιία απφ 

δσξεάλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
  

 

Ο ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο έξεπλάο καο είλαη: 

α)   λα εμεηάζεη αλ νη γνλείο επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο παηδηά ηνπο              

βάζεη θάπνησλ θξηηεξίσλ θαη πνηα είλαη ηα θξηηήξηα απηά.  

β)   λα εμεηαζηεί αλ νη αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ θαηά ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα παηδηά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ην 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα εμεηάδεηαη ε επίδξαζε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέλεηαο: ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα.   

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλάο καο ζπιιέμακε δεδνκέλα 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο παηδηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο 

γνλείο θαη ηα παηδηά θαη ηα αλαιχζακε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ ζθνπνχ ηεο 

έξεπλαο επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (ην 

νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ θαη ηελ πεξηνρή κφληκεο θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο) επηδξά ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 

κε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (4 - 6 εηψλ).   

 

 Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. Πξνηηκήζακε λα 

ζέζνπκε εξσηήκαηα θαη φρη λα δηαηππψζνπκε ππνζέζεηο ζηελ έξεπλά καο, ιφγσ ηεο 

κε χπαξμεο αξθεηψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπηήθακε, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επαιεζεχζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο ππνζέζεηο καο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζέζακε ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηα νπνία ζα επηρεηξήζνπκε 

λα δψζνπκε απάληεζε ζηε ζπλέρεηα.   

 

- ρεηίδεηαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δηαβάδνπλ βηβιία 

ζηα παηδηά ηνπο; 
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- Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη 

ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ θαη ζηνλ ηφπν φπνπ 

πξνκεζεχνληαη ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο; 

- Τπάξρεη δηαθνξά ζηα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνπλ νη γνλείο βηβιία γηα ηα 

παηδηά ηνπο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ; 

- Πψο ζπζρεηίδεηαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζεη λα επηιέμνπλ παηδηθά βηβιία; 

- πζρεηίδεηαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ 

ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν κε ηα παηδηά ηνπο; 

- Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη 

ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ θαη ζηελ επηινγή ηνπ αηφκνπ πνπ 

δηαβάδεη βηβιία ζηα παηδηά ζην ζπίηη; 

- πζρεηίδεηαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ κε ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ ζηα παηδηά 

ηνπο; 

- Γηαθέξνπλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ νη γνλείο δηαβάδνληαο βηβιία ζηα παηδηά ηνπο, 

αλάινγα κε ην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεψλ ηνπο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ζηελ νπνία κέλνπλ; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
  

 

Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

8.1   Ο ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε έξεπλά καο έσο φηνπ νινθιεξσζεί πέξαζε απφ 

ηα ζηάδηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Αξρηθά, εμεηάζακε ηα κέζα κε ηα νπνία 

ζα κπνξνχζακε λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα καο θαη απνθαζίζακε φηη ην πην 

θαηάιιειν ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Λφγσ ηεο έιιεηςεο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 

θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε θηιαλαγλσζία ησλ παηδηψλ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ππήξμε ε αλάγθε θαηαζθεπήο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 

ψζηε λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηέθεξαλ. Υξεζηκνπνηήζακε σο 

νδεγφ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλνχζε ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία παηδηψλ γηα ηελ αλάγλσζε θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο (Μαιαθάληεο, 2005). Αθνχ θαηαζθεπάζακε ην εξσηεκαηνιφγην, ην 

κνηξάζακε πηινηηθά ζε κηθξφ δείγκα γνλέσλ. Έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο 

θαη κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, κε ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, ζην δείγκα ηεο 

έξεπλάο καο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ησλ θχξησλ 

φξσλ ηεο έξεπλαο καο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ δείγκαηνο, ηα 

κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 

 

 8.1.1  Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

  

Γηαζαθελίδνληαη παξαθάησ νη έλλνηεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο καο.  

Κξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηα νπνία ιακβάλνπλ      

ππφςε νη γνλείο θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ. 

Αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ: νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αλάγλσζε 

γεληθά θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε κε ηα παηδηά ηνπο εηδηθφηεξα.  
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Αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο γνλέσλ: νη ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ νη γνλείο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάγλσζε γεληθά θαη ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε εηδηθφηεξα. 

Δπίπεδν γξακκαηηθώλ γλώζεσλ: ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ γνλέα πνπ  

ιακβάλεη κέξνο ζηελ έξεπλα. ηελ παξνχζα έξεπλα θαζνξίζακε ηξία επίπεδα 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ: πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε), 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (κέζε εθπαίδεπζε) θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(αλψηεξε εθπαίδεπζε). 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή: Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνρψλ, φπνπ δηακέλνπλ κφληκα νη 

γνλείο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Οη πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ 

Ρεζχκλνπ θαη Ζξαθιείνπ, απ’ φπνπ ιάβακε ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε αγξνηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο. Αγξνηηθή πεξηνρή 

ραξαθηεξίζηεθε ε πεξηνρή εθείλε πνπ είρε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 2000 

θαηνίθνπο. Ζκηαζηηθή πεξηνρή ραξαθηεξίζηεθε ε πεξηνρή εθείλε πνπ είρε 

πιεζπζκφ 2000 - 10000 θαηνίθνπο θαη αζηηθή εθείλε ε πεξηνρή πνπ είρε 

πιεζπζκφ 10000 θαηνίθνπο θαη άλσ.  

 

8.2. Ο πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη γνλείο παηδηψλ ειηθίαο 4 - 6 εηψλ (λήπηα θαη 

πξνλήπηα), ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ησλ λνκψλ Ζξαθιείνπ θαη 

Ρεζχκλνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010.  Δπηιέμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο 

δηφηη: 

α) ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ε πεξίνδνο φπνπ κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε κεηέπεηηα 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή πηνζεηνχληαη αμίεο, πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο 

θαη ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα ζπληξνθεχνπλ ην παηδί ζε φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ 

(αθειιαξίνπ, 2003). Απηφ ηζρχεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηιαλαγλσζίαο.  

β) ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε δελ έρεη δηεξεπλεζεί αξθεηά ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, φπνπ ε απφ θνηλνχ αλάγλσζε ζην ζπίηη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμαξηάηαη αλ ζα ιάβεη ρψξα απφ ηελ θαιή ζέιεζε ησλ γνλέσλ. Οη εξεπλεηέο 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο αλαγλσζηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπλεζεηψλ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ, φπνπ ε 

αλάγλσζε ζην ζπίηη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην παηδί, ην 

νπνίν κπνξεί λα δηαβάδεη κφλν ηνπ. Χζηφζν, επεηδή νη ζηάζεηο θαη νη ζπλήζεηεο γηα 
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ηελ αλάγλσζε, φπσο θαη γηα πνιιά άιια ζέκαηα αξρίδνπλ λα θαιιηεξγνχληαη ήδε απφ 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεην ε έξεπλα γηα ηε 

θηιαλαγλσζία λα επεθηαζεί θαη ζηελ ειηθία απηή.    

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο καο επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο επηιεθηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Οη λεπηαγσγνί πνπ δέρζεθαλ λα καο βνεζήζνπλ κνίξαζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο. Απφ ηα 400 εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ 

επηζηξάθεθαλ ηα 196. Έηζη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε απφ 196 γνλείο (112 

απφ ην Ννκφ Ζξαθιείνπ θαη 84 απφ ην Ννκφ Ρεζχκλεο), νη νπνίνη πξνέξρνληαλ 

αλαινγηθά θαη απφ ηηο ηξεηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (αγξνηηθή, εκηαζηηθή θαη αζηηθή).  

Απφ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ 

επηπέδνπ κηαο νηθνγέλεηαο ζεσξήζακε ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχκε κε ην γξακκαηηθφ 

επίπεδν γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα. Δπηιέμακε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ δηφηη 

πξνζδηνξίδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη εχθνια θαη 

αληηθεηκεληθά. Δπίζεο, επηδξά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ θαη κάιηζηα επηδξά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην εηζφδεκα ή ην επάγγεικα 

ησλ γνλέσλ (Σδάλε, 1983; Φξαγθνπδάθε, 1985; Αξαβαλή, 2002; Σδάλε, 1996 ζην 

Οηθνλνκίδεο, 2003). Θα ήηαλ ινηπφλ ρξήζηκν λα δηεξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζή ηνπ 

θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

επηδξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ παηδηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

νξίζακε ηξία επίπεδα γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, κε βάζε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ν γνλέαο πνπ 

ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην (πνπ ζπλήζσο ήηαλ ε κεηέξα): 

α)  ην θαηψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, φπνπ πεξηιάκβαλε ηνπο απφθνηηνπο 

Γεκνηηθνχ (ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε). 

β) ην κέζν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, πνπ πεξηιάκβαλε ηνπο απφθνηηνπο 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ (κέζε εθπαίδεπζε). 

γ) ην αλψηαην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, πνπ πεξηιάκβαλε γνλείο πνπ είραλ 

πηπρίν Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ή θάπνην ηίηιν Μεηαπηπρηαθνχ (αλψηαηε εθπαίδεπζε).  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ γνλέσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ (Πίλαθαο 8.1). 
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Πίλαθαο 8.1: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλόηεηεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ.  

 

 

Δπηιέμακε επίζεο σο θξηηήξην ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλεη 

κφληκα ε νηθνγέλεηα, δηφηη απνηειεί δείθηε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο (Μαιαθάληεο, 2005), είλαη εχθνια πξνζδηνξίζηκε θαη αληηθεηκεληθή, 

φπσο θαη ην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ. Οξίζακε ηξία ζηξψκαηα κε βάζε ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλεη ε νηθνγέλεηα, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο: 

α)  αγξνηηθή (1 – 1999 θάηνηθνη),  

β)  εκηαζηηθή (2000-9999 θάηνηθνη) θαη 

γ) αζηηθή (10000 θαη πιένλ θάηνηθνη) (Δζληθή ηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Διιάδνο 

(Δ..Τ.Δ.), 1991 ζην Οηθνλνκίδεο, 2003α).  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ γνλέσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ (Πίλαθαο 8.2) 

 

Πίλαθαο 8.2: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλόηεηεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

                                               ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

            Αγξνηηθή             Ζκηαζηηθή                 Αζηηθή 

Ν % Ν % Ν % 

48 24,5 67 34,2 81 41,3  

 

 

 

                           ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ 

    

 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

   

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Ν % Ν % Ν % 

22 11,2 100 51 74 37,8   
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πσο θαηαλέκνληαη νη γνλείο πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλά καο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία κέλνπλ. 

 

Πίλαθαο 8.3: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλόηεηεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ θαη ηεο 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

 

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ                

Πξσηνβάζκηα Γεπηεξνβάζκηα Σξηηνβάζκηα ΤΝΟΛΟ 

Ν % Ν % Ν %    Ν                      % 

Αγξνηηθή 8 4,1 25 12,8 15 7,7 48 24,5 

Ζκηαζηηθή 7 3,6 39 19,9 21 10,7 67 34,2 

Αζηηθή 7 3,6 36 18,4 38 19,4 81 41,3 

ΤΝΟΛΟ 22 11,2 100 51 74 37,8 196 100,0 

  

 Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα εμεηάδακε θαη ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ «θχιν» 

θαη «ρψξαο θαηαγσγήο» ζηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. 

Πεξηνξηδφκαζηε φκσο, ζηελ εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξναλαθέξακε, ιφγσ ηεο 

κηθξήο ζπρλφηεηαο θάπνησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ έξεπλά καο είλαη δπζαλάινγν θαη δελ καο επηηξέπεη λα 

θάλνπκε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο κε ηε κεηαβιεηή θχιν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 8.4: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλόηεηεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, σο πξνο ην θύιν ηνπο.   

 

                                ΦΤΛΟ 

         Γπλαίθα            Άλδξαο  

       Ν       %       Ν      % 

177 90,3 19 9,7 
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Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε κεηαβιεηή «ρψξα θαηαγσγήο», φπσο δηαπηζηψλνπκε θαη 

ζηνλ Πίλαθα 8.5. Ζ πιεηνςεθία (90,3%) ησλ γνλέσλ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

Τπάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ γνλέσλ (κφιηο 9,7%), νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ άιιεο 

ρψξεο, φπσο Αιβαλία, Γεξκαλία θ.ά. Σν δείγκα ησλ γνλέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιιεο ρψξεο είλαη πνιχ κηθξφ ζπγθξηηηθά κε ην δείγκα ησλ γνλέσλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο, νπφηε δελ κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε ρψξα θαηαγσγήο επεξεάδεη 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη  

λα ζπγθξίλνπκε ηηο δχν θαηεγνξίεο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο ηπρφλ δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηα παηδηά ηνπο, ή αθφκα θαη λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο 

ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θάηη πνπ ζα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ.   

 

Πίλαθαο 8.5: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλόηεηεο ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ  ηα 

εξσηεκαηνιόγηα, σο πξνο ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο. 

 

                            ΥΩΡΑ ΚΑΣΑΓΩΓΖ 

            Διιεληθή Άιιε  

Ν % Ν % 

177 90,3 19 9,7 

 

 

8. 3. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαζθεπάζακε έλα εξσηεκαηνιφγην, 

ην νπνίν δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο γνλείο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία, ην έηνο 2009 - 2010. Αθνχ ζπκβνπιεπηήθακε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλά ηνπ ν Μαιαθάληεο (2005), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο 

ησλ παηδηψλ η’ Γεκνηηθνχ, θαηαζθεπάζακε έλα αληίζηνηρν γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 

κε ηελ νπνία επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε. Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πξνζρνιηθήο 
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ειηθίαο, φπνπ ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ κε ην 

ζπκβαηηθφ ηξφπν, ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλνληαλ ζηνπο γνλείο ηνπο. Ζ ηειηθή 

κνξθή ηνπ (βι. Παξάξηεκα Α) πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο 

έξεπλαο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ έλα ζχληνκν ζεκείσκα πνπ απεπζχλεηαη 

ζηνπο γνλείο, φπνπ εμεγείηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη  νδεγίεο γηα ηε ζσζηή 

ζπκπιήξσζε ηνπ. Δπίζεο, αξρηθά δεηνχληαη απφ ηνπο γνλείο θάπνηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε πνηθίια, 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ζέκαηα, φπσο ζηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ 

γνλέσλ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα παηδηά ηνπο, ζηε ζπρλφηεηα 

αλαγλσζηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνπο 

ιφγνπο θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ νη γνλείο φηαλ δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά 

ηνπο, ζηα θξηηήξηα επηινγήο βηβιίσλ, ζηελ πξνκήζεηα ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, ζηελ 

χπαξμε βηβιηνζήθεο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν, ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη, ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνχ φζνλ αθνξά ηα 

βηβιία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Οη παξαπάλσ 

εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε πνιιά ζέκαηα, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο επηιέμακε λα 

επεμεξγαζηνχκε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο 

ησλ γνλέσλ θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά ηνπο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία επηιέγνπλ νη ηειεπηαίνη παηδηθά βηβιία. Χζηφζν, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κειινληηθά γηα λα επεθηείλνπκε ηελ έξεπλά καο. 

   

8. 4. Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

 

 Αθνχ θαηαζθεπάζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πηινηηθά ζε 13 γνλείο, νη 

νπνίνη είραλ παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζην λεπηαγσγείν, γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ 

ρξεηαδφηαλ λα γίλνπλ δηνξζψζεηο. Οη γνλείο ήηαλ γλσζηνί καο, νπφηε αηζζάλνληαλ 

άλεηα λα καο πνπλ αλ θάηη ήηαλ δπζλφεην ή δελ ηνπο άξεζε ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο απηνχο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, ψζηε 

ην εξσηεκαηνιφγην λα είλαη θαηαλνεηφ θαη λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθχςνπλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. Έπεηηα, κνηξάζηεθαλ 

400 εξσηεκαηνιφγηα κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπο ζε ηκήκαηα λεπηαγσγείσλ αγξνηηθψλ, 

εκηαζηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. Πξνηηκήζεθε ηα 
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εξσηεκαηνιφγηα λα κνηξαζηνχλ ζηνπο γνλείο απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηκήκαηνο, 

δηφηη έξρνληαλ ζε θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ηνπο, ηηο γλψξηδαλ θαη είρε αλαπηπρζεί 

αλάκεζά ηνπο κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Πξνεγήζεθε ελεκέξσζε ησλ λεπηαγσγψλ 

ζρεηηθά κε ην ηη έπξεπε λα πνπλ ζηνπο γνλείο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ (π.ρ. πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο, 

αθφκα θαη εθείλεο φπνπ ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή –πνηέ-), ηελ αλσλπκία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ην ρξφλν επηζηξνθήο ηνπο. 

 Απφ ηα 400 εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ πίζσ 203. Απφ απηά φκσο ζηελ 

έξεπλά καο ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν 196, ιφγσ ηεο παξάιεηςεο απάληεζεο ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
  

 

ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Θα επηρεηξήζνπκε ην ζπζρεηηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ «επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ» θαη «γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα» κε 

άιιεο κεηαβιεηέο, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε απφ ηα δεδνκέλα καο θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο, ψζηε λα ηηο ζπζρεηίζνπκε κε θάπνηεο 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ νη ηειεπηαίνη ζρεηηθά κε ηα παηδηθά βηβιία, γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε πψο απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο.  

Γηα λα δνχκε ινηπφλ αλ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ νη γνλείο επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο πνπ νη ίδηνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεηηθά κε ηα παηδηθά βηβιία θαη θαη’ επέθηαζε ηηο αλαγλσζηηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ έιεγρφ one – 

way ANOVA (ANOVA θαηά έλα παξάγνληα), αθνχ πξφθεηηαη λα ζπγθξίλνπκε ηνπο 

κέζνπο φξνπο ηξηψλ νκάδσλ. Οη νκάδεο καο είλαη αλεμάξηεηεο, δειαδή ην θάζε 

ππνθείκελν ηνπ δείγκαηφο καο αλήθεη ζε κία κφλν νκάδα θαη ζπλεηζθέξεη κία κφλν 

παξαηήξεζε ζηα δεδνκέλα καο (Howitt & Cramer, 2010).  

 

9.1. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο παηδηθώλ βηβιίσλ 

από ηνπο γνλείο  

 

ηα δεδνκέλα ησλ εξσηήζεσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο ζα 

επηρεηξήζακε λα εθαξκφζνπκε παξαγνληηθή αλάιπζε, ψζηε λα ζπλνςίζνπκε, φζν 

γίλεηαη, έλα κεγάιν κέξνο πιεξνθνξηψλ ησλ 13 κεηαβιεηψλ ζε έλα κηθξφ αξηζκφ 

παξαγφλησλ. Καη νη ηξεηο απηέο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ, νπφηε κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πην ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα κε 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. 

Ζ παξαγνληηθή καο αλάιπζε ζα πεξηέρεη ηα δεδνκέλα απφ 13 κεηαβιεηέο: 

1.   Δπηιέγσ κφλνο ηα βηβιία πνπ ζεσξψ θαηάιιεια 

2.   Δπηιέγσ βηβιία πνπ κνπ έρνπλ ζπζηήζεη 

3.   Δπηιέγσ καδί κε ην παηδί, θαηφπηλ ζπδήηεζεο, ηα βηβιία πνπ ζα δηαβάζνπκε 
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4.   Δπηιέγσ βηβιία βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ 

5.   Πξνζέρσ ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ 

6.   Πξνζέρσ ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ 

7.   Πξνζέρσ ηελ ηηκή ηνπ βηβιίνπ 

8.   Πξνζέρσ ην δέζηκν ηνπ βηβιίνπ 

9.   Πξνζέρσ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

10.   Σν παηδί κνπ επηιέγεη βηβιία κε θξηηήξην ην πεξηερφκελν 

11. Σν παηδί κνπ επηιέγεη βηβιία κε θξηηήξην ηελ εηθνλνγξάθεζε 

12. Σν παηδί κνπ επηιέγεη βηβιία  κε θξηηήξην ηελ πξνβνιή ηνπ ζηελ ηειεφξαζε 

13. Σν παηδί κνπ επηιέγεη βηβιία κε θξηηήξην ζρεηηθή πξφηαζε ηεο λεπηαγσγνχ 

 

 Με ηνλ αξρηθφ έιεγρν KMO and Bartlett's Test δηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

δεδνκέλα καο είλαη θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παξαγνληηθή αλάιπζε ( p – 

value < 0,01).  

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο (Πίλαθαο 9.1) θαίλεηαη πφζν ηνηο 

εθαηφ κεηαβιεηφηεηα εξκελεχεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο, νπφηε θαη πφζνη παξάγνληεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε. 

 

Πίλαθαο 9.1. Πίλαθαο ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηόηεηαο  

 

 

Παξάγνληεο 

 

                                               Ηδηνηηκέο  

          

       ύλνιν 

                    

Μεηαβιεηόηεηα 

 

Πνζνζηό κεηαβιεηόηεηαο  

1 2, 478 19,059 19,059 

2 1,835 14,119 33,178 

3 1,471 11,317 44,495 

4 1,231 9,466 53,961 

5 1,077 8,285 62,246 

6 0,962 7,399 69,645 

7 0,795 6,119 75,764 

8 0,650 5,001 80,765 

9 0,633 4,871 85,636 

10 0,559 4,300 89,936 

11 0,526 4,045 93,981 

12 0,397 3,055 97,036 

13 0,385 2,964 100,00 

 

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο (62,246 %) 

κπνξεί λα εξκελεπηεί κε πέληε παξάγνληεο. Αλαιπηηθφηεξα, ν πξψηνο παξάγνληαο 
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εξκελεχεη ην 19,059%, ν δεχηεξνο ην 14,119%, ν ηξίηνο ην 11,317%, ν ηέηαξηνο ην 

9,466% θαη ν πέκπηνο ην 8,285%. Με ηνπο πέληε απηνχο παξάγνληεο εξκελεχεηαη ην 

62,246% ηεο κεηαβιεηφηεηαο.  

Έλα άιιν θξηηήξην γηα ην πφζνη παξάγνληεο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη ην scree – plot, φπνπ παξνπζηάδεη γξαθηθά ηηο ηδηνηηκέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε παξάγνληα. ην γξάθεκα απηφ ιακβάλνπκε ππφςε ηνπο 

παξάγνληεο ησλ νπνίσλ νη ηδηνηηκέο είλαη πάλσ απφ 1. Όπσο βιέπνπκε ινηπφλ απφ ην 

γξάθεκα κφλν πέληε παξάγνληεο εκθαλίδνπλ ηδηνηηκή πάλσ απφ 1.   

13121110987654321

Component Number

2,5
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ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνλ Πίλαθα πεξηζηξνθήο ζπληζησζψλ (Πίλαθαο 

9.2), φπνπ παξνπζηάδνληαη νη θνξηίζεηο ησλ δεθαηξηψλ κεηαβιεηψλ ζηνπο πέληε 

απηνχο παξάγνληεο. Ο πίλαθαο απηφο παξέρεη ηα θνξηία ησλ κεηαβιεηψλ ζηνπο 

παξάγνληεο κεηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπο.  
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Πίλαθαο 9.2: Πηλάθαο Πεξηζηξνθήο Σπληζησζώλ  

 

 

Παξάγνληεο 

1 2 3 4 5 

Δπηιέγεηε κφλνη ζαο 

ηα βηβιία πνπ 

δηαβάδεηε ζην παηδί 

ζαο; 

-,040 ,465 ,163 ,490 -,315 

Δπηιέγεηε βηβιία πνπ 

ζαο έρνπλ ζπζηήζεη λα 

δηαβάζεηε κε ην παηδί 

ζαο; 

,230 ,743 ,129 ,147 -,048 

Δπηιέγεηε ηα βηβιία 

πνπ ζα δηαβάζεηε κε 

ην παηδί ζαο θαηφπηλ 

ζπδήηεζεο καδί ηνπ; 

-,028 ,082 ,457 -,068 ,632 

Δπηιέγεηε ηα βηβιία 

κφλν κε βάζε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 

,027 -,052 ,002 ,150 ,577 

Όηαλ επηιέγεηε βηβιία 

γηα ην παηδί ζαο, 

πξνζέρεηε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ; 

,281 -,005 ,632 ,272 ,160 

Όηαλ επηιέγεηε βηβιία 

γηα ην παηδί ζαο, 

πξνζέρεηε ηελ 

εηθνλνγξάθεζή ηνπ; 

,353 -,332 ,127 ,604 ,164 

Όηαλ επηιέγεηε βηβιία 

γηα ην παηδί ζαο, 

πξνζέρεηε ηελ ηηκή 

ηνπ; 

,620 ,000 -,199 -,109 ,311 

Όηαλ επηιέγεηε βηβιία 

γηα ην παηδί ζαο, 

πξνζέρεηε ην δέζηκφ 

ηνπ; 

,830 ,136 ,017 ,029 -,014 

Όηαλ επηιέγεηε βηβιία 

γηα ην παηδί ζαο, 

πξνζέρεηε ηνλ 

εθδνηηθφ νίθν; 

,776 ,206 ,127 ,128 -,159 

Σν παηδί ζαο επηιέγεη 

βηβιία κε βάζε ην 

πεξηερφκελν; 

-,138 ,130 ,732 ,154 ,047 

Σν παηδί ζαο επηιέγεη 

βηβιία κε βάζε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε; 

-,058 ,032 ,110 ,797 ,166 

Σν παηδί ζαο επηιέγεη 

βηβιία κε βάζε ηελ 

πξνβνιή ηνπο ζηελ 

ηειεφξαζε; 

,056 ,281 -,558 ,301 ,484 
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Σν παηδί ζαο επηιέγεη 

βηβιία κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο 

λεπηαγσγνχ; 

,121 ,786 -,080 -,252 ,140 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη: 

 Ο πξώηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «πξνζέρσ ηελ ηηκή 

ηνπ βηβιίνπ» (0,620), «πξνζέρσ ην δέζηκν ηνπ βηβιίνπ» (0,830) θαη «πξνζέρσ 

ηνλ εθδνηηθφ νίθν» (0,776). Ο πξψηνο ινηπφλ παξάγνληαο επεηδή απαξηίδεηαη 

απφ κεηαβιεηέο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, αιιά κε εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί «επηινγή κε βάζε 

εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ».  

 Ο δεύηεξνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «επηινγή βηβιίσλ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί» (0,743), θαη «επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

λεπηαγσγνχ» (0,786). Ο δεχηεξνο παξάγνληαο κπνξεί λα νλνκαζηεί «επηινγή 

βηβιίσλ έπεηηα από ζρεηηθή πξόηαζε».  

 Ο ηξίηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «πξνζνρή ζην 

πεξηερφκελν» (0,632) θαη «επηινγή κε βάζε ην πεξηερφκελν» (0,732), νπφηε 

κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ηνλ ηξίην παξάγνληα «επηινγή κε βάζε ην 

πεξηερόκελν».  

 Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «πξνζνρή ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε» (0,604) θαη «επηινγή κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε» (0,797), 

νπφηε ν ηέηαξηνο παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «επηινγή κε βάζε 

ηελ εηθνλνγξάθεζε». 

 Σέινο, ν πέκπηνο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο «επηινγή 

βηβιίσλ θαηφπηλ ζπδήηεζεο» (0,632), «επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηηο επηζπκίεο 

ηνπ παηδηνχ» (0,577) θαη «επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ 

ηειεφξαζε» (0,484). Απηφο ν παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί 

«επηινγή κε βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνύ».  
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9.2 Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ 

γνλέσλ  

 

 Αξρηθά ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ 

γλώζεσλ ησλ γνλέσλ (εξψηεζε 2) θαη ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαβάδνπλ 

βηβιία ζην παηδί ηνπο (εξψηεζε 11). Γηα ην ζθνπφ απηφ επεμεξγαζηήθακε ηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζηελ εξψηεζε «γηα πνην ιφγν δηαβάδεηε βηβιία ζην παηδί 

ζαο;» ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, εθαξκφδνληαο 

ηε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο One-way ANOVA.  

 

Πίνακας 9.3: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο ιόγνπο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηα παηδηά ηνπο, σο πξνο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ.  

df= 195       *p <0,05           **p <0,01      

F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 Αξρηθά, ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Levene (Howitt & Cramer, 2010) έδεημε φηη 

νη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ είλαη νκνηνγελήο ή παξφκνηεο, ζηνηρείν πνπ καο επηηξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ έιεγρν one – way ANOVA, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο δηαβάδνπλ βηβιία ζην παηδί ηνπο. Ο Πίλαθαο 9.3 

δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ one – way ANOVA. Απφ απηφλ πξνθχπηεη φηη 

ην «επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ» επεξεάδεη κφλν ηελ πξφζεζή ηνπο 

 

ΛΟΓΟΗ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΩΝ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Γηα λα θνηκεζνύλ 22 1,23 1,232 100 1,23 1,230 74 1,61 1,383      1,984 

Γηα λα θάλε 22 0,55 0,858 100 0,47 0,958 74 0,47 0,940         0,61 

Γηα λα 

ςπραγσγεζνύλ 

22 2,27 1,032 100 2,63 1,051 74 3,03 0,936                                                  

5,974** 

Γηα λα κάζνπλ 22 3,14 0,834 100 3,11 0,994 74 3,12 0,921                                                                                                               

0,008 
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λα δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπφ λα ηα ςπραγσγήζνπλ (F=5,974, p-

value < 0,05), αιιά δελ επεξεάδεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά 

γηα λα θάλε, λα θνηκεζνχλ ή λα κάζνπλ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γνλείο, αλάινγα κε ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ, δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ςπραγσγήζνπλ. 

 Γε θαίλεηαη φκσο απφ ηνλ έιεγρν one – way ANOVA κεηαμχ πνησλ επηπέδσλ 

κφξθσζεο εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο απηέο. Με ην Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ζα  

δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο 

γλψζεσλ) ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηε κεηαβιεηή «γηα λα ςπραγσγεζεί». 

 

Πίνακας 9.4: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπό λα ηα ςπραγσγήζνπλ σο πξνο ην επίπεδν 

ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Αλάγλσζε 

βηβιίσλ ζηα 

παηδηά κε ζθνπό 

λα ςπραγσγεζνύλ 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,357   -0,754  ** 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,397*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05  **p<0,01 

Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. πξνθχπηεη φηη νη γνλείο 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπφ 

απηά λα ςπραγσγεζνχλ, ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φ, ηη δηαβάδνπλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ γνλείο απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζεηα, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ γνλέσλ απνθνίησλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη γνλείο αλψηαηεο 
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εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα βηβιία σο έλα είδνο ςπραγσγίαο γηα 

ηα παηδηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζηνηρεηψδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

 Σν επφκελν δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη αλ ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ (εξψηεζε 2) επεξεάδεη ηνλ ηόπν από ηνλ 

νπνίν νη ηειεπηαίνη πξνκεζεύνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο (εξψηεζε 12). 

Δπεμεξγαζηήθακε ινηπφλ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζηελ εξψηεζε: «απφ πνχ 

πξνκεζεχεζηε ηα βηβιία πνπ δηαβάδεηε κε ην παηδί ζαο;» ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ, εθαξκφδνληαο ηε ζηαηηζηηθή ηερληθή ηεο αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο One-way ANOVA. 

 

Πίνακας 9.5: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηόπν πξνκήζεηαο βηβιίσλ γηα ηα παηδηά ηνπο, σο πξνο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ.  

 

df= 195       *p <0,05           **p <0,01      

F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

 Όπσο πξναλαθέξακε, απφ ηνλ έιεγρν Levene ειέγρνπκε φηη νη δηαθπκάλζεηο 

ησλ ηηκψλ είλαη νκνηνγελείο. Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ην «επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ» επεξεάδεη ην αλ ζα πξνκεζεπηνχλ ή φρη βηβιία 

γηα ηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία (F=3,394, p-value<0,05), αιιά δελ επεξεάδεη 

 

ΣΟΠΟΗ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΒΗΒΛΗΩΝ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Βηβιηνπσιείν 22 2,59 1,221 100 3,02 0,995 74 3,23 1,001      3,394* 

Καηάζηεκα 

παηρληδηώλ 

22 1,64 1,177 100 1,26 0,981 74 1,09 1,023      2,434 

Γεκόζηα 

βηβιηνζήθε 

22 0,68 1,041 100 0,59 1,045 74 0,54 0,968                                                 

0,171 

Γσξεέο θίισλ 22 1,09 1,151 100 1,53 1,226 74  1,50 1,138 1,277 



 148 

ηελ πξνκήζεηά ηνπο απφ ηα θαηαζηήκαηα παηρληδηψλ, ηε δεκφζηα βηβιηνζήθε ή ηηο 

δσξεέο θίισλ. Μεηαμχ φκσο πνηψλ επηπέδσλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ παξνπζηάδνληαη 

απηέο νη δηαθνξέο; Με ην Κξηηήξην Tukey H.S.D. ζα  δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο 

(σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ) ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή «πξνκήζεηα απφ βηβιηνπσιεία»; 

  

Πίνακας 9.6: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

πξνκεζεύνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο από βηβιηνπσιεία σο πξνο ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Πξνκήζεηα 

βηβιίσλ από 

βηβιηνπσιεία 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,429   -0,639* 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

   

*p< 0,05   

 

Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. πξνθχπηεη φηη νη γνλείο 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνκεζεχνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο απφ 

βηβιηνπσιεία ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο απφθνηηνπο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, δε βξέζεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βάζε 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ε δηαθνξά ζηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ γηα παηδηά απφ 

βηβιηνπσιεία θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζε γνλείο ζηνηρεηψδνπο θαη αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ηνπο γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο λα επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία. 

 

 Έπεηηα, ζα εμεηάζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε πνπ θάλακε ζηηο εξσηήζεηο 13, 14 θαη 15 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όπσο 
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έρνπκε εμεγήζεη θαη παξαπάλσ νη εξσηήζεηο απηέο πεξηείραλ δεθαηξείο κεηαβιεηέο, 

ηηο νπνίεο πξνζπαζήζακε λα ζπλνςίζνπκε ζε 5 παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί 

είλαη:  α)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηα εμσηεξηθά ηνπο ζηνηρεία 

           β)    επηινγή βηβιίσλ έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφηαζε 

           γ)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν 

           δ)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε 

           ε)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ.  

Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα, βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επηινγή 

παηδηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ» 

(εξψηεζε 2) θαη ζην πώο νη ηειεπηαίνη επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία ζα 

αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, φπσο παξαπάλσ (ANOVA).  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA. 

 

Πίνακας 9.7: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν επηινγήο παηδηθώλ βηβιίσλ, σο πξνο ην επίπεδν 

ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ.  

 

df= 195       *p <0,05            

F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ 

ΒΗΒΛΗΩΝ ΜΔ 

ΒΑΖ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ 
 

 

F 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε Β/ζκηα εθπαίδεπζε Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

Ν Μ s N M s N M s 

Δμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
22 1,9242 4,79631 100 2,7067 5,58181 74 1,7838 3,83861 0,815 

ρεηηθή 

πξόηαζε 
22 1,6591 2,04931 100 2,1400 2,09144 74 1,7635 1,60526 1,093 

Σν πεξηερόκελν 22 3,9318 2,40186 100 5,2100 2,26656 74 5,2230 2,22862 3,131* 

Σελ 

εηθνλνγξάθεζε 
22 4,2500 2,16438 100 4,2050 2,12738 74 5,1149 2,09132 4,179* 

Σηο επηζπκίεο 

ηνπ παηδηνύ 
22 1,4848 1,90440 100 2,1533 2,66263 74 2,7432 3,39466 1,866 
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Απφ ηνλ έιεγρν Levene ηζρχεη ε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ νξηαθά, νπφηε νη 

δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο one – way 

ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, 

ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο «επηινγή 

παηδηθψλ βηβιίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν» θαη «επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ κε βάζε 

ηελ εηθνλνγξάθεζε» (F=3,131, F=4,179 αληίζηνηρα, p-value<0,05). χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εηθνλνγξάθεζή ηνπο. Θα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ) ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε κε ην Κξηηήξην Tukey H.S.D. 

  

Πίνακας 9.8: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

βηβιίσλ από ηνπο γνλείο κε βάζε ην πεξηερόκελό ηνπο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

*p< 0,05   

 

 

 

 

 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε βάζε ην 

πεξηερόκελν 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

  - 1,27818 * - 1,29115 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,1297 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 
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Πίνακας 9.9: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

βηβιίσλ από ηνπο γνλείο κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε βάζε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 0,04500 -0,86486 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,90986 * 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05   

 

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπο, ην επίπεδν 

ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ην αλ επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία κε βάζε 

απηφ ην θξηηήξην. Απφ ηηο αλαιχζεηο θαίλεηαη φηη νη γνλείο επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία 

κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ κέζε ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Χζηφζν απφ ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γνλείο κέζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ.  

Δληνχηνηο, ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πνπ επηιέγνπλ παηδηθά 

βηβιία κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη κηθξφ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο, νη γνλείο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ βηβιία κε βάζε ην θξηηήξην απηφ πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ γνλείο πνπ έρνπλ κέζε ή ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ελψ δελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη πξσηνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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 Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε αλ ην επίπεδν  ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ 

γνλέσλ (εξψηεζε 2) επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

ζηελ επηινγή ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ (εξψηεζε 16), ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηνλ 

έιεγρν one – way ANOVA.   

 

Πίνακας 9.10: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ην άηνκν πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα επηιέμνπλ βηβιία ζην 

παηδί ηνπο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ.  

 

 

df= 195       *p <0,05           F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

ηνλ πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ πξνθχπηεη έλα 

p-value ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (0,05). Γηα 

λα κελ ππάξμεη ινηπφλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, ζα 

νξίζνπκε ην α= 0,01. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο κε ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε.   

Απφ ηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 9.10) δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ» θαη 

 

ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ ΘΑ 

ΒΟΖΘΖΔΗ 

ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΒΗΒΛΗΩΝ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Τπάιιεινο 

βηβιηνπσιείνπ 

22 1,64 0,953 100 1,64 1,291 74 1,64 1,154 0,000 

Νεπηαγσγόο 22 1,95 1,362 100 1,55 1,242 74 1,34 1,197 2,181 

Φίινη - Γλσζηνί 22 0,64 0,848 100 1,24 1,138 74 1,41 0,978 4,543 *                                            

Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο  

22 0,41 0,734 100 1,07 1,027 74  1,01 0,986 4,162 * 

Καλέλαο  22 1,73 1,120 100 1,59 1,364 74 1,45 1,509 0,423 
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«βνήζεηα ζηελ επηινγή βηβιίσλ απφ θίινπο θαη γλσζηνχο» θαη «βνήζεηα ζηελ 

επηινγή βηβιίσλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο» (F=4,543 θαη F=4,162 

αληίζηνηρα, p-value<0,05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ην αλ νη ηειεπηαίνπ ζα επηιέμνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

επηιέμνπλ βηβιία θίινη θαη γλσζηνί ή ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ) ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηε κεηαβιεηέο «βνήζεηα γηα ηελ επηινγή ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ απφ θίινπο θαη γλσζηνχο» θαη «βνήζεηα ζηελ επηινγή βηβιίσλ απφ 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο», ζα ρξεζηκνπνηήζνκε ην Κξηηήξην Tukey H.S.D. 

 

 

Πίνακας 9.11: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

επηιέγνπλ βηβιία κε ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηώλ, σο πξνο ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε ηε βνήζεηα 

θίισλ - γλσζηώλ 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,604* -0,769** 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05  **p <0,01      
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Πίνακας 9.12: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

επηιέγνπλ βηβιία κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, σο πξνο ην επίπεδν 

ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε ηε βνήζεηα ησλ 

κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο  

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,661 * -0,604 * 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

  -0,056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05   

 

Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. πξνθχπηεη δηαθνξά ζηελ 

επηινγή βνήζεηαο απφ θίινπο θαη γλσζηνχο αλάκεζα ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο (Πίλαθαο 

9.11). Απφ ηε κέζε ηηκή ησλ θαηεγνξηψλ θαίλεηαη φηη νη γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο, θαη εηδηθφηεξα νη γνλείο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο. Χζηφζν, κηθξφ 

πνζνζηφ γνλέσλ κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε δεηά ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηψλ γηα 

ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ 

Απφ ηνλ Πίλαθα 9.12 πξνθχπηεη επίζεο δηαθνξά ζηελ επηινγή βνήζεηαο απφ 

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αλάκεζα ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο. Οη γνλείο 

ζπκβνπιεχνληαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ κέζε ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηηο κέζεο ηηκέο 

ησλ θαηεγνξηψλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο ζπκβνπιεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα 

ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ γνλείο πνπ έρνπλ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε.  

 

 Θέινπκε παξαθάησ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ 

γλώζεσλ ησλ γνλέσλ (εξψηεζε 2) επεξεάδεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζρεηηθά κε 

θάπνην βηβιίν (ην δηαβάδνπλ, ην αθεγνύληαη, βιέπνπλ ηελ ηζηνξία ζε DVD) 

(εξψηεζε 17).  Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε θαη πάιη ηνλ έιεγρν one – way 

ANOVA.   

  

Πίνακας 9.13: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν, σο πξνο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ηνπο. 

 

df= 195       *p <0,05           F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

Απφ ηνλ έιεγρν Levene, βξήθακε φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή 

νκνηνγελείο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε. Σα p-value ηνπ θξηηεξίνπ F είλαη κεγαιχηεξα απφ θάζε ζχλεζεο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (0,05), νπφηε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ δελ επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο 

ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν. 

 

 Έλα άιιν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη αλ ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ (εξψηεζε 2) επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΚΑΠΟΗΟ ΒΗΒΛΗΟ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Αλάγλσζε 22 3,27 0,935 100 3,59 0,805 74 3,57 0,684 1,574 

Αθήγεζε 22 1,82 1,402 100 1,85 1,351 74 1,95 1,192 0,146 

Παξαθνινύζεζε 

DVD 

22 1,77 1,066 100 1,32 1,118 74 1,20 1,047 2,340 
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αηόκσλ πνπ ζα δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά, όηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη 

(εξψηεζε 18). Δθαξκφδνληαο ηνλ έιεγρν ANOVA πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 

 

Πίνακας 9.14: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά όηαλ απηό 

βξίζθεηαη ζπίηη, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ηνπο. 

 

df= 195       *p <0,05         

F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

Απφ ηνλ έιεγρν Levene, βξήθακε φηη ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Σα p-value ηνπ θξηηεξίνπ F είλαη κεγαιχηεξα απφ θάζε 

ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (0,05), νπφηε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ δελ επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά φηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη. 

 

 Έλα άιιν εξψηεκα πνπ επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε κε ηελ παξαθάησ 

αλάιπζε είλαη αλ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ (εξψηεζε 2) 

επεξεάδεη ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ από ηνπο ίδηνπο (εξψηεζε 

19). Απφ ηνλ έιεγρν ANOVA πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

 

 

ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ 

ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΣΟ 

ΠΑΗΓΗ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Μεηέξα 22 3,50 0,673 100 3,36 0,798 74 3,22 0,864     1,268 

Παηέξαο 22 1,36 1,049 100 1,68 0,973 74 1,85 1,081     2,008 

Μεγαιύηεξα 

αδέιθηα 

22 1,18 1,006 100 1,21 1,149 74 0,95 1,204 1,162 

Παππνύο - γηαγηά 22 1,05 0,950 100 1,10 1,087 74  1,38 1,167 1,591 
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Πίνακας 9.15: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ ζηα παηδηά, σο πξνο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ηνπο.  

 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, πξνρσξήζακε ζηελ εμέηαζε ησλ p-value. Σα p-value ηνπ 

θξηηεξίνπ F είλαη κεγαιχηεξα απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (0,05), 

νπφηε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ δελ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ δηαβάδνπλ ηα βηβιία ζηα παηδηά ηνπο. 

  

 Παξαθάησ εμεηάδεηαη αλ ην επίπεδν γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ 

(εξψηεζε 2) επεξεάδεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ όηαλ δηαβάδνπλ βηβιία κε ηα 

παηδηά ηνπο (εξψηεζε 22). Απφ ηνλ έιεγρν ANOVA πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΟΤ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Αλάγλσζε 22 2,64 1,255 100 3,04 1,072 74 3,03 1,072     1,297 

Αλάγλσζε θαη 

ζπδήηεζε 

22 3,09 0,921 100 2,97 0,979 74 3,04 0,957     0,200 
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 Πίνακας 9.16: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ όηαλ δηαβάδνπλ βηβιία κε ην παηδί 

ηνπο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ.  

df= 195       *p <0,05           

 F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

ηνλ πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο νκνηφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ πξνθχπηεη έλα 

p-value ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (0,05). Γηα 

λα κελ ππάξμεη ινηπφλ πξφβιεκα σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, ζα 

νξίζνπκε ην α= 0,01. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο κε ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, άξα νη δηαθπκάλζεηο είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε. 

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο ANOVA (Πίλαθαο 9.16) δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ» θαη «αγάπε πξνο ηα βηβιία» θαη «επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν» (F=3,344 θαη 

F=3,251 αληίζηνηρα, p-value<0,05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηελ αλάγλσζε κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηα 

βηβιία θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν.  

 

ΣΟΥΟΗ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΟΤ ΜΔ ΣΟ 

ΠΑΗΓΗ 

            ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΩΝ ΓΝΩΔΩΝ 

ΓΟΝΔΩΝ   

             

 

          F Α/ζκηα 

εθπαίδεπζε 

Β/ζκηα  

εθπαίδεπζε 

Γ/ζκηα 

εθπαίδεπζε                    

Ν Μ s N M s N M s 

Αύμεζε ιεμηινγίνπ 22 2,91 1,306 100 2,83 1,303 74 3,18 1,102 1,705 

Απόθηεζε 

γλώζεσλ 

22 3,41 0,796 100 3,25 0,903 74 3,28 1,041 0,255 

Αγάπε πξνο ηα 

βηβιία 

22 3,23 0,869 100 3,16 1,022 74 3,53 0,831          

3,344*                                   

Δπαθή κε ην 

γξαπηό ιόγν 

22 3,59 0,796 100 2,85 1,306 74 3,01 1,244 3,251* 

Παξαηήξεζε 

εηθόλσλ 

22 2,95 1,214 100 2,43 1,394 74 2,81 1,382 2,323 
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Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ) ππάξρεη δηαθνξά, σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο «αγάπε γηα ηα βηβιία» θαη 

«επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν», ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Κξηηήξην Tukey H.S.D. 

 

Πίνακας 9.17: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηόρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία, σο πξνο ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Αγάπε πξνο ηα 

βηβιία 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

               0,067                -0,300 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

                 -0,367 * 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05  **p <0,01      

 

Πίνακας 9.18: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηόρν λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην γξαπηό ιόγν, σο 

πξνο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθώλ ηνπο γλώζεσλ. 

 

Δπαθή κε ην 

γξαπηό ιόγν 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α/ζκηα εθπαίδεπζε 

               0,741 *          0,577 

 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε 

           -0,164 * 

 

Γ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

   

*p< 0,05   
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Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. πξνθχπηεη φηη νη γνλείο 

δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

έρνπλ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Φαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε ηνπο γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν δεηγκάησλ δηαπηζηψλνπκε φηη 

νη γνλείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαβάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηβιία ζηα 

παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα ηα αγαπήζνπλ, απφ γνλείο πνπ έρνπλ κέζε εθπαίδεπζε.  

Απφ ηνλ Πίλαθα 9.18 πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε 

γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε γνλείο δεπηεξνβάζκηαο 

θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ην ζηφρν ηνπο λα θέξνπλ ηα παηδηά ζε 

επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν δηαβάδνληαο ηνπο βηβιία. Απ’ φηη θαίλεηαη θαη απφ ηηο 

κέζεο ηηκέο, νη γνλείο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην λα 

έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν κέζα απφ ηελ αλάγλσζε παηδηθψλ 

βηβιίσλ, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αθφκα, νη γνλείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζην λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν, ζε ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο κέζεο εθπαίδεπζεο.  

 

9.3.Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα   

 

 Θα εμεηάζνπκε πξψηα αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα (εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο 

δηαβάδνπλ βηβιία ζην παηδί ηνπο (εξψηεζε 11). 

 

Αθνχ εθαξκφζνπκε ηνλ θαηάιιειν έιεγρν, δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ έιεγρν 

Levene  φηη ηα p-value πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κηθξφηεξα απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζηηο δχν 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, άξα δελ ηζρχεη ε ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε κε παξακεηξηθή ANOVA (έιεγρνο Kruskal Wallis H.).   
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 Πίνακας 9.19: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο ιόγνπο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηα παηδηά ηνπο, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

df= 195       *p <0,05           **p <0,01      

Chi Square =  ηηκή θξηηεξίνπ chi squar 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 9.19) βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κε 

παξακεηξηθήο ANOVA. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο πνπ δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ κεηαβιεηψλ «γηα λα θνηκεζεί», «γηα λα θάεη» 

θαη «γηα λα ςπραγσγεζεί». Με ην Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ζα  δηαπηζηψζνπκε ζε 

πνηνπο γνλείο (σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δνπλ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο «γηα λα θνηκεζεί», «γηα λα θάεη» θαη «γηα λα ςπραγσγεζεί». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΗ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΩΝ 

                  ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ               

 

Chi 

Square 

    Αγξνηηθή    Ζκηαζηηθή        Αζηηθή  

Ν Μ s N M s N M s 

Γηα λα θνηκεζνύλ 48 1,35 1,313 67 1,09 1,368 81 1,62 1,189      8,061* 

Γηα λα θάλε 48 0,56 1,070 67 0,21 0,640 81 0,65 1,014     9,967** 

Γηα λα 

ςπραγσγεζνύλ 

48 2,83 0,834 67 2,28 1,229 81 3,06 0,812                                           

16,635*         

Γηα λα κάζνπλ 48 3,06 1,019 67 3,06 1,043 81 3,20 0,813      0,277                                                                                 
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Πίνακας 9.20: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπό λα θνηκεζνύλ, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Αλάγλσζε βηβιίσλ 

ζηα παηδηά κε 

ζθνπό λα 

θνηκεζνύλ 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

  0,265  -0,263 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

  -0,528* 

Αζηηθή πεξηνρή    

*p< 0,05   

 

Πίνακας 9.21: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπό λα θάλε, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Αλάγλσζε βηβιίσλ 

ζηα παηδηά κε 

ζθνπό λα θάλε 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 0,354 -0,092 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

  -0,445* 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

   

*p< 0,05   
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Πίνακας 9.22: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπό λα ςπραγσγεζνύλ, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Αλάγλσζε βηβιίσλ 

ζηα παηδηά κε 

ζθνπό λα 

ςπραγσγεζνύλ 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

Αγξνηηθή πεξηνρή  0,550* -0,228 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή   -0,778* 

Αζηηθή πεξηνρή    

*p< 0,05   

 

Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S., πνπ αθνξά ηνπο γνλείο πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζην παηδί ηνπο κε ζθνπφ λα θνηκεζεί (Πίλαθαο 9.20), πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθή θαη 

αζηηθή πεξηνρή. Απφ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν δεηγκάησλ  δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο 

πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα παηδηά ηνπο γηα λα 

θνηκεζνχλ απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. 

Όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο πνπ δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα 

θάλε, ν έιεγρνο κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. (Πίλαθαο 9.21) έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο εκηαζηηθήο θαη αζηηθήο πεξηνρήο. Απφ ηε 

κέζε ηηκή δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή δηαβάδνπλ 

πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα παηδηά ηνπο γηα λα θάλε απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε 

εκηαζηηθή πεξηνρή. 

Απφ ην θξηηήξην Tukey H.D.S. επίζεο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθή θαη εκηαζηηθή πεξηνρή θαη ζε 

γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθή θαη αζηηθή, ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ςπραγσγήζνπλ ηα παηδηά. Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεηγκάησλ 

θαίλεηαη φηη νη γνλείο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνρή δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηα παηδηά ηνπο κε ζθνπφ λα ηα ςπραγσγήζνπλ, απ’ φηη νη γνλείο πνπ δνπλ ζε 

εκηαζηηθή πεξηνρή.  
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 Σν επφκελν δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πνπ δεη ε νηθνγέλεηα (εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηνλ ηόπν από ηνλ νπνίν νη γνλείο 

πξνκεζεύνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο (εξψηεζε 12). 

 

Αθνχ εθαξκφζνπκε ηνλ θαηάιιειν έιεγρν, δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ έιεγρν 

Levene  φηη ηα p-value πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν πνπ θάλακε 

αλάκεζα ζηελ αλεμάξηεηε θαη ζε δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη κηθξφηεξα απφ 

θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν έιεγρνο αλάκεζα ζηελ 

αλεμάξηεηε θαη ζηηο δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, άξα 

δελ ηζρχεη ε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζα πξνρσξήζνπκε, φπσο θαη παξαπάλσ, ζε κε παξακεηξηθή ANOVA 

(έιεγρνο Kruskal Wallis H.).   

  

 Πίνακας 9.23: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηόπν πξνκήζεηαο βηβιίσλ γηα ηα παηδηά ηνπο, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ.      

df= 195       *p <0,05           **p <0,01      

Chi Square =  ηηκή θξηηεξίνπ chi square 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 9.23) βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κε 

παξακεηξηθήο ANOVA. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο πνπ δεη ε νηθνγέλεηα κε ηελ πξνκήζεηα παηδηθψλ βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία 

 

ΣΟΠΟΗ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

                  ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ               

 

Chi 

Square 

    Αγξνηηθή    Ζκηαζηηθή        Αζηηθή  

Ν Μ s N M s N M s 

Βηβιηνπσιείν 48 3,10 1,096 67 2,73 1,213 81 3,28 0,746 7,044* 

Καηάζηεκα 

παηρληδηώλ 

48 1,21 1,051 67 1,21 1,135 81 1,28 0,925  0,611 

Γεκόζηα 

βηβιηνζήθε 

48 0,65 0,934 67 0,45 0,942 81 0,65 1,109  3,318                                          

Γσξεέο θίισλ 48 1,48 1,203 67 1,10 1,195 81 1,77 1,099 12,053**                                                                         
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θαη απφ δσξεέο θίισλ. Με ην Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ζα  δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο 

γνλείο (σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δνπλ) ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ 

πξνκήζεηα βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία θαη απφ δσξεέο θίισλ. 

 

Πίνακας 9.24: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

πξνκεζεύνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο από βηβιηνπσιεία, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

Πξνκήζεηα 

βηβιίσλ από 

βηβιηνπσιείν 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

  

0,373 

 

        -0,180 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

   

         -0,553** 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

   

*p< 0,05       **p <0,01      

 

Πίνακας 9.25: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

πξνκεζεύνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο από δσξεέο θίισλ, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

Πξνκήζεηα 

βηβιίσλ από 

δσξεέο θίισλ 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

  

0,375 

     

       -0,286 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

   

         -0,661** 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

   

*p< 0,05       **p <0,01      
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Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S., ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

παηδηθψλ βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθή θαη αζηηθή πεξηνρή, κε ηνπο γνλείο πνπ 

δνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή λα πξνκεζεχνληαη πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα παηδηά ηνπο απφ 

βηβιηνπσιεία απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ απφ δσξεέο θίισλ παξνπζηάδεηαη επίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή θαη 

αζηηθή πεξηνρή, κε ηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή λα πξνκεζεχνληαη 

πεξηζζφηεξν βηβιία απφ δσξεέο θίισλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε 

εκηαζηηθή πεξηνρή. 

 

 Έπεηηα, ζα εμεηάζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε πνπ θάλακε ζηηο εξσηήζεηο 13, 14 θαη 15 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 

παξάγνληεο  είλαη:  

           α)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηα εμσηεξηθά ηνπο ζηνηρεία 

           β)    επηινγή βηβιίσλ έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφηαζε 

           γ)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν 

           δ)    επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζε 

           ε)     επηινγή βηβιίσλ κε βάζε ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ.  

Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ 

ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα 

(εξψηεζε 3) θαη ζην πώο νη γνλείο επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία ζα αθνινπζήζνπκε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, φπσο παξαπάλσ (ANOVA).  

Ο έιεγρνο Levene, γηα ηελ νκνηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Γηα λα κελ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνηνχκε 

απζηεξφηεξν έιεγρν, ψζηε νη δηαθπκάλζεηο λα είλαη παξφκνηεο ή νκνηνγελείο. Έηζη, 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν one-way ANOVA, απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:  
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Πίνακας 9.26: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν επηινγήο παηδηθώλ βηβιίσλ, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ.  

 

df= 195       *p <0,05           F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 9.24) θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο 

κεηαβιεηήο «γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ γνλέσλ» κε ηνπο πέληε απηνχο παξάγνληεο.  

 

  Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα 

(εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο γνλείο ζηελ 

επηινγή ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ (εξψηεζε 16).  

 

Ο έιεγρνο Levene καο έδεημε φηη ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη 

θαηάιιεινο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Έηζη, απφ ηνλ έιεγρν one – way ANOVA 

πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΠΑΗΓΗΚΩΝ 

ΒΗΒΛΗΩΝ ΜΔ 

ΒΑΖ: 

                             ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

          

F 

      Αγξνηηθή       Ζκηαζηηθή      Αζηηθή 

Ν Μ s N M s N M s 

Δμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

48 3,0625 6,07193 67 2,1891 5,21111 81 1,8683 3,73113  

0,908   

ρεηηθή 

πξόηαζε 

48 1,7396 1,72587 67 1,7015 1,78389 81 2,2654 2,10072                               

1,965 

Σν πεξηερόκελν 48 5,3021 2,05442 67 4,6866 2,71756 81 5,2531 2,01110       

1,448 

Σελ 

εηθνλνγξάθεζε 

48 4,5104 2,05636 67 4,3731 2,39372 81 4,7284 2,00476 0,510 

Σηο επηζπκίεο 

ηνπ παηδηνύ 

48 2,5972 3,53032 67 2,1194 2,84842 81 2,2757 2,55647 0,380 
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Πίνακας 9.27: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ην άηνκν πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα επηιέμνπλ βηβιία ζην 

παηδί ηνπο, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

 

df= 195       *p <0,05        **p <0,01      F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

 Απφ ηα p-value ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ F θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «γεσγξαθηθή πεξηνρή», «βνήζεηα ζηελ επηινγή 

βηβιίσλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ βηβιηνπσιείνπ» θαη «βνήζεηα ζηελ επηινγή βηβιίσλ 

απφ θίινπο θαη γλσζηνχο» (F=3,138, p-value<0,05 θαη F=6,100, p-value<0,01 

αληίζηνηρα). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ην αλ νη γνλείο ζα επηιέμνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ν ππάιιεινο ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαη θίινη – γλσζηνί. 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή) ππάξρεη 

δηαθνξά σο πξνο ηελ επηινγή βηβιίσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππάιιεινπ ηνπ 

βηβιηνπσιείνπ θαη ησλ θίισλ – γλσζηψλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Κξηηήξην Tuckey 

H.S.D. Απφ απηφ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

 

ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ 

ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ 

ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΒΗΒΛΗΩΝ 

                                         ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

          F 

    Αγξνηηθή       Ζκηαζηηθή      Αζηηθή 

Ν Μ s N M s N M s 

Τπάιιεινο 

βηβιηνπσιείνπ 

48 1,77 1,171 67 1,34 1,188 81 1,80 1,198 3,138* 

Νεπηαγσγόο 48 1,52 1,167 67 1,46 1,185 81 1,56 1,351 0,101 

Φίινη - Γλσζηνί 48 1,50 1,011 67 0,88 1,038 81 1,37 1,066 6,100**                           

Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο  

48 1,17 1,078 67 0,88 0,930 81 0,94 1,004 1,239 

Καλέλαο  48 1,42 1,200 67 1,66 1,472 81 1,54 1,441 0,415 
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Πίνακας 9.28: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε ην Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

επηιέγνπλ βηβιία κε ηε βνήζεηα ηνπ ππάιιεινπ ηνπ βηβιηνπσιείνπ, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππάιιεινπ ηνπ 

βηβιηνπσιείνπ 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

  

0,428 

 

        -0,32 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

   

         0,053* 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

   

*p< 0,05       **p <0,01      

 

Πίνακας 9.29: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε ην Κξηηήξην Tuckey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

επηιέγνπλ βηβιία κε ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηώλ, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Δπηινγή βηβιίσλ 

κε ηε βνήζεηα 

θίισλ θαη 

γλσζηώλ 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

  

0,619** 

 

        0,130 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

   

        -0,490* 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

 

   

*p< 0,05       **p <0,01      
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 Απφ ηα p-value πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο ειέγρνπο κε ην Κξηηήξην Tuckey 

H.S.D. θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε 

εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο, σο πξνο ηελ επηινγή βηβιίσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππάιιεινπ ηνπ βηβιηνπσιείνπ.  Οη γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ βνήζεηα απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαηά ηελ επηινγή 

παηδηθψλ βηβιίσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο κε ηε βνήζεηα θίισλ θαη 

γλσζηψλ, ηα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο απφ αγξνηηθή θαη εκηαζηηθή πεξηνρή θαη αλάκεζα ζε 

γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκηαζηηθή θαη αζηηθή. Πην αλαιπηηθά, νη γνλείο πνπ 

κέλνπλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηψλ γηα 

ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. Δπίζεο, 

νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα θίισλ θαη 

γλσζηψλ γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή 

πεξηνρή. 

 

 Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα 

(εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν (ην 

δηαβάδνπλ, ην αθεγνύληαη, βιέπνπλ ηελ ηζηνξία ζε DVD) (εξψηεζε 17). 

 

Αθνχ ειέγμακε ηελ ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, απφ ηνλ έιεγρν ηεο ANOVA 

έρνπκε: 
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Πίνακας 9.30: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζρεηηθά κε θάπνην βηβιίν, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

df= 195       *p <0,05           F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

 Σα p-value ηνπ θξηηεξίνπ F είλαη κεγαιχηεξα απφ ην ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο (0,05), νπφηε ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ νη γνλείο δελ 

επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε 

θάπνην βηβιίν. 

 

 Έλα άιιν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

δεη ε νηθνγέλεηα (εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ πνπ ζα δηαβάδεη 

βηβιία ζην παηδί όηαλ απηό βξίζθεηαη ζην ζπίηη (εξψηεζε 18). 

 

Γηα λα ηζρχεη ε νκνηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, θαη επνκέλσο λα είλαη ν 

έιεγρνο ηεο ANOVA θαηάιιεινο, ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε απζηεξφηεξν έιεγρν 

ζηνλ έιεγρν Levene, νπφηε ν έιεγρνο one – way ANOVA είλαη θαηάιιεινο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε. Απφ ηνλ έιεγρν ANOVA πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΚΑΠΟΗΟ ΒΗΒΛΗΟ 

                                ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

          F 

     Αγξνηηθή        Ζκηαζηηθή      Αζηηθή 

Ν Μ s N M s N M s 

Αλάγλσζε 48 3,67 0,630 67 3,57 0,821 81 3,46 0,822 1,131 

Αθήγεζε 48 1,83 1,226 67 1,63 1,347 81 2,12 1,259 2,799 

Παξαθνινύζεζε 

DVD 

48 1,46 1,148 67 1,09 1,026 81 1,44 1,095 2,429 
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 Πίνακας 9.31: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ην άηνκν πνπ δηαβάδεη βηβιία ζην παηδί όηαλ απηό βξίζθεηαη 

ζπίηη, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

df= 195       *p <0,05                                                                       F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

Σα p-value ηνπ θξηηεξίνπ F είλαη κεγαιχηεξα απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο (0,05), νπφηε ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ νη γνλείο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα δηαβάδνπλ βηβιία ζην παηδί φηαλ βξίζθεηαη 

ζην ζπίηη. 

 

 Έλα άιιν εξψηεκα πνπ επηρεηξνχκε λα απαληήζνπκε κε ηελ παξαθάησ 

αλάιπζε είλαη αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα (εξψηεζε 3) 

επεξεάδεη ηνλ ηξόπν ηεο αλάγλσζεο ελόο παηδηθνύ βηβιίνπ από ηνπο γνλείο 

(εξψηεζε 19). 

 

Απφ ηνλ έιεγρν Levene πξνθχπηεη κε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, νπφηε ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε κε παξακεηξηθή ANOVA (έιεγρνο Kruskal Wallis H.).    

 

 

 

 

 

ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ 

ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΣΟ 

ΠΑΗΓΗ 

                       ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

          F 

     Αγξνηηθή      Ζκηαζηηθή            Αζηηθή                     

Ν Μ s N M s N M s 

Μεηέξα 48 3,35 0,668 67 3,25 1,049 81 3,36 0,658     0,351 

Παηέξαο 48 1,58 1,028 67 1,67 1,079 81 1,81 0,989     0,829 

Μεγαιύηεξα 

αδέιθηα 

48 1,42 1,145 67 0,90 1,061 81 1,10 1,210 2,899 

Παππνύο - 

γηαγηά 

48 1,38 1,064 67 0,97 1,231 81 1,28 1,003 2,305 
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Πίνακας 9.32: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελόο βηβιίνπ ζην παηδί, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Σα p-value πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν Kruskal Wallis H. είλαη κεγαιχηεξα απφ 

θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο , νπφηε ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη 

ε νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ απφ ηνπο γνλείο. 

 

 Παξαθάησ εμεηάδεηαη αλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα (εξψηεζε 3) επεξεάδεη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ νη γνλείο όηαλ 

δηαβάδνπλ βηβιία κε ην παηδί ηνπο (εξψηεζε 22). 

 

Απφ ηνλ έιεγρν ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

νκνηφηεηα ζηηο δηαθπκάλζεηο, ζηηο νπνίεο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ α = 0,05, 

ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Howitt & Cramer (2010), κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ANOVA. Δπεηδή ππάξρνπλ θαη δχν p-value πνπ είλαη 

κηθξφηεξα απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, ην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

απζηεξφηεξν έιεγρν δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε. Γη’ απηφ ζα θαηαθχγνπκε ζηε 

ρξήζε ηεο κε παξακεηξηθήο ANOVA (έιεγρνο Kruskal Wallis H.). Έρνπκε ινηπφλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΟΤ 

    ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

  Chi 

square 

        Αζηηθή    Ζκηαζηηθή         Αγξνηηθή  

Ν Μ s N M s N M s 

Αλάγλσζε 48 3,08 0,986 67 2,81 1,328 81 3,09 0,925   1,434 

Αλάγλσζε θαη 

ζπδήηεζε 

48 2,88 1,003 67 3,03 1,029 81 3,07 0,877   0,608 
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Πίνακας 9.33: Μέζνη όξνη (Μ) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (s) ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ όηαλ δηαβάδνπλ βηβιία κε ην παηδί 

ηνπο, σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

df= 195       *p <0,05        **p <0,01                                       F= ηηκή θξηηεξίνπ F  

 

Απφ ηνλ πίλαθα ηεο ANOVA (Πίλαθαο 9.33) δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα», «αχμεζε ιεμηινγίνπ» θαη «αγάπε πξνο ηα βηβιία» (Chi Square=8,715, p-

value<0,05 θαη Chi Square =11,255, p-value<0,01 αληίζηνηρα). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ αλάγλσζε κε ηα παηδηά κε 

ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία. Γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ζε πνηνπο γνλείο (σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή) ππάξρεη δηαθνξά 

σο πξνο ηε κεηαβιεηέο «αχμεζε ιεμηινγίνπ» θαη «αγάπε γηα ηα βηβιία», ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Κξηηήξην Tukey H.S.D. 

 

ΣΟΥΟΗ 

ΑΝΑΓΝΩΖ 

ΒΗΒΛΗΟΤ ΜΔ 

ΣΟ ΠΑΗΓΗ 

                       ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                

 

   Chi 

square 

    Αγξνηηθή       Ζκηαζηηθή       Αζηηθή                    

Ν Μ s N M S N M s 

Αύμεζε 

ιεμηινγίνπ 

48 3,44 0,741 67 2,63 1,444 81 2,98 1,204    8,715* 

Απόθηεζε 

γλώζεσλ 

48 3,46 0,683 67 3,15 1,104 81 3,28 0,925    1,133 

Αγάπε πξνο ηα 

βηβιία 

48 3,56 0,649 67 2,94 1,179 81 3,46 0,791                           

11,255**                         

Δπαθή κε ην 

γξαπηό ιόγν 

48 3,17 1,117 67 2,73 1,420 81 3,11 1,151    2,686 

Παξαηήξεζε 

εηθόλσλ 

48 3,00 1,167 67 2,36 1,564 81 2,64 1,297    4,520 
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Πίνακας 9.34: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηόρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Αύμεζε ιεμηινγίνπ  

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

Αγξνηηθή πεξηνρή          

         0,811**        

          

0,462 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

                

           -0,348 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

   

*p< 0,05  **p <0,01      

 

Πίνακας 9.35: Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε Κξηηήξην Tukey H.S.D. ησλ γνλέσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηόρν αγαπήζνπλ ηα βηβιία, σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

 

Αγάπε γηα ηα 

βηβιία 

 

Αγξνηηθή πεξηνρή 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

Αγξνηηθή πεξηνρή          

         0,622** 

          

0,106 

 

Ηκηαζηηθή πεξηνρή 

                             

            -0,516** 

 

Αζηηθή πεξηνρή 

   

*p< 0,05  **p <0,01      

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 9.34, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζε θαηνίθνπο αγξνηηθήο θαη εκηαζηηθήο πεξηνρήο,  φζνλ αθνξά ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο.  Απφ ηε κέζε 

ηηκή πξνθχπηεη φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή δηαβάδνπλ ζηα παηδηά 
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ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ 

κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. 

Δπίζεο, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαηνίθνπο 

αγξνηηθήο θαη εκηαζηηθήο πεξηνρήο θαη ζε θαηνίθνπο εκηαζηηθήο θαη αζηηθήο, φζνλ 

αθνξά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία (Πίλαθαο 

9.35). Απφ ηηο κέζεο ηηκέο θαίλεηαη φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή 

δηαβάδνπλ ζηα παηδηά κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ 

κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. Αθφκα, νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή 

δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία πεξηζζφηεξν απφ 

απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν
  

 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη αλ ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

κέλεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδνπλ ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα πξνζρνιηθήο ειηθίαο παηδηά ηνπο, θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαλέξσζαλ φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη θάπνηεο 

απφ ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ θάπνηεο άιιεο δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.  

 Ζ παξνπζίαζε ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κε βάζε ηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο. Θα πξνζπαζήζνπκε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα λα 

εξκελεχζνπκε πσο ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή επεξεάδεη ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη κε ηα παηδηά ηνπο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ ηειεπηαίσλ.  

Καη’ αξράο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο 

απαξηίδεηαη απφ κεηέξεο (90,3% έλαληη 9,7% ησλ αλδξψλ). Απηφ ήηαλ θάηη πνπ 

αλακέλακε, θαζψο είλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη νη κεηέξεο είλαη απηέο πνπ 

θξνληίδνπλ αξρηθά ηα παηδηά θαη είλαη ππεχζπλεο λα ηα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ (Clark, 2005). Δπίζεο, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κεηέξα θαη νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ζην ζπίηη παξνπζίαδαλ 

ηε κεηέξα σο θχξην αλαγλψζηε (Saracho & Spodek, 2010). Χζηφζν, ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα κπνξνχζακε λα ζπγθξίλνπκε ηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο 

κε βάζε ην θχιν ηνπ γνλέα, θαζψο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθά ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ θαη ζηε αλάπηπμε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηε βαζκνινγία ηνπο θαη ζηε ζηάζε ηνπο γηα ην 

ζρνιείν θαη κάιηζηα ν ξφινο ηνπο ζε απηήλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο. Δπίζεο, νη 

αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηέξσλ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, ζηα επίπεδα ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο ηνπο 

επηινγέο (Saracho, 2007, Clark, 2005). Απηφ φκσο δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη ζηελ 
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παξνχζα έξεπλα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο παηέξσλ πνπ απάληεζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γνλείο άιιεο εζληθφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

απφ κηα ηέηνηα ζχγθξηζε ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα, σζηφζν ην κηθξφ δείγκα ησλ 

γνλέσλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο έξεπλάο καο δε καο επηηξέπεη λα θάλνπκε αλαιχζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ρψξα θαηαγσγήο.  

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην ζρνιηαζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλνςίζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο παηδηθψλ βηβιίσλ, 

πξνρσξήζακε ζε παξαγνληηθή αλάιπζε ηξηψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, 

ψζηε λα κεησζεί ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ καο. Έηζη, πξνέθπςαλ πέληε παξάγνληεο 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο παηδηθψλ βηβιίσλ (επηινγή κε βάζε ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηβιίνπ, κε βάζε ζρεηηθή πξφηαζε, κε βάζε ην πεξηερφκελν, ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ). Παξαθάησ, ζα δηαπηζηψζνπκε πνηνη απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

10.1 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ην επίπεδν 

γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ  

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ιόγσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο.    

 

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 

λα εηζάγνπλ νη γνλείο ηα παηδηά ζηνλ θφζκν ησλ βηβιίσλ θαη λα ηα βνεζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ κηα θαιή ζρέζε κε απηά είλαη λα ηνπο κεηαδψζνπλ ηελ άπνςε φηη ε 

αλάγλσζε είλαη κηα ρξήζηκε, αιιά θαη ηαπηφρξνλα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα δηαζθεδάζνπλ. Ζ έξεπλα γηα ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ ζε κηθξά παηδηά ππνζηεξίδεη φηη νη γνλείο πνπ ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ πεγή δηαζθέδαζεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ πην ζεηηθέο απφςεηο γηα 

ηελ αλάγλσζε, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Weigela, Martina & Bennett, 2006 ; Baker, Scher & 

Mackler 1997). Καηά ηελ έξεπλά ηνπο, νη Baker & Scher (2002) δηαπίζησζαλ φηη νη 
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γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο 

πξνο ην φηη έλαο ιφγνο αλάγλσζεο πνπ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο είλαη ε ςπραγσγία. 

Κξαηψληαο νη γνλείο απηή ηε ζηάζε κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά ηελ άπνςε φηη ε 

αλάγλσζε είλαη κηα επράξηζηε θαη αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

πξνσζείηαη ην εζσηεξηθφ θίλεηξν ηνπο γηα αλάγλσζε (Csikzentmihalyi, 1991 ζην  

Baker & Scher, 2002).  

 Πνιινί εξεπλεηέο (Baker & Scher, 2002; Sonnenschein et al., 2000; Baker, 

Scher, and Mackler, 1997) έρνπλ θαηαιήμεη έπεηηα απφ καθξνρξφληεο έξεπλεο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη σθέιηκν γηα ηα παηδηά νη γνλείο ηνπο λα πηνζεηνχλ κηα 

πξννπηηθή ςπραγσγίαο πξνο ηελ αλάγλσζε, δηφηη ηα παηδηά ζρεκαηίδνπλ πην ζεηηθή 

ζηάζε πξνο ηελ αλάγλσζε θαη παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν λα δηαβάδνπλ θαη 

βειηηψλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο δεμηφηεηα. Δπίζεο, νη γνλείο απηνί ηείλνπλ λα 

παξέρνπλ ζηα παηδηά πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζην ζπίηη, ψζηε λα απνθηήζνπλ απηή 

ηελ άπνςε θαη ηα ίδηα. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο θάλεθε φηη ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ δε ζρεηίδεηαη κε ην αλ ζα δηαβάζνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο παηδηθά βηβιία πξνθεηκέλνπ λα θνηκεζνχλ, λα θάλε ή λα κάζνπλ, επεξεάδεη 

φκσο ηελ αλάγλσζε πνπ γίλεηαη ζην ζπίηη κε ζηφρν ηελ ςπραγσγία ηνπο. Οη γνλείο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα ηα 

ςπραγσγήζνπλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζηνηρεηψδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο (βι. 

Πίλαθα 9.3 θαη Πίλαθα 9.4). Οη γνλείο δειαδή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ ηα 

παηδηθά βηβιία έλα είδνο ςπραγσγίαο γηα ηα παηδηά ηνπο.  

 Όζνλ αθνξά ην γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο ςπραγσγίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κε εθείλα ηεο έξεπλαο ηεο DeBaryche (1995 ζην Weigela, Martina & 

Bennett, 2006) πνπ δείρλνπλ φηη βξέζεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηηο αλαγλσζηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλαγλσζηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ. Βξέζεθε δειαδή φηη νη ζπλήζεηεο γξακκαηηζκνχ ησλ γνλέσλ, θαζψο 

θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε. Έηζη, φζν πην πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν έρνπλ νη 

γνλείο, ηφζν πην ππνζηεξηθηηθέο είλαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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 Οη γνλείο ινηπφλ κε αλψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηεο έξεπλαο καο 

πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξννπηηθή ηεο ςπραγσγίαο θαηά ηελ αλάγλσζε, ππνζέηνπκε φηη ζα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ πξέπεη λα είλαη παηδνθεληξηθή θαη λα 

αλαπηχζζεη ην αλαγλσζηηθφ θίλεηξν ησλ παηδηψλ, θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα 

παηδηά ηνπο ζα δίλνπλ έκθαζε ζην λφεκα θαη φρη ζε δεμηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ζα 

ζπδεηνχλ κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ, φπσο έρεη βξεζεί θαη 

ζε έξεπλα ηεο DeBaryche (1995 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). 

 Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ εχξεκα ζηελ έξεπλα ηεο DeBaryshe (1995 ζην 

Currenton & Justice, 2008) είλαη φηη κεηέξεο κε ρακειφ εηζφδεκα αιιά κε πςειφ 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ είραλ πην ζεηηθέο πεπνηζήζεηο, αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε απφ εθείλεο κε ρακειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Απφ ην εχξεκα απηφ θαίλεηαη φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε, ηηο νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ θαη ζηα παηδηά ηνπο. 

Ζ έξεπλά καο έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Baker & 

Scher, 2002), φηη απηφ πνπ θάλνπλ θαη ιέλε νη γνλείο είλαη ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ θηλήηξνπ, απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. ηε 

δηθή καο έξεπλα δελ εμεηάζηεθε ην εηζφδεκα ησλ νηθνγελεηψλ, σζηφζν επαιεζεχεηαη 

φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηε δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ 

αλάγλσζε. Οη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ζα επηδξάζνπλ ζηελ επηινγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ θνηλνχ αλάγλσζεο κε ηα παηδηά, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζεηηθνχ αλαγλσζηηθνχ θηλήηξνπ ζηα παηδηά.  

   

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ηόπσλ 

πξνκήζεηαο παηδηθώλ βηβιίσλ.  

 

Όπσο θάλεθε απφ ηηο αλαιχζεηο, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ επεξεάδεη ην αλ ζα πξνκεζεπηνχλ παηδηθά βηβιία απφ ηα βηβιηνπσιεία (βι. 

Πίλαθα 9.3). Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S. πξνθχπηεη φηη νη γνλείο 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνκεζεχνληαη βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο απφ 

βηβιηνπσιεία ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο απφθνηηνπο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, δε βξέζεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 
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κεηαμχ γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βάζε 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ε δηαθνξά ζηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ γηα παηδηά απφ 

βηβιηνπσιεία θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα ζε γνλείο ζηνηρεηψδνπο θαη αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ηνπο γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο λα επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία. 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ 

επεξεάδεη ηελ απφθαζε ηνπο λα πξνκεζεπηνχλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο απφ 

βηβιηνπσιεία, αθνχ θαη απφ ηηο κέζεο ηηκέο δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο πνπ έρνπλ 

κέζε ή αλψηαηε εθπαίδεπζε πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν λα επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα 

παηδηά ηνπο απφ απηά. Ζ αγνξά βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία κπνξεί λα εθιεθζεί σο 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ 

κε ηα παηδηά ηνπο, δηφηη ζηα βηβιηνπσιεία εθηφο ηνπ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία 

βηβιίσλ, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε λα 

ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο γνλείο γηα ηα πνηνηηθά βηβιία θαη ηα βηβιία πνπ είλαη θαηάιιεια 

γηα ηα παηδηά ηνπο.  

Ζ επηινγή βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία ζεκαίλεη κηα πην ππεχζπλε επηινγή γηα 

ηα αλαγλψζκαηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο ηα βηβιία πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα 

παηρληδηψλ δελ είλαη πάληα πνηνηηθά. Βέβαηα ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν γνλείο κε 

ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, ην νπνίν πνιιέο θνξέο ζπλεπάγεηαη θαη κε 

ρακειφ εηζφδεκα λα κελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ βηβιία ζηα 

παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία θαη λα πξνηηκνχλ λα ηα δαλείδνληαη απφ ηε δεκφζηα 

βηβιηνζήθε ηεο πεξηνρήο ηνπο, αλ ππάξρεη.  

Καηά ηε γλψκε καο έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ην βηβιίν πνπ ζα επηιέμεη ν 

γνλέαο λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη λα 

πιεξνί νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ην θαηαζηνχλ πνηνηηθφ, παξά ν ηφπνο 

πξνκήζεηάο ηνπ. Γπζηπρψο έξεπλεο πνπ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ηφπν πξνκήζεηαο ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ δελ ππάξρνπλ ψζηε λα κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε κε απηέο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο.  

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο βηβιίσλ. 

 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε άιιν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, ην παηδί ζα 

πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηα θαηάιιεια βηβιία, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη κηα 
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θαιή ζρέζε καδί ηνπο (αθειιαξίνπ, 2003). Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη 

ε αλάγλσζε ινγνηερλίαο πςειήο πνηφηεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα παηδηά 

(Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009). ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, νη γνλείο είλαη απηνί πνπ 

επηιέγνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα βηβιία πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά, αλ θαη 

ην ηδαληθφ είλαη ε επηινγή βηβιίσλ λα γίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, φηαλ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ην θάλνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε 

ηη βηβιία επηιέγνπλ θαη κε πνηα θξηηήξηα. Ο θάζε αλαγλψζηεο επεξεάδεηαη ζηελ 

επηινγή ησλ βηβιίσλ απφ ηελ ειηθία ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε, ην 

πνιηηηζηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηζηνξία, ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηα βηψκαηά ηνπ, ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θάζε 

επνρήο (Παπαδάηνο, 2009). Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα επεξεάζνπλ ηελ επηινγέο 

ησλ γνλέσλ. 

Απφ ηελ έξεπλα καο πξνέθπςε φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εηθνλνγξάθεζή ηνπο (βι. Πίλαθα 9.7). Οη γνλείο κέζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Οη κέζεο ηηκέο ησλ δχν 

δεηγκάησλ είραλ κηθξή δηαθνξά (5,223 θαη 5,21 αληίζηνηρα).  Χζηφζν, κηθξφ πνζνζηφ 

γνλέσλ κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο, επηιέγνπλ 

παηδηθά βηβιία κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βηβιίσλ κε 

βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο, νη γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ βηβιία κε 

βάζε ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ γνλείο πνπ έρνπλ κέζε ή 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ελψ δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πξσηνβάζκηαο 

ή ηξηηνβάζκηαο (βι. Πίλαθα 9.8 θαη 9.9). 

Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο, φκνηα κε εθείλα πνπ ζέζακε εκείο ζηε δηθή καο έξεπλα, γηα 

λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα καο. Τπάξρνπλ κφλν θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

εμεηάζεη ηε ρξήζε ηζηνξηψλ, αιιά ην είδνο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδνπλ νη γνλείο ζηα 

παηδηά ζπλήζσο αγλνείηαη (Anderson et al. 2004). Λίγεο έξεπλεο (π.ρ., Bus et al., 

1995; Torr 2007 ζην Saracho & Spodek, 2010) έρνπλ εμεηάζεη ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ ζε ζρέζε κε δχν είδε βηβιίσλ (πιεξνθνξηαθά θαη αθεγεκαηηθά θείκελα). ε 

έξεπλα ηνπ ν Welsch (2008) δηαπίζησζε φηη ε επηινγή ησλ βηβιίσλ βαζηδφηαλ ζε δχν 

βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο: ηελ επηινγή 
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επαλαιακβαλφκελεο γιψζζαο ή γιψζζαο πνπ είλαη εχθνιν λα ζπκνχληαη ηα παηδηά ή 

ξεθξαίλ θαη ηελ εκθάληζε αληηθεηκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πινθή. 

 ρεηηθά  κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, ζηελ έξεπλά καο βξέζεθε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ κέζεο ή αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, πάληα έρεη σο θξηηήξην ην πεξηερφκελν θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ 

βηβιίσλ. Σα απνηειέζκαηα καο παξέρνπλ απηή κφλν ηελ πιεξνθνξία, ελψ δελ έρνπκε 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ βηβιίσλ πνπ 

επηιέγνπλ νη γνλείο, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα δηαπηζησζεί αλ επηιέγνπλ 

ηα θαηάιιεια βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο.  

ε έξεπλα ησλ Saracho θαη Spodek (2010) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή παηδηθψλ 

βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, βξέζεθε φηη νη 

ηειεπηαίνη ζπλήζηδαλ λα πξνκεζεχνληαη γηα ηα παηδηά ηνπο βηβιία κε θχιια εξγαζίαο 

θαη αζθήζεηο γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ζην ζπίηη θαη θάξηεο κε ιέμεηο θαη πξνηάζεηο  

πνπ ηα παηδηά θαινχληαλ λα απνκλεκνλεχζνπλ. Δπίζεο, αγφξαδαλ ζπρλά βηβιία κε 

ζρήκαηα, ψζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ λα ζπγθξίλνπλ. Σα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα, ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ην θείκελν θαη νη αλαδπφκελεο αλαγλσζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ αγλννχληαλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

έξεπλαο, επαιεζεχνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηεο έξεπλαο ηεο DeBaryshe (1995) 

ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρνπλ γηα 

ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ. Φαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Saracho θαη 

Spodek (2010) φηη νη γνλείο απφ ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν επέιεγαλ 

βηβιία κε  βαζηθφ θξηηήξην ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, λνκίδνληαο φηη απηφ είλαη ην πην 

ζσζηφ. Έπεηηα απφ παξέκβαζε ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο, νη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

φηη ππάξρνπλ πην εχθνινη θαη επράξηζηνη ηξφπνη λα πξνσζήζνπλ ην γξακκαηηζκφ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο επέιεγαλ βηβιία πνπ ελδηέθεξαλ θαη ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά 

ηνπο θαη ήηαλ αλαπηπμηαθά θαηάιιεια. Αιιειεπηδξνχζαλ κε ηα παηδηά, ζπδεηνχζαλ 

καδί ηνπο,  θαη δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ 

βηβιίσλ.  

Παξά ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, φηη νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο έρνπλ σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ βηβιίνπ πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, δελ είκαζηε βέβαηνη φηη επηιέγνπλ ηα βηβιία κε ην ζσζηφ 

πεξηερφκελν γηα ηα παηδηά ηνπο. Σν ζέκα απηφ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Αθφκα, ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά 
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κε ηα είδε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ (παξακχζηα, πιεξνθνξηαθά βηβιία, πνίεζε θιπ.), 

αθνχ φπσο βξέζεθε νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε 

δπαδηθή αιιειεπίδξαζε γχξσ απφ ηα βηβιία, ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. Οη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλνπ κπνξεί λα παξέρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηε ζπκκεηνρή 

ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά, εηδηθά ζε εθείλνπο ηνπο γνλείο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί ζηελ αλάγλσζε απφ άιινπο (Pellegrini, Perlmutter, Galda, 

& Brody, 1990 ζην Neuman, 1996). 

Όπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην πψο νη γνλείο ζα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα 

παηδηά ηνπο. Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα καο πιεξνθνξνχλ γηα ηηο αμηνζεκείσηεο 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα γξακκαηηζκνχ ησλ 

παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιαίζηα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο κε ηνλ έληππν ιφγν φζν θαη κε ηηο γνληθέο πεπνηζήζεηο. Έλα 

παξάδεηγκα ηέηνησλ δηαθνξψλ είλαη, φπσο αλαθέξακε θαη ζε παξαπάλσ έξεπλα 

(Saracho θαη Spodek, 2010) ε ρξήζε παξακπζηψλ θαη βηβιίσλ δεμηνηήησλ (π.ρ. 

αιθαβεηάξηα). ε ζπίηηα κε ρακειφ εηζφδεκα, ηα παηδηά Ά ηάμεο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζπρλφηεξα βηβιία δεμηνηήησλ, ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ζπίηηα 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Σα παξακχζηα ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ίζε ζπρλφηεηα απφ φιεο 

ηηο νηθνγέλεηεο (Baker & Scher, 2002).  

Όζνλ αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε, απνηειεί θαη απηή βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο 

ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, δηφηη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία νη εηθφλεο ζε έλα βηβιίν 

αληηθαζηζηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ ιέμεσλ θαη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ. 

Δπίζεο, κέζσ ησλ εηθφλσλ  ηνπ βηβιίνπ δηεπθνιχλεηαη ε αλάγλσζε θαη  παξαθηλείηαη 

ε κάζεζε (Brookshire, Scharff & Moses, 2002). Δηδηθφηεξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

ε εηθνλνγξάθεζε πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ βηβιίσλ, 

θαζψο  φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη ην βηβιίν, 

ηφζν κεγαιχηεξε ζεκαζία απνθηά (Μελδξηλνχ, 1988). Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο 

καο θαίλεηαη φηη νη γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ζηα παηδηθά βηβιία, γη’ απηφ θαη επηιέγνπλ βηβιία κε βάζε απηφ ην 

θξηηήξην ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ απφ γνλείο κέζεο ή ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο. Γπζηπρψο, έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηελ επηινγή βηβιίσλ κε θξηηήξην ηελ 

εηθνλνγξάθεζή ηνπο δελ ππάξρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηθή καο έξεπλα.  
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Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ αηόκνπ πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ. 

 

Γηα ηελ επηινγή ελφο πνηνηηθνχ παηδηθνχ βηβιίνπ θαιφ είλαη λα δεηνχλ νη 

γνλείο ηε βνήζεηα αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηθά βηβιία. Γεδνκέλνπ φηη 

απνπζηάδνπλ νη ζνβαξέο θξηηηθέο απφ έγθπξνπο θξηηηθνχο βηβιίσλ, βαξχλνπζα 

κπνξεί λα είλαη ε γλψκε ηνπ βηβιηνπψιε ηεο γεηηνληάο, ελφο θίινπ πνπ αζρνιείηαη κε 

ηα παηδηθά βηβιία, θάπνηνπ ζπγγξαθέα βηβιίσλ γηα παηδηά αλ ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα, ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ή βηβιηνζεθάξηνπ, ηνπ δαζθάινπ πνπ γλσξίδνπλ 

φηη πινπνηεί ζηελ ηάμε ηνπ πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη θπζηθά 

ε δηθή ηνπο κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα. εκαληηθή βνήζεηα κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη ηα 

εηδηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη πξνηείλνπλ παηδηθά 

βηβιία (Αυηδεο, 2008).  

Οη αλαιχζεηο καο έδεημαλ φηη ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ επεξεάδεη ην αλ νη ηειεπηαίνη ζα επηιέμνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή 

βηβιίσλ θίινη θαη γλσζηνί ή ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (βι. Πίλαθα 9.10). Έηζη, νη 

γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα 

θίισλ θαη γλσζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο, θαη 

εηδηθφηεξα νη γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο κέζνπο 

φξνπο. Χζηφζν, κηθξφ πνζνζηφ γνλέσλ κε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε δεηά ηε βνήζεηα 

θίισλ θαη γλσζηψλ γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ (βι. Πίλαθα 9.11). ρεηηθά κε 

ηε βνήζεηα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο (βι. Πίλαθα 9.12). Οη γνλείο ζπκβνπιεχνληαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ κέζε ή 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ θαηεγνξηψλ (1,07 θαη 1,01 

αληίζηνηρα) δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζπκβνπιεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα 

ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ γνλείο πνπ έρνπλ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. 

Γπζηπρψο δε βξέζεθαλ έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ πνηα άηνκα βνεζνχλ ηνπο 

γνλείο λα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. Σφζν ζηελ ειιελφγισζζε, φζν θαη 

ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έιιεηςε φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο παξαηεξνχκε φηη νη γνλείο κεζαίνπ θαη 
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αλψηεξνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ζπκβνπιεχνληαη θίινπο θαη γλσζηνχο, 

θαζψο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα βηβιία πνπ ζα επηιέμνπλ γηα ηα παηδηά 

ηνπο, ελψ νη γνλείο ρακεινχ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ δε δεηνχλ ηε βνήζεηα 

ησλ παξαπάλσ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα κπνξνχκε λα ην εξκελεχζνπκε σο κηα 

έλδεημε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ πεξηζζφηεξν κνξθσκέλσλ γνλέσλ γηα 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Βέβαηα, ε ζπκβνπιή ησλ 

παξαπάλσ δε ζεκαίλεη πάληα φηη ζα νδεγήζεη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

βηβιίσλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη θίινη θαη γλσζηνί ησλ γνλέσλ δελ είλαη εηδηθνί επί 

ηνπ ζέκαηνο θαη ε γλψκε ηνπο είλαη ππνθεηκεληθή. Δπίζεο, ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο δελ πξνσζνχλ πάληα βηβιία πνηνηηθά θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιεια γηα ην 

παηδί. Σν πην εκπνξηθφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα είλαη θαη ην θαιχηεξν. 

Απηφ πνπ ζεσξνχκε εκείο ηδαληθφ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ 

είλαη νη γνλείο λα ζπκβνπιεχνληαη αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ, αζρνινχληαη θαη έρνπλ 

εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ην παηδηθφ βηβιίν, αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ψζηε 

λα πιεξνθνξνχληαη ηη λέν θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Όκσο ε ηειηθή επηινγή ζα πξέπεη 

λα αλήθεη ζηνπο ίδηνπο, έπεηηα απφ κηθξή έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ηνπο, ηα νπνία θαλείο δε 

γλσξίδεη θαιχηεξα απφ απηνχο.  

Δπίζεο, άμην ζρνιηαζκνχ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηε 

βνήζεηα ζηελ επηινγή βηβιίσλ απφ ηε λεπηαγσγφ ησλ παηδηψλ. Σν 50% ηνπ δείγκαηφο 

καο δε δεηάεη πνηέ ή δεηάεη ζπάληα ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ γηα ηελ επηινγή 

παηδηθψλ βηβιίσλ. Σν κεγάιν απηφ πνζνζηφ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη, θαζψο 

νη λεπηαγσγνί είλαη άηνκα πνπ γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγκαηα γχξσ απφ ηα παηδηθά 

βηβιία, θαζψο απηά απνηεινχλ κέξνο ηεο δνπιεηά ηνπο θαη έξρνληαη ζε επαθή 

θαζεκεξηλά κε ηνπο γνλείο.   

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ην βηβιίν (αλάγλσζε/αθήγεζε/παξαθνινύζεζε DVD). 

 

Όπσο βξέζεθε απφ ηηο αλαιχζεηο, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ δελ επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ νη γνλείο κε ηα 

παηδηά ηνπο θαηά ηελ αλάγλσζε θάπνηνπ βηβιίνπ (βι. Πίλαθα 9.13).  
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ε πξφζθαηε έξεπλα ζε ειιελφπνπια ειηθίαο 3,5-5,5 εηψλ (Natsiopoulou & 

Bletsou, 2011) βξέζεθε φηη ε ηειεφξαζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο 

ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή επεθηείλεηαη ξαγδαία ζηηο λεψηεξεο 

ειηθίεο, θπξίσο γηα δηαζθέδαζε. Αλάκεζα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηα 

βηβιία, ηα παηδηά δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Χζηφζν, ηνπο 

αξέζνπλ ηα παξακχζηα, δεηνχλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο λα ηνπο δηαβάδνπλ θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηα βηβιία εθηηκάηαη φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθή. ρεδφλ φινη νη γνλείο δηαβάδνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο ηζηνξίεο θαη παξακχζηα θαη ε επηζπκία ηνπο γηα αλάγλσζε απμάλεηαη 

κε ηελ ειηθία.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο πνπ αγαπνχλ ηα παηδηά ηελ 

ηειεφξαζε είλαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα, ηα νπνία αθεγνχληαη ηζηνξίεο παξφκνηεο κε 

εθείλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα παηδηθά βηβιία, είλαη πξνθαλέο φηη ε πξνηίκεζε ησλ 

παηδηψλ ζηα θηλνχκελα ζρέδηα έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηηο ηερληθέο παξνπζίαζεο 

ηζηνξηψλ. Οη θηλνχκελεο εηθφλεο, ηα ρξψκαηα θαη νη ήρνη πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαη ε 

εχθνιε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάλνπλ ηηο ηειενπηηθέο ηζηνξίεο πην ειθπζηηθέο 

απφ απηέο ησλ βηβιίσλ, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπγθέληξσζε θαη πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα 

(Natsiopoulou & Bletsou,, 2011).  Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ, φπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη γνλείο λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια βηβιία γηα ηα παηδηά 

ηνπο, ηα νπνία ζα ηα πξνζειθχνπλ, φπσο θάλεη θαη ε ηειεφξαζε κε ηα δσεξά 

ρξψκαηα θαη ηηο εηθφλεο. Κάηη αληίζηνηρν κπνξεί λα θαηαθέξεη θαη έλα βηβιίν κε 

δσεξφρξσκε εηθνλνγξάθεζε θαη ελδηαθέξνλ ζέκα, ην νπνίν ζα ηξαβήμεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηόκσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά. 

 

Οη αλαγλψζηεο ηεο ηζηνξίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

βηβιίνπ, δηφηη θαηεπζχλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην παηδί θαη ην βνεζνχλ λα 

επεθηείλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ (Cohran – Smith, 1984 ζην Neuman & 

Roskos, 1998). Καηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο παίδεη 

κεγάιε ζεκαζία ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην 

άηνκν πνπ δηαβάδεη ηελ ηζηνξία θαη ην παηδί. Ο βαζκφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε (Baker, Scher & Mackler, 1997). Όπσο 

γλσξίδνπκε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ ηνπο δηαβάδνπλ ζπρλά νη γνλείο ηνπο, 
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ηα αδέιθηα ηνπο ή άιια πξφζσπα ζην ζπίηη ηείλνπλ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ  γηα ηα βηβιία (Teale, 1984), ελψ παηδηά πνπ δελ έρνπλ επράξηζηεο 

εκπεηξίεο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, ζπλήζσο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αλαπηχμνπλ πξνδηάζεζε λα δηαβάζνπλ. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο δνκέο ζπκκεηνρήο 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήηξνπ ησλ παηδηψλ (Baker, 

Scher & Mackler, 1997).   

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ δελ επηδξά ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία ζην 

παηδί φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζπίηη (βι. Πίλαθα 9.14). Χζηφζν έρνπλ γίλεη έξεπλεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. ε έξεπλα ησλ Sonnenschein θαη Munsterman (1996 ζην 

Baker, Scher & Mackler, 1997) απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ 

κε ηα αδέιθηα ηνπο, ελψ ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο κε ελειίθνπο. ε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα πνπ 

δνπλ ζε βηνκεραλνπνηεκέλεο πφιεηο ή ζε νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζε κε 

βηνκεραλνπνηεκέλεο πφιεηο, ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα έρνπλ πεξηζζφηεξν έλα ξφιν 

θχιαμεο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά, νπφηε δηαβάδνπλ καδί ηνπο ζπρλφηεξα (Heath, 

1983). ηελ έξεπλα ησλ Sonnenschein & Munsterman (2002), κεξηθέο νηθνγέλεηεο 

αλαγλψξηζαλ ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα σο ηνπο θχξηνπο αλαγλψζηεο ζηα κηθξφηεξα 

παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Όκσο, ιίγεο νηθνγέλεηεο αλαγλψξηζαλ ηα αδέιθηα σο ηνλ 

θχξην αλαγλψζηε, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξηζνχλ ζηαηηζηηθά ηα αδέιθηα 

κε ηηο δπάδεο ελήιηθνπ – παηδηνχ. Οη παξαπάλσ έξεπλεο αλαθέξνληαη ζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη φρη ζην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, 

σζηφζν ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ, θαζψο απνηεινχλ θαη ηα δχν δείθηεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο.   

Δπίζεο, έλα άιιν εχξεκα ήηαλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα κηαο 

αιιειεπίδξαζεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο παξακπζηψλ ήηαλ θησρφηεξε φηαλ έλαο 

κεγαιχηεξνο αδειθφο ήηαλ ην πξφζσπν πνπ δηάβαδε ζην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

παξά φηαλ ν αλαγλψζηεο ήηαλ ε κεηέξα.  Σν ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ πην 

ζεηηθφ φηαλ ν αλαγλψζηεο ήηαλ ν γνληφο παξά έλαο κεγαιχηεξνο αδειθφο 

(Sonnenschein & Munsterman, 2002). Οη Pellegrini, Galda, Perlmutter θαη Jones 

(1994 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002) ππνζηήξημαλ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο φηαλ ηα αδέιθηα εκπιέθνληαη ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 
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ηζηνξηψλ, κε απνηέιεζκα έλα ςπρξφ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε. Απηφ ην ςπρξφ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα είλαη πηζαλφ λα 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ θηλήηξσλ γηα αλάγλσζε, γη’ απηφ θαιφ ζα 

ήηαλ λα ππάξμεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αδειθηψλ 

θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε. 

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ ηξόπνπ 

αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηα παηδηά. 

 

Οη γνλείο απφ πνηθίια πεξηβάιινληα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα φηαλ δηαβάδνπλ 

έλα βηβιίν ηζηνξηψλ ζηα παηδηά ηνπο, ηα νπνία βνεζνχλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαηά ηε κάζεζε. Απηά είλαη ε ζπδήηεζε κε ην παηδί ψζηε λα 

θαηαλνήζεη πεξηζζφηεξν ηελ ηζηνξία, ε πξφζζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε φζα ήδε 

μέξνπλ, ε επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, ε επεμήγεζε ηεο ηζηνξίαο φηαλ δηαθξίλνπλ 

πξφβιεκα θαηαλφεζεο, ε αθξφαζε ησλ παηδηψλ θαη ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπο 

(Cox & Zarrillo, 1993). 

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο βηβιίσλ ζην παηδί, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλάο καο έδεημαλ φηη δελ επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ησλ γνλέσλ (βι. Πίλαθα 9.15), θάηη πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο ππάξρνπλ 

πνιιέο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. Ο ηξφπνο αλάγλσζεο αλαθέξεηαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλαγλψζηε – παηδηνχ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κηαο ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο 

καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε εάλ θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο, ν γνληφο επηιέγεη 

απιά λα δηαβάζεη κία ηζηνξία ζην παηδί ή εάλ έπεηηα απφ ηελ αλάγλσζε αθνινπζεί 

θαη ζπδήηεζε. Αλακέλακε ινηπφλ ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, θαζψο  νη γνλείο αλψηεξνπ επηπέδνπ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ εκπιέθνληαη ζε αιιειεπηδξάζεηο κε πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε 

(Neuman, 1996) θαη πςειή ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα (Sonnenschein & Munsterman, 

2002).  

ε φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνγέλεηεο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, θπιήο, θνηλσληθήο 

ηάμεο, επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

παξαηεξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Teale, 

1986). Όζνλ αθνξά ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηεί ην είδνο ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Καηά 
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ηελ αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο, νη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη γνλείο θαίλεηαη λα 

εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη θάλνπλ καδί ηνπο ζπδεηήζεηο πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ (Heath, 1986 ζην Σάθα, 2001).  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο. Χζηφζν, ην παξαπάλσ εχξεκα δελ είλαη απφιπην, φπσο θαλεξψλεη  ε έξεπλα ηνπ 

Neuman (1996), φπνπ βξέζεθε φηη ν ηχπνο θαη ε ζπρλφηεηα ηεο ζπδήηεζεο αλάκεζα 

ζε γνλείο θαη παηδηά επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ. Γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ είραλ επάξθεηα ζηελ αλάγλσζε, ην 

άθξσο πξνβιέςηκν θείκελν κε ηελ επαλαιεπηηθή ηνπ γιψζζα θαη ηνλ έκκεηξν ιφγν 

θάλεθε λα ιεηηνπξγεί σο ζθαισζηά γηα ελεξγή ζπκκεηνρή κε ηα κηθξά ηνπο παηδηά. 

Γηα ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ πην άλεηνη ζηελ αλάγλσζε κηα ηέηνηα ζθαισζηά ήηαλ 

πεξηηηή. Απηνί εκπιέθνληαλ ζε αιιειεπηδξάζεηο κε πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε κε ην 

αθεγεκαηηθφ θείκελν. Με κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ αλάγλσζε, απηέο νη δπάδεο 

θαηλφηαλ λα δεζκεχνληαη ιηγφηεξν ζην θείκελν απφ ηνπο ιηγφηεξν επαξθείο 

αλαγλψζηεο θαη ηα παηδηά Δπίζεο, ν ηχπνο ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη  

αλάινγα κε ην πφζν εμνηθεησκέλν είλαη ην παηδί ή ν γνληφο κε ην βηβιίν (Phillips & 

McNaughton, 1990 ; Morrow, 1988 ζην Sonnenschein & Munsterman, 2002). 

Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο 

δηθήο καο έξεπλαο. Ίζσο, ε κε χπαξμε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ ηξφπνπ αλάγλσζεο ζηα παηδηά λα 

νθείιεηαη ζην φηη νη ιηγφηεξν ηθαλνί αλαγλψζηεο – γνλείο λα απάληεζαλ κε βάζε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα παηδηά ζε γλσζηά ηνπο βηβιία, φπνπ εκπιέθνληαλ 

επθνιφηεξα ζε ζπδεηήζεηο, νπφηε λα κελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ.    

 

Η ζρέζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γξακκαηηθώλ γλώζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζηόρσλ 

αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηα παηδηά. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο: «επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ» θαη 

«αγάπε πξνο ηα βηβιία» θαη «επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηελ αλάγλσζε κε ηα 

παηδηά κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν 

(βι. Πίλαθα 9.16). Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη νη γνλείο δηαβάδνπλ ζην παηδί ηνπο κε ζηφρν 
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λα αγαπήζεη ηα βηβιία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα ή 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε κέζε 

ηηκή ησλ δχν δεηγκάησλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη γνλείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δηαβάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα ηα αγαπήζνπλ, 

ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ κέζε εθπαίδεπζε (βι. Πίλαθα 9.17). Δπίζεο, 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζρεηηθά κε ην ζηφρν ηνπο λα θέξνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν 

δηαβάδνληαο ηνπο βηβιία. Οη γνλείο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζην λα έξζεη ην παηδί ηνπο ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν κέζα απφ ηελ 

αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αθφκα, νη γνλείο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην λα έξζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν, ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο κέζεο εθπαίδεπζεο (βι. Πίλαθα 8.18).  

 Θεσξνχκε φηη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ νη γνλείο θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ηα 

παηδηά ζρεηίδνληαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε. Οηθνγέλεηεο 

δηαθνξεηηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δηαθέξνπλ αηζζεηά σο πξνο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ αλάγλσζε κε ηα κηθξά παηδηά. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην γξακκαηηζκφ σο δηαζθέδαζε θαη 

ζε εθείλνπο πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο δεμηφηεηα.  Οη δηαθνξέο απηέο ζηηο απφςεηο 

ησλ γνλέσλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηνπο 

θηλήηξσλ. Οη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη ζεκαληηθή. Γηαθέξνπλ φκσο ζην 

πσο ζα θνηλσληθνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην λα δερζνχλ απηή ηε κφξθσζε (Heath, 

1983; Teale, 1986). 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

παξαπάλσ. Πηζηεχνπκε φηη φινη νη γνλείο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, έρνπλ σο 

ζηφρν θαη λα θάλνπλ ηα παηδηά λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία θαη λα ηα θέξνπλ ζε επαθή 

κε ην γξαπηφ ιφγν, ν ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ ην 

ζηφρν ηνπο δηαθέξεη θαη γηα απηή ηε δηαθνξά παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ. Έηζη, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλά καο, νη γνλείο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο κέζεο θαη αλψηαηεο, έρνπλ 
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σο ζηφρν ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην γξαπηφ ιφγν, θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ απηψλ λα κνξθψζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο, θάηη πνπ δελ θαηάθεξαλ εθείλνη. Οη Sonnenschein, Baker, Serpell θαη Schmidt 

(2000), ππέζεζαλ φηη νη γνλείο απηνί κπνξεί λα αγρψλνληαη γηα ηε κειινληηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν, δηφηη νη ίδηνη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ θαη ρακειφ γξακκαηηθφ επίπεδν γλψζεσλ. Δπηπιένλ, ην 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ γνλέσλ ηνπο αθήλεη «εππαζήο ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

θνπιηνχξαο». Απηφ ζπκβάιιεη ζην λα ζέινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ηα παηδηά ηνπο κε 

ηνπο θαλφλεο θαη λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα επηβηψζνπλ αθαδεκατθά. 

Παξφιν πνπ νη γνλείο απηνί ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα είλαη έηνηκα γηα ην ζρνιείν, θαίλεηαη λα έρνπλ κηα ξερή άπνςε γηα 

ην γξακκαηηζκφ  θαη κηα πεξηνξηζκέλε αληίιεςε φζνλ αθνξά ηελ εηνηκφηεηα. Έηζη, 

δελ ελζαξξχλνπλ ηελ παηγληψδε φςε ηεο αλάγλσζεο ή ην εζσηεξηθφ θίλεηξν.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ππνζηεξίδνληαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο  κε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα (Heath, 1983, Goldenberg θαη ζπλεξγάηεο (1992 ζην Baker, 

Scher & Mackler, 1997).  

Παξφιν πνπ θαη νη νηθνγέλεηεο αλψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, επηθεληξψλνπλ αξρηθά ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζηε δηαζθέδαζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πην πηζαλφ λα 

εκπιαθνχλ ζε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, παξά ζε 

απνκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ (Stipek, Milburn, Clements & 

Daniels, 1992 ζην Roskos & Christie, 2000). ε εξγαζία ηνπο νη Spiegel, Fitzgerald 

θαη Cunningham (1993 ζην Roskos & Christie, 2000) αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ρακεινχ 

θαη πςεινχ γξακκαηηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ είραλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην 

ξφιν ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Έηζη, νη γνλείο πνπ ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε σο δηαζθέδαζε, νη νπνίνη βξέζεθε 

απφ ηε δηθή καο αιιά θαη απφ άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο φηη είλαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ νη γνλείο κε αλψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, εγθξίλνπλ ην λα κηινχλ 

ζηα παηδηά ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε θαη λα εκπιέθνληαη ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ έληππν ιφγν πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ηελ αλάγλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηα παηδηά θαη ηελ αγάπε γηα ην βηβιίν (Sonnenschein, Baker et 

al., 1996; Sonnenschein et al., 1997 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997). 
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10.2 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα  

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ ιόγσλ πνπ νη 

γνλείο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο.    

 

ε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, πνπ 

επεξεάδεη κφλν ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά φζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία, ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα επηδξά ζε 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο, 

φπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξέζεθε φηη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ην αλ νη γνλείο ζα δηαβάζνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θνηκεζνχλ, λα θάλε θαη λα ςπραγσγεζνχλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ππήξμαλ αλάκεζα ζε γνλείο εκηαζηηθψλ θαη αζηηθψλ 

πεξηνρψλ. Οη γνλείο αζηηθψλ πεξηνρψλ δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα παηδηά 

ηνπο γηα λα θνηκεζνχλ ή λα θάλε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ εκηαζηηθψλ. Δπίζεο, νη 

γνλείο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν βηβιία ζηα 

παηδηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηα ςπραγσγήζνπλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο (βι. Πίλαθα 9.19).  

Καηά ηε γλψκε καο, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα 

απνηειέζκαηά καο ζηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ. Γειαδή, νη γνλείο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ ή ηνπ χπλνπ, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ή 

απνζθνπψληαο λα θάλνπλ πην επράξηζηε ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ χπλνπ, αιιά 

θαη λα απνθνκίζνπλ ηα παηδηά ηα νθέιε ηεο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ. Οη γνλείο ησλ 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ν ηξφπνο δσήο έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Οηθνλνκίδεο, 2003) δηαβάδνπλ 

ιηγφηεξν ζπρλά ηζηνξίεο ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ χπλνπ, 

επεηδή κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν λα ην θάλνπλ θάπνηα άιιε 

ζηηγκή ηεο εκέξαο. Γπζηπρψο, ε έιιεηςε εξεπλψλ ζε απηφ ην ζέκα δε καο επηηξέπεη 

λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηά καο. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά ε αλάγλσζε βηβιίσλ 

θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο βξέζεθε φηη νη γνλείο 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ δηαβάδνπλ ιηγφηεξν ζηα παηδηά ηνπο γηα λα ηα ςπραγσγήζνπλ, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ (βι. Πίλαθα 9.20). 

Αλακέλακε λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ γηα ςπραγσγία θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο, θαζψο ε ζεσξία καο 

πιεξνθνξεί φηη νη γνλείο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο δε 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ην φηη έλαο ιφγνο αλάγλσζεο είλαη ε επραξίζηεζε 

(Baker & Scher, 2002). Χζηφζν δηαθνξά βξέζεθε φρη κφλν αλάκεζα ζε γνλείο 

εκηαζηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη αλάκεζα ζε γνλείο εκηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θάηη πνπ είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε αλακελφκελν, αθνχ φπσο 

έρνπκε πξναλαθέξεη ν ηξφπνο δσήο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο 

έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε εθείλν ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(Οηθνλνκίδεο, 2003). Σν γεγνλφο φηη νη γνλείο, θαη ηδηαίηεξα νη γνλείο αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεδάζνπλ είλαη πνιχ 

ζεηηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θηιαλαγλσζίαο κε κεγαιχηεξα παηδηά εκθαλίδνπλ 

ηνπο καζεηέο αζηηθψλ πεξηνρψλ λα δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν εμσζρνιηθά βηβιία γηα λα 

ςπραγσγεζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο εξγαηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009 ; Μαιαθάληεο, 2005). Αλ φκσο νη γνλείο αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία βηβιία πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθεδάζνπλ, απηά κεγαιψλνληαο ζα ζεσξνχλ ηελ αλάγλσζε σο ςπραγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κηαο πνπ ε πξνζρνιηθή ειηθία είλαη κηα πεξίνδνο φπνπ εδξαηψλνληαη 

ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο ζηα παηδηά, θαη ην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ κπνξεί 

λα αιιάμεη. Απηφ απνδείρζεθε θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Perez (2007) ζε παηδηά 

δεκνηηθνχ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε έλα πξνσζεηηθφ αλαγλσζηηθφ πξφγξακκα. Σα 

παηδηά, πνπ είραλ ηα θαηάιιεια αλαγλσζηηθά εξεζίζκαηα, αλέπηπμαλ ζεηηθή ζηάζε 

γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξνηηκνχζαλ ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, παξφιν 

πνπ δηέκελαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ ηόπσλ 

πξνκήζεηαο παηδηθώλ βηβιίσλ.  

 

Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα, ππάξρεη 

ζπζρεηηζκφο απηήο, κε ηελ πξνκήζεηα παηδηθψλ βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία θαη απφ 
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δσξεέο θίισλ (βι. Πίλαθα 9.23). Απφ ηνλ έιεγρν κε ην θξηηήξην Tukey H.D.S., 

ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα παηδηθψλ βηβιίσλ απφ βηβιηνπσιεία, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο, κε ηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο λα πξνκεζεχνληαη 

πεξηζζφηεξν βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο (βι. Πίλαθα 9.24). Ο ηφπνο δηακνλήο, φπσο θαη ην 

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ απφ 

ηνλ νπνίν νη γνλείο ζα πξνκεζεπηνχλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

γεληθφηεξα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαζνξίδεη ηνλ ηφπν 

πξνκήζεηαο παηδηθψλ βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα καο. Οη πεξηζζφηεξν 

κνξθσκέλνη γνλείο, νη νπνίνη ζπλήζσο δνπλ ζε αζηηθά θέληξα, επηιέγνπλ λα 

πξνκεζεχνληαη ηα βηβιία πνπ ζα δηαβάζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κηα πην ζσζηή θαη ππεχζπλε επηινγή ησλ αλαγλσζκάησλ ησλ 

παηδηψλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην βηβιηνπσιείν είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο 

ηφπνο πξνκήζεηαο βηβιίσλ, δηφηη ππάξρεη πνηθηιία βηβιίσλ θαη θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη αθφκα θαη γνλείο πνπ δε γλσξίδνπλ αξθεηά 

πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηα παηδηθά βηβιία, λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν αλαγλσζηηθφ 

πιηθφ γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ, σζηφζν, πξνκεζεχνληαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηα βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία, αλ θαη ππάξρνπλ 

ζηηο πεξηνρέο απηέο. Ο ηξφπνο δσήο ζηηο εκηαζηηθέο πεξηνρέο, πνπ φπσο είπακε 

κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αγξνηηθψλ (Οηθνλνκίδεο, 2003), ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ
1
 επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επηινγή ηνπ ηφπνπ πξνκήζεηαο παηδηθψλ βηβιίσλ. Οη γνλείο κπνξεί λα πξνκεζεχνληαη 

βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο, αιιά λα κε δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηφπν απφ ηνλ 

νπνίν ζα ηα πξνκεζεπηνχλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ απφ δσξεέο θίισλ παξνπζηάδεηαη επίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο θαη 

αζηηθέο πεξηνρή, κε ηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο λα πξνκεζεχνληαη 

πεξηζζφηεξν βηβιία απφ δσξεέο θίισλ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ κέλνπλ ζε 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο (βι. Πίλαθα 9.25). ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ν ηξφπνο δσήο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ 

                                                 
1
 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πεξηγξαθηθά καο κέηξα, ην 58,187% ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηφο καο πνπ δνπλ 

ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο έρεη απνθνηηήζεη απφ ηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 10,5% απφ ηελ Α/ζκηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 68,7% ηνπ δείγκαηφο καο πνπ δεη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο έρεη ρακειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ.  
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ηηο δσξεέο βηβιίσλ ζηα παηδηά.  Οη νηθνγέλεηεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο 

πηζαλφηαηα αλήθνπλ ζε αληίζηνηρν θνηλσληθφ θχθιν γλσξηκηψλ, πξνκεζεχνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ παηδηθά βηβιία απφ δσξεέο θίισλ. Οη άλζξσπνη αλψηεξνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία θαη ηα νθέιε ησλ βηβιίσλ 

ζηα παηδηά, πξνηηκνχλ λα ηα δσξίδνπλ ζηηο γηνξηέο ή ζηηο επηζθέςεηο ηνπο. Αληίζεηα, 

γνλείο θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζα πξνηηκήζνπλ λα δσξίζνπλ ζηα 

κηθξά παηδηά παηρλίδηα, πηζηεχνληαο φηη απηά ζα ηνπο πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξε 

επραξίζηεζε. Βέβαηα, απηφ είλαη απιά ε δηθή καο θξίζε, θαζψο δελ ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο έξεπλεο ψζηε λα κπνξνχκε λα ην επηβεβαηψζνπκε ή λα ην απνξξίςνπκε.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη ζε παηδηά Σ’ Γεκνηηθνχ, ζηελ 

έξεπλα ηνπ Μαιαθάληε (2005), φπνπ βξέζεθε φηη ηα παηδηά αλψηεξνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δηαβάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηβιία πνπ 

πξνκεζεχνληαη απφ βηβιηνπσιεία θαη δσξεέο θίισλ, ζε ζρέζε κε παηδηά κέζνπ ή 

θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο βηβιίσλ. 

 

Ζ πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην βηβιίν πξέπεη λα γίλεη νκαιά θαη 

θπζηνινγηθά, ψζηε λα ην αγαπήζεη ην παηδί θαη λα ην θάλεη θηήκα ηνπ. Γηα λα γίλεη 

ζσζηά απηφ ζα πξέπεη νη γνλείο λα θέξνπλ ην παηδί ζε επαθή κε ηα θαηάιιεια βηβιία 

ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ην ζσζηφ ηξφπν (αθειιαξίνπ, 2003). Ζ 

επηινγή θαηάιιεισλ βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, 

απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο. Ο θάζε γνλέαο 

επεξεάδεηαη θαηά ηελ επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ απφ πνιινχο παξάγνληεο, 

κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε (Παπαδάηνο, 2009), ε νπνία 

επεξεάδεηαη πηζηεχνπκε θαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα.  

Χζηφζν, ε γεσγξαθηθή πεξηνρή, βξέζεθε φηη δελ επεξεάδεη ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ νη γνλείο γηα λα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. Απηφ πνπ επηδξά 

ζεκαληηθά ζηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο 

είλαη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ. Απφ απηφ ζα εμαξηεζεί αλ νη 

γνλείο ζα δψζνπλ ζεκαζία θαηά ηελ επηινγή ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζην πεξηερφκελν 

θαη ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπ, θαη φρη απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο.  
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Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ηνπ αηόκνπ πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ παηδηθώλ βηβιίσλ. 

 

Γηα ηελ επηινγή πνηνηηθψλ παηδηθψλ βηβιίσλ θαιφ είλαη λα δεηνχλ νη γνλείο 

ηε βνήζεηα αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηά (Αυηδήο, 2008). Ζ γεσγξαθηθή 

πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ην αλ νη γνλείο ζα επηιέμνπλ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ν ππάιιεινο ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαη 

θίινη – γλσζηνί (βι. Πίλαθα 9.27).  

Όζνλ αθνξά ηε βνήζεηα απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο. Οη γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

βνήζεηα απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. Σν παξαπάλσ εχξεκα έξρεηαη ζε 

αληηζηνηρία θαη απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ επξήκαηνο ηεο έξεπλάο καο, φηη νη γνλείο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ πξνκεζεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηβιία απφ βηβιηνπσιεία, ζε 

ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο κε ηε βνήζεηα θίισλ θαη 

γλσζηψλ, ηα απνηειέζκαηα καο δείρλνπλ φηη παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζε γνλείο απφ αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη αλάκεζα ζε 

γνλείο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο. Πην αλαιπηηθά, νη γνλείο πνπ 

κέλνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηψλ γηα 

ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο. Δπίζεο, νη 

γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα θίισλ θαη 

γλσζηψλ γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο 

πεξηνρή (βι. Πίλαθα 9.28 θαη 9.29). 

 Σν λα δεηάλε νη γνλείο βνήζεηα γηα ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ ζεκαίλεη φηη 

ελδηαθέξνληαη γηα ην αλαγλσζηηθφ πιηθφ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη δελ 

αγνξάδνπλ φηη βηβιίν ηχρεη λα βξνπλ. Χζηφζν πξνθχπηεη φηη νη γνλείο πνπ δνπλ ζε 

αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ ηε βνήζεηα θίισλ θαη γλσζηψλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. Φίινη θαη γλσζηνί πνπ έρνπλ 

παηδηά κεγαιχηεξεο ή ίδηαο ειηθίαο ή αζρνινχληαη κε ηα παηδηθά βηβιία είλαη ζε ζέζε 

λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. Γπζηπρψο, ε 

βηβιηνγξαθία είλαη ειιηπήο ζε φηη αθνξά ηε βνήζεηα ζηελ επηινγή βηβιίσλ, νπφηε δελ 
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κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πξνο πνηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ εξεπλψλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε απηά ηεο δηθήο καο.  

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ην βηβιίν (αλάγλσζε/αθήγεζε/παξαθνινύζεζε DVD). 

 

Όπσο βξέζεθε απφ ηηο αλαιχζεηο, νχηε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

γνλέσλ, αιιά νχηε θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ 

αλάγλσζε θάπνηνπ βηβιίνπ (βι. Πίλαθα 9.13 θαη 9.30). Απηφ ην εχξεκα είλαη ζεηηθφ, 

θπξίσο γηα ηα παηδηά απφ εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο ζε έξεπλεο 

(Μαιαθάληεο, 2005) έρεη βξεζεί φηη ηα παηδηά θαηψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ηειεφξαζε, ζε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ. Βέβαηα, ε έξεπλα απηή αλαθέξεηαη ζε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, φπνπ ν 

έιεγρνο ησλ γνλέσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ είλαη πην ραιαξφο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Πξέπεη ινηπφλ λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνλ παξάγνληα 

ρξφλν, πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην απνηέιεζκα.    

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ αηόκσλ πνπ 

δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά. 

 

Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ ηνπο δηαβάδνπλ ζπρλά νη γνλείο ηνπο, ηα 

αδέιθηα ηνπο ή άιια πξφζσπα ζην ζπίηη ηείλνπλ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηα βηβιία (Teale, 1984). Μάιηζηα, ην άηνκν πνπ δηαβάδεη ζην παηδί 

θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο αλάγλσζεο, θάηη 

πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ επράξηζηεο 

εκπεηξίεο θαηά ηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ, ζπλήζσο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αλαπηχμνπλ πξνδηάζεζε λα δηαβάζνπλ (Baker, Scher & Mackler, 1997).   

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο θάλεθε φηη ην επίπεδν γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ αιιά θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα 

δελ επηδξνχλ ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία ζην παηδί φηαλ 

βξίζθεηαη ζπίηη (βι. Πίλαθα 9.14 θαη 9.31). Χζηφζν, ζε άιιεο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη 

ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ κε ηα αδέιθηα ηνπο, ελψ ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κεζαίνπ 
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εηζνδήκαηνο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ εκπεηξίεο κε ελειίθνπο (Sonnenschein & 

Munsterman, 1996 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).   

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ηνπ ηξόπνπ 

αλάγλσζεο βηβιίσλ ζην παηδί. 

 

Αθφκα θαη πξηλ αξρίζεη ην παηδί λα κηιάεη θαηαλνεηά εκπιέθεηαη ζε 

πξσηφηππεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ γχξσ απφ έλα βηβιίν. Καηά ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ, ε αλάγλσζε κπνξεί λα γίλεη αιιειεπηδξαζηηθά, παξά ν 

ελήιηθνο λα δηαβάδεη θαη ην παηδί λα αθνχεη παζεηηθά. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πην ζεηηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηελ αλάγλσζε 

ηζηνξηψλ έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα δηαβάζνπλ κεηέπεηηα (Baker, Scher & 

Mackler, 1997). ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο βηβιίσλ ζην παηδί, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο καο έδεημαλ φηη δελ ηνλ επεξεάδνπλ νχηε ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ νχηε ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα (βι. Πίλαθα 9.15 θαη 9.31). Σα απνηειέζκαηα καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία 

κε ηελ έξεπλα ησλ Cox & Zarrillo (1993, νη νπνίνη Τπνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο απφ 

πνηθίια πεξηβάιινληα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα φηαλ δηαβάδνπλ έλα βηβιίν ηζηνξηψλ 

ζηα παηδηά ηνπο, ηα νπνία βνεζνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε κάζεζε.  

Απηά είλαη ε ζπδήηεζε κε ην παηδί ψζηε λα θαηαλνήζεη πεξηζζφηεξν ηελ ηζηνξία, ε 

πξφζζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε φζα ήδε μέξνπλ, ε επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, ε 

επεμήγεζε ηεο ηζηνξίαο φηαλ δηαθξίλνπλ πξφβιεκα θαηαλφεζεο, ε αθξφαζε ησλ 

παηδηψλ θαη ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπο.  

 

Η ζρέζε ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα θαη ησλ ζηόρσλ 

αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηα παηδηά. 

 

Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ αλάγλσζε κε ηα παηδηά κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη λα 

αγαπήζνπλ ηα βηβιία (βι. Πίλαθα 9.33). Απφ ηηο αλαιχζεηο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαηνίθνπο αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ,  

φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην 

ιεμηιφγην ηνπο.  Απφ ηε κέζε ηηκή πξνθχπηεη φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθέο 
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πεξηνρέο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο, 

πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο (βι. Πίλαθα 9.34).  

Δίλαη αξθεηά ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη νη γνλείο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο 

δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, αξθεί 

απηφ λα γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα κελ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηα παηδηά. Οη γνλείο απηνί, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ρακειφ επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ, ίζσο ληψζνπλ φηη κε ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα 

παηδηά ηνπο δελ ηνπο πξνζθέξνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, 

δηφηη θαη ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην δελ είλαη πινχζην. Έηζη, πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ 

βηβιίσλ λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ηνπο. Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξήζακε 

θαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο κε ρακειφ  

επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ αγρψλνληαη γηα ηε κειινληηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζην ζρνιείν, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ λα έρνπλ σο ζηφρν λα 

έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν, πεξηζζφηεξν απφ γνλείο κέζεο ή 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψλνπκε γηα αθφκα κηα θνξά φηη ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο, φπνπ έρεη βξεζεί 

φηη πνιινί γνλείο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δελ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

ηα κέζα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο (Edwards, 1994; Neuman, Hagedorn, Celano & 

Daly, 1995 ζην Baker, Scher & Mackler, 1997).  

Δπίζεο, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε θαηνίθνπο 

αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζε θαηνίθνπο εκηαζηηθψλ θαη αζηηθψλ, φζνλ 

αθνξά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ζηα παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία (βι. 

Πίλαθα 9.35). Απφ ηηο κέζεο ηηκέο θαίλεηαη φηη νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αγξνηηθή 

πεξηνρή δηαβάδνπλ ζην παηδί ηνπο κε ζηφρν λα αγαπήζεη ηα βηβιία πεξηζζφηεξν απφ 

απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. Αθφκα, νη γνλείο πνπ κέλνπλ ζε αζηηθή 

πεξηνρή δηαβάδνπλ ζην παηδί ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα αγαπήζεη ηα βηβιία 

πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή. 

Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αλακελφκελν γηα ηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζε 

αζηηθή πεξηνρή, φπνπ νη γνλείο ησλ πεξηζζφηεξσλ έρνπλ αλψηεξν επίπεδν 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο (βιέπε 

ζρέζε ηνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ζηφρνη αλάγλσζεο). Δίλαη 

ζεηηθφ πνπ θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο επαηζζεηνπνηνχληαη 
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ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπο δηαβάδνπλ βηβιία κε 

ζθνπφ λα ηα αγαπήζνπλ, αλ θαη γεληθφηεξα ππνζηεξίδεηαη φηη ηα παηδηά αζηηθψλ 

πεξηνρψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξα εμσζρνιηθά βηβιία ζε ζρέζε 

κε ηα παηδηά εξγαηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). Οη 

γνλείο θαη απφ ηηο δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαηαλννχλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρέζε αγάπεο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηα βηβιία, δηφηη απηφ ζα ηα 

βνεζήζεη κεηέπεηηα θαη ζηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
ν
  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

11.1. πκπεξάζκαηα 

 

Ζ εξγαζία απηή είρε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη γνλείο 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. θνπφο, αθφκα ηεο 

εξγαζίαο καο ήηαλ λα εμεηαζηνχλ εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε κε ηα παηδηά 

ηνπο, ψζηε λα γίλεη γλσζηφ πσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νηθνγέλεηαο 

επηδξνχλ ζηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε γνλέα – παηδηνχ, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ παηδηψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπο. 

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο 

θάλεθε φηη νη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ελψ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο ππάξρνπλ ιηγνζηέο έξεπλεο. Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη επίζεο ιηγνζηέο, αλ θαη ππάξρεη αξθεηά 

κεγάιε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο εθείλεο ησλ γνλέσλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο.  

 Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζρεδηάζακε ηελ 

παξνχζα έξεπλα επηρεηξψληαο αξρηθά λα βξνχκε πνηα είλαη εθείλα ηα θξηηήξηα, βάζεη 

ησλ νπνίσλ επηιέγνπλ νη γνλείο ηα βηβιία πνπ ζα δηαβάζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο. 

Έπεηηα, δηεξεπλήζακε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηελ απφ 

θνηλνχ αλάγλσζε κε ηα παηδηά, ζε ζπλάξηεζε κε δχν παξάγνληεο: ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε γνλείο παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ησλ λνκψλ 

Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ. Έηζη, ζηεξηδφκελνη ζηελ ππάξρνπζα ζεσξία ζρεηηθά κε ην 

επξχηεξν ζέκα ηεο απφ θνηλνχ αλάγλσζεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ 
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δηαηππψζακε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο 

παηδηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο γνλείο θαη ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

γνλέσλ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

ηνπο γλψζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία κέλνπλ.   

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε είλαη ηα 

εμήο: 

1. Οη γνλείο επηιέγνπλ παηδηθά βηβιία κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ πξφηαζε θάπνηνπ, ην πεξηερφκελν θαη ηελ εηθνλνγξάθεζή 

ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ ηνπο.  

2. Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα επηδξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη γνλείο αλψηεξνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ δηαβάδνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο βηβιία γηα δηαζθέδαζε πεξηζζφηεξν απφ γνλείο κέζεο ή ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο. Οη γνλείο απφ αζηηθέο πεξηνρέο δηαβάδνπλ βηβιία ζηα παηδηά ηνπο γηα λα 

θάλε θαη λα θνηκεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο. Δπίζεο, 

νη γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο, αιιά θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηαβάδνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο γηα λα ηα ςπραγσγήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. 

3.  Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα επηδξά αθφκα ζηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ πξνκήζεηαο ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ. 

Έηζη νη γνλείο κέζεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνηηκνχλ λα επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα 

παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. 

ρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, νη γνλείο αζηηθψλ πεξηνρψλ πξνηηκνχλ λα 

πξνκεζεχνληαη βηβιία απφ βηβιηνπσιεία, αιιά θαη απφ δσξεέο θίισλ, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο γνλείο εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. 

4.  Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη γνλείο γηα λα επηιέμνπλ 

παηδηθά βηβιία βξέζεθε φηη απηά επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, ελψ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

δνπλ. πλεπψο, νη γνλείο κέζεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ βηβιία κε βάζε 

ην πεξηερφκελν ηνπο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο γνλείο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο θαη νη γνλείο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επίζεο επηιέγνπλ βηβιία κε βάζε 

ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ γνλείο κέζεο ή ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο. 

5.   Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

δεη ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη θαη ηα άηνκα πνπ βνεζνχλ ηνπο γνλείο ζηελ επηινγή 
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παηδηθψλ βηβιίσλ. πλεπψο, νη γνλείο κέζεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

εκπηζηεχνληαη ηε γλψκε θίισλ θαη γλσζηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ, πεξηζζφηεξν απφ γνλείο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. Αθφκα, νη γνλείο πνπ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο δεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηε βνήζεηα ηνπ ππάιιεινπ ηνπ βηβιηνπσιείνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 

πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο. Οη γνλείο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε γλψκε ησλ θίισλ θαη γλσζηψλ ηνπο θαηά ηελ επηινγή παηδηθψλ 

βηβιίσλ.    

6.   Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε έλα βηβιίν 

δελ επεξεάδνληαη νχηε απφ ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ γνλέσλ, νχηε απφ 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα. 

7.   Δπίζεο, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

δεη ε νηθνγέλεηα δελ επηδξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηαβάδεη βηβιία ζην 

παηδί φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζην ζπίηη. 

8.   Σν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δεη ε 

νηθνγέλεηα δελ επηδξνχλ θαη ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ απφ ηνπο γνλείο ζηα 

παηδηά. Γειαδή, νη γνλείο ζα δηαβάδνπλ απιά ην βηβιίν ή ζα δηαβάζνπλ θαη ζα 

ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ην βηβιίν, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ησλ 

γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. 

9.   Σέινο, νη ζηφρνη πνπ έρνπλ νη γνλείο θαηά ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ κε ηα 

παηδηά ηνπο επεξεάδνληαη ηφζν απφ ην επίπεδν ησλ γξακκαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ, φζν 

θαη απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία δνπλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη γνλείο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο δηαβάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βηβιία κε ηα παηδηά ηνπο, έρνληαο σο 

ζηφρν ηα ηειεπηαία λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία. Δπίζεο, νη γνλείο ζηνηρεηψδνπο 

εθπαίδεπζεο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα ηα θέξνπλ ζε επαθή κε 

ην γξαπηφ ιφγν πεξηζζφηεξν απφ γνλείο κέζεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, νη γνλείο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δηαβάδνπλ βηβιία ζηα 

παηδηά ηνπο κε ζηφρν λα απμήζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ γνλείο πνπ 

δνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Αθφκα, νη γνλείο πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν απηά λα αγαπήζνπλ ηα βηβιία, 

πεξηζζφηεξν απφ γνλείο πνπ δνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο.    
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Πεξηνξηζκνί θαη κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο 

 

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ 

νθείινληαη ζηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

Δηδηθφηεξα,  έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Σν δείγκα καο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο έρεη ζπγθεληξσζεί κφλν απφ δχν λνκνχο ηεο Κξήηεο 

(Ζξάθιεην θαη Ρέζπκλν). Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ηζρχνπλ 

κφλν ζε πιεζπζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα ηνπ δείγκαηφο καο, 

ιακβάλνληαο ππφςε πάληα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν ιάβακε 

ην δείγκα. Ζ Κξήηε είλαη έλα λεζί, φπνπ νη ζπλζήθεο θαη ν ηξφπνο δσήο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ, δηαθνξεηηθφο είλαη ν ηξφπνο δσήο ζε κία κηθξή πφιε θαη δηαθνξεηηθφο 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Απηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα καο.  

 Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ καο είλαη φηη ην 

εξεπλεηηθφ καο εξγαιείν, δειαδή ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο, 

δελ αξθεί γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα είλαη γεληθεχζηκα ζε φιν ηνλ 

πιεζπζκφ. Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπο θξίζε ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξάγκαηα λα είλαη δηαθνξεηηθά. Καιφ 

είλαη ην εξσηεκαηνιφγην λα ζπλδπαζηεί κε θάπνην άιιν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

φπσο παξαηήξεζε θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε γνλέσλ θαη παηδηψλ ή ζπλέληεπμε 

ησλ γνλέσλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηα. Δπίζεο, ε έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαη εηδηθφηεξα 

ειιεληθήο, δε βνεζάεη ψζηε ηα απνηειέζκαηα καο λα ζπγθξηζνχλ κε εθείλα άιισλ 

εξεπλψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν επαιεζεχνληαη ή έξρνληαη ζε αληίζεζε. 

  Με ηελ εξγαζία καο απηή πξνζπαζήζακε λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα 

πνπ είρακε ζέζεη εμαξρήο. Καηά ηελ ελαζρφιεζε καο κε ην ζέκα πξνέθπςαλ θαη άιια 

εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ κειινληηθέο έξεπλεο, ψζηε λα 

εκπινπηηζηεί ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο 

γνλέσλ θαη παηδηψλ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε. Κάπνηα δεηήκαηα πνπ ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνχλ είλαη πνηεο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο πνπ έρνπλ 

νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε παξακέλνπλ θαη κεηά ηελ 

είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ ην παηδί καζαίλεη λα δηαβάδεη κφλν 
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ηνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κηα δηαρξνληθή κειέηε, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηηο 

αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο γνλέσλ θαη παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζε κεηέπεηηα ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ 

ζα παξνπζίαδε λα εξεπλεζεί αλ νη πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ηηο ζπλήζεηεο 

αλάγλσζεο πξνο ηα παηδηά.  

 Κάηη άιιν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη ε έξεπλα απηή λα επηθεληξσζεί ζην 

πσο άιιεο κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ 

νηθνγελεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, φπσο ην εηζφδεκα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ην είδνο ηεο θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ ζε λεπηαγσγείν (ηδησηηθφ ή δεκφζην), 

ν ηχπνο ηεο νηθνγέλεηαο (κνλνγνλετθή, ππξεληθή θ.ι.π.), ε εξγαζία ηνπ ελφο ή ησλ 

δχν γνλέσλ, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ θ.ά. Δπίζεο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

ζπγθξηζνχλ νη αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ 

θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο κεηέπεηηα ζπλήζεηεο θαη ζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αλάγλσζε, θαζψο θαη νη αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο γνλέσλ δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο πνπ 

απνθηνχλ ηα δίγισζζα παηδηά.   

 Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζέκα ζα ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζπλεξγαζία ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ζέκαηα θαιιηέξγεηαο ηεο 

θηιαλαγλσζίαο θαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηηο λεπηαγσγνχο ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα απηά.  

 

11.2. Παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο 

 

 Ζ ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμεη ην παηδί κε ην βηβιίν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη. Οη γνλείο είλαη εθείλνη πνπ κε 

ηε ζηάζε ηνπο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο απέλαληη ζηελ αλάγλσζε ζα ζπκβάιινπλ ή φρη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο.    

 ηελ έξεπλα απηή δηεξεπλήζακε ηηο αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο θαη πψο απηέο 

νη ζηάζεηο ηνπο επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ην βηβιίν ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

παηδαγσγηθή επηζηήκε, θαζψο ε αλάγλσζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ αλζξψπσλ. πλεπψο, ε θαιιηέξγεηα ηεο 



 207 

θηιαλαγλσζίαο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηελ 

χπαξμε κίαο δηα βίνπ αγαπεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην βηβιίν.  

 Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε, παξαζέηνπκε 

θάπνηεο παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο θαη κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ψζηε λα ππάξμνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο νη θαηάιιειεο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ ζα ηα 

βνεζήζνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα βηβιία, λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε καδί 

ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ αλαγλσζηηθέο ζηάζεηο θαη ζπλήζεηεο πνπ ζα ηα θαηαζηήζνπλ 

δηα βίνπ αλαγλψζηεο. Οη παξαθάησ παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο έρνπλ ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ.  

 Οη γνλείο ζα πξέπεη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηα θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο. Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο, πνιινί γνλείο επηιέγνπλ βηβιία κε βάζε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο (κέγεζνο, εμψθπιιν θιπ). Κάπνηνη άιινη (γνλείο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο) δε 

ζεσξνχλ φηη ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ πνπ επηιέγνπλ γηα ηα παηδηά παίδεη ηφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν. Καιφ είλαη πξνηνχ νη γνλείο δηαβάζνπλ θάηη ζην παηδί ηνπο λα ην 

εμεηάδνπλ απφ πνιιέο πιεπξέο. Μεγάιε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην 

πεξηερφκελν, ην νπνίν επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ησλ ζηάζεσλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, λα ηνπ πξνζθέξεη γλψζεηο, λα θαιιηεξγεί ηε θαληαζία. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη, επνκέλσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη επηζπκίεο 

ηνπ παηδηνχ. Κξηηήξην επηινγήο γηα ηνπο γνλείο ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ 

θαη λα θξαηάεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ακείσην. Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηαδξακαηίδνπλ θη εθείλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

παηδηνχ, θαηά ηε γλψκε καο φκσο δε ζα πξέπεη λα δίλεηαη βαξχλνπζα ζεκαζία ζε 

απηά θαηά ηελ επηινγή ηνπ βηβιίνπ.  

 Ο ηφπνο πξνκήζεηαο ησλ βηβιίσλ είλαη επίζεο έλα ζέκα ζην νπνίν νη γνλείο ζα 

πξέπεη λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία. Όπσο αλαθέξακε θαη ζε άιιν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο καο, ηα βηβιία πνπ επηιέγνληαη γηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά. 

Δηεζίσο εθδίδνληαη ρηιηάδεο βηβιία, ηα νπνία φκσο δελ πιεξνχλ πάληα ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα εληάζζνληαη ζηα πνηνηηθά βηβιίν. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 
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πξνζέρνπλ απφ πνχ πξνκεζεχνληαη ηα βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη παηδαγσγηθά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειηθία θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαιφ ζα είλαη λα ηα πξνκεζεχνληαη απφ βηβιηνπσιεία, ηα πιένλ 

θαηάιιεια κέξε γηα ην ζθνπφ απηφ, φπνπ ππάξρεη θαη ην θαηάιιειν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο γνλείο ζηελ 

επηινγή. Οη γνλείο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δε θαίλεηαη λα επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα 

παηδηά ηνπο απφ βηβιηνπσιεία. Θα έπξεπε νη γνλείο απηνί λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βηβιίσλ γηα ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη γηα ηνπο ηφπνπο 

πνπ ζα πξέπεη λα ηα πξνκεζεχνληαη. ηηο κέξεο καο, ε πξφζβαζε ζε βηβιηνπσιεία 

είλαη εχθνιε αθφκα θαη γηα αλζξψπνπο πνπ θαηνηθνχλ καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα, 

νπφηε είλαη θαιφ φια ηα παηδηά, ζε φπνηα πεξηνρή θαηνηθνχλ, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

θαηάιιεια βηβιία.  

 Οη γνλείο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη  ζηελ επηινγή ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιέμνπλ ηα παηδηθά βηβιία. Οη ππάιιεινη ησλ 

βηβιηνπσιείσλ είλαη ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηθά βηβιία θαη 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηα παηδηθά βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ, νπφηε ζα κπνξνχλ 

λα πξνηείλνπλ ζηνπο γνλείο θαηάιιεια παηδηθά βηβιία. Οη γλσζηνί θαη νη θίινη ησλ 

γνλέσλ, νη νπνίνη έρνπλ παηδηά ζηελ ίδηα ειηθία ή κεγαιχηεξα ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο, αθνχ πξψηα θαη νη ίδηνη είλαη ελήκεξνη γηα ην ζέκα. Όπσο 

θάλεθε θαη ζηελ έξεπλά καο νη γνλείο κέζνπ θαη αλψηεξνπ επηπέδνπ γξακκαηηθψλ 

γλψζεσλ εκπηζηεχνληαη ηε γλψκε θίισλ θαη γλσζηψλ ηνπο γηα ηα παηδηθά βηβιία πνπ 

ζα επηιέμνπλ. Ζ πείξα ησλ αλζξψπσλ απηψλ, νη νπνίνη πξνθαλψο είλαη θαη νη ίδηνη 

γνλείο θαη επηιέγνπλ βηβιία γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη έλαο θαιφο ζχκβνπινο γηα ηελ 

επηινγή παηδηθψλ βηβιίσλ. Χζηφζν, νη γνλείο δελ πξέπεη λα μερλνχλ πσο ην θάζε 

παηδί έρεη ηε δηθή κνπ κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα, ηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα θαηά ηελ επηινγή 

ησλ βηβιίσλ. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, πνπ πνιινί απφ ηνπο γνλείο πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλά καο εκπηζηεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ βηβιία, πξνβάιινπλ 

θάπνηα κφλν απφ ηα πνιπάξηζκα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην, ηα νπνία δε 

γλσξίδνπκε κε πνηα θξηηήξηα επηιέγνπλ ηα βηβιία πνπ ζα πξνβάιινπλ. Πνιιά απφ ηα 

βηβιία πνπ δηαθεκίδνληαη ζηελ ηειεφξαζε δελ είλαη πάληα πνηνηηθά, φκσο ιφγσ ηεο 

δηαθήκηζεο ηνπο είλαη αξθεηά γλσζηά θαη νη γνλείο ηα αγνξάδνπλ, πνιιέο θνξέο θαη 

ιφγσ ηεο επηζπκίαο ησλ παηδηψλ ηνπο λα ηα απνθηήζνπλ. Καιφ είλαη λα 
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ελεκεξψλνληαη νη γνλείο απφ ηελ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηηο λέεο θπθινθνξίεο 

βηβιίσλ, αιιά ε δηαθεκίζεηο λα κελ επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηνπο γηα ηελ αγνξά ηνπ 

βηβιίνπ.   

Δπίζεο, νη λεπηαγσγνί γλσξίδνπλ αξθεηά παηδηθά βηβιία γηα λα πξνηείλνπλ 

ζηνπο γνλείο. Πνιινί λεπηαγσγνί κάιηζηα ζπληάζζνπλ ιίζηεο κε πξνηεηλφκελα 

βηβιία, ηα νπνία δίλνπλ ζηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή 

παηδηθψλ βηβιίσλ γηα ηα παηδηά ηνπο, κία θαιή πξαθηηθή ησλ λεπηαγσγψλ ψζηε λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο γνλείο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην παηδηθφ βηβιίν. Χζηφζν, ζηελ 

έξεπλά καο νη γνλείο δε θάλεθε λα δεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε βνήζεηα ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα απηφ ην ζέκα.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζπληειείηαη ηφζν ζην ζπίηη, φζν θαη ζην 

λεπηαγσγείν. ρνιείν θαη ζπίηη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Μία πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα λεπηαγσγεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θηιαλαγλσζίαο ζην ζπίηη είλαη ε ιεηηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. Σα λήπηα 

δαλείδνληαη θάζε εβδνκάδα έλα βηβιίν, ην νπνίν πξέπεη λα δηαβάζνπλ κε ηνπο γνλείο 

ηνπο ζην ζπίηη, λα δσγξαθίζνπλ θάηη ζρεηηθά κε ην βηβιίν θαη λα ην επηζηξέςνπλ ζην 

ζρνιείν, φπνπ ζα ζπδεηήζνπλ κε ηελ νκάδα ηεο ηάμεο γηα ην βηβιίν απηφ. Θεσξνχκε 

φηη είλαη κία θαιή πξαθηηθή, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο γνλείο, 

αζρέησο θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, επηπέδνπ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο λα δηαβάζνπλ βηβιία κε ηα παηδηά ηνπο. Χζηφζν, απηφ δελ 

είλαη αξθεηφ. Οη λεπηαγσγνί κπνξνχλ φρη κφλν λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο ζηελ 

επηινγή ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, αιιά κπνξνχλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ θαη γηα άιια 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην βηβιίν, φπσο: πψο λα δηαβάδνπλ ζην ζπίηη κε ηα παηδηά ηνπο  ή 

γηα ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ 

αλάγλσζε, ψζηε ε αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη λα γίλεη κηα επράξηζηε 

δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ. Όηαλ νη γνλείο ελεκεξσζνχλ θαηάιιεια 

γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ ζην ζπίηη θαη ηε ζεκαζία ηνπο, ην πηζαλφηεξν 

είλαη φηη ζα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη πην έλζεξκα κε απηήλ.   

 εκαληηθφ είλαη νη γνλείο λα δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία, πξσηίζησο γηα 

δηαζθέδαζε. Σα παηδηά δελ πξέπεη λα θαηαπηέδνληαη θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε, 

νχηε λα εθιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε σο κία θαηαλαγθαζηηθή, βαξεηή,  

δξαζηεξηφηεηα. Ζ απφ θνηλνχ αλάγλσζε βηβιίσλ ζα πξέπεη λα ηα επραξηζηεί, ψζηε 

κεγαιψλνληαο λα παξακείλεη κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επηιέγνπλ λα 

θάλνπλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.  
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 Γηα ην ιφγν απηφ, θχξηνο ζηφρνο ησλ γνλέσλ θαηά ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε 

ζα πξέπεη λα είλαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα βηβιία θαη ε αλάπηπμε κηαο θαιήο 

ζρέζεο κε απηά θαη δεπηεξεπφλησο καζεζηαθνί ζηφρνη. ε απηή ηελ ειηθία, ην 

ζεκαληηθφηεξν πξάγκα κε ην νπνίν κπνξνχκε λα εθνδηάζνπκε ηα παηδηά είλαη νη 

αμίεο θαη νη ζηάζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα – κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ -  θαη έπεηηα κε γλψζεηο. Γηαβάδνληαο βηβιία ζηα παηδηά κε βαζηθφ ζηφρν λα 

αγαπήζνπλ ηα βηβιία, ζα επηηεπρζνχλ θαη επηκέξνπο ζηφρνη, φπσο: ε επαθή κε ην 

γξαπηφ ιφγν, ε αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ. Δηδηθφηεξα, 

ζα πξέπεη απηφ λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο γνλείο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, νη νπνίν 

έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη πξέπεη λα δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο βηβιία κε ζηφρν λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν.  
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